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สรุปผล/มติการประชุม  
คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. 
.......................................... 

 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปเรื่อง ประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

1. ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ขอใช้พื้นที่จัดเก็บเอกสารที่ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ซ่ึงทางส านักวิชาฯ                       
อนุญาตให้สหกรณ์ฯ ใช้พื้นที่ดังกล่าว และขอให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการจัดเก็บเอกสาร ตามหลัก 5 ส.  ท้ังนี้  สหกรณ์ฯ จะด าเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าวต่อไป 

2. ด้วยสหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือจากชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  เรื่อง บรรจุระเบียบวาระการ                   
ประชุมใหญ่ เป็นสหกรณ์ผู้ร่วมจัดต้ังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ ากัด  เพื่ออ านวยประโยชน์ทางการเงินและการลงทุนแก่
สหกรณ์ในภาคใต้  และเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่ขบวนสหกรณ์ในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งย่ิงขึ้น   และหากสหกรณ์ฯ ประสงค์
จะเข้าร่วมเป็นสหกรณ์ผู้จัดต้ัง  ให้สหกรณ์ฯ บรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมใหญ่  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542  โดยชมรมฯ ขอทราบผลการพิจารณาวาระภายใน 15 วันนับจากวันประชุมใหญ่  เพื่อจะได้ด าเนินการนัดประชุมจัดต้ัง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ ากัด  
 ที่ประชุมเห็นว่า การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ ากัด  เป็นประโยชน์กับขบวนการสหกรณ์-
ออมทรัพย์ในภาคใต้  และสนใจที่จะร่วมเป็นสหกรณ์ผู้จัดตั้ง  แต่สหกรณ์ฯ มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 
12 ธ.ค. 61 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการจัดต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว หากมีสหกรณ์ครบจ านวนที่จะขอจัดต้ัง 
ชุมนุมฯ  แล้ว  ก็ให้ด าเนินการได้ตามกระบวนการขอจัดตั้ง  โดยสหกรณ์ฯ ยินดีที่จะสนับสนุนการจัดต้ัง  และเข้าร่วมเป็นสมาชิก    

3. ต่อไปสหกรณ์ฯ จะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการในวาระที่เป็นเชิง 
นโยบายผ่านเว็บสหกรณ์ฯ โดยมอบประธานกรรมการ และเลขานุการ พิจารณาวาระการประชุม ที่สามารถลงเว็บไซตส์หกรณ์ฯ ได ้
เพื่อแสดงความโปร่งใสในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  

4. การประกาศผลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาค  ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จ ากัด   
ซ่ึงสหกรณ์ฯ สนใจศึกษาดูงานด้วย  ต่อไปในอนาคตเมื่อสหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมทุกด้าน  ข้อมูลพร้อม  สหกรณ์ฯ จะส่งประกวด 
อีกครั้งก็ได้   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ท าหนังสือตอบกลับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  โดยแจ้งสหกรณ์ฯ               
 มีความยินดีที่จะสนับสนุนการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ ากัด  และหากมี                   
 สหกรณ์ครบจ านวนที่จะขอจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ ากัด  แล้ว  ก็ให้ด าเนินการ              
 ได้ตามกระบวนการขอจัดตั้ง  โดยเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว  ให้แจ้ง                         
 ความคืบหน้าให้สหกรณ์ฯ ทราบ เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ  เพ่ือขอ 
 สมัครเป็นสมาชิกต่อไป 
2. เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการในวาระการประชุม                  
 ที่เป็นเชิงนโยบาย ผ่านเว็บไซตส์หกรณ์ฯ  โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ และเลขานุการ   
 พิจารณาวาระการประชุม ที่สามารถลงเว็บไซตส์หกรณ์ฯ ได้ 
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ระเบียบวาระที่ 2        เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
                2.1        เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งให้ทราบ 
 -ไม่มี- 
 
                2.2      ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจ าปีบัญชี 2562 
สรุปเรื่อง 1. ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจ าปีบัญชี 2562  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม   
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร งบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน   
งบกระแสเงินสด  หมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

(1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธ.ค. 61 เปรียบเทียบกับ ณ 30 ก.ย. 61   
                                                                                                         หน่วย:บาท   

รายการ 
ปี 2562 

(31/12/61) 
ร้อยละ 

ปี 2561 
(30/09/61) 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 
(ร้อยละ) 

สินทรัพย์ 809,692,948.69 100.00 816,128,740.48 100.00 (6,435,791.79) (0.79) 
หน้ีสิน* 327,872,625.86 40.49 321,623,929.43 39.41 6,248,696.43 1.94 
ทุน 481,820,322.83 59.51 494,504,811.05 60.59 (12,684,488.22) (2.57) 

 

     *หนี้สินประกอบด้วย 

รายการ 
ปี 2562(31/12/61) 

(บาท) 
ร้อยละ 

ปี 2561(30/09/61) 
(บาท) 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

(บาท) 
เพิม่ขึ้น(ลดลง) 

(ร้อยละ) 

เงินรับฝากจากสมาชิก 254,060,893.72 77.49 249,469,022.12 77.57 4,591,871.60 1.84 

เงินกู้ยืมสถาบันอื่น 70,596,000.00 21.53 68,567,000.00 21.32 2,029,000.00 2.96 

หน้ีสินอื่น ๆ 3,215,732.14 0.98 3,587,907.31 1.12 (372,175.17) (10.37) 
 

                                (2)   งบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชี 2562  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับ                  
ประมาณการปีบัญชี 2562  

                             หน่วย : บาท 

รายการ 
ปี 2562 

(ต.ค. – ธ.ค. 61) 
ร้อยละ 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ร้อยละ 
ผลความส าเร็จ(ต.ค.-ธ.ค.61)/

ประมาณการ (ร้อยละ) 

รายรับ 11,813,438.22 100.00 52,360,000.00 100.00 22.56 
รายจ่าย 2,858,781.10 24.20 14,220,000.00 27.16 20.10 
ก าไร 8,954,657.12 75.80 38,140,000.00 72.84 23.48 

  

                                 (3)   งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม พ.ศ. 2561 
         หน่วย : บาท 

รายการ จ านวนเงิน 
เงินสด ณ วันต้นปี 13,351,175.03 
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น(ลดลง)* (1,715,919.49) 
เงินสด ณ วันสิ้นปี 11,635,255.54 
* ประกอบด้วย  
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมด าเนินงาน 13,269,317.25 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน 0.00 
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เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (14,985,236.74) 
 

2. สรุปรายละเอียดสมาชิก/สมาชิกสมทบคงเหลือ 4. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
3. การเบิก/ช าระเงินกู้สถาบันการเงินอื่น 5. เงินฝากสหกรณ์อื่นและเงินลงทุน 

มติที่ประชุม             รับทราบ 
 
                 2.3      การด ารงสภาพคล่อง         
สรุปเรื่อง                  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ข้อ 2 ก าหนดการด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ไว้ดังนี้ 
   “ข้อ 2  สหกรณ์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่ก าหนดในข้อ 3 หรือข้อ 4 แล้วแต่กรณี เฉลี่ย- 
รายเดือน ไม่ต่ ากว่าอัตราที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซ่ึงต้องก าหนดไม่ต่ ากว่าร้อยละหน่ึง และไม่เกินร้อยละย่ีสิบของยอดเงินฝาก
ทั้งหมด  
  จ านวนสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องด ารงตามวรรคหนึ่ง ให้ค านวณโดยน าส่วนที่เฉลี่ยรายเดือนของ 
ยอดสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้นวัน หารด้วยส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากในทุกสิ้นวัน ทั้งนี้ ให้นับวันหยุดท าการ        
รวมค านวณเข้าด้วย” 
                              ประจ าเดือนธันวาคม 2561  สหกรณ์ฯ ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเท่ากับ 1.96%  

  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
                 2.5 การขาดสมาชิกภาพของสมาชิก/ สมาชิกสมทบ                   
สรุปเรื่อง ด้วยประกาศฯ เรื่อง การมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และการด าเนินการเพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ             
ลว. 28 ธ.ค. 60  และฉบับที่ 25/2562  ลว. 26  ธ.ค. 61  มอบอ านาจให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ คนที่ 1 
หรือรองประธานกรรมการ คนที่ 2 เป็นผู้อนุมัติการลาออกของสมาชิกและสมาชิกสมทบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                             1. กรณีไม่มีหนี้เงินกู้ และภาระผูกพันใด ๆ ต่อสหกรณ์ฯ รวมทั้งไม่มีภาระค้ าประกัน 

                                 2. กรณีที่มีจ านวนทุนเรือนหุ้นเพียงพอสามารถช าระหนี้เงินกู้ และภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ                            
รวมทั้งไม่มีภาระค้ าประกัน 
                             3. จ านวนเงินจ่ายสุทธิ ทั้ง 2 กรณี  ไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
และให้รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นรายเดือน นั้น 
 

        ประจ าเดือนธันวาคม 2561   มีสมาชิก/สมาชิกสมทบ ขาดสมาชิกภาพจ านวน  4  ราย 
  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

2.7 การมอบอ านาจในการท าธุรกรรม 2 ใน 5     
สรุปเรื่อง ตามประกาศฯ ที่ 25/2562 เรื่อง การมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และการด าเนินการเพื่อกิจการงาน
สหกรณ์ฯ  ลว. 26 ธ.ค. 61 มอบอ านาจให้ 2 ใน 5 ของผู้มีอ านาจทั้งหมด (ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการคนที่ 1   
รองประธานกรรมการคนที่ 2 เหรัญญิก เลขานุการ) สามารถเบิกใช้วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้เครดิตเงินสด และเงินกู้อื่น ๆ (ถ้ามี) 
และให้รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นรายเดือน  รายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
 
   

วัน เดือน ป ี ธนาคาร เบิกใช้ (ล้านบาท) ช าระ (ล้านบาท) ผู้อนุมัติ 

27/12/61 ธนชาต 7.00  ประธานกรรมการ / เลขานุการ 
    ประธานกรรมการและผู้จัดการ

เป็นผู้ลงนามเบิกตั๋วฯ 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
         2.8       ผลตอบแทน/ต้นทุนทางการเงิน  
สรุปเรื่อง        เพื่อติดตามสถานการณ์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารงานสหกรณ์ฯ อย่างเป็นระบบ ฝ่ายจัดการฯ 
จัดท าข้อมูล  ดังนี้ 

1. ผลตอบแทนและต้นทุนเงินทุน ปีบัญชี 2561(เดือน ก.ย. 61) และปีบัญชี 2562 (เดือน ธ.ค. 61)   
โดยอัตราเงินปันผลประมาณ 5.18% (ประจ าปี 2561 จ่ายอัตราเงินปันผลเป็น 5.18%) 

รายการ 
ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

ก.ย. 60 ธ.ค. 61 

ผลตอบแทน 6.32 6.32 
หัก ต้นทุนเงินทุน 3.70 3.79 

ส่วนเหลื่อม 2.62 2.53 
 

 

                   2. ต้นทุน ปีบัญชี 2560(เดือน ก.ย. 60)  ปีบัญชี 2561 (รายไตรมาส) และปีบัญชี 2562(เดือน ธ.ค. 61)  

รายการ 
ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2562 

ก.ย. 60 ธ.ค. 60 มี.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ย. 61 ธ.ค. 61 
เงินฝาก 2.74 2.71 2.69 2.68 2.67 2.66 
เงินกู้ยืมภายนอก 3.77 3.78 3.92 4.08 4.10 4.13 

 

คณะกรรมการอ านวยการฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2562 มีข้อสังเกตดังนี้ 
1.  ต้นทุนเงินทุนตามข้อ 1 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 3.70 เปน็ 3.79 และหากพิจารณารายละเอียดประเภทต้นทุนเงินฝากมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ 3.74 (ก.ย. 60) เป็น 2.66 (ธ.ค. 61) ขณะท่ีต้นทุนเงินกู้ยืมภายนอกเพิ่มขึ้นตามล าดับจาก ตั้งแต่ 3.77 (ก.ย. 60) เป็น 4.13 (ธ.ค. 61) 
2. ผลตอบแทนเท่ากับ 6.32 คงที ่เมื่อเทียบจากสิ้นปีก่อน หากสหกรณ์ฯ ปล่อยกู้สมาชิกได้น้อย จ าเป็นต้องบริหารต้นทุนให้ต่ า และบริหารเงิน 
เกินสภาพคล่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ประธานฯ ให้ความเห็นว่า  การปล่อยกู้เพื่อเพิ่มรายได้ เป็นช่องทางหน่ึง แต่ต้องตระหนักการก่อหนี้เกินตัวของสมาชิกด้วย เพราะเมื่อเทียบ 
อัตราส่วนหน้ีต่อทรัพย์สิน  สมาชิกก่อหนี้ค่อนข้างสูงมาก อาจเป็นความเสี่ยงในระยะยาวส าหรับสหกรณ์ฯ ตลอดจนผู้ค้ าประกันได้ 

