


รางวลัท่ี  3

เงินสด  1,000 บาท

จ านวน  1 รางวลั



รายการ

ปีบญัชี 2562
เพ่ิมขึน้(ลดลง) 
จากปีก่อน

จ านวนเงิน
(ล้านบาท)

จ านวนเงิน
(บาท)

%

สินทรพัย์ 837.81 21.68 2.66

หน้ีสิน 292.53 (29.09) (9.05)

เงินรบัฝากจากสมาชิก 267.91 18.44 7.39

เงินกู้ยืมสถาบนัอ่ืน 0.00 (ช าระหน้ีเสรจ็ส้ิน 100.00%)

รายได้ 52.34 0.78 1.52

ค่าใช้จ่าย 13.34 (1.05) (7.26)

ก าไรสทุธิ 39.00 1.83 4.92

สรปุผลการด าเนินงาน



สภาพคล่อง 4.72%

สงูกว่า  เกณฑท่ี์กฎกระทรวงก าหนดไว้ไม่ต า่กว่า  1%

การน าเงินสหกรณ์อ่ืน / เงินสภาพคล่อง  ไปช าระหน้ี 

จ านวน 53.59 ลบ.   ลดต้นทุนดอกเบีย้จ่าย  ประมาณ 0.47 ลบ.

ต้นทุนเงินทุนลดลง  อย่างเหน็ได้ชดั



การเพ่ิมรายได้

ก าหนดผลิตภณัฑเ์งินกู้  ท่ีหลากหลาย

การบริหาร  และติดตามหน้ี

ซ้ือหุ้น ชสอ. 2 ลบ. (อตัราเงินปันผลปีล่าสดุ 5.30%)

ฝากเงิน สอ.ต ารวจนครศรีฯ  10 ลบ. (อตัราดอกเบีย้ 4.25% ต่อปี



การออม

ส่งเสริมการออม  เพ่ือคณุภาพชีวิตของสมาชิก  ระยะสัน้  ระยะกลาง
ระยะยาว 

ส่งเสริมการออม  ตามเทศกาลต่าง ๆ

โครงการเงินกู้  คู่เงินออม  เข้าร่วม 51 ราย

โครงการออมเงิน  ออมทรพัยก์บัเงินปันผล

โครงการออมทรพัยพิ์เศษ 15 เดือน  (3.10% ต่อปี)  = 19.92 ลบ.

โครงการชมุชนคนออมเงิน (ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2556-ปัจจบุนั)  = 18.34 ลบ.

โครงการชมุชนคนออม Plus  = 2.29 ลบ.



การออม

โครงการชมุชนคนออมเงิน (ต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2556)

ประจ าปี เปิดให้บริการ เป้าหมาย จ านวน

เป้าหมาย
ยอดครบก าหนด

(ต้นเงิน) จ านวนเงิน-
กลุ่มท่ีรบั
รางวลัท่ี 1
(บาท)

บญัชี
ต้นเงินครบ
ก าหนด ราย

ต้นเงินครบ
ก าหนด

(บาท) (บาท)

2556 ส.ค. 56-ก.ย. 56 5 กลุม่ 5 กลุม่ 65 1,824,000 64 1,776,000 444,000

2557 ส.ค. 57-พ.ย. 57 5 กลุม่ 4 กลุม่ 43 1,344,000 39 1,248,000 504,000

2558 ส.ค. 58-พ.ย. 58 5 กลุม่ 7 กลุม่ 81 2,664,000 78 2,580,000 660,000

2559 ก.ย. 59-พ.ย. 59 5 กลุม่ 7 กลุม่ 60 2,808,000 55 2,292,000 384,000

2560 ก.ย. 60-พ.ย. 60 5 กลุม่ 12 กลุม่ 122 5,812,800 119 5,762,400 840,000

2561 ก.ย. 61-ก.พ. 62 5 กลุม่ 9 กลุม่ 99 3,890,400 ครบก าหนดในปี 2563

รวม 44 กลุ่ม 470 18,343,200



การออม
โครงการชมุชนคนออม Plus   
(36 เดือน  อตัราดอกเบีย้ 3.50% ต่อปี)

กลุ่มท่ี หน่วยงาน
จ านวนสมาชิก

(ราย)
1 อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 12
2 สอ.มวล. 5
3 สถาบนัวจิยัและนวตักรรม+ศนูยบ์รกิารวชิาการ 17
4 สว่นการเงนิและบญัช/ีสว่นแผนงานและยทุธศาสตร/์

โครงการมหาวทิยาลยัสเีขยีว
22

รวม 56

ปี 2562 มสีมาชกิ 4 กลุม่ 7 หน่วยงาน  จ านวนเงนิ 2,289,600 บาท



ทนุเรือนหุ้น

ยกมาต้นปี รบัระหว่างปี จ่ายคืนระหว่างปี คงเหลือส้ินปี

400.91 47.81 9.15 439.57

เป้าหมายรบัระหว่างปี รบัระหว่างปี สงูกว่าเป้าหมาย ผลส าเรจ็

46.00 47.81 1.81 103.94%

หน่วย : ลา้นบาท



287,908,874.65 บาท  จ านวน 3,270 บญัชี

ลา้นบาท

ประเภท ล้านบาท บญัชี

สมาชิก/สมาชิกสมทบ 267.91 3,269
สหกรณ์อ่ืน 20.00 1

เงินรบัฝาก
เป้าหมายรบั

เงินฝากระหว่างปี
รบัฝาก
ระหว่างปี

สงูกว่า
เป้าหมาย

ผลส าเรจ็

เงินฝากของสมาชิก 530.00 597.37 67.37 112.71%

เงินรบัฝาก



ค่าเฉล่ียของสมาชิก

ปี  62  =  534,750.15 บาท 

ปี  61 =  626,727.07  บาท

เงินออมต่อสมาชิก

ปี  62  =  595,843.07  บาท 

ปี  61 =  521,135.27 บาท 

หน้ีสินต่อสมาชิก



โครงการ  “เงินทองต้องรู้”

