“ข้อสำคัญ กำรจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็นให้ตลอด กล่ำวคือ ไม่ว่ำจะอยู่ ณ ที่ใด ในฐำนะใดก็ตำม
ต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะประพฤติตนปฏิบัติงำนทุกอย่ำง โดยยึดมั่นในควำมดีและควำมถูกต้องเสมอไป
จึงขอให้ทุกคน ทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษำต่อและประกอบอำชีพกำรงำนได้รักษำควำมเก่งและควำมดีที่มีอยู่ พร้อมทั้ง
สร้ำงเสริมให้เจริญงอกงำมยิ่ง ๆ ขึ้น เพรำะคุณสมบัติเหล่ำนี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ควำมสุขควำมสำเร็จ
ทั้งในชีวิตและกิจกำรงำนได้แท้จริง”

พระรำโชวำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพิธีพระรำชทำนประกำศนียบัตร ทุน และรำงวัลของวชิรำวุธวิทยำลัย
ประจำปีกำรศึกษำ 2558 ณ วชิรำวุธวิทยำลัย
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2560
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สารอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในนำมของมหำวิทยำลั ยวลั ยลั กษณ์ ผมขอแสดงควำมยิ น ดี และชื่น ชมในผลกำรดำเนิน งำนของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ที่ได้ดำเนินงำนในรอบปีบัญชี 2564 มำด้วยควำมสำเร็จอีกปีหนึ่ง
เป็นกำรดำเนินงำนด้วยควำมเจริญก้ำวหน้ำ และเติบโตขึ้นมำตำมลำดับ จนมีทุนดำเนินงำนมำกกว่ำ 1,031 ล้ำนบำท
รอบปี บั ญ ชี 2564 ที่ ผ่ ำนมำ แม้ ส หกรณ์ ฯ จะเผชิ ญ กั บ หลำยปั จ จั ย อำทิ ปั ญ หำด้ ำนเศรษฐกิ จ
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทำให้มีข้อจำกัดในกำรให้บริกำรเงินกู้ กำรมีเงินเกิน
สภำพคล่อง แต่ผู้บริหำรของสหกรณ์ฯ ยังสำมำรถบริหำรจัดกำรภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำว จนประสบควำมสำเร็จ
ได้เป็ น อย่ ำงดี และมีส่ วนส ำคัญ ในกำรบริห ำรเงินของสมำชิก เพื่อให้ เกิดดอกผลเพิ่ มขึ้น ขอชมเชยและขอแสดง
ควำมยิ นดีกับ คณะกรรมกำรดำเนิ นกำร ที่ช่วยกันบริห ำรจัดกำรกิจกำรของสหกรณ์ฯ ด้วยควำมสุ จริต โปร่งใส
และพิทักษ์สิทธิประโยชน์แก่ สมำชิก จนบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ขอให้ยึดหลักธรรมำภิบำล มีกำรบริหำร
จัดกำรเพื่อควำมมั่นคงทำงกำรเงิน และกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมไว้วำงใจของสมำชิกสืบไป
ในโอกำสนี้ ผมขออ ำนวยพรให้ ส หกรณ์ ฯ ประสบควำมส ำเร็ จ ในกำรด ำเนิ น งำน ตำมเป้ ำหมำย
วัตถุประสงค์ มีควำมมั่นคง และเจริญก้ำวหน้ำ เป็นหน่วยงำนที่ดำเนินกำรเพื่อสมำชิกตลอดไป และขออำรำธนำคุณ
พระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกลโลก และบำรมีขององค์พระบรมธำตุ คุ้มครองสมำชิก สมำชิกสมทบ ฝ่ำยจัดกำร
ผู้ตรวจสอบกิจกำร คณะกรรมกำรดำเนินกำร ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่มีส่วนเกื้อหนุนกิจกำรสหกรณ์ฯ
ประสบแต่ควำมสุข ควำมเจริญรุ่งเรือง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรำรถนำทุกประกำร

(ศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์)
อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
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สารประธานกรรมการ