  4. ฝ่ายจัดการฯ แจ้งว่า แนวโน้มต้นทุนเงินกู้ยืมเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักเพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ืองตั้งแต่ ก.ย. 60 (ร้อยละ 3.77) เป็นร้อยละ 4.13  และ
แนวโน้มปีบัญชี 2562 น่าจะปรับเพ่ิมขึ้น เพราะเมื่อปลายเดือน ธ.ค. 61 ธนาคารเริ่มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาว และแนวโน้มปีน้ี
น่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (เจ้าหน้าท่ีธนาคารธนชาตแจ้งวาจา)  
  5. ประธานฯ เสนอว่า ได้เคยพูดคุยกับประธานฯ สอ.สาธารณสุขสงขลา ทราบว่ามีการให้บริการเงินกู้กับสหกรณ์อื่นท่ีดอกเบี้ยต่ ากว่าของ 
ชสอ. และ สอ.วชิรพยาบาล  เพื่อประสานและเชื่อมโยงเครือข่าย อาจขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ า และควรไปดูงานท่ี สอ.สธ.สงขลา (ครึ่งวัน) 
และสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าท่ี(ครึ่งวัน) โดยอาจเชิญประธานฯ สอ.สธ.สงขลา  มาร่วมสัมมนา และหากมีเวลาเหลืออาจดูงานท่ี สอ.ครู
สงขลา หรือ สอ.มอ. ก็ได้ โดยเสนอให้คณะกรรมการศึกษาฯ ไปก าหนดแผนงานอีกครั้งหนึ่ง ท้ังนี้ ควรก าหนดเป็นวันศุกร์ – เสาร์ (นอน 1 คืน) 
หรือก าหนดเป็นวันอาทิตย์-จันทร์ 
และมติ รับทราบ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการศึกษาฯ ก าหนดศึกษาดูงานตามแนวทางที่พิจารณาข้อ 5 
(ส าหรับการศึกษาดูงาน คณะกรรมการศึกษาฯ ได้น าไปพิจารณาเรียบร้อยแล้ว) 
 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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            2.9  เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
สรุปเรื่อง                 ตามทีท่ี่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  มีมติเห็นชอบให้ก าหนด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ไว้ไม่เกินจ านวน 645 ล้านบาท(หกร้อยสี่สิบห้าล้าน
บาทถ้วน)  นั้น 
                 บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 30 เมษายน  
พ.ศ. 2561  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด 
ค่าสัมประสิทธิ์ในการค านวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ถือใช้วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง
ของสหกรณ์  จึงเห็นชอบการก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ไว้ไม่เกิน 645 
ล้านบาท  ตามหนังสือที่ นศ 0010/56  ลว. 14/1/2562  และตามหนังสือรับสหกรณ์ฯ ที่ 68/2562  ลว. 15/1/2562 
  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
         2.10           โครงการ “วันออมแห่งชาติ” 
สรุปเรื่อง              ด้วยคณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่  12/2561  เม่ือวันที่  26 กันยายน  พ.ศ. 2561        
มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการฯ “วันออมแห่งชาติ”   ในวันที่ 31  ตุลาคม  พ.ศ.  2561  ทั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  
131  ราย ผลสรุปเป็นดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

จ านวน 
(ราย) 

จ านวนเงิน
ค่าสมนาคุณ

(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

จ านวนเงินที่
ได้รับ(บาท) 

จ านวนเงินค่า
สมนาคุณ(บาท) 

1. สมาชิกที่ยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์วันเกิด และ
มีอายุสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป เปิดบัญชี 
จ านวน 422  บาท สหกรณ์ฯ สมทบเงิน
สวัสดิการวันเกิด 422  บาท 

50 
 

21,100 48 
 

(คิดเป็น  96% 
ของเป้าหมาย) 

20,256 
 

20,256 
 

(คิดเป็น  96%  
ของเป้าหมาย) 

2. สมาชิกที่มีบัญชีออมทรัพย์วันเกิด แล้ว  
ให้ฝากเงินเพิ่มตัง้แต่ 1,000-10,000 บาท 
สหกรณ์ฯ สมทบให้ 2% จากยอดเงินฝาก 
และให้สิทธิคนละ 1 ครั้งเท่าน้ัน 

100 
 

20,000 88 
 

(คิดเป็น  88% 
ของเป้าหมาย) 

489,500 9,790 
 

(คิดเป็น  48.95% 
ของเป้าหมาย) 

 รวม  41,100   30,046 

 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 131  ราย โดยมีสมาชิก 5 ราย ท่ีเข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรม 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
        2.11  การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 1/2562 และครั้งที่ 2/2562 
สรุปเรื่อง ด้วยเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ 
ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 22) ทุกท่าน  เพื่อพิจารณารับรองทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
 1.  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2 อาคาร
บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีกรรมการส่งแบบตอบรับกลับมา รับรองรายงานฯ โดยไม่มีการแก้ไข            
9  คน  และไม่ตอบรับกลับมา 6 คน  ได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
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 2.  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 2                   
อาคารบรรณสารและส่ือการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีกรรมการส่งแบบตอบรับกลับมา รับรองรายงานฯ โดยไม่มีการ
แก้ไข  9 คน และไม่ตอบรับกลับมา 6 คน  ได้พิจารณาและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
(รายงานการประชุมได้ส่งทางระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 2.12        ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  ครั้งที่ 2/2562         
สรุปเรื่อง                  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562   
เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พิจารณาดังนี้ (1) การจัดสรร
เงินทุน  (2) แผนกลยุทธ์ 3 ปี ประจ าปีบัญชี 2562-2564  แผนงานประจ าปีบัญชี 2562-2564  (3) ประกาศฯ เรื่อง เงื่อนไข      
การฝากเงินกับสหกรณ์  (4) โครงการออมในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ (1 ก.พ. 62)  (5) การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  และ    
(6) การช าระหนี้เงินกู้ยืม (รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบวาระ)       
 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 2.13       ผลการประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ครั้งที่ 4/2562          
สรุปเรื่อง                  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562  เวลา 
09.00 น.  ณ ห้องประชุม 2 ส่วนกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พิจารณาดังนี้ (1) การผิดนัด                 
ช าระหนี้/ช าระหนี้ล่าช้า (2) การติดตามสมาชิกที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน  (3) การเปลี่ยนแปลงหลักประกัน  (4) การอนุมัติ
เงินกู้สามัญทั่วไป  (5) เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ  (6) เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาผู้ประสบภัย “ปาบึก” (7) แผนกลยุทธ์               
3 ปี ประจ าปีบัญชี 2562-2564  และแผนงานประจ าปีบัญชี 2562-2564 (คณะกรรมการเงินกู้ได้รับมอบหมาย) (รายงานการ
ประชุมตามเอกสารประกอบวาระ)       
   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
 2.14       ผลการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562    
สรุปเรื่อง                  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 22  มกราคม  
พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 (ศูนย์บริการการศึกษา)  อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พิจารณาดังนี้         
(1) แผนกลยุทธ์ 3 ปี ประจ าปีบัญชี 2562-2564  แผนงานประจ าปีบัญชี 2562-2564  (2) โครงการท าบุญครบรอบวันคล้าย     
วันก่อตั้งสหกรณ์  (3) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ “พายุปาบึก”  (4) โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  (5) โครงการออกบูธ
ให้ความรู้และเชิญชวนสมัครสมาชิกใหม่  (6) การก าหนดสัดส่วนการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์  (7) แบบสอบถามความพึงพอใจ
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  และ (8) ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพและวิชาการ (รายงานการประชุมตาม
เอกสารประกอบวาระ)       
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
               2.15   รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าเดือนธันวาคม 2561       
สรุปเรื่อง                  ประจ าเดือนธันวาคม 2561 ได้เข้าตรวจสอบกิจการในวันที่ 18 และวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562                    
(1) ด้านการบริหารทั่วไป  (2) ด้านสินเชื่อ  (3) ด้านการลงทุน  (4) ด้านการหนี้สิน  และ (5) ด้านอื่น ๆ  โดยได้พิจารณาอัตราส่วน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงตามมติคณะรัฐมนตรีส าหรับประชุมเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
จัดการและก ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เรื่อง เกณฑ์ก ากับความเสี่ยงด้านเครดิต ว่าด้วยเกณฑ์
ก ากับความสามารถในการกู้ยืมของสหกรณ์ ส าหรับสหกรณ์ฯ ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ซ่ึงถึงแม้สหกรณ์ฯ มี
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สินทรัพย์ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท ก็สามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาผลการด าเนินงานได้ ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ตามผลการรายงานของสหกรณ์ประจ าเดือนธันวาคม 2561 สหกรณ์ด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเดือนธันวาคม 2561 ในอัตราร้อยละ 1.96  ของยอดเงินฝากทั้งหมด ซ่ึงประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ก าหนดให้สหกรณ์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนอัตรา ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1.00 ของยอดเงินฝาก
ทั้งหมด 
  ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานแล้ว มีการบันทึกบัญชีและมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เป็นไป
ตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ฯ (รายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารประกอบวาระ)       
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  3/2562 
สรุปเรื่อง ด้วยเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งที่ 3/2562  เม่ือวันที่                
26  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1(ศูนย์บริการการศึกษา)  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข (รายงานการประชุมตามเอกสารประกอบ
วาระการประชุม) 
 

ข้อเสนอแนะ ประธานกรรมการ ขอให้กรรมการเข้าไปตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ดังนี้ 
 1.  การตอบกลับรับรองรายงานการประชุม  จะมีข้อผูกมัดในการด าเนินการตามมติที่ประชุม  และส าหรับ
กรรมการที่ไม่ตอบกลับ  ก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 2.  ในการตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีข้อโต้แย้งอะไร ให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อการตรวจสอบต่อไปในอนาคตหากมีประเด็นให้ต้องตรวจสอบ 
 3.  เพื่อกรรมการจะได้ตรวจสอบมติที่ประชุม ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม              รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องสืบเน่ือง   
                   4.1  เรื่องติดตามผลการด าเนินการในการประชุม ครั้งที่ 3/2562   
สรุปเรื่อง                  เพื่อให้การติดตามงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝ่ายจัดการฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ตามภาระงานที่ที่ประชุมได้มอบหมายใหผู้้รับผิดชอบ  รายละเอียดปรากฏตามวาระการประชุม 
 

การพิจารณา  ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ จ านวน 4 ระเบียบ ท่ีได้มีการปรับแก้ไขตั้งแต่ในชุดของ
คณะกรรมการด าเนินการที่ 22  ซี่งสหกรณ์ฯ ได้ส่งให้นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับทราบ  แต่นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ทราบ   
ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้ 

1. เห็นควรให้สหกรณ์ฯ ท าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการรับทราบระเบียบต่าง ๆ ที่สหกรณ์ฯ  
ได้จัดส่งไป 

2. กรรมการเสนอแนะว่า กรณีที่ฝ่ายจัดการฯ  ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว  ไม่ต้องขอหารือต่อท่ีประชุม  สามารถ 
ด าเนินการได้เลย 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติดังนี้ 
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1. รับทราบเรื่องติดตามผลการด าเนินการในการประชุม ครั้งที่ 3/2562  
2. เห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ท าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ สอบถามเกี่ยวกับการรับทราบระเบียบต่าง ๆ  
 ที่สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งไป 

 
              4.2          (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพ่ือกิจการงานสหกรณ์ฯ 
                     ส าหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
              และบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ  
สรุปเรื่อง                  ตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561  
ได้พิจารณาระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ และ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ 
ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้ถือใช้แทนฉบับเดิม และทีป่ระชุมมีมตดิังนี้ 
                             1. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย และ (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ  
                             2. เห็นชอบให้น าเสนอระเบียบฯ  และประกาศฯ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  
                             3. เห็นชอบให้ปรับระเบียบฯ และประกาศฯ ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมาชิก และ
บุคคลอื่น ให้สอดคล้องกัน และให้เป็นในแนวทางเดียวกับ (ร่าง) ระเบียบฯ และประกาศฯ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายในประเทศเพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ภายหลังจากได้รับความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมใหญ่ แล้ว 
                             ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ และ ประกาศฯ เรื่อง 
อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

                            ในการนี้ ฝ่ายจัดการฯ ได้ยก (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 
เพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ                   
บุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562   
(ระเบียบฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพ่ือ     
 กิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ             
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562  ตามที่น าเสนอ                      
 โดยให้ปรับ แก้ไขตามที่ได้พิจารณา  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติเป็นต้นไป 
2. เห็นชอบให้ส่งระเบียบฯ ให้นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับทราบ 

 
4.3        (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพ่ือกิจการงาน 
 สหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการอื่นผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ                                               
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  และบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ                             
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สรุปเรื่อง              ด้วยสหกรณ์ฯ ก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อกิจการ
งานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ท า
ประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 (ตามวาระที่ 4.2) ฉบับใหม่ และเพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับ 
ระเบียบฯ ดังกล่าว  ฝ่ายจัดการฯ ได้ยก (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ เพื่อ
กิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่น 
ที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ ตามแนวทางเดียวกับระเบียบฯ และประกาศฯ ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 
(ประกาศฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ 
 เพ่ือกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ สมาชิก สมาชิกสมทบ                          