หลกัการและเหตผุล

สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัท าขอ้มลูวเิคราะหด์า้นการกู ้ การออม  และการค ้าประกนัของ
สมาชกิ  ปรากฏวา่มสีมาชกิจ านวนหนึ่งมภีาระหนี้สนิและมภีาระค ้าประกนัคอ่นขา้งสงู  
และเมือ่เทยีบกบัเงนิออมแลว้  หนี้สนิจะมสีดัสว่นคอ่นขา้งสงู  

เพือ่ลดความเสีย่งดา้นการกูแ้ละการค ้าประกนั  และใหค้วามส าคญัดา้นการออม  
หรอืจดัแนวทางอื่น ๆ เพ่ือกระตุ้นให้สมาชิกด าเนินแนวทางตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  มีอาชีพเสริม  ได้จดัท าบญัชีครวัเรือน  และให้สมาชิกเข้าใจและ
ตระหนักในการบริหาร ทางการเงินอย่างเป็นระบบ  



ท่ี ประเภทกลุ่มสมาชิก

สดัส่วน

หน้ีเงินกู้ และหุ้น/

เงินฝาก

จ านวนราย

%

1
สดัส่วนหน้ีต่อหุ้นและเงินฝาก

ตัง้แต่ 1,000% ขึ้นไป
1,242.42 100

2
สดัส่วนหน้ีต่อหุ้นและเงินฝาก

ตัง้แต่ 500% - 1,000%
691.94 167

3
สดัส่วนหน้ีต่อหุ้นและเงินฝาก

ตัง้แต่ 100% - 500% 
279.88 211

4
สดัส่วนหน้ีต่อหุ้นและเงินฝาก

ไม่เกิน 100%
50.08 181

5 กลุ่มสมาชิกไม่มีหน้ี 0.00 363

รวม 203.96 1022

รายละเอียดเงินกู้ ต่อ หุ้นรวมกับเงินฝาก

(วันเกิดและเกษียณสุขใจ ณ วันที่  30 ก.ย. 61)

ปีท่ี หมายเหตุ

ตัง้แต่ปีท่ี 1 – 2 
(งวดท่ี 1-24)

สหกรณ์ฯ จะปรบัลด 
0.10%  แตย่งัไมล่ดดอกเบีย้

ใหใ้นทนัท ี 
จะไปลดสมทบใหใ้นปีที ่3

ตัง้แต่ปีท่ี 3 – 5 
(งวดท่ี 25-60)

ปรบัลด 0.25% 
(6.70% - 0.10%(ปีที ่1-2) 

- 0.15%
(ปีที ่3-5))

ตัง้แต่ปีท่ี 6 – 8 
(งวดท่ี 61-96)

ปรบัลด 0.45% 
(6.70% – 0.45%)

ตัง้แต่ปีท่ี 9 
เป็นต้นไป ปรบัลด 0.75% 

(6.70% – 0.75%)

ช าระหน้ีต้นเงินพิเศษ = 2,000 บ.ข้ึนไป ทุกเดือน                        

ในวนัท่ี มวล. จ่ายเงินเดือน  เวลา 2 ปี 
ได้ปรบัลด  อตัราดอกเบี้ยเงินกู้  ตัง้แต่ปีท่ี 3

และต่อสญัญาเข้าร่วมโครงการฯ ทุก ๆ 3 ปี



* อัตราดอกเบี้ยสองปีแรกเป็น 6.70% และช าระพิเศษ 2 ปีแรก ยังไม่ได้ลดดอกเบี้ย 
จะเริ่มลดในปีที่สามเป็น 6.45% สามปีถัดไปเป็น 6.25% และอีก 3 ปีถัดไปเป็น 5.95% 

การเข้าร่วมโครงการฯ และได้สิทธิลดดอกเบี้ยให้ตั้งแตป่ีที่ 3 เป็นต้นไป* หน่วย : บาท

ที่ การช าระเพิ่ม
ผ่อนช าระต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ย

ไม่น้อยกว่างวดละ 
เงื่อนไข

ดอกเบี้ยจ่าย
ทั้งหมด*

ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
เทียบกับข้อ 1

ช าระเสร็จสิ้นประมาณ(งวด) หมายเหตุ

1 ช าระประจ างวด 23,430.00 อัตรา ด/บ 6.70% (ปกติ) 725,675.34 117 (9 ปี 9 เดือน) การช าระพิเศษ

2
ช าระต้นเงินเพิ่ม 2,000.-
ต่อเดือน

25,430.00 เข้าร่วมโครงการฯ 618,029.74 107,645.60 103 (8 ปี 7 เดือน) ช่วยลดต้นทุน

3
ช าระต้นเงินเพิ่ม 3,000.-
ต่อเดือน

26,430.00 เข้าร่วมโครงการฯ 586,241.60 139,433.74 98 (8 ปี 2 เดือน) ดอกเบี้ยของผู้กู้

(ประมาณการ) ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงกรณีเข้าร่วมโครงการฯ ช าระต้นเงินในวันสิ้นเดือน



รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ

สหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย ์ ประจ าปี 2562

เนื่องในวนัสหกรณ์แหง่ชาตจิงัหวดันครศรธีรรมราช
(สหกรณ์จงัหวดัฯ ทาบทามใหป้ระกวดอกีครัง้)

ผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562 โดยการประเมินผล
การด าเนินงานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

“ผา่นเกณฑม์าตรฐานสหกรณ์ ดีเลิศ (A)” 100 คะแนน



ได้รบัการกล่าวถึงจากสหกรณ์จงัหวดั / สหกรณ์ออมทรพัยอ่ื์น  
กรณีสหกรณ์ฯ จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไม่น้อยกว่า 15%

เข้าทนุส ารอง  เพ่ือความมัน่คงของสหกรณ์ฯ  (ปัจจบุนั = 37.15 ลบ.)