เรียน

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ปี บั ญ ชี 2564 เป็ น อี ก ปี ห นึ่ ง ที่ ส ถำนกำรณ์ ข องประเทศ ได้ รับ ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดระลอก 2 ของ
โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อเศรษฐกิจและกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ฯ ทั้งสถำนกำรณ์ ดอกเบี้ย
นโยบำยและดอกเบี้ยธนำคำร รวมถึงกำรประกำศกำหนด กฎกระทรวง กำรดำเนินงำนและกำรกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย น พ.ศ. 2564 ขึ้ น ถือ ใช้ คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำร ชุ ดที่ 25 ได้ ติ ด ตำมและวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อกำรปรับตัวและรองรับกับสถำนกำรณ์ ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว แต่สมำชิกยังคงให้ควำมไว้วำงใจใช้บริกำร
เงินฝำกกับสหกรณ์ฯ ส่งผลให้มีเงินเกินสภำพคล่องจำนวนมำกอีกปีหนึ่ง คณะกรรมกำรดำเนินกำรพยำยำมบริหำรเงินเพื่อ
ผลประโยชน์ ของสมำชิก และควำมมั่น คงของสหกรณ์ ฯ เป็น ส ำคัญ ในกำรบริหำรเงิน เกิน สภำพคล่ อง สหกรณ์ ฯ ได้ รับ
ควำมอนุเครำะห์จำกอำจำรย์สำนักวิชำกำรจัดกำร เข้ำร่วมเป็นอนุกรรมกำรบริหำรเงินและกำรลงทุน พิจำรณำกำรบริหำรเงิน
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและรักษำควำมมั่นคงในกำรลงทุน
ปีบัญชี 2564 สหกรณ์ฯ ดำเนินงำนมำเป็นเวลำ 25 ปี ผลกำรดำเนินงำนประสบควำมสำเร็จ และเจริญก้ำวหน้ำมำ
ตำมลำดับ จนมีทุนดำเนินงำนเกิน 1,000 ล้ำนบำท และเป็นอีกปีหนึ่งที่สหกรณ์ฯ บริหำรเงินทุนจำกภำยใน 100% ซึ่งเป็น
เงินค่ำหุ้น และเงินรับฝำกจำกสมำชิก ที่เติบโตขึ้นมำต่อเนื่อง แม้ว่ำระหว่ำงปีจะให้บริกำรเงินกู้สูงกว่ำเป้ำหมำย แต่รำยได้
ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้ต่ำกว่ำเป้ำหมำย เนื่องจำกกำรกำหนดโครงกำรเงินกู้ใหม่ในอัตรำดอกเบี้ยต่ำ กำรบริหำรต้นทุนให้เกิด
ประสิทธิภำพ จึงมีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำน ทั้ง กำรรักษำระดับกำรเติบโตของหุ้นอย่ำงเหมำะสม กำรปรับลดดอกเบี้ย
เงิน ฝำกบำงประเภทตำมสถำนกำรณ์ ท ำงกำรเงิน ภำยนอก กำรศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล แหล่ งทุ น กำรเชื่อมโยงเครือข่ำย
(กับสหกรณ์อื่น) และบริหำรเงินเกินสภำพคล่อง เพื่อเพิ่มผลตอบแทนอย่ ำงเหมำะสม นอกจำกนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ระลอก 2 สหกรณ์ ฯ จึ ง ได้ ก ำหนดมำตรกำรช่ ว ยเหลื อ สมำชิ ก ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง เปิ ด ให้ บ ริก ำรเงิ น กู้
ดอกเบี้ยต่ำ กำรลดจำนวนชำระต้นเงิน และกำรลดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนเพื่อช่วยเหลือกำรดำรงชีพ อย่ำงไรก็ตำม จำกปัญหำ
ด้ ำ นเศรษฐกิ จ ดั ง กล่ ำ ว สหกรณ์ ฯ สำมำรถก้ ำ วผ่ ำ นวิ ก ฤตจนประสบผลส ำเร็ จ อี ก ปี ห นึ่ ง ส่ ง ผลให้ มี ทุ น ด ำเนิ น งำน
1,031,110,908.52 บำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 10.42% และมีกำไร 44,780,277.94 บำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 3,046,348.30
บำท หรือเท่ ำกับ 7.30% โดยปี บั ญ ชี 2564 รำยได้ ด อกเบี้ ย จำกเงิน ให้ กู้ล ดลง แต่ รำยได้ จ ำกดอกเบี้ ย จำกเงิน ฝำกและ
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 2,907,679.75 บำท คิดเป็น 127.23%
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จำกผลกำรดำเนิ นงำนดังกล่ ำว แม้ สถำนกำรณ์ กำรเงิน ที่ได้ รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจ ภำวะดอกเบี้ ย
สถำบันกำรเงินปรับลดและคงอัตรำในระดับต่ำตลอดทั้งปี ภำวะเงินเกินสภำพคล่อง สหกรณ์ฯ คำนึงและบริหำรจัดกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมำชิก จึงได้พิจำรณำเสนอจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
อย่ ำ งสมเหตุ ส มผล เพื่ อควำมเหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ ในอั ต รำที่ สู งกว่ำ ปี ก่อน โดยเงิน ปั น ผลจั ด สรรในอั ต รำ 5.12%
(ปีก่อน 5.11%) และเงินเฉลี่ยคืนอัตรำ 12.10% (ปีก่อน 12.09%)
สำหรับควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนสหกรณ์ฯ หลังจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 มีมติ
อนุมัติงบประมำณ 10.0 ล้ำนบำท คณะกรรมกำรดำเนินกำร ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ของสมำชิกมำพิจำรณำ
เพื่อกำหนดรูปแบบอำคำรโดยคำนึงถึงควำมจำเป็นและประโยชน์ใช้สอย พร้อมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรต่ำง ๆ โดยได้รับ
ควำมอนุ เครำะห์ จ ำกสมำชิ กที่ มี ควำมรู้ มี ป ระสบกำรณ์ เข้ำร่ว มเป็ น อนุ กรรมกำร ในกำรดำเนิ น กำรในส่ว นที่ เกี่ย วข้อง
เพื่อควำมละเอียด รอบคอบ และเหมำะสม เกิดประโยชน์สูงสุดของสมำชิกและสหกรณ์ฯ ส่งผลให้โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
สำนักงำนสหกรณ์ฯ มีควำมล่ำช้ำไปพอสมควร โดยปัจจุบัน อยู่ในระหว่ำงตรวจรับงำนออกแบบงวดสุดท้ำย
รอบปีที่ผ่ำนมำ สหกรณ์ฯ พยำยำมบริหำรงำนอย่ำงรัดกุม รอบคอบ ภำยใต้กรอบของแผนงำน และสถำนกำรณ์
ต่ำง ๆ อันนำมำซึ่งควำมสำเร็จอีกปีหนึ่ง และขอขอบคุณ สมำชิก และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยที่ได้เกื้อหนุ นกิจกำรสหกรณ์ ฯ
เสมอมำ

(อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์)
ประธำนกรรมกำร
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บันทึกข้อความ
หน่วยงำน : สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

โทร. 73172-3

ที่ สอ.มวล.2539/79/2565

วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2564

เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2564

เรียน

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 เห็นชอบกำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมที่สหกรณ์ฯ
กาหนด และผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โดยกาหนดเวลา
ในการลงทะเบี ย นหยั่ ง เสี ย งเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การ เวลา 09.00 – 12.00 น. และลงทะเบี ย นเข้ าร่ ว มประชุ ม ใหญ่
เวลา 12.00 – 13.00 น. เพื่อรับทรำบและพิจำรณำอนุมัติเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563
เรื่องรับทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปีบัญชี 2564 และรำยงำนกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน ประจำปี 2562 – 2564
เรื่องรับทรำบกำรรับสมำชิกใหม่ และสมำชิกลำออก ประจำปีบัญชี 2564
เรื่องรับทรำบกำรเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่ำตอบแทนกรรมกำร ผู้จัดกำร ประจำปีบัญชี 2564
เรื่องรับทรำบรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจำปี 2564
เรื่องพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปีบัญชี 2564
เรื่องพิจำรณำจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2564
เรื่องพิจำรณำกำรกำหนดค่ำเบี้ยเลีย้ งกำรปฏิบัติงำน และค่ำเบี้ยประชุม
เรื่องพิจำรณำอนุมัติแผนงำนประจำปีบัญชี 2565-2567 และงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีบัญชี 2565
เรื่องพิจำรณำกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565
เรื่องพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี
เรื่องพิจำรณำ (ร่ำง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2565
เรื่องพิจำรณำโอนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำร(ตำมข้อบังคับเดิม) เข้ำบัญขีทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควร
แก่สมำชิกและครอบครัว
15. เรื่องพิจำรณำกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ชุดที่ 26 (ปี 2565)
16. เรื่องพิจำรณำกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2565
17. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
จึงเรียนมำเพื่อขอเชิญสมำชิกทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

(อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์)
ประธำนกรรมกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
หมายเหตุ :

- รำยงำนกิจกำรประจำปี 2564 สำมำรถดูจำกเว็บ http://saving.wu.ac.th/
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ผู้ตรวจสอบกิจการ
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คณะผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน
1.
2.
3.
4.
5.