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และบุคคลอื่นที่ท าประโยชน์ให้สหกรณ์ฯ  ตามที่น าเสนอ  โดยให้มีปรับแก้ไข 
 ตามที่ได้พิจารณา  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติเป็นต้นไป  
 
                 4.4    แผนกลยุทธ์ 3 ปี ประจ าปีบัญชี 2562-2564 แผนงานประจ าปีบัญชี 2562-2564  
สรุปเรื่อง ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์  
3 ปี  ประจ าปีบัญชี 2562-2564 แผนงานประจ าปี 2562-2564 และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีบัญชี 2562 ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 น าเสนอ นั้น  
                             เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เห็นควรมอบหมายภาระงาน  
และความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อด าเนินการต่อไป ให้สอดคล้องกับแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย  
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นรายไตรมาส  
 

  คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่  3/2562  เมื่อวันที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 พิจารณา
แผนงานประจ าปีบัญชี 2562-2564  ฝ่ายจัดการฯ ได้สรุปมอบหมายให้คณะกรรมการชุดเล็กแต่ละชุดเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น ให้
คณะกรรมการแต่ละชุดไปประชุมในเดือนมกราคม 2562 เพื่อมอบหมายให้กรรมการท่านใดรับผิดชอบ  และก าหนดช่วงเวลาใน
การท าโครงการหรือกิจกรรม 
 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบ ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ให้แล้วเสร็จตามที่ได้ 
 จัดล าดับการด าเนินการไว ้
2. เห็นชอบให้รายงานผลการด าเนินการตามแผนงานทุกเดือนทั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จ และ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ  และรวบรวมผลการด าเนินการตามทุกไตรมาส 

 
              4.5         โครงการท าบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์  
สรุปเรื่อง                   ด้วยแผนงานประจ าปีบัญชี 2562-2564  พันธกิจที่ 5 การด าเนินการด้านสาธารณประโยชน์                 
เพื่อสังคมและชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก)  แผนงานที่ 1 : การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จัดท าโครงการครบรอบ             
วันก่อตั้ง  โดยการท าบุญครบรอบวันเกิดสหกรณ์  ประกอบกับคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562   
เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีมติมอบคณะกรรมการศึกษาฯ จัดท าโครงการท าบุญครบรอบวันเกิดสหกรณ์  และมอบให้                    
ว่าที่ ร.ต.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์  และ นายธมยศ  ไกรนรา เป็นผู้ประสานวัดที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สหกรณ์ฯ ไปร่วม
ท าบุญครบรอบวันเกิดที่วัด  และกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม    
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบโครงการ “ท าบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ” (1 กุมภาพันธ์)  ตามที ่
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์เสนอ  
2. อนุมัติงบประมาณโครงการฯ เป็นเงิน 10,000 บาท โดยเบิกจาก “ทุนสาธารณประโยชน์”               
 และค่าใช้จ่ายถัวเฉล่ียกันได้  รายละเอียดดังน้ี 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
 1.  ปัจจัยถวายพระสงฆ ์ 5  รูป 1,700 

 2.  สังฆทาน (ยา)  5  ชุด 1,000 

 3.  ค่าอาหาร / น้ าดื่ม 5,000 

 4.  ค่าพาหนะ (รถ 2 แถว  2  คัน) 1,400 

  5.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 900 

 รวมทั้งสิ้น 10,000 
 
 
              4.6          โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  “พายุปาบึก” 
สรุปเรื่อง ตามแผนงานประจ าปีบัญชี 2562-2564  พันธกิจที่ 5 การด าเนินการด้านสาธารณประโยชน์                 
เพื่อสังคมและชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก)  แผนงานที่ 1 : การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  (โครงการเพื่อช่วยเหลือ            
ภัยพิบัติ)  และตามที่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562  ซ่ึงวัดสโมสร             
ต.หัวตะพาน  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก  กระเบื้องหลังคาส่วนหนึ่งของศาลาการเปรียญ                        
และศาลาที่พักพระ  ได้รับความเสียหาย   
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ “พายุปาบึก”  ตามทีค่ณะกรรมการศึกษาและ 
 ประชาสัมพันธเ์สนอ 
2. อนุมัติงบประมาณโครงการฯ จ านวน 7,600 บาท  โดยเบิกจาก “ทุนสาธารณประโยชน์” 
 (ค่าใช้จ่ายถัวเฉล่ียกันได้) ดังน้ี 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
 1.  ค่ากระเบื้องมุงหลังคา 3,600 
 2.  ค่าจ้างแรงงานซ่อมแซมหลังคา 4,000 

รวม 7,600 

 
 
                4.7    โครงการ “ออมหุ้นปีหมูทอง  สหกรณ์ครบรอบ 23 ปี”  
สรุปเรื่อง ตามที่คณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เม่ือวันที่  26 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   
พิจารณาจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ (1 ก.พ. 62)  ดังนี้  1) ท าบุญที่วัดสโมสร  2) จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์   
และ 3) กิจกรรมส่งเสริมการออม(จัดวันที่ 4 – 6 ก.พ. 62)  และมอบหมายคณะกรรมการอ านวยการฯ ก าหนดแนวทางส่งเสริม 
การออมดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบ โครงการ “ออมหุ้นปีหมูทอง ฉลองสหกรณ์ครบรอบ 23 ปี”  โดยให้สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษ 
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 ตั้งแต่จ านวน 500 บาท และไม่เกิน 2,300 บาท ให้สิทธิเฉพาะสมาชิกคนละ 1 ครั้ง  ในระหว่าง 
 วันที่  4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562  เท่านั้น  ตามที่คณะกรรมการอ านวยการน าเสนอ 
2. เห็นชอบมอบฝ่ายจัดการฯ ออกประกาศฯ เรื่อง โครงการ “ออมหุ้นปีหมูทอง สหกรณ์ครบรอบ  
    23 ป”ี ตามแนวทางที่พิจารณา 
3. เห็นชอบให้ท าทะเบียนคุมการซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ แทนการเขียนแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ 

  ขอซื้อหุ้น  และมอบฝ่ายจัดการฯ ออกแบบตามความเหมาะสม   
 
 4.8      ประกาศฯ เรื่อง เง่ือนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ 
สรุปเรื่อง                   ด้วยคณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่  3/2562 เม่ือวันที่  26 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   
มีมติก าหนดเงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ตามประกาศฯ ที่ 27/2562 เรื่อง  เงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ  โดยสรุป คือ 
 “จ านวนเงินที่สมาชิกน าเข้าบัญชีเงินฝากตั้งแต่  1,000,001.00 บาท  ขึน้ไป ตอ่บัญชีต่อครั้ง   
จะต้องฝากเงินอยู่ในบัญชีอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ฝากเงิน 
 กรณีฝากเงินเข้าบัญชีเดียวกันหลายครั้งในวันเดียวกัน  หากมียอดเงินฝากรวมตั้งแต่                        
1,000,001.00 บาท ขึน้ไป  ให้ใช้ความวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 การนับเวลาการฝากเงิน  ให้นับส าหรับยอดเงินฝากเป็นยอด ๆ” 
   

 ในการนี้  ฝ่ายจัดการฯ มีความเห็นว่า  อาจมีสมาชิกบางรายที่ไม่ทราบข้อก าหนดดังกล่าว  และโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารมาก่อน แล้วแจ้งให้ฝ่ายจัดการฯ ทราบภายหลัง   และกรณีสมาชิกฝากไม่ครบ 60 วัน ก็จะต้องถอนเงินออกไป
ในวันเดียวกัน  ซ่ึงจะมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติงาน   ดังนั้น  เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  ควรมีข้อยกเว้นส าหรับบาง
บัญชี อาทิ  ออมทรัพย์ทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันเป็นร้อยละ 1.15 ต่อปี) จึงเสนอปรับรูปแบบใหม่ดังนี้ 
 “จ านวนเงินที่สมาชิกน าเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ   ทวีทรัพย์  และเงินฝากระยะยาว
อื่น ๆ ที่อาจก าหนดขึ้นในภายหลัง ตั้งแต่  1,000,001.00 บาท (หน่ึงล้านเอ็ดบาทถ้วน) ขึ้นไป ต่อบัญชีต่อครั้ง จะต้องฝากเงิน
อยู่ในบัญชีอย่างน้อย 60 วัน นับแต่วันที่ฝากเงิน 
 กรณีฝากเงินเข้าบัญชีเดียวกันหลายครั้งในวันเดียวกัน  หากมียอดเงินฝากรวมตั้งแต่  1,000,001.00 
บาท (หน่ึงล้านเอ็ดบาทถ้วน) ขึ้นไป  ให้ใช้ความวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 การนับเวลาการฝากเงิน  ให้นับส าหรับยอดเงินฝากเป็นยอด ๆ” 
 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2562  พิจารณา
และเห็นว่าเพื่อความคล่องตัวและสะดวกในการท างาน และประสานงานกับสมาชิก  เห็นควรปรับตามที่เสนอข้างต้น ประกอบกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยไม่สูงมากนัก และมีมติ เสนอคณะกรรมการด าเนินการปรับประกาศฯ เรื่อง  
เงื่อนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ  เป็นแบบใหม่ตามที่เสนอข้างต้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศฯ ที่ 27/2562 เรื่องเง่ือนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ 
2. เห็นชอบมอบฝ่ายจัดการฯ ก าหนดประกาศฯ เรื่อง เง่ือนไขการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ  
 โดยมีรายละเอียดตามทีค่ณะกรรมการอ านวยการเสนอข้างต้น 

 
            4.9            สรุปข้อมูลการระบุให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิต 
สรุปเรื่อง                 ตามที่ คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้พิจารณา
กรณีสมาชิกผู้กู้ที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน เห็นว่า เพื่อช่วยเหลือกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถหาผู้ค้ าประกันใหม่ได้  โดยมอบผู้จัดการฯ 
ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อหาข้อมูลประเด็นกรมธรรม์ประกันชีวิตสามารถน ามาค้ าประกันได้ แต่ต้องสลักหลังเพิ่มเติมสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับ
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ผลประโยชน์ดว้ย  และข้อมูลประเด็นที่มีทุนประกัน 1,000,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันไปแล้ว 300,000 บาท สามารถรับประโยชน์
ได้ 300,000 บาท หรือไม่ ที่เหลือเป็นค่าสินไหม 700,000 บาท จะจ่ายให้แก่ทายาท และมีมติมอบผู้จัดการฯ แจ้งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ
หาข้อมูล  กรณีน ากรมธรรม์ประกันชีวิตของตนเองมาค้ าประกันเงินกู้ นั้น 
                              คณะกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พิจารณากรณี
การศึกษาการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้ค้ าประกันหนี้กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน มีภาระหนี้กับสหกรณ์ฯ และต้องการน า
กรมธรรม์ประกันชีวิตมาเป็นหลักประกันนั้น เม่ือพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว มีข้อสังเกตหลายประการ ดังนี้ 
        1. กรณีกรมธรรม์ประกันชีวิต มีการช าระเบี้ยประกันต่อเนื่อง อาจเกิดช่องว่างให้กรมธรรม์มีผลไม่ต่อเนื่อง
ได้ หากสมาชิกที่ใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันนั้น เกิดไม่ช าระเบี้ยประกันในปีต่ออายุ ซ่ึงส่งผลให้กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง ต่างจากการ
ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อที่มีอยู่ ซ่ึงก าหนดช าระค่าเบี้ยประกันครั้งเดียวและคุ้มครองตลอดอายุสัญญากู้เงิน ซ่ึงจากกรณี
ข้างต้น สหกรณ์ฯ อาจต้องมีกระบวนการติดตามการช าระค่าเบี้ยประกันอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้กรมธรรม์หมดความคุ้มครอง หรือ
อาจจะมีการขอเอกสารหลักฐานการช าระเบี้ยปีต่ออายุจากสมาชิกเพื่อตรวจสอบอีกทางหนึ่ง ซ่ึงพิจารณาดูแล้วค่อนข้างที่จะยุ่งยาก 
และจะเป็นภาระของสหกรณ์ฯ ในที่สุด 
        2. การที่สมาชิกต้องเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์จากเดิมเป็นสหกรณ์ฯ นั้น ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
บริษัทประกันชีวิตก่อน ถึงแม้ว่าจะสามารถกระท าได้ก็ตาม เพราะมีเงื่อนไขว่าการจะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้นั้น กรมธรรม์
ประกันชีวิตจะต้องอยู่ในการครอบครองของผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ยังไม่ท าเป็นหนังสือยืนยันการรับประโยชน์แห่ง
กรมธรรม์ไปยังบริษัทประกันชีวิต ผู้เอาประกันถึงจะมีสิทธิในการขอเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้ 
        3. ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้ค้ าประกันภาระหนี้ให้มีความ
ชัดเจนว่า ผู้กู้และผู้ค้ าประกันประเภทไหนบ้างที่มีสิทธิใช้กรมธรรม์เป็นหลักประกันหนี้ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก และ
กรมธรรม์ประกันชีวิตก็มีความหลากหลาย ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯที่เพิ่มมากขึ้นได้ 
        4. การน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้เป็นหลักประกันภาระหนี้นั้น  ถึงแม้ว่าจะสามารถกระท าได้แต่ก็มี
รายละเอียดปลีกย่อยที่จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนว่าส่งผลดีต่อสหกรณ์หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มีประกันชีวิตคุ้มครอง
สินเชื่ออยู่แล้ว ซ่ึงการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอื่นมาใช้นั้นอาจเป็นการเพิ่มภาระให้แก่สหกรณ์ฯ ในการบริหารจัดการมาก
ขึ้น กรณีที่มีแนวคิดที่ให้มีการน ากรมธรรม์ประกันชีวิตมาใช้ค้ าประกันหนี้เงินกู้นั้น เม่ือพิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว ถึงแม้ว่าจะเป็น
ทางเลือกให้แก่สมาชิกที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ แต่ก็มีจุดอ่อนหลายประการเช่นกัน คือการที่ต้องมีการติดตามการช าระค่าเบี้ย
ประกันในแต่ละปีของสมาชิก เนื่องจากต้องเก็บข้อมูลการช าระเบี้ยในแต่ละปี เพราะถ้าสมาชิกไม่ช าระค่าเบี้ยประกันรายปีจะท าให้
กรมธรรม์มีผลสิ้นสุด ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มภาระให้แก่สหกรณ์ฯ นอกจากนี้ควรมีการทบทวนวัตถุประสงค์ว่าจะน ามาใช้เพื่ออะไรและ
ส่งผลดีต่อสหกรณ์ฯ หรือไม่ ซ่ึงควรที่จะก าหนดกรอบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจนว่าจะใช้ในกรณีใดบ้าง เช่น ส าหรับ
สมาชิกผู้ค้ าประกันที่ใกล้เกษียณอายุ เป็นต้น  
       5. เงินกู้สามัญที่สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการนั้นมีหลักประกันที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว คือ สมาชิกที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด ซ่ึงการน ากรมธรรม์มาใช้อาจจะต้องมีการก าหนดในรายละเอียดเพื่อความชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา                   
ในภายหน้า  
                            6. กรรมการมีความเห็นว่า อาจจะใช้เป็นหลักประกันเสริมได้ แต่จากกรณีใดต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม
ต่อไป นอกจากนี้ ประกันชีวิตมีการติดต่อกันโดยผ่านตัวแทนหลากหลาย ประกันชีวิตบางประเภท สามารถน าไปกู้เงินจากบริษัท
ประกันชีวิตได้ ซ่ึงอาจน ามาใช้ไม่ได้ทุกกรณี เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า แม้จะมีข้อดี แต่ข้อด้อยน่าจะมากกว่า   
และที่ประชุมมีมติ      เห็นชอบให้ชะลอการใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตในการค้ าประกันภาระหนี้กับสหกรณ์ฯ ไว้ก่อน และ 
                           เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบไม่ให้สมาชิกทีข่อกู้เงินโดยท าประกันชีวิต(โครงประกันสินเช่ือ) ใช้กรมธรรม์ 
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  ประกันชีวิตส่วนตัวของผู้กู้  แทนการท าประกันท าประกันชีวิต(โครงประกันสินเช่ือ) กับบริษัท 
  ประกันฯ ตามที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
 