ปี 2562 ก าไรเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 1.83 ลบ. 
จ านวนเงินปันผลปี 62 = 21,279,067.00 บ. 

เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 1.77 ลบ. (96.72% ของก าไรท่ีเพ่ิมขึน้)

จ านวนเงินเฉล่ียคืน ทนุส ารอง  และอ่ืน ๆ  เพ่ิมขึน้  0.06 ลบ.               
(3.28% ของก าไรท่ีเพ่ิมขึน้)



ระเบียบวาระท่ี  1 :

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ



พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒

มีผลใช้บังคับตั้งแต่ ๑๙ พ.ค. ๖๒



มาตราที่ส าคัญ

มาตรา ๓ ยกเลกิบทนิยามในมาตรา ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และก าหนดใหม่

“สหกรณ์” หมายถงึ คณะบุคคลที่ร่วมด าเนินกจิการเพ่ือประโยชน์
ทางเศรษฐกจิและสังคมของสมาชิกผู้มีสัญชาติไทย โดยการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั”



มาตรา ๘ ยกเลกิความมาตรา ๑๗ (พ.ศ.๒๕๔๒) และก าหนดใหม่

“นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย มีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกจิการ ผู้จดัการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก
ของสหกรณ์ หรือบุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัสหกรณ์มาช้ีแจงข้อเท็จจริง
เกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกีย่วกบัการด าเนินงาน 
หรือรายงาน การประชุมของสหกรณ์ได้”



มาตรา ๑๓  เพิม่ความมาตรา ๓๓/๑

“สหกรณ์ทีจ่ะรับจดทะเบียนตามมาตรา ๓๓ ดงันี้
(๑) สหกรณ์การเกษตร  
(๒) สหกรณ์ประมง  
(๓) สหกรณ์นิคม  
(๔) สหกรณ์ร้านค้า  
(๕) สหกรณ์บริการ  
(๖) สหกรณ์ออมทรัพย์  
(๗) สหกรณ์เครดติยูเนี่ยน
(๘) สหกรณ์อ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง”



มาตรา ๑๕  ยกเลกิความมาตรา ๔๑ (พ.ศ.๒๕๔๒) และก าหนดใหม่

“สหกรณ์ตามมาตรา ๓๓/๑ อาจรับสมาชิกสมทบได้
สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์    

ตามมาตรา ๓๓/๑ (๔) (๖) หรือ (๗) ที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษา อาจรับผู้ศึกษาใน
สถานศึกษาน้ันซ่ึงยงัไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้

สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์
ตามหลกัเกณฑ์ที่นายทะเบียน...

คุณสมบัติอ่ืน...
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับช่ือสมาชิกสมทบเข้าเป็น

องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเร่ืองใดๆ การเป็นกรรมการ
ด าเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกนิกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์”



มาตรา ๑๖  ยกเลกิความ (๕) ของมาตรา ๔๖ (พ.ศ.๒๕๔๒) และก าหนดใหม่
“(๕) รับฝากเงนิประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจากสมาชิกหรือ

สหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของสมาคมน้ันไม่น้อย
กว่ากึง่หน่ึงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงนิ หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากร
หรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของนิตบุิคคลน้ันเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับ
ฝากเงนิ ทั้งนี ้ตามระเบียบของสหกรณ์ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์”

มาตรา ๑๙  ยกเลกิความวรรคสองของมาตรา ๕๓ (พ.ศ.๒๕๔๒) และก าหนด
ใหม่

“จ านวน คุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม วธีิการรับสมัคร และการขาดจาก
การเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ ตลอดจนอ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกจิการ    
ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด โดยอาจ
ก าหนดให้แตกต่างกนัตามขนาดและประเภทของสหกรณ์กไ็ด้”



มาตรา ๒๖  ให้เพิม่ความเป็นหมวด ๔/๑ 
“หมวด ๔/๑ การด าเนินงานและการก ากบัดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน

“มาตรา ๘๙/๒ การด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดติฯ ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไข 
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี ้อาจก าหนดให้แตกต่างกนัไปตามขนาดของ
สหกรณ์กไ็ด้

(๑) การก าหนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติฯ
(๒) การก าหนดคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการและผู้จัดการ
(๓) การก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการ
(๔) การให้กู้และการให้สินเช่ือ
(๕) การรับฝากเงนิ การก่อหนี ้และการสร้างภาระผูกพนั รวมถงึการกู้ยืมเงนิ

หรือการค า้ประกนั



(๖) การด ารงเงินกองทุน
(๗) การบริหารสินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง     
(๘) การฝากเงินหรือการลงทุน
(๙) การก ากบัดูแลด้านธรรมาภบิาล
(๑๐) การจัดช้ันสินทรัพย์และการกนัเงินส ารอง
(๑๑) การจัดท าบัญชี การจัดท าและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบ

บัญชี และการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
(๑๒) การจัดเกบ็และการรายงานข้อมูล
(๑๓) เร่ืองอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานและการก ากับดูแล
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ให้กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ หารือร่วมกบักระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทย”



มาตรา ๓๒  ให้ยกเลกิความหมวด ๑๐ (พ.ศ.๒๕๔๒) บทก าหนดโทษ 
“หมวด ๑๐ บทก าหนดโทษ

(สรุป)
มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดใช้ค าว่า “สหกรณ์” หรือ “กลุ่มเกษตรกร” ประกอบกบัช่ือทาง

ธุรกจิ โดยมิได้จดทะเบยีนตาม พรบ.นี ้ ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ ๖ เดือน หรือปรับ                
ไม่เกนิ ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอกีวนัละ ๕,๐๐๐ บาท จนกว่าเลกิใช้

มาตรา ๑๓๐ ผู้ใดไม่มาช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือไม่ส่งเอกสาร ตามมาตรา ๑๗ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ ๑ เดือน หรือปรับไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดขดัขวางหรือไม่ให้ค าช้ีแจง ตามมาตรา ๑๘ ต้องระวางโทษจ าคุก      
ไม่เกนิ ๑ ปี หรือปรับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิตัติามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ส่ังการตาม
มาตรา ๒๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิ ๑ ปี หรือปรับไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ



มาตรา ๓๕  ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคบัสหกรณ์ที่เกีย่วกบัสมาชิกสมทบ 
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วนั นับแต่ พรบ.นีใ้ช้บังคบั

มาตรา ๓๖ สหกรณ์ที่มีสมาชิกซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยอยู่ในวนัก่อนวนัที่ 
พรบ. นีใ้ช้บังคบั ให้สหกรณ์ด าเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นไปตาม 
พรบ. ให้แล้วเสร็จภายใน  ๑ ปี นับแต่วนัที่ พรบ. นีใ้ช้บังคบั

ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากสมาชิกผู้ใดมีนิติกรรมกบัสหกรณ์ 
แต่ได้พ้นจากสมาชิกโดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดมิได้บอกเลกินิติกรรมน้ัน ให้นิติ
กรรมน้ันยงัคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะส้ินสุดไปตามเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาที่
ตกลงกนั แต่จะท าการใดก่อผลผูกพนัขึน้ใหม่มิได้



ระเบียบวาระท่ี  2 :

รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2561

มีทัง้หมด  23  หน้า



ระเบียบวาระท่ี  3 : เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ

3.1 ผลการด าเนินงาน และรายงานการ

ปฏิบติังานตามแผนงาน ประจ าปีบญัชี 2562



สถานะการเงินโดยย่อ

รายการ
ปีบญัชี 2562 ปีบญัชี 2561 เพ่ิมขึน้(ลดลง)

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) %

สินทรพัย์ 837.81 816.13 21.69 2.66

หน้ีสิน 292.53 321.62 (29.09) (9.05)

ทุน 545.28 494.50 50.78 10.27

ผลการด าเนินงาน

รายการ
ปีบญัชี 2562 ปีบญัชี 2561 เพ่ิมขึน้(ลดลง)

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) %

รายได้ 52.34 51.56 0.78 1.52

ค่าใช้จ่าย 13.34 14.39 (1.05) (7.26)

ก าไรสทุธิ 39.00 37.17 1.83 4.92



ผลการด าเนินงาน เทียบกบัเป้าหมาย/ประมาณการ ปี 2562

ท่ี รายการ
เป้าหมาย/

ประมาณการ
ผลการด าเนินงาน

มากกว่า(น้อยกว่า)
เป้าหมาย

สงูกว่า(ต า่กว่า) 
เป้าหมาย

1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 150 133 (17) ราย (11.33) %

2 ทุนเรือนหุ้น 46.00 47.81 1.81 ล้านบาท 3.93 %

3 เงินรบัฝากจากสมาชิก 530.00 577.34 47.34 ล้านบาท 8.93 %

4 ให้บริการเงินกู้ยืม 305.00 266.45 (38.55) ล้านบาท (12.64) %

5 ก าไรสทุธิ 38.14 39.00 0.86 ล้านบาท 2.25 %

6 รายได้ 52.36 52.34 (0.02) ล้านบาท (0.04) %

7 ค่าใช้จ่าย 14.22 13.34 (0.88) ล้านบาท (6.19) %



เสนอเพ่ือทราบ

3.2 การรบัสมาชิกใหม่  และสมาชิกลาออก

ประจ าปีบญัชี 2562

สหกรณ์รบัสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่

จ านวน 133 ราย สมาชิก = 86 สมาชิกสมทบ = 47

สมาชิกและสมาชิกสมทบลาออกจากสหกรณ์
จ านวน 58 ราย 

สมาชิก = 1,077 และสมาชิกสมทบ = 246

(เลขทะเบียนสมาชิกท่ี 1938 – 2070)  

ส้ินปีคงเหลือ  1,323 ราย  

สมาชิก = 36 สมาชิกสมทบ = 22



รางวลัท่ี  4

เงินสด  500 บาท

จ านวน 12 รางวลั



3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์    

ประจ าปี  2562

เสนอเพ่ือทราบ



รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562



• การบริหารทั่วไป

• การเงิน

• สินเชื่อ

• การลงทุน

• การรับฝากเงนิ

• หนีส้ิน

• ทุน

• ทรัพย์สิน

รายงานการตรวจสอบกิจการ



รายงานการตรวจสอบกิจการ

• การบริหารทั่วไป
สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มติของที่