นำยมีชัย
นำงบลตรี
นำงอทิตำ
นำงอุบล
นำยสมศักดิ์

มิตรำรมย์
พร้อมเพรียง
วรพงษ์
บัวสมุย
บุญโยดม

ผู้สอบบัญชี
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ

สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

นำยไพฑูรย์ ชนะชู
สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช

นำยสุจิน วงศ์ท่ำเรือ
นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

น.ส.รุ่งอรุณ เหลืองอุ่มพล
นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำร

สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

น.ส.อิสรีย์ ลีลำวิจิตรกุล
นักวิชำกำรตรวจสอบบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

9

สรุปผลการดาเนินงาน

สถานะการเงินโดยย่อ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
หน่วย : บำท
หนี้สิน

สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝำกธนำคำร
เงินฝำกสหกรณ์อื่น
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น

30,181,589.85
143,926,225.30
41,013,460.00
811,057,618.92
197,734.71
15,298.63
4,718,981.11

เงินรับฝำก
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำรอง
ทุนสะสมฯ
กำไรสุทธิ
รวมทุน

1,031,110,908.52

370,915,915.20
6,699,639.62
377,615,554.82
520,703,550.00
49,286,413.05
38,725,112.71
44,780,277.94
653,495,353.70
1,031,110,908.52

กาไรสุทธิ
(สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564)

หน่วย : บำท
รายได้รวม
ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝำก/เงินลงทุน
รำยได้อื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายรวม
ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก
ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำน
กาไรสุทธิ
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57,275,921.82
51,593,909.47
5,193,024.29
488,988.06
12,495,643.88
7,867,155.04
4,628,488.84
44,780,277.94

การบริการ
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ทั่วโลกรวมทัง้ ประเทศไทย ต้องประสบกับกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
(COVID-19) ทำให้สหกรณ์ไม่ได้จดั กิจกรรมและโครงกำรต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนงำนประจำปีบัญชี 2564 ทั้งนี้ สหกรณ์ก็ยังมี
นโยบำยในกำรส่งเสริมให้สมำชิกมีส่วนร่วมด้ำนต่ำง ๆ ประชำสัมพันธ์และสื่อสำรกับสมำชิกผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้
1) Website : saving.wu.ac.th 2) facebook : wusaving 3) e-mail : wusaving@hotmail.com และ 4) Line Official :
@537sgddw

ทุนเรือนหุ้น
เป็นแหล่งที่มำของเงินทุนที่สำคัญของสหกรณ์ แสดงให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรเป็นเจ้ำของ ซึ่งเป็นหลักกำร
สำคัญของสหกรณ์ข้อหนึ่ง และยังแสดงถึงควำมมั่นคงของสหกรณ์ ในปีบัญชี 2564 มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 38,249,800.00
บำท คิดเป็น 7.93%
หน่วย : บำท
ยกมาต้นปี
ทุนเรือนหุ้น

482,453,750.00
เป้าหมายรับระหว่างปี
51,000,000.00

รับระหว่างปี
52,347,740.00
รับระหว่างปี
52,347,740.00

จ่ายคืนระหว่างปี
14,097,940.00
สูงกว่าเป้าหมาย
1,347,740.00

คงเหลือสิ้นปี
520,703,550.00
ผลสาเร็จ
102.64%

ระหว่ำงปี สหกรณ์กำหนดมำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกในช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ(COVID-19) โดยกำรลดค่ำหุ้น
รำยเดือนเพื่อช่วยเหลือกำรดำรงชีพ (COVID-19) กำหนดลดหุ้นรำยเดือนต่ำสุด 100 บำทต่อเดือน มีสมำชิกเข้ำร่วมจำนวน 25 รำย
เป็นจำนวนเงิน 287,080.00 บำท (นับสิ้นสุด ก.ย. 64)

เงินรับฝาก
ในรอบปีบญ
ั ชีที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำสหกรณ์มสี ภำพคล่องทำงกำรเงินสูง แต่ยังให้ควำมสำคัญกับเงินรับฝำก โดยกำหนด
อัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกโดยเฉลี่ยสูงกว่ำอัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกของธนำคำร และระหว่ำงปีมีกำรปรับลดอัตรำดอกเบีย้ เงินฝำก
บำงประเภท 2 ครั้ง (วันที่ 1 ต.ค. 63 และ 1 ก.ค. 64) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภำวะตลำด เศรษฐกิจ และกำรบริหำรต้นทุน
ได้อย่ำงเหมำะสม
สหกรณ์กำหนดนโยบำยส่งเสริมกำรออมเงินฝำกจำกสมำชิก ได้แก่ 1) โครงกำรเงินกู้คู่เงินออม(ทำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 –
ปัจจุบัน) 2) โครงกำร “วันออมแห่งชำติ”(31 ต.ค.) และ 3) โครงกำร “ออมอย่ำงมั่นคง ปีที่ 25th WUSaving”
ณ สิ้นปี สหกรณ์มีบัญชีเงินรับฝำก จำนวนเงิน 370,915,915.20 บาท (3,720 บัญชี) ดังนี้
ประเภท
สมำชิก
สมำชิกสมทบ
รวม
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
สหกรณ์อื่น
รวมเงินฝำก

เงินฝาก
(บาท)
276,369,722.28
22,861,300.82
299,231,023.10
51,684,892.10
20,000,000.00
370,915,915.20

จานวน
(บัญชี)
3,415
303
3,718
1
1
3,720

จานวน
(ราย)
1,223
226
1,449

จานวนสมาชิกทั้งหมด
คิดเป็น
(ราย)
1,223
100.00%
226
100.00%
1,449
100.00%

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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หน่วย : บำท
เป้าหมายรับ
เงินฝากระหว่างปี

เงินรับฝาก
เงินฝำกของสมำชิก

750,000,000.00

รับฝากระหว่างปี*
852,756,409.38

สูงกว่าเป้าหมาย
102,756,409.38

ผลสาเร็จ
113.70%

* รับฝำกระหว่ำงปี (ไม่รวมเงินฝำกของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ที่ไม่ได้ทำธุรกรรมกำรฝำกเพิ่ม)

เงินรับฝากจากสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หน่วย : บำท
ออมทรั พย์

ออมทรั พย์ พเิ ศษ

ทวีท รั พย์

ทรั พย์ ประดู่

รวม

วั นต้นปี

40,990,567.03

48,835,614.50

147,970,886.46

12,749,800.00

250,546,867.99

บวก เพิ่ มระหว่ างปี

54,193,386.58

29,038,849.79

759,324,573.01

10,199,600.00

852,756,409.38

หั ก ลดระหว่ างปี

36,651,972.97

44,116,088.60

715,444,673.15

7,850,500.00

804,063,234.72

8,000.00

9,019.55

15,090,900.00

299,231,023.10

หั ก รายการปรั บปรุ ง
คงเหลือวันสิ้ นปี

1,019.55
58,530,961.09

33,758,375.69

191,850,786.32

บริการเงินกู้
ตำมแผนงำนประจำปี 2562 – 2564 พันธกิจที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ สหกรณ์มีนโยบำยแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรเงิน และช่วยเหลือสมำชิก โดยกำหนดรูปแบบกำรให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิกที่หลำกหลำย ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก
ในขณะเดียวกัน สหกรณ์เล็งเห็นถึงควำมมั่นคงในระยะยำวของสมำชิกและองค์กร ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์กำหนดนโยบำย ดังนี้
1. สหกรณ์ฯ ดำเนินนโยบำย โครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม” ตั้งแต่ปี 2562 – ปัจจุบัน โดยกำหนดให้สมำชิกผู้กู้มี
กำรออมหุ้นและออมเงินฝำกไปพร้อม ๆ กัน และกำรส่งเสริมให้ทำประกันชีวิต(คุ้มครองสินเชื่อ) ส่งผลให้สมำชิกที่กู้เงินมีเงินออม
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภำพด้ำนสินเชื่อ กำหนดดังนี้
รายละเอียด