 4.10         ข้อมูลการกู้เงิน สกสค. 
สรุปเรื่อง                 ตามที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ได้มอบหมายให้                    
นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ศึกษาข้อมูลการกู้เงิน สกสค.เพื่อน ามาก าหนดนโยบายการให้บริการเงินกู้ที่เหมาะสมต่อไป 
                             บัดนี้ นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ได้ส่งมอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรายละเอียดการกู้ สกสค. (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 

                             คณะกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ได้พิจารณา 
เห็นว่า หลักเกณฑ์การให้กู้ของ สกสค. มีความแตกต่างกับสหกรณ์ฯ ในหลายประการ อาทิเช่น คุณสมบัติของผู้กู้ คือ ระยะเวลา          
ให้กู้ 30 ปี การก าหนดให้ผู้กู้สามารถผ่อนช าระได้ไม่เกินอายุ 74 ปี หรือให้ผู้กู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี สามารถกู้ได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
ซ่ึงบริการเงินกู้ของสหกรณ์ฯ นั้น ก าหนดให้สมาชิกผู้กู้ผ่อนช าระเงินกู้ไม่เกินอายุ 60 ปี เพื่อให้สมาชิกปลอดหนี้ในช่วงหลังจาก
เกษียณ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ อีกทั้งเม่ือพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยก็ไม่แตกต่างมากนัก และ            
การก าหนด ให้ศึกษาข้อมูลเงินกู้ของ สกสค. เพื่อก าหนดนโยบายการให้บริการเงินกู้ที่เหมาะสมนั้น เห็นว่า การให้บริการเงินกู้ของ
สหกรณ์ฯ น่าจะมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีมติเห็นชอบนโยบายเงินกู้ของสหกรณ์ฯ มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสมาชิกในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายเงินกู้ของสหกรณ์ฯ (เกษียณปลอดหนี้) มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับสมาชิกในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                5.2        เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ (โครงการ 1/2562) 
สรุปเรื่อง                  ด้วยคณะกรรมการอ านวยการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  พิจารณา
รายได้ในรอบ 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 61) ปรากฏว่ายังต่ ากว่ายอดเป้าหมาย และเห็นว่าสหกรณ์ฯ ยังมีเงินเพียงพอที่จะให้บริการ
สมาชิก แต่เน้นไปทางการผ่อนช าระระยะสั้น  จึงเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาหลักเกณฑ์การให้กู้สามัญ  ดังนี้ 
                            1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ผ่อนช าระ 3-5 ปี  
                            2. กรณีกู้ไม่เกิน 200,000 บาท  ก าหนดผู้ค้ าประกัน 1 ราย 
   กรณีกู้ตั้งแต่ 200,001 - 500,000 บาท  ก าหนดผู้ค้ าประกัน  2  ราย 
                            3. ก าหนดเงินได้คงเหลือสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ส าหรับผู้กู้และผู้ค้ าประกันให้สูงกว่ากรณีกู้สามัญทั่วไป  
เนื่องจากมีเป้าหมายให้บริการกับผู้กู้รายใหม่ หรือผู้กู้รายเดิมที่มีเงินได้ฯ เพียงพอ และต้องการเงินกู้แบบเร่งด่วนและอัตราดอกเบี้ย
ต่ า  โดยผ่อนระยะสั้น  
                            4. กรณีค านวณสิทธิการกู้ให้ค านวณหักเงินกู้ได้เฉพาะเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 
                            5. ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับร้อยละ 5.50 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน (ขณะนี้ต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 
3.79) และไม่มีสิทธิน าเงินกู้ไปช าระหนี้ประเภทอื่นที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 
                            ฝ่ายจัดการฯ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศฯ เงินกู้สามัญ - เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (โครงการ 
1/2562) ตามหลักการข้างต้นและตามหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ - เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) เดิม 
 

                       คณะกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 พิจารณาดังนี้ 
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                            1. ในหลักการเห็นด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ในส่วนของดอกเบี้ยรับและขยายฐานสมาชิกผู้กู้รายใหม่ที่มี
ศักยภาพ 
                            2. ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ แล้ว เห็นว่า ยังคงยึดหลักเกณฑ์เดิมเป็นแนวทาง และปรับเพิ่มเพื่อ
ความเหมาะสม โดยมีความเห็นในสาระส าคัญดังนี้ 
                               2.1 สมาชิกที่มีสิทธิกู้ ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 24 เดือน ถือว่ามีความม่ันคงในอาชีพและ
เชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่ง 
                               2.2 ผู้ค้ าประกัน ก าหนดให้ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิ
ตามใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด ไม่น้อยกว่า 4,500 บาท ถือว่าเป็นหลักประกันที่มีความม่ันคง 
                               2.3 วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ก าหนดให้มีผู้ค้ าประกัน 1 ราย และวงเงินกู้เกิน 200,000 บาท สูงสุด 
500,000 บาท ผู้ค้ าประกัน 2 ราย โดยศักยภาพของเงินได้สุทธิตามข้อ 2.2 เห็นว่า เหมาะสม 
                               2.4 ตาม (ร่าง) ประกาศฯ ก าหนดวงเงินให้กู้ตั้งแต่ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท เห็นว่า 
เหมาะสม  
                               2.5 เงินได้คงเหลือสุทธิของผู้กู้ก าหนดไม่น้อยกว่า 4,500 บาท แตกต่างจากเดิม (ไม่ท าประกันชีวิต ไม่
น้อยกว่า 5,500 บาท ท าประกันชีวิตไม่น้อยกว่า 3,500 บาท) เห็นว่า เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เพราะไม่มีความแตกต่าง
มากนัก อีกทั้งเป็นเงินกู้ที่ให้บริการกับสมาชิกที่มีศักยภาพอีกกลุ่มหนึ่ง วงเงินกู้ไม่สูงนัก และผ่อนช าระในระยะสั้นไม่เกิน 48       
งวดเดือน 
                               2.6 ก าหนดวงเงินให้บริการไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลาเปิดให้บริการต้ังแต่ 4 ก.พ. 62 - 30 เม.ย. 62 
ก าหนดอตัราดอกเบี้ยก าหนดเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ-เพื่อการด ารงชีพ โครงการ 2/2561 ร้อยละ 5.50 ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน และ
ก าหนดไม่ให้น าเงินกู้นี้ไปช าระหนี้ประเภทอื่นที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เห็นว่าเหมาะสม  
                               2.7 ท้ายประกาศฯ ความหมายของพนักงานประจ า ให้หมายรวมถึงพนักงานที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติงาน (เนื่องจากจะมีสมาชิกส่วนหนึ่ง สถานะเป็นพนักงานประจ า แต่สัญญาจ้างระบุเป็นการทดลองปฏิบัติงาน เช่น พนักงาน
สังกัดศูนย์การแพทย์ โดยก าหนดเงื่อนไขการทดสอบภาษาอังกฤษและการอบรม) และรวมถึงพนักงานสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุ 
60 ปี (พนักงานสัญญาประจ า) 
                             3. กรรมการ เห็นว่าควรมีการขยายระยะเวลาเปิดให้บริการไปถึง 31 พ.ค.62  เพื่อให้สมาชิกใช้สิทธิกู้เพื่อ
น าไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตร ในการนี้ ผู้จัดการชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักของการเปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อสมาชิกที่มี
ศักยภาพ มีเงินได้สูง และเพื่อต้องการกลุ่มสมาชิกที่ยังไม่ใช้บริการเงินกู้สามัญ ส่วนสมาชิกที่ต้องการกู้เงินไปเป็นค่าใช้จ่ายศึกษา
บุตรนั้น โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาจะเป็นสมาชิกที่มีเงินได้คงเหลือไม่สูงมากนัก ซ่ึงเงินกู้สามัญประเภทนี้อาจไม่ตอบโจทย์ดังกล่าว แต่
สหกรณ์ฯ จะมีเงินกู้ประเภทอื่นที่ช่วยเหลือสมาชิกในส่วนนี้อยู่แล้ว อาทิเช่น เงินกู้พิเศษหมุนเวียน และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือ
เงินกู้พิเศษเงินปันผล เป็นต้น 
และที่ประชุมมีมติดังนี้  1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (โครงการ    
                                1/2562) ตามที่เสนอ 
 2. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป 
(ประกาศฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบก าหนดประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ (ไม่มีเงินเฉล่ียคืน)  
 (โครงการ 1/2562)  ตามที่คณะกรรมการเงินกู ้น าเสนอ  โดยเปิดให้บริการเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 4  
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ส้ินสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 และก าหนดวงเงินให้กู้ไม่เกิน 10   
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 ล้านบาท   
2. เห็นชอบก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ  
 โครงการ 2 (ขณะออกประกาศน้ี เป็นร้อยละ 5.50 % ต่อปี และไม่ได้รับเงินเฉล่ียคืน) 
3. เห็นชอบมอบคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาทบทวนวงเงินค้ าประกันของสมาชิก จ านวนเท่าไหร่   
 จึงจะมีความเหมาะสม 