ประชุมใหญ่และมติคณะกรรมการด าเนินการอย่างเหมาะสม และการส่งเสริมให้ความรู้
แก่สมาชิก เช่น การสนับสนุนอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” เป็นต้น

• การเงิน
มีการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและเอกสารถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่

ก าหนด



รายงานการตรวจสอบกิจการ

• สินเชื่อ
สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้และมีการรวบรวมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการกู้เงินอย่างครบถ้วน โดยในภาพรวมของการปล่อยกู้ทั้งหมดเกิดผลส าเร็จ 87.36% 
ซึ่งสูงกว่าปีก่อนที่มีผลส าเร็จ 77.06% และได้ติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง

• การลงทุน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจนครศรีธรรมราช  จ านวน 10,000,000 บาท 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 2,000,000.00 บาท และ                             
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย 1,250 บาท สหกรณ์ฯ มีเอกสารหลักฐานการลงทุนและบันทึก
บัญชีอย่างครบถ้วน



รายงานการตรวจสอบกิจการ

• การรับฝากเงิน
การบันทึกข้อมูลและเอกสารประกอบการฝาก/ถอนไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

สหกรณ์มีการรับฝากเงินในงวดนี้ คิดเป็นผลส าเร็จ 108.94% 

• หนี้สิน
สหกรณ์ไม่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม แต่มีเพียงการช าระหนี้สิน

ตามก าหนดเวลาและบางส่วนกอ่นก าหนดเวลาในสัญญา



รายงานการตรวจสอบกิจการ

• ทุน
การบันทึกบัญชีและมเีอกสารประกอบอย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและ

ข้อก าหนดของสหกรณ์ฯ มีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็น
ผลส าเร็จ 103.94%

• ทรัพย์สิน
การตัดจ าหน่ายสินทรัพย์และจัดซื้อสินทรัพย์ใหม่ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

การบันทึกรายการในทางบัญชีและเอกสารหลักฐานอย่างถูกต้องครบถ้วน



• ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ
พิจารณาในภาพรวม สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย                 

ที่ตั้งไว้ โดยมีผลส าเร็จ 102.25% 

 ข้อเสนอแนะ

- การประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่าง โดยสมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้จาก
https://www.facebook.com/wu.saving

- การติดตามช าระหนี้ของลูกหนี้

รายงานการตรวจสอบกิจการ



รางวลัที ่ 4

เงนิสด  500 บาท

จ านวน 10 รางวลั



สุกญัญา  พชัรกีร
ผูส้อบบญัชสีหกรณ์
ประจ าปี 2562

Contoso
Pharmaceuticals

ระเบียบวาระท่ี  4 : เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา

4.1 ขออนุมติังบการเงินประจ าปีบญัชี 2562

สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั
รายงานของผูส้อบบญัชีและรายงานทางการเงิน



วาระการน าเสนอ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงนิ

การประเมินการจดัชัน้การควบคุม
ภายใน

Q & A



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การแสดง
ความเหน็
แบบไมม่เีงือ่นไข

เรื่องส าคญัในการ
ตรวจสอบ

ไมมเีรือ่งส าคญัในการตรวจสอบ

ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ

ความรบัผิดชอบของผู้สอบ
บญัชี

รายงานลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562



งบการเงนิ

สินทรัพย์ 
837,814,162.19

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
737,836,234.63 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 
99,977,927.56  



งบการเงนิ

545,281,982.59 ทุน

292,532,179.60 หนีสิ้น



งบการเงนิ



งบการเงนิ



การประเมินการจดัชัน้การควบคุมภายใน





4.2 ขออนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีบญัชี 2562

เงินปันผล  หมายถึง  ผลตอบแทนจากการถือหุ้น                                      

คิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา (คิดเป็นรายวนั)

เงินเฉล่ียคืน  หมายถึง  เงินท่ีสหกรณ์คืนกลบัให้สมาชิกท่ีกู้เงินจากสหกรณ์ฯ 

(คิดจากดอกเบีย้ท่ีสมาชิกจ่าย)

เช่น เงินกู้สามญัทัว่ไป ดบ. 6.70% เฉล่ียคืน 12.09%
6.70 x 12.09%  = 0.81

ดงันัน้ อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง  = 6.70% – 0.81% 
= 5.89%

เสนอเพ่ือพจิารณา



สหกรณ์เสนอจดัสรรตามกฎกระทรวงฯ และแผนงานสหกรณ์ ปี 2562  
ก าหนด  โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดงัน้ี

เสนอเพ่ือพิจารณา

รายการ แผนงานปี 2563 เสนอ

ค่าบ ารงุสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย* เป็นไปตามกฎกระทรวง 30,000 บาท
0.08% ของก าไรสทุธิ

ทุนส ารอง > 15.00% ของก าไรสทุธิ 15.01% ของก าไรสทุธิ

ทุนสะสมอ่ืน ๆ > 14.00% ของก าไรสทุธิ 13.01% ของก าไรสทุธิ

*กฎกระทรวง ก าหนดอตัราคา่บ ารงุสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
“คา่บ ารงุสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ใหจ้ดัสรรจากก าไรสทุธปิระจ าปีของ

สหกรณ์  ในอตัรารอ้ยละหน่ึงของก าไรสทุธ ิแต่ไมเ่กนิสามหมืน่บาท”