กรณีไม่ทาประกันชีวิต

กรณีทาประกันชีวิต(2)

อำยุสมำชิกตั้งแต่ 6 - 119 เดือน ต้องมีมูลค่ำหุ้นรวมกับเงินฝำก(1) (ของจำนวนเงินกู้)

ไม่น้อยกว่ำ 15%

ไม่น้อยกว่ำ 10%

อำยุสมำชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป ต้องมีมูลค่ำหุ้นรวมกับเงินฝำก(1) (ของจำนวนเงินกู้)

ไม่น้อยกว่ำ 20%

ไม่น้อยกว่ำ 15%

เงินฝาก(1) คือ เงินฝำกออมทรัพย์วันเกิด และหรือ เงินฝำกออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(เลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือใช้ทั้งสองบัญชีก็ได้) และเงินฝำก
ที่คู่กับเงินกู้ดังกล่ำว จะไม่มีสิทธิถอนและหรือปิดบัญชีจนกว่ำจะชำระหนี้แล้วเสร็จ และหรือตำมเงื่อนไขที่กำหนดตำมประกำศเกี่ยวกับเงินฝำกนั้น ๆ
กรณีทาประกันชีวิต(2) ทุนประกันต้องไม่ต่ำกว่ำ 100,000 บำท กรณีที่กู้น้อยกว่ำ 100,000 บำท ให้สิทธิทำประกันโดยทุนประกัน 100,000 บำท ได้
ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตำมประกำศว่ำด้วยเพื่อกำรนั้น และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
(1) กำรทำประกันชีวิต ให้ทำทุนประกันตำมวงเงินกู้ และระยะเวลำคุ้มครองตำมสัญญำกู้เงิน ไม่ต้องฝำกเงินเป็นรำยเดือน
(2) กรณีไม่ทำประกันชีวิต ให้ฝำกเงินเป็นรำยเดือนเพื่อเข้ำบัญชีเงินฝำก(1) (โดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่ำนั้น) โดยหักจำกเงินได้ ณ ที่จ่ำย
และให้ฝำกต่อเนื่องตลอดอำยุสัญญำกู้เงิน โดยกำหนดอัตรำกำรฝำกขั้นต่ำ 30 บำท/เดือน ต่อเงินกู้ 100,000 บำท และมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
(2.1) หำกกู้เงินน้อยกว่ำ 100,000 บำท ไม่ต้องฝำกเงินเป็นรำยเดือน
(2.2) กรณีมีมูลค่ำหุ้นรวมกับเงินฝำก(1) ตั้งแต่ 50% ของวงเงินกู้ ไม่ต้องฝำกเงินเป็นรำยเดือน
(2.3) กรณีที่ฝำกเงินรำยเดือนไว้ และ ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีมูลค่ำหุ้นรวมกับเงินฝำก(1) ตั้งแต่ 50% ของเงินกู้คงเหลือ ณ ขณะนั้น
หำกประสงค์จะขอยกเลิก ให้สมำชิกแจ้งควำมจำนงขอยกเลิกกำรส่งเงินฝำกรำยเดือนได้
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2. ระหว่ำงปีไม่มีกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมำชิก แต่มกี ำรให้บริกำรเงินกู้สำมัญโครงกำรใหม่ ๆ ที่อัตรำดอกเบี้ยต่ำ
สรุปมีผู้ใช้บริกำรดังนี้
ที่

ชื่อโครงการ

(1) Smart Refinance 1/2564
(2) ฉลองครบรอบ 25 ปี (ผ่อนไม่เกิน 60 งวด)
ฉลองครบรอบ 25 ปี (ผ่อนเกิน 60 งวด)
(3) วิสำหกิจประกอบอำชีพเสริม
(4) เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
(5) เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯ
รวม

จานวนเงิน
(บาท)
36,886,000.00
4,719,000.00
24,948,000.00
1,260,000.00
892,700.00
68,705,700.00

สัญญา
22
19
47
42
17
147

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละ/ต่อปี)
5.80
5.00
5.25
4.75
4.50
5.00

หมายเหตุ
ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
ไม่มีผู้ใช้บริกำร
ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน

3. ระหว่ำงปีมีกำรกำหนดเงินกู้พเิ ศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ – เคหะสุขใจ กำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่ ดังนี้
1) กรณีทำประกันชีวิต งวดที่ 1-36 = 3.50% อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 37 เป็นต้นไป = 5.00% และ 2) กรณีไม่ทำประกันชีวติ
งวดที่ 1-36 = 3.75% อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 37 เป็นต้นไป = 5.25% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 มีผขู้ อยื่นกู้ 1 รำย
4. กาหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) (ด้านสินเชือ่ ) สรุปดังนี้
(1) เงินกู้สำมัญ-รีไฟแนนซ์สู้ภัยโควิด-19 กู้เงินเพือ่ ชำระหนี้เดิม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี มีสมำชิกใช้บริกำร
1 รำย (1 สัญญำ) เป็นเงิน 1,410,000 บำท
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 วงเงินกูไ้ ม่เกิน 30,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี
ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน มีสมำชิกใช้บริกำร 100 รำย (100 สัญญำ) เป็นเงิน 2,511,200 บำท
(3) เงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผล ชำระคืนครั้งเดียว
เมื่อได้รับเงินปันผล อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี มีสมำชิกใช้บริกำร 87 รำย (87 สัญญำ) เป็นเงิน 1,272,600 บำท
(4) กำรลดจำนวนกำรชำระต้นเงินเพื่อช่วยเหลือกำรดำรงชีพ โดยชำระต้นเงินไม่น้อยกว่ำ 500 บำท ระยะเวลำ
ไม่เกิน 6 งวดเดือน คนหนึ่งได้ไม่เกิน 2 สัญญำ มีสมำชิกขอเข้ำร่วมจำนวน 110 รำย(171 สัญญำ) จำนวนเงินที่ได้รับกำรช่วยเหลือ
โดยประมำณ 6,352,176.72 บำท (นับสิ้นสุด ก.ย. 64)
ในระหว่างปีบัญชี 2564 สหกรณ์ให้บริกำรเงินกู้จำนวน 302,167,290.00 บำท (721 รำย) รำยละเอียดดังนี้
หน่วย : บำท
สิ้นปี