 
               5.3       เงินกู้พิเศษหมุนเวียนและเงินกู้สามัญ (เพ่ือบรรเทาผู้ประสบภัย “ปาบึก”) 
สรุปเรื่อง               ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติจากพายุ “ปาบึก” ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลาย
พื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ าท่วมและน้ าป่าไหลหลาก หลายพื้นได้รับความเสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่การเกษตร การปศุสัตว์ 
การประมง และรวมไปถึงสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ จ านวนมาก นั้น 
                            เพื่อเป็นขวัญก าลังใจต่อสมาชิก และเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนระดับหนึ่งของสมาชิกที่
ประสบภัย ประธานกรรมการมอบฝ่ายจัดการพิจารณาจัดท าโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
                            ในการนี้ ฝ่ายจัดการ ได้จัดท า (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาผู้ประสบภัย “ปาบึก” 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญเพ่ือบรรเทาผู้ประสบภัย “ปาบึก” ตามที่คณะกรรมการเงินกู ้
 เสนอวงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท  ผ่อนช าระหน้ีไม่เกิน 24 งวดเดือน โดยให้ปรับแก้ไขตาม 
 การพิจารณาข้อ 4  ทั้งน้ี ให้เปิดบริการตั้งแต่วันที ่31 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 28  
 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือบรรเทาผู้ประสบภัย “ปาบึก” เห็นชอบให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง  
 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้  โดยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ-เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  (ขณะ 
 ออกประกาศนี้เท่ากับอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี) และไม่มีเงินเฉล่ียคืน 
3.  เห็นชอบมอบฝ่ายจัดการฯ ปรับประกาศฯ เรื่อง เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนส าหรับสมาชิกที่ 
 ประสบภัยพิบัติพายุ “ปาบึก”  โดยลดเงินได้ส าหรับสมาชิกที่ขอกู้เน่ืองจากประสบภัย “ปาบึก)  
     และก าหนดผู้มีอ านาจอนุมัติ และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามแนวทาง ประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญเพ่ือ 
 บรรเทาผู้ประสบภัย “ปาบึก”  ตามการพิจารณาข้อ 5  
4.  เห็นชอบก าหนดให้สมาชิกมีสิทธิยื่นกู้ได้เพียงประเภทใดประเภทหน่ึงเท่านั้น  แต่กรณีที่คู่สมรสเป็น 
 สมาชิกทั้ง 2 ราย ให้สามารถยื่นกู้ได้ทั้ง 2 ราย    

 
              5.5     การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 
สรุปเรื่อง ด้วยสหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต า จ ากัด ประสานงานมายังสหกรณ์ฯ โดยค าแนะน าของ  
นายอดุล วรรณาการ  (เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯ) ประสงค์จะฝากเงินกับสหกรณ์ฯ   
  ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ตามระเบียบฯ ก าหนดให้ฝากเงินดังนี้  
1) ออมทรัพย์   2) ออมทรัพย์พิเศษ  3) ทวีทรัพย์  และ  4) ประจ า (ประจ ายังไม่มีสมุดคู่ฝากรองรับ เพราะไม่ได้เปิดให้บริการกับ
สมาชิก) 

ต้นทุนเงินกู้ยืม ณ 31/12/61 
  



File:คณะกรรมการด าเนินการ 4/2562 (30 ม.ค. 62)                          16 
 

ที ่ รายการ วงเงินกู้ 
 จ านวนเงินกู้

คงเหลือสิ้นเดือน  
 สัดส่วน
ต้นทุน  

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ต้นทุน 
ถัวเฉลี่ยน้ าหนัก 

1 เงินเบิกเกินบัญชี ธ.กรุงไทย (MOR-1%)  5,000,000.00  - - 6.12% - 
2 เงินเบิกเกินบัญชี ธ.ออมสิน  5,000,000.00  - - 5.00% - 
3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.กรุงไทย  50,000,000.00  - - 0.00% - 
4 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต  50,000,000.00   7,000,000.00  9.92 4.00% 0.40 

   

ที ่ รายการ วงเงินกู้ 
 จ านวนเงินกู้

คงเหลือสิ้นเดือน  
 สัดส่วน
ต้นทุน  

อัตรา
ดอกเบี้ย 

ต้นทุน 
ถัวเฉลี่ยน้ าหนัก 

5 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิน  100,000,000.00  - - 0.00% - 
6 เงินกู้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

(หักเงินเฉลี่ยคืน 4.0% คงเหลือ 3.96%) 
 21,250,000.00   21,250,000.00  30.10 4.12% 1.24 

7 เงินกู้ สอ.วชิรพยาบาล  42,346,000.00   42,346,000.00  59.98 4.15% 2.49 
  รวม  273,596,000.00   70,596,000.00  100.00   4.13 

นายทะเบียนเห็นชอบวงเงินกู้ยืมฯ ประจ าปี 2562    645,000,000.00  

    
 

คงเหลือวงเงินกู้ยืมฯ   371,404,000.00  
     

  คณะกรรมการอ านวยการฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2562  พิจารณา
ดังนี้ 

1.  สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต า  จ ากัด ได้ประสานมายังสหกรณ์ฯ ว่ามีวงเงินที่จะฝากกับ 
สหกรณ์ฯ ประมาณ 10  ล้านบาท  (มีเงินฝาก สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 24 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 
4.00% ต่อปี และฝาก สอ.สาธารณสุขฯ  ประเภทประจ า  12  เดือน  อัตราดอกเบี้ย 3.50%) 

2. หากสหกรณ์ฯ สนใจรับฝาก  ก็ควรเป็นเงินฝากระยะยาว อาทิ  15 เดือน หรือ 18  เดือน เพื่อน าไป 
ช าระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว  และจะเสนอเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นการเฉพาะส าหรับ
สหกรณ์อื่นได้   

3. ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ควรแจ้งให้สหกรณ์การเกษตรฯ ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะฝาก 
เงินกับสหกรณ์ฯ และให้ยืนยันมาด้วยว่าได้ไปฝากแหล่งอื่นในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ เพื่อประกอบการพิจารณา 

4. ที่ประชุมเห็นควรเสนอหลักเกณฑ์เบื้องต้นในการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นดังนี้ 
(1) รับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษไม่น้อยกว่า 18  เดือน 
(2) ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็น  3.50% - 3.60% ต่อปี 

 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบก าหนดแนวทางการรับฝากเงิน และก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น ดังน้ี 

(1) รับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษไม่น้อยกว่า 18  เดือน  ก าหนดอัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี 
(2) รับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษไม่น้อยกว่า 15  เดือน  ก าหนดอัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี 
(3) กรณีถอนเงินได้บ้างบางส่วน รับฝากประเภททวีทรัพย์ 5 ล้านบาทขึ้นไป ก าหนดอัตรา

ดอกเบี้ย 3.05% ต่อปี 
2. เห็นชอบมอบฝ่ายจัดการฯ ประสานการรับฝากเงินกับ สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต า  
 จ ากัด  
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               5.6 โครงการชุมชนคนออมเงินประจ าปี 2559 (ครบก าหนด) 
สรุปเรื่อง  ตามที่สหกรณ์ฯ จัดโครงการชุมชนคนออมเงินประจ าปี 2559  ในระหว่างวันที่  28 ก.ย. 58 –  
12  ม.ค. 60  และมีสมาชิกเข้าร่วม  7  กลุ่ม จ านวน  60 ราย  นั้น 
  บัดนี้  เงินฝากดังกล่าวครบก าหนดระยะเวลาฝาก(24 เดือน)  ตั้งแต่เดือน ก.ย. 61 – ม.ค. 62   
มีสมาชิกฝากครบก าหนด  7 กลุ่ม  จ านวน 55  ราย  สรุปการฝากเงินรายละเอียดดังนี้ 
 

กลุ่ม 
 ที ่

หัวหน้ากลุ่ม 
เลข

สมาชิก
ที ่

ชื่อกลุ่ม 

ยอดเป้าหมาย 
(ต้นเงิน) 

ยอดครบก าหนด
(ต้นเงิน) 

ค่า
สมนาคุณ 

ราย บาท ราย บาท (รางวัล) 

1 นายสุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา 1287 ชุมชนออมแล้วรวย* 5 600,000 3 360,000  
2 นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล 205 กาญพารวย 9 384,000 8 360,000  
3 นางดวงพร  ศรีแก้วณวรรณ์ 412 ออมเพลิน เมินจน 9 264,000 9 264,000  

กลุ่ม 
 ที ่

หัวหน้ากลุ่ม 
เลข

สมาชิก
ที ่

ชื่อกลุ่ม 

ยอดเป้าหมาย 
(ต้นเงิน) 

ยอดครบก าหนด
(ต้นเงิน) 

ค่า
สมนาคุณ 

ราย บาท ราย บาท (รางวัล) 

4 น.ส.นิศาชล  คชคีรีเดชไกร 158 ออมตามรอยพ่อ 10 624,000 9 384,000 
รางวัลท่ี 1 
= 1,000 บ. 

5 ว่าท่ี ร.ต.จาตุรนต์  ชุติธรพงษ ์ 890 โคตรรวย 8 324,000 7 312,000  

6 น.ส.อัจฉรา  ทองนาค 1315 รวยยั่งยืน 9 372,000 9 372,000 
รางวัลท่ี 2 

=  
500 บ. 

7 น.ส.อาภรณ์  ไชยสุวรรณ 155 
คนออมเงิน- 
ศูนย์บรรณสารฯ** 

10 240,000 10 240,000  

รวม 60 2,808,000 55 2,292,000  
*กลุ่ม “ชุมชนออมแล้วรวย” มีสมาชิกลาออก 2 ราย แต่จ านวนเงินกลุ่มยังมากกว่า 240,000.- คณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งท่ี 8/2561 เมือ่วันท่ี 30 
พ.ค. 61 มีมตใิห้ได้รับเงินค่าสมนาคุณกลุ่ม และสมนาคุณหัวหน้ากลุ่ม แต่ไม่มีสิทธิได้รับรางวัลท่ี 1 และรางวัลท่ี 2 (กรณีท่ีวงเงินสูงสุดตามล าดับ) 
**กลุ่ม “คนออมเงินศูนย์บรรณสารฯ” มีสมาชิกลาออก 1 ราย  ท าให้จ านวนน้อยกว่า 240,000.- หาสมาชิกใหม่มา 1 ราย เพื่อให้กลุ่มมีจ านวนเงินครบ 
240,000.-(ตามเงื่อนไขของโครงการฯ ข้อ 5.1 ) 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. อนุมัติค่าสมนาคุณโครงการชุมชนคนออมเงินประจ าปี 2559(ฝากครบก าหนด)   
 จ านวน  17,600 บาท (หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังน้ี 

ที ่ ค่าสมนาคุณ จ านวนเงิน(บาท) 
1. สมนาคุณกลุ่มชุมชน กลุ่มละ 2,000 บ. 14,000 
2. หัวหน้าชุมชนฯ กลุ่ม กลุ่มละ 300 บ. 2,100 
3. เงินรางวัลท่ี 1 และ รางวัล 2 1,500 
 รวม 17,600 

  
2. เห็นชอบมอบฝ่ายจัดการฯ ออกประกาศฯ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลโครงการ “ชุมชนคนออมเงิน 
 ประจ าปี 2559” 
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3. เห็นชอบให้หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่ม  รับเกียรติบัตรรางวัลที่ 1  และรางวัลที่ 2                           
 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 หรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
                5.8     (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการแต่ละต าแหน่งงาน  
สรุปเรื่อง                  ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการแต่ละต าแหน่งงาน ก าหนดขึ้นเป็นประกาศฯ  มีผลใช้
บังคับมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 และมีค าสั่งมอบหมายงานภายใต้ระเบียบฯ ว่าด้วยอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น ซ่ึงปัจจุบันระเบียบฯ ดังกล่าวได้มีการยกเลิก โดยสหกรณ์ฯ ก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและข้อบังคับการท างานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 ภายใต้ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554  
                              เพื่อความเหมาะสม จึงเสนอออกประกาศฯ ใหม่ ภายใต้ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและ
ข้อบังคับการท างานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2555 โดยภาระงานของแต่ละต าแหน่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามเดิม และปรับเพิ่มตาม
สถานการณ์ ตามการปฏิบัติงานปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อรองรับภาระงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อที่มีการประเมินผล                      
การทดลองการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 เพื่อสั่งการบรรจุในต าแหน่งงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 
 

                           คณะกรรมการบริหารบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 พิจารณาดังนี้ 
                             1. เป็นการเสนอออกประกาศฯ ให้สอดคล้องภายใต้ระเบียบฯ ใหม่ 
                             2. กรรมการสอบถาม ภาระงานที่ก าหนด เป็นการก าหนดตามตัวบุคคลที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ                         
ตามภาระงานของต าแหน่ง  
                            3. ประธานแจ้งว่า ภาระงานโดยรวมส่วนใหญ่ยังคงเป็นไปตามเดิม มีปรับเพิ่มบ้างในส่วนของ Wording 
และให้สอดคล้องกับโปรแกรมระบบงาน ถือเป็นภาระงานรวม แต่ในภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่ก าหนดเป็นรายบุคคลจะเป็น Job 
Description ของเจ้าหน้าที่รายนั้นๆ  
                            4. ฝ่ายจัดการชี้แจงว่า เป็นภาระงานโดยรวมซ่ึงก าหนดตามต าแหน่งเป็นหลัก ทั้งนี้ ภาระงานบางประเภท
อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ต้องก าหนดให้เป็นภาระงานในบางต าแหน่ง เช่น งานบริหารบุคคล ถือเป็นอีกภาระงานหนึ่ง ที่ควรจะมี
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ นอกจากนี้ภาระงานบางต าแหน่ง ดูเหมือนจะซ้ าซ้อนกัน เช่น งานสินเชื่อ แต่การปฏิบัติงานจะแตกต่างกัน 
เช่น การบันทึกค าขอกู้ของเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และการตรวจสอบค าขอกู้ก่อนจ่ายเงินกู้ของเจ้าหน้าที่การเงิน 
                           5. กรรมการมีความเห็นว่า ต าแหน่งรองผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ภาระงานก าหนดแบบเดียวกัน ในขณะ
ที่ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวควรจะก าหนดหรือไม่ กรณีนี้ฝ่ายจัดการชี้แจงว่า หากจะให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหาร
บุคคลฯ ควรจะมีการก าหนดภาระงานของทุกต าแหน่ง เพื่อรองรับต าแหน่งดังกล่าว เม่ือมีความจ าเป็นและเหมาะสมที่จะเปิดรับ
เจ้าหน้าที่ในอนาคต และประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า ให้คงไว้ตามเดิมเพราะหากไม่มีต าแหน่งดังกล่าว ก็ไม่มีผลกระทบแต่               
อย่างใด ประกอบกับในทางปฏิบัติ หากภาระงานตามต าแหน่งไม่ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน ประธานกรรมการจะมีค าสั่ง
มอบหมายงานแก่เจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งตามภาระงาน และงานอื่น ๆ ที่เหมาะสมอีกฉบับหนึ่ง 

ที ่
ชื่อกลุ่ม 

(หัวหน้ากลุ่ม) 

การฝากครบ
ก าหนด 
(ราย) 

ยอดฝากครบก าหนด 
(บาท) 

ค่าสมนาคุณ 
(รางวัล) 

1 ออมตามรอยพ่อ 
(น.ส.นิศาชล  คชคีรีเดชไกร) 

9 384,000 รางวัลท่ี 1 = 1,000 บ. 