4.2 ขออนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีบญัชี 2562

เสนอเพ่ือพิจารณา

รายการ
ปี 2562

จ านวนเงิน %

1.  ทุนส ารอง 5,852,368.66 15.01

2.  ค่าบ ารงุสนันิบาตฯ 30,000.00 0.08

3.  ทุนรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 80,000.00 0.21

4.  ทุนสะสมต่าง ๆ 4,993,000.00 12.80



4.2 ขออนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีบญัชี 2562

เสนอเพ่ือพิจารณา

รายการ
ปี 2562

จ านวนเงิน %

5.  เงินปันผล (5.13%) 21,279,067.00 54.56

6.  เงินเฉล่ียคืน (12.09%) 5,995,597.00 15.37

7.  เงินโบนัสฯ 770,000.00 1.97

รวม(ก าไรสทุธิ) 39,000,032.66 100.00



รายการ ปีบญัชี  2562 ปีบญัชี  2561
จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

1 การจดัสรรให้สมาชิก 38,200,032.66 97.95 36,370,974.68 97.85

1.1  กลบัมาเป็นของสมาชิก 
(เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน)

เงินปันผล (5.13%) 
เงินเฉล่ียคืน (12.09%) 

27,274,664.00

21,279,067.00
5,995,597.00  

69.93 25,460,688.00

19,509,218.00
5,951,470.00 

68.50

1.2  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
(ทุนส ารองและทุนสะสมอ่ืน ๆ) 10,925,368.66 28.02 10,910,286.68 29.35

2 เป็นของสนันิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.08 30,000.00 0.08

3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 770,000.00 1.97 770,000.00 2.07

การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีบญัชี 2562  ตามท่ีเสนอมีผลดงัน้ี
หน่วย : บาท



4.2 ขออนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีบญัชี 2562

เสนอเพ่ือพิจารณา

รายการ
ปีบญัชี 2562 ปีบญัชี 2561 ก าไรส่วนท่ีเพ่ิมขึ้น หมายเหตุ

จ านวนเงิน 
(บ.)

ร้อยละ จ านวนเงิน (บ.) ร้อยละ
จ านวนเงิน 

(บ.)
ร้อยละ

เงินปันผล 21,279,067.00 54.56 19,509,218.00 52.49 1,769,849.00 96.76 เพ่ิมจ านวนเงินและสดัส่วน

เงินเฉล่ียคืน 5,995,597.00 15.37 5,951,470.00 16.01 44,127.00 2.41
เพ่ิมจ านวนเงิน 
แต่สดัส่วนลดลง

ทุนส ารอง 5,852,368.66 15.01 5,680,286.68 15.28 172,081.98 9.41
เพ่ิมจ านวนเงิน
แต่สดัส่วนลดลง

ทุนสะสมฯ 5,073,000.00 13.01 5,230,000.00 14.07 (157,000.00) (8.58) 

เงินโบนัสฯ 770,000.00 1.97 770,000.00 2.07 0.00 -

ค่าบ ารงุฯ 30,000.00 0.08 30,000.00 0.08 0.00 -

รวม 39,000,032.66 100.00 37,170,974.68 100.00 1,829,057.98 100.00



วนัพฤหสับดีท่ี  19 ธ.ค.  62

สหกรณ์ฯ เปิดให้บริการทกุประเภท

ตัง้แต่เวลา  10.00 - 12.00 น. 

และ  13.00 - 15.00 น.



รางวัลพเิศษ
จาก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยราชภฏันครศรีธรรมราช จ ากัด  

เงนิสด  500 บาท

จ านวน  4 รางวัล



เสนอเพ่ือพิจารณา

4.3 ขออนุมติัแผนงานประจ าปีบญัชี 2563

และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีบญัชี 2563



วิสยัทศัน์
สหกรณ์มัน่คง

ด ารงความโปร่งใส

ใส่ใจคณุภาพชีวิตสมาชิก

แผนงานประจ าปีบญัชี 2562 - 2564



พนัธกิจท่ี 1 การบริหารจดัการทัว่ไป

พนัธกิจท่ี 2 การบริหารจดัการด้านสวสัดิการ

พนัธกิจท่ี 3 การบริหารจดัการด้านการออม

พนัธกิจท่ี 4 การบริหารจดัการด้านสินเช่ือ

พนัธกิจท่ี 5 การด าเนินการด้านสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือสงัคมและชมุชน (ให้แก่บคุคล / ชุมชนภายนอก)

พนัธกิจ

หน้า 98- 109



แผนงานท่ี 1  :  การบริหารจดัการภายใน
พนัธกิจท่ี 1 การบริหารจดัการทัว่ไป

แผนงานปี  2563

1.  การจดัท าแผนกลยทุธ ์ และแผนงานประจ าปี

โครงการท าแผนงานประจ าปีบญัชี 2564 (กรรมการ ฝ่ายจดัการ สมาชิก และ        
หน่วยงานราชการ)

โครงการท าแผนงานประจ าปีบญัชี 2564 (กรรมการ และ ฝ่ายจดัการ)



แผนงานท่ี 1  :  การส่งเสริมสวสัดิการสมาชิก
พนัธกิจท่ี 2 การบริหารจดัการด้านสวสัดิการ

1.  การจดัสวสัดิการแก่สมาชิก

2.  การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุสวสัดิการ

โครงการ “ด้านการเจบ็ป่วย”