ประเภทเงินกู้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกู้สำมัญ
3. เงินกู้พิเศษ
รวม

รายการ
สมำชิก
สมำชิกสมทบ
รวม

ยกมาต้นปี
4,180,110.00
598,956,360.70
191,383,225.47
794,519,696.17

จานวนเงิน
(บาท)
809,202,474.91
1,855,144.01
811,057,618.92

จ่ายเงินกู้
5,191,600.00
147,044,700.00
149,930,990.00
302,167,290.00

รับชาระหนี้
7,666,160.00
120,183,796.12
157,779,411.13
285,629,367.25
เพิ่มขึ้น
คิดเป็น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สรุปจานวน (ราย)
มีหนี้
ไม่มีหนี้
702
521
19
207
721
728

จานวน
สัญญา
ราย
187
136
783
523
843
502
1,813 สัญญา
721 ราย

คงเหลือ
1,705,550.00
625,817,264.58
183,534,804.34
811,057,618.92
16,537,922.75
2.08%
คิดเป็น

ทั้งหมด
1,223
226
1,449

มีหนี้
57.40%
8.41%
49.76%

ไม่มีหนี้
42.60%
91.59%
50.24%
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ทางใช้ประโยชน์ของเงินให้กู้
วัตถุประสงค์การขอกู้
ใช้จ่ายส่วนตัว/ครอบครัว

ฉุกเฉิน
สัญญา
2,680,400.00 108

อุปโภคบริโภค (COVID-19)

2,511,200.00

(บาท)

สามัญ

สัญญา

พิเศษ
128,052,290.00

สัญญา
412

รวม
130,732,690.00
2,511,200.00

99

ซื้อทีด่ นิ พร้อมบ้านทีอ่ ยู่อาศัย

1,300,000.00

1

1,300,000.00
20,493,000.00

ซื้ออสังหาริมทรัพย์

20,493,000.00

19

ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์

14,065,000.00

22

680,000.00

2

14,745,000.00

ซื้อยานพาหนะ

4,580,000.00

8

210,000.00

1

4,790,000.00

เพือ่ การศึกษา

2,350,000.00

5

667,900.00

4

3,017,900.00

10,010,000.00

21

3,383,100.00

7

13,393,100.00

1,370,000.00

43

1,370,000.00

550,000.00

3

550,000.00

7,432,000.00

17

7,432,000.00

85,302,000.00

97

การลงทุนประกอบอาชีพ
ประสบภัยพิบัติ
งานพิธีตา่ งๆ
ช่วยเหลือครอบครัวและผู้อื่น
ชาระหนี้
เพือ่ การกีฬา
เพือ่ ซื้อคอมพิวเตอร์ฯ

892,700.00

15,273,500.00

31

100,575,500.00

347,700.00

1

347,700.00
892,700.00

17

อื่นๆ

16,500.00
รวม

5,191,600.00

207

147,044,700.00

252

149,930,990.00

1
460

16,500.00
302,167,290.00

เป้าหมายระหว่ างปี

270,000,000.00

สูงกว่ าเป้าหมาย

32,167,290.00

ผลสาเร็ จ(%)

111.91

ทุนสะสมต่าง ๆ สวัสดิการต่าง ๆ / การให้ความรู้ด้านวิชาการ
สหกรณ์ได้จัดสรรทุนสะสมต่ำง ๆ เพื่อรองรับสวัสดิกำรสมำชิกและครอบครัว (เกิด แก่ เจ็บ ตำย) กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมและสิ่งแวดล้อม รำยละเอียดดังนี้
รายการ
ทุนสำธำรณประโยชน์
ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล
ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรม
ทุนเพื่อจัดให้มีสำนักงำน
กองทุนช่วยเหลือสมำชิก
กองทุนสวัสดิกำรเพื่อบำเหน็จสมำชิก
กองทุนสวัสดิกำรเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมำชิก
รวมทั้งสิ้น
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ยกมาต้นปี
8,366,840.64
1,783,995.29
3,747,973.80
3,098,716.40
9,996,581.22
6,733,186.18
500,000.00
34,227,293.53

เพิ่มระหว่างปี
1,720,000.00
100,000.00
220,000.00
220,000.00
1,800,000.00
1,180,000.00
0.00
5,240,000.00

ลดระหว่างปี
408,910.00
0.00
23,238.28
0.00
261,223.74
48,808.80
0.00
742,180.82
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
คิดเป็น

หน่วย : บำท
คงเหลือสิ้นปี
9,677,930.64
1,883,995.29
3,944,735.52
3,318,716.40
11,535,357.48
7,864,377.38
500,000.00
38,725,112.71
4,497,819.18
13.14%

ทุนสาธารณประโยชน์

จานวนเงิน 408,910.00 บาท

วัตถุประสงค์การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
1. เพื่อสงเคราะห์การศพ
- สมำชิก (จำนวน 1 รำย เป็นเงิน 6,500 บำท)
- บุตร/บิดำ/มำรดำของสมำชิก
(จำนวน 32 รำย รำยละ 3,000 บำท เป็นเงิน 96,000 บำท)

2. สวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตร
(จำนวน 26 รำย รำยละ 2,000 บำท)

3. สวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญกาลังใจในวันเจ็บป่วย
(จำนวน 10 รำย เบิก 14 ครั้ง รำยละ 300 บำท)

4. สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด
(จำนวน 752 รำย รำยละ 150 บำท)

จานวนเงิน
(บาท)
102,500.00

ประมวลภาพ

52,000.00

4,200.00

112,800.00

5. เพื่อการศึกษาบุตร สมาชิก/สมาชิกสมทบ จำนวน 62 ทุน
- มอบทุนกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
(1) ประถมศึกษำ
จำนวน 24 ทุน เป็นเงิน 28,800 บำท
(2) มัธยมศึกษำ/ปวช.
จำนวน 25 ทุน เป็นเงิน 40,000 บำท
(3) ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ จำนวน 13 ทุน เป็นเงิน 26,000 บำท

94,800.00

6. เพื่อการอื่น ๆ *
(ตำมระเบียบฯ กำหนดให้จ่ำยไม่เกิน 50,000 บำท)