2 รวยยั่งยืน 
(น.ส.อัจฉรา  ทองนาค) 

9 372,000 รางวัลท่ี 2 = 500 บ. 



File:คณะกรรมการด าเนินการ 4/2562 (30 ม.ค. 62)                          19 
 

                           6. ที่ประชุมพิจารณาภาระงานแต่ละต าแหน่งแล้ว เห็นควรก าหนดตามที่เสนอ 
 และมีมตดิังนี้  1. เห็นชอบประกาศฯ เรื่อง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการฯ แต่ละต าแหน่งงาน 
                   2. เห็นชอบมอบประธานกรรมการ มีอ านาจออกค าสั่งมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่ง 
                   3. เห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบ 
(ประกาศฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
    
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบประกาศฯ เรื่อง ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการฯ แต่ละต าแหน่งงาน  
ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลน าเสนอ 

2. เห็นชอบมอบประธานกรรมการ มีอ านาจออกค าสั่งมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่ง 
 
                    5.9  โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ <> สหกรณ์ออมทรัพย์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สรุปเรื่อง                  ตามแผนงานประจ าปีบัญชี 2562 -2564  พันธกิจที่ 1  การบริหารจัดการทั่วไป  แผนงานที่ 2 :           
การพัฒนาบุคลากร  2.2 สมาชิก กลยุทธ์(การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาอบรมแก่สมาชิก) โครงการ “ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่”   
จัดอบรม เพื่อความเข้าใจในระบบสหกรณ์ เช่น อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ บทบาท หน้าที่ แนะน าบริการ สวัสดิการต่าง ๆ 
และเพื่อการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกใหม่อายุไม่เกิน 24 เดือน  ประกอบกับคณะกรรมการอ านวยการมีมติเห็นชอบ               
ให้สหกรณ์ฯ จัดโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  เพื่อให้ความรู้สมาชิกใหม่ (สมาชิกตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 – ปัจจุบัน)                 
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  ซ่ึงเป็นวันครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์  
(โครงการฯ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
 
การพิจารณา มีสมาชิกแจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการฯ 4 ราย จึงเห็นควรให้ยกเลิกการจัดโครงการฯ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม ่<> สหกรณ์ออมทรัพย์กับการพัฒนา                 

คุณภาพชีวิต 
 
            5.10 โครงการ สหกรณ์เดย์ <> ออกบูธให้ความรู้และเชิญชวนสมัครสมาชิก 
สรุปเรื่อง ตามแผนงานประจ าปีบัญชี 2562 -2564  พันธกิจที่ 1  การบริหารจัดการทั่วไป  แผนงานที่ 2 :           
การพัฒนาบุคลากร  2.2 สมาชิก กลยุทธ์(การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาอบรมแก่สมาชิก) โครงการ “ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่”   
จัดอบรม เพื่อความเข้าใจในระบบสหกรณ์ เช่น อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ บทบาท หน้าที่ แนะน าบริการ สวัสดิการต่าง ๆ และ
เพื่อการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกใหม่อายุไม่เกิน 24 เดือน  ประกอบกับสหกรณ์ฯ ได้ก าหนดเป้าหมายด าเนินงาน ในส่วนของ
จ านวนสมาชิก/สมาชิกสมทบ (เข้าใหม่) ไว้เป็นประจ าทุกปี  ซ่ึงปีบัญชี 2562  ได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 150 ราย (สมาชิกใหม่ทั้งหมด 
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 16 ม.ค. 62 = 56 ราย)   
  ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้น าเสนอโครงการให้ความรู้และเชิญชวนพนักงานศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย              
วลัยลักษณ์  สมัครสมาชิกใหม่  ซ่ึงปัจจุบันเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จ านวน 52 ราย และสมาชิกสมทบ 6 ราย (ข้อมูลจากส่วน
ทรัพยากรมนุษย์ฯ ณ วันที่ 3 ม.ค. 61  ศูนย์การแพทย์ฯ มีพนักงาน 71 ราย และลูกจ้างชั่วคราว 9 ราย)  โดยการแจกแผ่นพับ 
เกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ แนะน าบริการเงินฝาก-เงินกู้  สวัสดิการต่าง ๆ และเชิญชวนพนักงานงานให้สมัครเป็นสมาชิกและ               
สมาชิกสมทบใหม ่  
  เพื่อเป็นการเชิญชวนให้สมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ  จึงเห็นควรเสนอให้ของที่ระลึก (book bank)                       
แก่ผู้ที่สมัครใหม่   
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. เห็นชอบโครงการ สหกรณ์เดย์ <> ออกบูธให้ความรู้และเชิญชวนสมัครสมาชิก 
2. อนุมัติงบประมาณ เป็นเงิน 7,000 บาท เบิกจ่าย “ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม” (ค่าใช้จ่ายสามารถ 

ถัวเฉล่ียกันได้) รายละเอียดดังน้ี 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
(1) ส าหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครสมาชิก (เงินฝาก หรือ ของที่ระลึก 30 ราย @ 100 บาท) 3,000 
(2) พวงกุญแจ (ที่มี QR Code) ส าหรับผู้ที่สอบถามข้อมูลสหกรณ์)  1,500 
(3) โรลอัพ 1,500 
(4) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,000 

รวม 7,000 

  5.11 การก าหนดสัดส่วนการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 
สรุปเรื่อง ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 22) ในการประชุมครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม               
พ.ศ. 2561  ได้มีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการจัดสรรจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการอื่น ๆ  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุน- 
สาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 4  

2. ประจ าปีบัญชี 2562  ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561  เห็นชอบให้ก าหนดสัดส่วนการจ่าย 
ทุนสาธารณประโยชน์ฯ เช่นเดียวกับปี 2561 ไปก่อน เม่ือได้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ให้น าเสนอพิจารณาก าหนดสัดส่วน
การจ่ายทุนฯ ใหม่อีกครั้ง 
  ทั้งนี้ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ก าหนดดังนี้ 
   -  ข้อ 4 “ข้อ 10…ทั้งนี้ การจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ตามข้อ 6 (3) (4) (5) (6) และ (7)  ให้จ่ายปีละ              
ไม่เกิน 50,000 บาท กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพิ่มเป็นพิเศษ แต่ไม่เกินทุน- 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบให้ก าหนดสัดส่วนการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ดังน้ี 
ระเบียบฯ ตามข้อ 6 สัดส่วน เป็นเงิน (บาท) 

(3) 25% 12,500 
(4) 60% 30,000 
(5) 5% 2,500 
(6) 5% 2,500 
(7) 5% 2,500 

รวม 50,000 
   
  และมอบให้ประธานกรรมการมีอ านาจถัวเฉล่ียค่าใช้จ่ายได้ในเดือนกันยายน 2562 กรณี 
      มีเหตุจ าเป็นต้องถัวเฉลี่ยก่อนเดือนกันยายน  2562 ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 

2. ประจ าปีบัญชี 2563 ระหว่างที่ยังไม่มีมติการจัดสรรการใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ใหม่   
     เห็นชอบให้ก าหนดสัดส่วนการจ่ายทุนสาธารณประโยชน์เช่นเดียวกับปี 2562 ไปพลางก่อน   
 เม่ือได้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่  ให้น าเสนอพิจารณาก าหนดสัดส่วนการจ่ายทุนฯ ใหม ่            
 อีกครั้ง 
 

             5.12 แบบสอบถามความพึงพอใจการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
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สรุปเรื่อง สหกรณ์ฯ ได้สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2561   เสร็จเรียบร้อยแล้ว                      
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 641ราย (สมาชิก/สมาชิกสมทบเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ จ านวน 803  ราย) คิดเป็นสัดส่วน              
ร้อยละ 79.83 รายละเอียดดังนี้ 
 1.  ความพึงพอใจในการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 

หัวข้อ ระดับคะแนน 
1. วัน เวลา ในการจัดประชุมใหญ่ 85.96 
2. การด าเนินการหยั่งเสียงเลือกตั้ง 86.58 
3. การด าเนินการประชุม  การน าเสนอข้อมูล  และการตอบข้อซักถาม 83.13 
4. ของรางวัล 81.14 
5. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 82.67 
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล  82.69 

หัวข้อ ระดับคะแนน 
7. อัตราการจ่ายเงินเฉลี่ยคืน  82.96 
8. รายงานกิจการประจ าปี 84.35 
9. ภาพรวมของการจัดประชุมใหญ่   84.77 

 
 

 2.  ความพึงพอใจในการให้บริการและการด าเนินงาน 
          (2.1)  การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ 

หัวข้อ ระดับคะแนน 

1.  การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 84.83 
2.  กรรมการมีการเผยแพร่ข้อมูล การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อย่างใดอย่างหน่ึง 
เช่น ด้านเงินฝาก หรือเงินกู้ หรือสวัสดิการ หรือผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

83.82 

3.  การมีส่วนร่วมในการท าธุรกรรมการเงินและกิจกรรมของสหกรณ์ฯ ของท่าน  
อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ซ้ือหุ้นเพ่ิม หรือฝากเงิน หรือกู้เงิน หรือท ากิจกรรมร่วมกับ
สหกรณ์ฯ เป็นต้น 

83.32 

4.  ภาพรวมในการด าเนินงาน** 84.67 
 

         (2.2) การให้บริการและสวัสดิการของสหกรณ์ 

หัวข้อ ระดับคะแนน ไม่ได้ใช้บริการ 
ระดับคะแนน 

 (ประชุมใหญ่ 2560) 
1.  การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 89.80 1 90.36 

2.  การให้บริการเงินฝาก 89.09 2 89.76 

3.  การให้บริการเงินกู้ 87.38 30 84.73 

4.  ภาพรวมของสวัสดิการ 85.54 5 84.88 

5.  การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลข่าวสาร  82.67 2 83.23 

6.  ส านักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 83.55 1 83.21 

7.  ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก/ใบรับเงินออนไลน์ 85.25 10 - 

   **ภาพรวมในการด าเนินงาน 84.67  84.41 

เฉลี่ยระดับคะแนน 86.00  85.80 
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 3.  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ที่จะน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ในอนาคต (ตามเอกสาร
ประกอบวาระ)  
 
  4.  ปีต่อไป  สหกรณ์ฯ จะท ารายงานกิจการ ในรูปแบบ electronic ท่านเห็นด้วยหรือไม่   
 (สมาชิกที่ส่งแบบสอบถามทั้งหมด 641 ราย)   
       -  เห็นด้วย  525  ราย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.90 
    -  ไม่เห็นด้วย  20  ราย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.12 
        -  ไม่แสดงความคิดเห็น  96  ราย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.98 
(ข้อมูลประกอบเหตุผลตามเอกสารประกอบวาระ) 
 
 
 
 
 
 
 
 -  ไม่เห็นด้วย  20  คน 

-  รูปเล่มรายงานกิจการ ท าให้อ่านได้ง่าย 
-  ไม่สามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในวันนั้นได้ 
-  ไม่ว่างเปิด e-mail  ค่ะ  ถ้าเป็น line ก็น่าจะดี 
-  ควรเป็นอิเล็กทรอนิกส์  ในบางส่วน  หากส่วนใดส าคัญ                         
   ก็ควรมี Hard copy 
-  อ่านยาก 
-  คงแบบเล่มไว้ 