ทนุสวสัดิการ เป้าหมาย > 13.00%  

3.  การจดัท าแบบส ารวจความพึงพอใจด้านสวสัดิการกบัสมาชิก

ก าหนดแบบสอบถามผา่นเวบ็ไซต ์และ QR-code 2 เรื่อง 
1) การอบรม    2) การออม



แผนงานท่ี 1  :  การส่งเสริมการออม

พนัธกิจท่ี 3 การบริหารจดัการด้านการออม

- การจดัท าโครงการส่งเสริมการออม 

โครงการ “ชมุชนคนออมเงิน Plus(+)”  

- การจดักิจกรรมระดมหุ้น

โครงการ “ชมุชนคนออมเงิน ประจ าปี 2563”  

โครงการ “ออมหุ้นรายเดือนกบั WUCOOP”  

โครงการ “วนัออมแห่งชาติ” (30/10/62 – 1/11/632)  

โครงการ “ออมเงินสหกรณ์ครบรอบ 24 ปี”  



แผนงานท่ี 2  :  การส่งเสริม พฒันาความรู้ด้านการออม

- การรณรงคใ์ห้สมาชิกเหน็ความส าคญัของการออมเงิน

- การสงเสริมให้สมาชิกมีความรู้เก่ียวกบัการออมเงิน  
โดยยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการรณรงคเ์พ่ือการออม  อาทิ  (1) มารส์คอตเงินออม  
(2) Brand and Ambasder (3) Inphographic (4) กิจกรรมออมรบัโชค เป็นต้น

อาทิ  (1) จดัประกวดภาพถ่าย “พอเพียง”  (2) จดันิทรรศการ  
(3) สร้าง app พอเพียง เป็นต้น



แผนงาน  :  การบริหารจดัการหน้ี

พนัธกิจท่ี 4 การบริหารจดัการสินเช่ือ

1. การก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หรือช่วยเหลือให้แก่สมาชิก

2. ก าหนดแผนลดหน้ีเงินกู้ของสมาชิกอย่างมีระบบ

โครงการ “เงินกู้คู่เงินออม” ต่อเน่ือง

เงินกู้สามญัวิสาหกิจ เพ่ือการลงทนุประกอบอาชีพเสริม

เงินกู้สามญั-เพ่ือช าระหน้ี กยศ./กรอ.

โครงการ “เงินกู้คู่เงินออม”  ก าหนดนโยบายมีหุ้น-เงินฝาก คู่กบักู้เงิน

ปรบัรปูแบบ โครงการ “หมทูองลดหน้ี 3 เด้ง”

ปรบัเพ่ิมเงินได้คงเหลือ 1)เงินกู้พิเศษแบบหมนุเวียน  2)เงินกู้สามญัทัว่ไป

เงินกู้สามญัพฒันาคณุภาพชีวิต 1/2563 โครงการ 1/2563 (NEW)



เปิดให้บริการตัง้แต่บดัน้ี ส้ินสดุวนัท่ี 8 มี.ค. 63

วงเงินกู้ 40 ลบ. เท่านัน้





พนัธกิจท่ี  5 การด าเนินการด้านสาธารณประโยชน์ 
เพ่ือสงัคม  และชุมชน 
(ให้แก่บคุคล / ชมุชนภายนอก)

แผนงานท่ี 1  :  การจดักิจกรรมสาธารณประโยชน์

จดักิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านต่าง ๆ 

โครงการเพ่ือการแพทย ์การรกัษาพยาบาล

โครงการเพ่ือการกีฬา

โครงการ “แสดงความจงรกัภกัดี ร.10” 
(จดัพานพุ่มหน้าสหกรณ์)



แผนงานท่ี 2  :  การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จดักิจกรรมด้านการประหยดั/การลดการใช้สารเคมี  
รกัษาแหล่งน ้าชมุชน 

โครงการ “ประหยดัพลงังาน”  1)มาตรการประหยดัพลงังานลดภาวะโลภร้อน  
2)มาตรการประหยดักระดาษ (กลบัมาใช้ซ า้) – ต่อเน่ือง

โครงการ “เปล่ียนขยะเป็นเงิน” - ต่อเน่ือง

โครงการเก่ียวกบัการปลกูต้นไม้



เป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2563

เสนอเพ่ือพิจารณา

รายการ จ านวน

สมาชิก/สมาชิกสมทบเข้าใหม่ 150 ราย

ทุนเรือนหุ้น 48 ล้านบาท

เงินรบัฝาก 645 ล้านบาท

ให้บริการเงินกู้ยืม 290 ล้านบาท

ก าไรสทุธิ 40 ล้านบาท



ประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจ าปีบญัชี  2563

เสนอเพ่ือพิจารณา

รายได้

53.81

ลา้นบาท

ค่าใชจ้่าย

13.81 

ลา้นบาท

ก าไร

40.00

ลา้นบาท



งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563
เสนอเพ่ือพิจารณา

ค่าใช้จ่าย บาท

เก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ี 2,452,000.00  

เก่ียวกบัอาคารสถานท่ี และอปุกรณ์ฯ 75,100.00 

เก่ียวกบัสมาชิก 495,000.00 

เก่ียวกบักรรมการ 283,000.00 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน ๆ 1,014,900.00 

ค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ 70,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายบริหารงาน 4,390,000.00 

อปุกรณ์ส านักงาน 160,000.00 

รวมทัง้ส้ิน 4,550,000.00 



รางวัลที่  3

เงนิสด  1,000 บาท

จ านวน  7 รางวัล



4.4 ขอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกนัประจ าปี 2563

สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของทุนภายในค่อนข้างสงู  และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้
ดงันัน้ ขอเสนอก าหนดวงเงินกู้ยืมฯ เท่าปีก่อน  ซ่ึงไม่เกิน 1.5 เท่าของ