-  ควรดูผลการด าเนินการ ธ.พาณิชย์ทั่วไปสักระยะ  เพื่อให้มั่นใจ 
   ว่าระบบจะไม่เกิดปัญหา  และให้มีการพัฒนาระบบให้มี                  
   ความปลอดภัยมากที่สุด 
-  ล าบากในการอ่านรายงาน 
-  เจ็บตาเวลาอ่าน 
-  บางครั้งไม่สะดวกด้าน electronic 
  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. รับทราบคะแนนความพึงพอใจในการประชุมใหญ่ ประจ าปี 2561 เป็นร้อยละ 84.77 
2. รับทราบคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการและการด าเนินการ  เป็นร้อยละ 86.00 
3. เห็นชอบมอบคณะกรรมการแต่ละชุด น าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 

ตามการพิจารณาข้อ 3 
 
         5.13         ก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพและวิชาการ   
สรุปเรื่อง ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  9/2561 เม่ือวันที่ 29  มิถุนายน  2561   
เห็นชอบก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพและวิชาการ  ไว้ดังนี้ 

1. ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาอบรม  ดังนี้ 
1.1 ค่าวิทยากร จ านวนไม่เกิน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละไม่เกิน 600 บาท 
1.2 ค่าบริการรถรับ-ส่งวิทยากร (หากจ าเป็น และเฉพาะภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช)   

และหากจัดอบรมสถานที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยฯ ให้สหกรณ์ฯ ขอใช้บริการรถมหาวิทยาลัยฯ รับ-ส่ง ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้  
ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท   

1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับโครงการอบรมวิชาการที่ให้ความรู้ หรือโครงการ 
วิชาชีพที่สมาชิกไม่ได้รับผลงานกลับ 

 ทั้งนี้ กรณีการจัดโครงการอบรมวิชาชีพ หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
การอบรม และสมาชิกได้รับผลงานกลับ  ให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรับผิดชอบค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเอง  

2. สหกรณ์ฯ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ 
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ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้  โดยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นอ านาจพิจารณาอนุมัติ 
ของคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละครั้งของการจัดกิจกรรม 

3. เห็นชอบให้เสนอประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาฯ  พิจารณาการก าหนดจัดฝึกอบรม 
แต่ละหลักสูตรในเบื้องต้น และน าเสนอประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ 
 

  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดแนวปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพและวิชาการตามที่น าเสนอข้างต้น 
 
 
 
 
 
 5.14  การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ (จากนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เป็นศิษย์เก่า) 
สรุปเรื่อง   ด้วยคณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2562  มีมติเห็นชอบให้ชะลอการรับศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสมาชิกสมทบ เห็นชอบมอบหมายให้ฝ่ายจัดการฯ ศึกษาคุณสมบัติของสมาชิกสมทบและประเด็นอื่น ๆ                      
 คุณสมบัติสมาชิกสมทบก าหนดไว้ดังน้ี 

(1) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก  หรือ 
(2) บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 

                             คุณสมบัติของสมาชิกสมทบก าหนดไว้ดังน้ี 
   (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 32    
           (2.1)    เป็นสมาชิกเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 32(2) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4)  
    เว้นแต่สมาชิกที่ออกจากงานประจ าโดยมีความผิด  และมิได้ลาออกจากสหกรณ์  หรือ 
           (2.2)    เป็นบุตร  หรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย  หรือคู่สมรส  ของสมาชิก  หรือ 
           (2.3)    เป็นบิดามารดาของสมาชิก  หรือบิดามารดาของสมาชิกสมทบ  หรือ 
           (2.4)    เป็นลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวันของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์... 
       (2.5)    เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ 
       (2.6)    เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลที่มีพันธะผูกพันกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
อย่างน้อย  2  ปี  หรือ 
       (2.7)    เป็นบุคคลที่ท าคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือสหกรณ์   
ที่คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาอนุมัติให้เป็นสมาชิกสมทบ หรือ 
       (2.8)    เป็นสมาชิกสมทบเดิมของสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ (2.1) – (2.7)  และมีอายุการเป็น
สมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า  10  ปีนับตั้งแต่วันที่ได้สิทธิเป็นสมาชิกสมทบจนถึงวันที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ (2.1) – (2.7)  หรือ มีมูลค่า
หุ้นไม่น้อยกว่า  200,000  บาท... 
     
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบให้สมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติเป็นนักศึกษา  เม่ือจบการศึกษาเป็นศิษย์เก่า  ให้สามารถ 
  เป็นสมาชิกสมทบต่อเน่ือง  ตามคุณสมบัติของข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 50(2)(2.5) เป็นนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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2. เห็นชอบให้ชะลอการรับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย มาเป็นสมาชิก  และสมาชิกสมทบสหกรณ์ฯ 
 
 5.15  การยกเลิกการท าประกันอุบัติของสมาชิกที่ออกจากสหกรณ์ฯ 
สรุปเรื่อง  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ในการประชุมครั้งที่  
9/2559  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีมตริับทราบการอนุมัติท าประกันภัยอุบัติเหตุให้สมาชิกกับบริษัทเมืองไทยประกัน
ชีวิต จ ากัด(มหาชน) ตามประกาศฯ เรื่อง การมอบอ านาจในการท าธุรกรรม และการด าเนินการเพื่อกิจการงานสหกรณ์ฯ ฉบับลง
วันที่ 31  มีนาคม  2559  โดยอนุมัติให้ท าประกันกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด  ทุนประกัน  150,000  บาท  ค่าเบี้ย
ประกันภัยอุบัติเหตุ 100 บาท/คน/ปี ก าหนดระยะเวลาเอาประกันมีก าหนด 3 ปี ดังนี้ 

(1) ปีที่ 1 เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่  30 พ.ค. 59 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 60 
(2) ปีที่ 2 เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่  30 พ.ค. 60 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 61 
(3) ปีที่ 3 เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่  30 พ.ค. 61 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 62 

และคณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  7/2561  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2561  มีมติอนุมัติให้เบิกจ่าย                     
ค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ  โดยเบิกจากงบประมาณรายจ่าย เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก จ านวน  50% ของค่าเบี้ยประกันภัย
อุบัติเหตุรายคน (บาท/คน/ปี) (ค านวณทศนิยม 2 ต าแหน่ง) ส่วนที่เหลือของค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุรายคน (บาท/คน/ปี)              
ให้เบิกจากกองทุนช่วยเหลือสมาชิก และให้รวมถึงสมาชิกที่เข้าใหม่ระหว่างปีด้วย  
 

  ทั้งนี้ จะมีสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ฯ ในระหว่างปีที่คุ้มครอง (30 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 62)                  
หากเสียชีวิต  บริษัทฯ ไม่คุ้มครองประกันการท าประกันแล้ว   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ท าหนังสือสอบถามบริษัทฯ ของกรมธรรม์ปีที่ 3  ทีเ่ริ่มคุ้มครอง
ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 62 ดังน้ี 
1. สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แล้ว  ยังมีผลคุ้มครองการท าประกันอุบัติเหตุ

หรือไม่ 
2. กรณีที่ไม่มีผลคุ้มครองการท าประกันอุบัติเหตุ  สหกรณ์ฯ ขอยกเลิกความคุ้มครอง                                              
 โดยเบี้ยประกันให้คุ้มครองตามจ านวนวันที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  และขอคืนค่าเบี้ยประกัน                              
 ในส่วนที่ไม่คุ้มครอง 

 
             5.16     การตรวจสุขภาพประจ าปี 2562                                     
สรุปเรื่อง         ตามที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้มีหนังสือที่ ศธ 57040210/ว4951 ฉบับลงวันที่ 19 กันยายน 
2561 เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสุขภาพประจ าปี  ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได้ปรับก าหนดการตรวจสุขภาพประจ าปี  ให้มีช่วง                
เวลายาวนานขึ้น โดยให้ศูนย์การแพทย์ฯ จัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ถึง 28 มิถุนายน 2562                 
(เฉพาะในเวลาท าการ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดังนี้ 
   หญิง   อายุ 35 – 45 ปี  ราคา  3,570 บาท 
   หญิง อายุ 46 ปีขึ้นไป  ราคา  4,440 บาท 
   ชาย อายุต่ ากว่า 35 ปี   ราคา    940 บาท 
   ชาย อายุ 46 ปีขึ้นไป  ราคา  2,670 บาท 
(รายการและอัตราค่าตรวจสุขภาพ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม) 
                ตามระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2555  ก าหนดว่า “ข้อ 24 เจ้าหน้าท่ีท่ีประสงค์จะตรวจสุขภาพท่ัวไปประจ าปี ให้
ตรวจได้ปีละ 1 ครั้ง ณ สถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย สถานพยาบาลของราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนท่ีสหกรณ์ก าหนด สหกรณ์จะ
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ออกค่าใช้จ่ายให้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราท่ีสหกรณ์ก าหนด ท้ังนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากสหกรณ์เสียก่อน” 

 
                               สถิติการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 

ประจ าป ี สหกรณ์ฯ อนุมัติคนละ (บาท) วงเงินอนุมัติ(บาท) 
จ านวนเจ้าหน้าที่ 
ที่ตรวจสุขภาพ 

รวมเป็นเงิน (บาท) 

2550 1,180 4,720 4 4,720 
2551 1,990 7,960 2 (เจ้าหน้าที่ตั้งครรภ์ 2 คน) 3,980 
2552 1,990 7,960 2 2,340 
2553 2,100 8,400 3 6,300 
2554 (ชาย 2,900 บาท)/(หญิง 3,250 บาท) 12,650 2 (หญิง) 6,400 
2555 (ชาย 1,910 บาท) (หญิง 2,510 บาท) 9,440 3 (ชาย 1 คน หญิง 2 คน) 3,530 
2556 (ชาย 2,395 บาท) (หญิง 2,885 บาท) 11,050 ไม่ได้ตรวจสุขภาพ 

2557-2558 ไม่ได้ตรวจสุขภาพ เนื่องจากไม่ได้น าเสนอ คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ) 
2559 (ชาย 2,245 บาท) (หญิง 2,665) 10,240 2 (หญิง 2 คน) 4,990 
2560 (ชาย 2,375 บาท) (หญิง 2,845) 10,910 2 (หญิง 2 คน) 4,190 
2561 ไม่มีการเบิกการตรวจสุขภาพประจ าปี    

  
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. อนุมัติให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปีกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย-          
วลัยลักษณ์  และอนุมัติอัตราค่าตรวจสุขภาพดังน้ี  
(1) หญิง   อายุ 35 – 45 ปี  ราคา  7,140 บาท  (2 ราย) 
(2) หญิง อายุ 46 ปีขึ้นไป  ราคา  4,440 บาท  (1 ราย) 
(3) ชาย  อายตุ่ ากว่า 35 ปี   ราคา    940 บาท  (1 ราย) 
(4) ชาย  อายุ 46 ปีขึ้นไป  ราคา  2,670 บาท  (1 ราย) 
โดยให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราตามตารางที่น าเสนอ รวมเป็นเงินไม่เกิน 15,190 บาท 

2. อนุมัติให้เข้ารับการตรวจสุขภาพ ณ สถานพยาบาลอื่นได้ โดยให้เบิกค่าตรวจสุขภาพ 
    ในอัตราเดียวกันกับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
 
            5.17      โครงการอบรมสัมมนา                                                                 
สรุปเรื่อง ด้วยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  ก าหนดจัดอบรมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง  “สหกรณ์กับแนวทางปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”  ในวันศุกร์ที่  22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา  08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง
กิตติมศักดิ์ ชั้น 2 โรงแรมลีการ์เดนส์  ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 (สาย 1)  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเข้าใจในข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ที่บุคลากรของสหกรณ์ต้องมีความรู้และความเข้าใจ  ตลอดจนสามารถในไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เนื่องจาก  “สหกรณ์ออม
ทรัพย์”  เป็นสถาบันการเงินที่ถูกก าหนดให้เป็นองค์กรที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2531  
และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
พ.ศ. 2559 และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม  เพื่อจัดหารายได้ในการด าเนินงานของชมรม 
 ชสต.  จึงใคร่ขอเรียนเชิญประธานกรรมการ  คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการ และบุคลากรสหกรณ์เข้า
ร่วมโครงการอบรมสัมมนา  โดยสามารถแจ้งกลับภายในวันที่ 20 ก.พ. 62  โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา  เป็นบุคลากรของ
สหกรณ์สมาชิกชมรม  ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท  (ค่าลงทะเบียนรวมอาหารเที่ยง  อาหารว่าง 2 ม้ือ เอกสารและเครื่อง
เขียน ไม่รวมค่าห้องพัก) 
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การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเป็นหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ เห็นควรให้กรรมการเข้าร่วมอบรม 2 ราย  หาก
ท่านใดสนใจให้แจ้งชื่อภายในวันที่  5  ก.พ. 62   
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 

1. เห็นชอบให้กรรมการเข้าร่วมอบรม  2  ราย  โดยกรรมการที่สนใจให้แจ้งชื่อภายในวันที่  5 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 

2. อนุมัติให้เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  เป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศฯ ก าหนด 
 
 
 
           5.18  การจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง                  
สรุปเรื่อง เนื่องด้วยเครื่องบันทึกเสียง รหัส 8907/56/01  (วันที่ซื้อ 30 ก.ค. 56)  ไม่สามารถบันทึกข้อมูลจาก 
เครื่องบันทึกเสียง  ลงคอมพิวเตอร์ได้  ซ่ึงพนักงานศูนย์บรรณสารฯ แจ้งว่า USB เสีย โดยสหกรณ์ฯ ได้ให้ บริษัท เอส.พี.เอ. 
คอมพิวเตอร์ จ ากัด ประมาณค่าใช้จ่าย  ได้รับแจ้งว่า “ค่าบริการเปลี่ยนเมนบอร์ดเครื่องบันทึกเสียง 3,190 บาท”  (ถ้าหาก USB 
เสีย  ก็ต้องเปลี่ยนเมนบอร์ด หรือแผงวงจรทั้งแผง)   
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2554 
ข้อ 8(1)  การซ้ือหรือการจ้าง  ซ่ึงมีราคาไม่เกิน  10,000  บาท   ให้เจ้าหน้าท่ีต่อรองราคาและตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  และให้
เจ้าหน้าท่ีคนหน่ึงซึ่งไม่ใช่ผู้จัดซ้ือหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับ  
 

การพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าเครื่องบันทึกเสียงใช้งานมานานประมาณ 5 ปีแล้ว  และค่าใช้จ่ายในการซ่อม
เครื่องบันทึกเสียงค่อนข้างสูง  จึงเห็นควรให้สหกรณ์ฯ ได้มีมติอนุมัติให้จัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงใหม่  ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  
โดยมอบให้ นายอนันต์เดช  ศรีราพร  เป็นผู้จัดซ้ือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังน้ี 
1. อนุมัติให้จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอลใหม่  ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท โดยด าเนินการเป็นไป

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2554 ข้อ 8(1) 
2. เห็นชอบมอบหมายให้ นายอนันต์เดช  ศรีราพร  เป็นผู้จัดซื้อ 

 
           5.19       การจัดสรรเงินทุน                                                         
สรุปเรื่อง ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ(ชุดที่ 22) ในการประชุมครั้งที่  4/2561 เม่ือวันที่ 30  มกราคม  พ.ศ. 2561 
มีมตเิห็นชอบก าหนดจัดสรรเงินทุนดังนี้  

ที่ แหล่งที่มาของเงินทุน 
สัดส่วนอายุเงินทุน 

ระยะสั้น ระยะยาว 

1 ทุนเรือนหุ้น 0% 100% 
2 ทุนส ารอง 0% 100% 
3 ทุนสะสม 10% 90% 
4 ก าไรสะสม 100% 0% 
5 เงินรับฝาก 8% 92% 
6 เงินกู้ยืม ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
7 หนี้สินอื่นๆ ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
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การจัดสรรเงินทุน  ณ วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
                                                                                                                                         หน่วย:ล้านบาท 

ที ่ แหล่งที่มาของเงินทุน 

สัดส่วนอายุเงินทุน
(ประมาณ) 

จ านวนเงิน 
ประมาณการเงินลงทุน 

ณ วันที่ 
31/12/62 

ณ วันที่ 
30/9/61 

อันดับ 
ระยะสั้น ระยะยาว 

(1) 
ระยะสั้น 

(2)  
ระยะยาว 

สัดส่วน
เงินทุน 

สัดส่วน
เงินทุน 

1 ทุนเรือนหุ้น 0% 100% 405.68 0.00 405.68 50.10% 49.12% 1 
2 ทุนส ารอง 0% 100% 37.15 0.00 37.15 4.59% 3.86% 

 
3 ทุนสะสม 10% 90% 30.03 3.00 27.03 3.71% 3.06% 

 
4 ก าไรสะสม 100% 0% 8.95 8.95 0.00 1.11% 4.55% 

  
 
 

                                                                                                                                    หน่วย:ล้านบาท 

ที ่ แหล่งที่มาของเงินทุน 

สัดส่วนอายุเงินทุน
(ประมาณ) 

จ านวนเงิน 
ประมาณการเงินลงทุน 

ณ วันที่ 
31/12/62 

ณ วันที่ 
30/9/61 

อันดับ 
ระยะสั้น ระยะยาว 

(1) 
ระยะสั้น 

(2)  
ระยะยาว 

สัดส่วน
เงินทุน 

สัดส่วน
เงินทุน 

5 เงินรับฝาก 8% 92% 254.06 20.32 233.74 31.38% 30.57% 2 
6 หนี้สินอื่นๆ - เงินทุนภายใน 100% 0% 0.54 0.54 0.00 0.07% 0.07% 

 
7 เงินกู้ยืม - เงินทุนภายนอก 38% 62% 70.60 26.89 43.71 8.72% 8.40% 3 
8 หนี้สินอื่นๆ - เงินทุนภายนอก 4% 96% 2.68 0.10 2.58 0.32% 0.37% 

 

 
รวมทั้งสิ้น  

 
809.69 59.80 749.89 100.00% 100.00% 

 

 
คิดเป็น 

 
100.00% 7.38% 92.61% 

   
ปี 2562            เงินทุนภายใน (1- 6) 736.41 90.95% ปี 2561            เงินทุนภายใน (1- 6) 744.51 91.22% 

 
              เงินทุนภายนอก (7-8) 73.28 9.05%                        เงินทุนภายนอก (7-8) 71.62 8.78% 

 
 
 

 
สถานะเงินลงทุน  ณ วันที่  31  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

                                                                                                                                  หน่วย:ล้านบาท 

ท่ี เงินลงทุน จ านวน 
(1) 

ระยะสั้น 
(2)  

ระยะยาว 

ณ วันที่ 
31/12/61
สัดส่วน 

การลงทุน 

ณ วันที่ 
30/9/61
สัดส่วน

การลงทุน 

อันดับ 
 

1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
  

6.53 6.53 0.00 0.81% 1.01%  
2 เงินฝากสหกรณ์อื่น 

  
5.11 0.01 5.10 0.63% 0.63%  

3 เงินลงทุน 
  

16.01 0.00 16.01 1.98% 1.96%  
4 เงินให้กู้แก่สมาชิก(สูงสุด 30 ปี) 

  
780.01 64.69 715.32 96.33% 95.84% 1 

5 อื่นๆ 
  

2.03 0.72 1.31 0.25% 0.56% 
 

       จากตารางข้างต้น   ปี 2562 และ ปี 2561  เงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ อันดับแรก คือ ทุนเรือนหุ้น  อันดับสอง คือ เงินรับฝาก 
และอันดับสาม คือ เงินกู้ยืมภายนอก   
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รวมทั้งสิ้น 

 
809.69 71.95 737.74 100.00% 100.00% 

 

 
คิดเป็น 

 
100.00% 8.89% 91.11% 

   

 
ปรับปรุงเพิ่ม(ลด) (บาท) 

  
( 12.15) 12.15 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบการจัดสรรเงินทุน และสถานะเงินลงทุน 
                                                                                                        หน่วย:ล้านบาท 

ณ วันที่ 
แหล่งที่มาของเงินทุน สถานะเงินลงทุน การลงทุนระยะยาว

มากกว่า 
แหล่งเงินทุนระยะยาว 

เงินทุน (ร้อยละ) 

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว ภายใน ภายนอก 

30/09/61 80.53 735.60 73.22 742.91 7.31 91.22 8.78 
31/12/61 59.80 749.89 71.95 737.74 12.15 90.95 9.05 

   

 การด ารงสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ ยังเป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนดคือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 และในเดือนธันวาคม 2561 
เป็นอัตราร้อยละ 1.96    
 

 เพื่อให้การด าเนินงาน และการลงทุนด้านต่าง ๆ  มีความเหมาะสม สหกรณ์ฯ ควรทบทวนและก าหนด
นโยบายและบริหารการลงทุนระยะสั้น/ระยะยาว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับที่มาของเงิน และจัดสรรเงินเพื่อการลงทุน 
ด้านอื่น ๆ  ตามความเหมาะสม 
 

 คณะกรรมการอ านวยการฯ ในการประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  18  มกราคม พ.ศ. 2562  พิจารณา
ดังนี้ 

1. สหกรณ์ฯ ยังลงทุนไม่เหมาะสมกับเงินทุนจ านวน 12.15 ลบ. แต่หากช าระหนี้ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร 
ธนชาต(ระยะสั้น) 7.0 ล้านบาท สัดส่วนจะลดลงเหลือ 5.15 ลบ.  

2. การลงทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯ ยังเป็นเงินให้สมาชิกกู้ เพราะการลงทุนด้านอื่น ๆ ผลตอบแทน 
ยังไม่น่าสนใจมากนัก 

3. ประธานฯ สอบถามว่า หนี้สินอื่นที่เป็นเงินทุนภายในและภายนอกคืออะไรบ้าง  ฝ่ายจัดการฯ  
ชี้แจงว่า หนี้สินอื่นเงินทุนภายใน ได้แก่  ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย   นอกเหนือจากนั้นเป็นหนี้สินอื่นเงินทุนภายนอก  ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ ส ารองบ าเหน็จฯ เป็นต้น 

4. หากสหกรณ์ฯ จะเพิ่มรายได้  ก็ต้องปล่อยกู้กับสมาชิก และเพื่อไม่ให้กระทบต่อการลงทุนระยะยาว 
มากนัก ควรเป็นการปล่อยกู้ระยะสั้น เช่น 3 – 5 ปี 

5. ที่ประชุมเห็นว่าการจัดสรรเงินทุนมีความเหมาะสมแล้ว เห็นควรจัดสรรเงินทุนตามข้างต้นต่อไป 
6. ที่ประชุมเสนอว่าสหกรณ์ฯ ควรเปิดให้บริการเงินกู้ระยะสั้นกว่าสามัญทั่วไป  โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1)  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000  บาท  ผ่อนช าระ 3 ปี หรือ 5 ปี   

       จากตารางข้างต้น   ปี 2562 และ ปี 2561  สถานะเงินลงทุนไม่มีความแตกต่างมากนัก  อันดับสูงสุด คือ เงินให้กู้แก่สมาชิก  
รองลงมา คือ  การลงทุนในเงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร  แต่ในปี 2562 การลงทุนเงินให้กู้แก่สมาชิกเริ่มมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น ปี 2562  
เป็นร้อยละ 96.33  ส าหรับปี 2561 เป็นร้อยละ 95.84  (แต่ยังไม่มีความแตกต่างมากนัก)  
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(2)  กรณีกู้ไม่เกิน 200,000  บาท  ก าหนดผู้ค้ าประกัน 1  ราย 
          กรณีกู้ตั้งแต่ 200,001 – 500,000  บาท  ก าหนดผู้ค้ าประกัน  2  ราย 

(3)  ก าหนดเงินได้คงเหลือสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส าหรับผู้กู้และผู้ค้ าประกันให้สูงกว่า 
กรณีกู้สามัญทั่วไป  เนื่องจากมีเป้าหมายให้บริการกับผู้กู้รายใหม่ หรือผู้กู้รายเดิมที่มีเงินได้ฯ เพียงพอ และต้องการเงินแบบเร่งด่วน
และอัตราดอกเบี้ยต่ า  โดยผ่อนระยะสั้น  

(4) กรณีค านวณสิทธิการกู้ให้ค านวณหักเงินกู้ได้เฉพาะเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเท่านั้น 
(5) ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นร้อยละ 5.50 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน(ขณะนี้ต้นทุนเฉลี่ยเป็น 

ร้อยละ 3.79) และไม่มีสิทธิน าเงินกู้ไปช าระหนี้ประเภทอื่นที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 
และมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบก าหนดการจัดสรรเงินทุน และเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาดังนี้ 

ที่ แหล่งที่มาของเงินทุน 
สัดส่วนอายุเงินทุน 

ระยะสั้น ระยะยาว 

1 ทุนเรือนหุ้น 0% 100% 
2 ทุนส ารอง 0% 100% 
3 ทุนสะสม 10% 90% 
4 ก าไรสะสม 100% 0% 
5 เงินรับฝาก 8% 92% 
6 เงินกู้ยืม ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
7 หนี้สินอื่นๆ ตามงบแสดงฐานะการเงิน 

 

2. น าเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาการให้บริการเงินกู้สามัญ โดยเสนอแนวคิด 
ตามการพิจารณาข้อ 6 (น าเสนอคณะกรรมการเงินกู้เรียบร้อยแล้ว) 

 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดการจัดสรรเงินทุน ดังน้ี 

ที ่ แหล่งที่มาของเงินทุน 
สัดส่วนอายุเงินทุน 

ระยะสั้น ระยะยาว 

1 ทุนเรือนหุ้น 0% 100% 
2 ทุนส ารอง 0% 100% 
3 ทุนสะสม 10% 90% 
4 ก าไรสะสม 100% 0% 
5 เงินรับฝาก 8% 92% 
6 เงินกู้ยืม ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
7 หนี้สินอื่นๆ ตามงบแสดงฐานะการเงิน 

  
                   ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และ
กล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 

(นายอนันต์เดช  ศรีราพร) 
เลขานุการ 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