ทุนเรือนหุ้นรวมกบัทนุส ารอง

เสนอวงเงินกู้ยืมฯ จ านวน  645 ล้านบาท

เสนอเพ่ือพิจารณา

เท่ากบัปีก่อน



4.5 เงินรอจ่ายคืน เสนอเพ่ือพิจารณา

ท่ี ธนาคาร วนั เดือน ปี
จ านวนเงิน
(บาท)

1. กรงุไทย 06/02/2552 500
2. กรงุไทย 20/02/2552 500

รวมเป็นเงิน 1,000

เป็นเงินรบัโอนเข้าบญัชีเงินฝากสหกรณ์  ผา่นธนาคารกรงุไทย 
สาขาท่าศาลา  แต่ไม่มีผูใ้ดมาติดต่อ  หรือแสดงหลกัฐานการท าธรุกรรม
กบัสหกรณ์  ท าให้มีเงินคงค้างอยู่ในบญัชี เป็นระยะเวลานาน

เพือ่ใหส้อดคลอ้งตามมาตรา 193/30 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ สหกรณ์
จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  ใหน้ าหลกัฐานมาตดิต่อขอรบัรบัเงนิ ไดทุ้กวนัท าการ 
ภายใน 120 วนั (18 ธ.ค. 62 – 15 เม.ย. 63)  

หากพ้นก าหนด ยงัไม่มีผูม้ารบัเงินรอจ่ายคืน  สหกรณ์จะโอนเงินรอจ่ายคืน                       
ทัง้ 2 รายการ    เข้าทนุส ารองของสหกรณ์ต่อไป



4.6 คดัเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563

และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี

เสนอเพ่ือพิจารณา

ผูส้อบบญัชี ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี (บาท)

บจก. ส านักงานบญัชีทองเอก 

โดย น.ส.สกุญัญา  พชัรีกร   เลขทะเบียนท่ี  7856

55,000

น.ส.ยวุดี  มหาศกัด์ิพนัธ์
เลขทะเบียนท่ี  5617

70,000

บจก. พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง 
โดย นางยพิุน  ฟุ้ งเฟ่ือง  เลขทะเบียนท่ี  8532

100,000

เลือกผูส้อบบญัชีประจ าปีบญัชี 2563 จ านวน 1 ท่าน

และผูส้อบบญัชีส ารอง

ค่าใช้จ่ายการขอค ายืนยนั  และสอบทานหน้ีสหกรณ์ฯ จ่ายเอง



รางวลัที ่ 2

เงนิสด  2,000 บาท

จ านวน  4 รางวลั



4.7  การเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 24 (ปี 2563)

เสนอเพ่ือพิจารณา

หมายเลข  1  อาจารย ์ดร.อตันันท์ เตโชพิศาลวงศ์

หมายเลข  2  รศ.ดร.สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พนัธ์

ต าแหน่งประธานกรรมการ  สมคัร  2  ท่าน

หมายเลข  1  นางกาญจรีุย์ ว่องไวรตันกลุ หมายเลข  5 น.ส.สคุนธ ์ คงผอม

หมายเลข  2  น.ส.ภทัรส์ภสัร์ เตชะธนวณิชย์ หมายเลข  6  อาจารย ์ดร.พิมาน  ธีระรตันสนุทร

หมายเลข  3  นางวรรณพร หริรกัษ์ หมายเลข  7  ว่าท่ี ร.ต.อคัรายทุธ รงัสิมนัตชุาติ

หมายเลข  4  น.ส.ปริณดา  แสงอไุร หมายเลข  8  นายกรกช บุญอมร

ต าแหน่งกรรมการ  สมคัร  8  ท่าน



4.8 การเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2563

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามข้อ 102
ข้อ105 และข้อ 106 แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ

เสนอเพ่ือพิจารณา

คณุสมบติัตามข้อ 7 และลกัษณะต้องห้าม ตามข้อ 8

เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2559



เลือกตัง้ 2 ท่าน 
และให้ผูต้รวจสอบกิจการทัง้ 2 ท่าน 

เลือกประธานผูต้รวจสอบฯ แจ้งให้ท่ีประชมุใหญ่รบัทราบ

เลือกผูต้รวจสอบกิจการ เพ่ือส ารองรายช่ือ  

(กรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการไม่สามารถท าหน้าท่ีได้)



ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 1,000 บาท

จ่ายเมื่อมีการท า “รายงานการตรวจสอบประจ าเดือน”

และรายงานต่อ คกก.ดนก. ทุกเดือน 

เดือนใดไม่มีรายงาน   จะไม่ได้รบัค่าตอบแทน

จ่ายค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 2 คน 

คนละ 1,000 บาท

ผูต้รวจสอบกิจการได้รบัผลตอบแทน



สมาชิกที่เป็นไปตามคุณสมบัติของนายทะเบียนสหกรณ์
(ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ)์

1. อาจารย์อลิศรา  สระโมฬี
2. อาจารย์สายพิชญ์  สัจจวิเศษ (ศึกษาต่อต่างประเทศ)

3. อาจารย์ประภาดา  ศรีสุวรรณ
4. อาจารย์ศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์
5. อาจารย์รัชดา  สุวรรณเกิด
6. น.ส.ปริณดา  แสงอุไร  



ระเบียบวาระท่ี  5  : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)



รางวลัท่ี  1

เงินสด  3,000 บาท

จ านวน 1 รางวลั



e-mail  :  wusaving@hotmail.com

โทร.3172-3, 3115, 3180, 08-2422-3331