42,610.00

รวมทั้งสิ้น

รำยละเอียดดังนี้

408,910.00
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6. เพื่อการอื่น ๆ*
6.1 เพื่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- สนับสนุนงบประมำณจัดกิจกรรมปีใหม่มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
“Walai Land แดน Flora” (3,000 บำท)
- ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2564 และให้กำรสนับสนุนของขวัญ
หรือเงินรำงวัล มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (1,000 บำท)
6.2 เพื่อการศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
- บริจำคเงินสมทบในกำรถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ประจำปี
พ.ศ. 2563 ณ วัดธรรมำมูลวรวิหำร จ.ชัยนำท ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำกัด (500 บำท)
- ทำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดหัวลำโพง
พระอำรำมหลวง กทม. ร่วมกับ กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ (500 บำท)
- ทำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี
พุทธศักรำช 2563 ณ วัดท่ำหลวง จ.พิจิตร ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(1,000 บำท)
- ทำบุญเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสหกรณ์สำมัคคี ประจำปีพุทธศักรำช 2563
ณ วัดโนนทอง จ.ขอนแก่น ร่วมกับสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (500 บำท)
- ทำบุญถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2563
ณ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (1,000 บำท)
- ทำบุญทอดกฐินสำมัคคี ณ วัดทุ่งควำย จ.นครศรีธรรมรำช ร่วมกับ
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช (500 บำท)
- ทำบุญทอดกฐินสำมัคคี ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วัดเสนำรำม
จ.นครศรีธรรมรำช ร่วมกับมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (2,000 บำท)
- ถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ณ วัดโพธำรำม จ.นครสวรรค์ ร่วมกับ
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (300 บำท)
- ถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ณ วัดบุญวำทย์วิหำร จ.ลำปำง ร่วมกับ
กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ (500 บำท)
- ร่วมเป็นเจ้ำภำพถวำยผ้ำกฐิน ณ วัดบำงเขียด จ.สงขลำ ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ จำกัด (1,000 บำท)
- ถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ วัดนรนำถสุนทริกำรำม กรุงเทพฯ (1,000 บำท)
- ทำบุญทอดกฐินสำมัคคี ณ วัดปทุมธำรำวำส จ.สงขลำ ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์นครหำดใหญ่ จำกัด (500 บำท)
- ถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน ณ วัดวรนำยกรังสรรค์เจติยบรรพตำรำม
จ.พระนครศรีอยุธยำ ร่วมกับกรมทรัพยำกรธรณี (500 บำท)
- ทำบุญทอดกฐินสำมัคคี ปี 2564 ณ วัดสวนป่ำน จ.นครศรีธรรมรำช
ร่วมกับสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (1,000 บำท)
- ทอดผ้ำป่ำมหำกุศลเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ณ วัดบวรนิเวศวิหำร
ร่วมกับมูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร (300 บำท)
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จานวนเงิน
(บาท)
4,000.00

11,100.00

ประมวลภาพ

6. เพื่อการอื่น ๆ*
6.3 เพื่อการศึกษา การกีฬา

จานวนเงิน
(บาท)

ประมวลภาพ

5,000.00

- สหกรณ์จัดโครงกำร “หนังสือเพื่อน้อง” มอบหนังสือให้แก่
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก และโรงเรียนวัดสโมสร

6.4 เพื่อการรักษาพยาบาล
- สมทบทุนมูลนิธิรำมำธิบดีฯ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถำบันกำรแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ จ.สมุทรปรำกำร ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จำกัด (500 บำท)
- สมทบทุนก่อสร้ำงโรงพยำบำลสิงหนคร จ.สงขลำ ในโอกำสร่วมพิธีเปิด
สำนักงำนสหกรณ์แห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสงขลำ จำกัด
(1,000 บำท)
- บริจำคเงินเพื่อจัดหำอุปกรณ์ช่วยปฏิบัติงำนควบคุมป้องกันโรคโควิด-19
ร่วมกับสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (1,000 บำท)
- สนับสนุนเงินสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ โรงพยำบำลอ่ำวลึก/
โรงพยำบำลคลองท่อม จ.กระบี่ ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขกระบี่ จำกัด
(1,000 บำท)
- โครงกำร “สหกรณ์ฯ รวมใจ สูภ้ ัยโควิด-19” มอบเงินสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ให้กับโรงพยำบำล
ศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (5,000 บำท)
- ทำบุญครบรอบ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรำย จำกัด
ถวำยวัดห้วยปลำกั้ง สมทบสร้ำงโรงพยำบำลวัดห้วยปลำกั้ง จ.เชียงรำย (300 บำท)
- ทำบุญทอดผ้ำป่ำมหำกุศลเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
ณ วัดบวรนิเวศวิหำร ร่วมกับ มูลนิธิสำกลเพื่อคนพิกำร (300 บำท)

6.5 เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านอื่น ๆ
- ทำบุญเทศน์มหำชำติ เวสสันดรชำดก สมทบทุนมูลนิธิรำชประชำนุเครำะห์ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ สมทบทุนกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียนทีย่ ำกไร้ ใช้ในกิจกรรมสมำคม
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จำกัด/ สมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้ รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (300 บำท)
- สนับสนุนผลงำนบัตรอวยพรของพวกเรำ เนื่องในวำระเทศกำลปีใหม่
บริษัท จิตรกรสร้ำงสรรค์ด้วยปำกและเท้ำ จำกัด (590 บำท)
- สนับสนุนกิจกรรมจิตอำสำบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
สมทบทุนซื้อข้ำวสำรจำกสหกรณ์ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมอบให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครศรีธรรมรำช นำไปช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของโรคโควิด-19 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช (1,000 บำท)
- สนับสนุนเงินร่วมโครงกำรจัดตัง้ 60 ปี เพื่อจัดหำรำยได้สำหรับช่วยเหลือ
สมำชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด
(500 บำท)

9,100.00

2,390.00
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6. เพื่อการอื่น ๆ*
6.6 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สหกรณ์ดาเนินการเอง
หรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่องค์การ ชุมชน และสังคม
- สหกรณ์จัดโครงกำร “แหล่งน้ำเพื่อชีวิต” รักษำสภำพแวดล้อมแหล่งน้ำและ
ชุมชน โดยจัดซื้อถังขยะวำงที่ชำยทะเลวัดทำงขึ้น จ.นครศรีธรรมรำช (4,120 บำท)
- สหกรณ์จัดโครงกำร “รณรงค์ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ” ส่งเสริมให้สมำชิก
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใช้พลังงำนไฟฟ้ำในครัวเรือนอย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ
ส่งผลให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยและมีเงินเหลือเก็บได้
โดยกระบวนกำรมีประสิทธิภำพ
เรียนรูผ้ ่ำนสื่อออนไลน์และกำรทดลอง
ปฏิบัติจริงเพื่อประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำใน
ครัวเรือนโดยวำงแผนกำรประหยัดพลังงำน
กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เหมำะสม (4,000 บำท)
6.7 เพื่อการอื่น ๆ (ตามระเบียบฯ ข้อ 6(2) เพื่อสงเคราะห์หรือเป็นสวัสดิการ
ด้านอื่น ๆ แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัวของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร)
- คกก.ดนก. ครั้งที่ 5/2564 (26 ม.ค. 64) มีมติอนุมตั ิให้นำเงินบริจำคที่ได้รับมอบ
จำก ชสอ. 10,000 บำท และอนุมัติให้เบิกจำกทุนสำธำรณประโยชน์ 2,900 บำท
(ตำมเงื่อนไขข้อ 6(2)(2.4) แห่งระเบียบฯ ว่ำด้วยทุนสำธำรณประโยชน์ พ.ศ. 2555)
รวมเป็นเงิน 12,900 บำท เพื่อช่วยเหลือสมำชิกทีป่ ระสบภัยพิบัติอุทกภัย ทั้งหมด
43 รำย รำยละ 300 บำท

ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

จานวนเงิน
(บาท)
8,120.00

2,900.00

จานวนเงิน 23,238.28 บาท
หน่วย : บำท
ประเภท

1. โครงการอบรม สัมมนา (สหกรณ์เป็นผู้จัด)
- โครงกำร “ออมเงินได้ ใช้เงินเป็น” (ใช้วิธีกำรอบรมแบบ Onsite และ Zoom Meeting)
สมำชิก คณะกรรมกำรดำเนินกำร และเจ้ำหน้ำที่ วันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
(ผู้เข้ำร่วม 37 รำย)
- โครงกำร “ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่” (ใช้วิธีกำรอบรมแบบ Onsite และ Zoom Meeting)
สมำชิก และสมำชิกสมทบ วันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (ผู้เข้ำร่วม 84 รำย)
- โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ “กำรใช้ Social network อย่ำงปลอดภัย”
วิทยำกร : อำจำรย์สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ สำนักวิชำสำรสนเทศศำสตร์ ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
วันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (ผู้เข้ำร่วม 10 รำย)
- โครงกำร “จัดทำแผนงำนประจำปีบัญชี 2565 – 2567 และแผนงำนประจำปีบัญชี 2565”
คณะกรรมกำรดำเนินกำร และเจ้ำหน้ำที่ วันที่ 4 กันยำยน พ.ศ. 2564 ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
(ผู้เข้ำร่วม 19 รำย)
- โครงกำรสัมมนำ “กำรยกร่ำงข้อบังคับ สอ.มวล.” คณะกรรมกำรดำเนินกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร
เจ้ำหน้ำที่ และตัวแทนจำกสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช วันที่ 9 กันยำยน พ.ศ. 2564
ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (ผู้เข้ำร่วม 23 รำย)
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ประมวลภาพ

จานวนเงิน

รวมจานวนเงิน
18,909.90

4,465.00

8,400.00
1,149.00

3,125.60

1,770.30

ประเภท

จานวนเงิน

2. ประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการและฝ่ายจัดการฯ (ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ)
- อบรมสัมมนำสำระสำคัญของกฎกระทรวงที่ประกำศใช้ วันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมบุญสยำม จ.กระบี่ ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ภำคใต้ (อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์)

การประชุม อบรม สัมมนา อื่น ๆ ที่เบิกจากงบประมาณรายจ่าย

4,328.38

จานวนเงิน 7,748.03 บาท

ประเภท
- ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 ของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันที่ 10 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต โฮเตล จ.ปทุมธำนี (อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์)
- ร่วมพิธีเปิดสำนักงำนสหกรณ์แห่งใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสงขลำ จำกัด วันที่ 4 มีนำคม พ.ศ. 2564 จ.สงขลำ
(นำยนิรันดร์ จินดำนำค)
- ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ภำคใต้ วันที่ 21 มีนำคม พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมบุญสยำม จ.กระบี่ (อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์)
- โครงกำร “สัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ : กำรยกร่ำงข้อบังคับสหกรณ์ฯ” วันที่ 5 สิงหำคม พ.ศ. 2564
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ วิทยำกร : นำยมำนะชัย สังข์แก้ว นักวิชำกำรสหกรณ์ชำนำญกำรพิเศษ / ผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจกำรสหกรณ์ จำกสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช (คณะกรรมกำรดำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่ และตัวแทนจำกสหกรณ์จังหวัด
นครศรีธรรมรำช) มีผู้เข้ำร่วม 25 รำย
- ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด วั นที่ 18
สิงหำคม พ.ศ. 2564 (อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์)
- ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย วันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2564
(นำยนิรันดร์ จินดำนำค)
- โครงกำรฝึกอบรม “กำรเงิน กำรบัญชี และกำรบริหำรสำหรับกรรมกำรสหกรณ์” ผ่ำนระบบ Zoom Meeting วันที่ 6-9
กันยำยน พ.ศ. 2564 (นำงกำญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล)
- โครงกำร “ศึกษำดูงำน รูปแบบ Online” สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จำกัด วันที่ 21 กันยำยน
พ.ศ. 2564 (คณะกรรมกำรดำเนินกำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้ตรวจสอบกิจกำร) มีผู้เข้ำร่วม 22 รำย
- ประชุมใหญ่วิสำมัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จำกัด วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมร้อยทอง รีสอร์ท จ.พัทลุง (อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์)

กองทุนช่วยเหลือสมาชิก

รวมจานวนเงิน

จานวนเงิน
(บาท)
4,166.23
604.00
1,874.80

1,103.00
-

จานวนเงิน 261,223.74 บาท
หน่วย : บำท

รายการ
ค่ำเบี้ยประกันภัยสมำชิก
(เริ่มคุ้มครอง 1 ตุลำคม 2563 สิ้นสุด 29 พฤษภำคม 2564
ค่ำเบี้ยประกันภัยสมำชิก
(เริ่มคุ้มครอง 30 พฤษภำคม 2564 สิ้นสุด 29 พฤษภำคม 2565)
นำงสุวิญญำ ปลื้มถนอม เลขทะเบียนสมำชิกที่ 00097
เสียชีวิต เมื่อวันที่ 22 มีนำคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
จานวนเงิน
1,561.88 - อัตรำค่ำเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 100 บำท/คน/ปี ทุนประกัน
150,000 บำท
60,661.86 - เบิกจำกงบประมำณรำยจ่ำย 50% และเบิกจำกกองทุนฯ 50%
ของค่ำเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุรำยคน
199,000.00 - เบิกค่ำสินไหมทดแทน กรณีสมำชิกเสียชีวิตจำกเจ็บป่วย จำก
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) เป็นเงิน 1,000 บำท
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กองทุนสวัสดิการเพื่อบาเหน็จสมาชิก
สมาชิก
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ - สกุล
นำงสมพร อิสรไกรศีล
นำยชัยมนัตถ์ คงทน
นำยสิทธิชัย พนิตอังกูร
นำงพวงทิพย์ ทองคง
นำงภัทรวรรณ แท่นทอง
ผศ.ดร.สำโรจน์ เพชรมณี
นำยสุเทพ เหนือคลอง
อำจำรย์ ดร.สลิล บุญพรำหมณ์
อำจำรย์นพปฎล คงสมบัติ
นำยโฆสิต แก้วควรชุม
นำงสุวิญญำ ปลื้มถนอม
รวม
เงินบาเหน็จสมาชิก :
เงินบาเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ :

จานวนเงิน 48,808.80 บาท
เลขทะเบียนสมาชิกที่
00033
00308
00008
00048
00034
01365
01265
01332
00070
00064
00097

เงินบาเหน็จสมาชิก

เงินบาเหน็จสมาชิก
เกษียณอายุ
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

6,000.00
2,377.70
5,000.00
4,431.10
12,808.80
36,000.00
ให้สำหรับสมำชิกที่ลำออกจำกงำนประจำ และลำออกจำกสหกรณ์ (รวมทั้งกำร
เสียชีวิต) กำหนดกำรจ่ำยตำมอำยุสมำชิก โดยมีอำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่ 120
เดือนขึ้นไป
ให้สำหรับสมำชิกที่เกษียณอำยุ กำหนดกำรจ่ำยตำมอำยุสมำชิก โดยมีอำยุกำรเป็น
สมำชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป

การบริหารงาน
การบริหารทั่วไป
1. สหกรณ์ได้รับผลกำรจัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์ ประจำปี 2564 โดยกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนจำก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ “ผ่ำนมำตรฐำนสหกรณ์”
2. ผลประเมินกำรจัดชั้นกำรควบคุมภำยในจำกผู้สอบบัญชีอยู่ในระดับ “ดีมำก”
3. ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมมั่นคงทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์(ของ ชสอ.) - ประเมินตนเอง
ได้ระดับ A (ดีเยี่ยม)
เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
หมวดโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
หมวดสภำพคล่อง
หมวดประสิทธิภำพกำรทำรำยได้
หมวดคุณภำพสินทรัพย์และป้องกันควำมเสี่ยง
รวม
ชั้นคุณภาพ
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คะแนนถ่วงน้าหนักแต่ละข้อ
ปี 2562
ปี 2563
28.65
33.23
19.79
21.88
8.75
8.75
9.17
9.58
66.35
73.44
C+
B
สูงกว่าค่าที่ยอมรับได้
ค่อนข้างดี

ปี 2564
40.10
22.92
8.75
10.00
81.77
A
เยี่ยม

หมายเหตุ : ส่วนที่ทำให้คะแนนเพิ่มดังนี้
1. หมวดโครงกำรสร้ำงทำงกำรเงิน คะแนนเพิ่มเพรำะลูกหนี้เงินกู้(สมำชิก) ต่อสินทรัพย์รวมลดลงเป็นร้อยละ 78.91 (ปีก่อน = ร้อยละ 85.08)
และมีกำรลงทุนด้ำนอื่น ๆ ต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20.86 (ปีก่อน = 9.68)
2. หมวดสภำพคล่อง ปี 2564 สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเป็นร้อยละ 0.65 (ปีก่อน = ร้อยละ 0.52)
3. หมวดประสิทธิภำพกำรทำรำยได้ เท่ำกับปีก่อน
4. หมวดคุณภำพสินทรัพย์และป้องกันควำมเสี่ยง สัดส่วนลูกหนี้เงินกู้ของสมำชิกต่อทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝำกของสมำชิกมีสัดส่วนลดลง
เป็นร้อยละ 0.99 (ปีกอ่ น = ร้อยละ 1.01)

4. สหกรณ์ส่งเสริมออม โดยเฉพำะสมำชิกจะกำหนดนโยบำยให้ออมเงินควบคู่กับกำรกู้เงินตำมโครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม”
และในปี 2564 เงินออมต่อสมำชิกสูงกว่ำหนี้สินต่อสมำชิก และมำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของสหกรณ์ขนำดใหญ่มำก (Peer Group’63) ตำมตำรำง

ปีบัญชี
2560
2561
2562
2563
2564
peer group'63

เงินออมต่อสมาชิกและหนี้สนิ ต่อสมาชิก(ล้านบาท)
เงินออมต่อสมาชิก
หนี้สินต่อสมาชิก
หมายเหตุ
0.436
0.662
0.467
0.627
0.487
0.596
0.525
0.571
0.566
0.560 เงินออมเริ่มมำกกว่ำหนี้สิน
0.277
0.282 สหกรณ์ขนำดใหญ่มำก
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การบริหารเงิน
ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน สหกรณ์ติดตำมควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินพร้อมวิเครำะห์ ต้นทุนมำต่อเนื่อง สหกรณ์
กำหนดนโยบำยกำรให้สมำชิกกู้เงิน โดยเพิ่มควำมระมัดระวัง ทั้งนี้ เพื่อกำรบริหำรลูกหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประกอบกับระบบ
กำรจ้ำงงำนของมหำวิท ยำลั ยวลั ย ลั กษณ์ มีก ำรเปลี่ ยนแปลงไป เป็ น ระบบสั ญ ญำจ้ำงมำกขึ้น (สำยวิชำกำรและสำยปฏิ บั ติก ำร)
สหกรณ์ระมัดระวังในกำรให้เงินกู้แก่สมำชิก ส่งผลให้กำรบริกำรเงินกู้มีแนวโน้มลดลง ดังกรำฟด้ำนล่ำงนี้
การให้บริการเงินกู้ระหว่างปี 2560 - 2564

ทุนเรือนหุ้นรวมเงินรับฝากเทียบกั บเงินให้กู้แก่สมาชิก ณ สิ้นปี (ล้านบาท)
811.06

2564

871.62
794.52

2563

789.35
788.30

2562

707.48
782.16

2561

650.38
779.02

2560

584.49

0.00

200.00

400.00
เงินให้กู้

600.00

800.00

1,000.00

หุ้นรวมเงินฝำก

จำกแผนภูมิข้ำงต้น ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ปีบัญชี 2560 - 2562 สหกรณ์ ให้บริกำรเงินกู้มำกกว่ำ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินรับฝำก จึงยังพึ่งเงินทุนภำยนอก โดยกำรกู้ยืมจำกธนำคำรและสหกรณ์อื่น(รวมรับฝำกเงินจำกสหกรณ์อื่น)
และปีบัญชี 2564 เงินให้กู้ยืมแก่สมำชิก น้อยกว่ำทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินรับฝำก สหกรณ์เริ่มมีเงินทุนเพียงพอในกำรให้บริกำรเงินกู้
แก่สมำชิก
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ปีบัญชี 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและเงินฝำกเพิ่มขึ้นจำนวนมำกเป็นเงิน 82.27 ล้ำนบำท ในขณะที่เงินให้กู้แก่สมำชิก
เพิ่มขึ้นเพียง 16.54 ล้ำนบำท (รำยละเอียดตำมตำรำง)
รายการ
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝำก
รวมทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก
เงินให้กู้แก่สมำชิก

ปี 2564
520.70
350.92
871.62
811.06

หน่วย : ล้ำนบำท
ปี 2563
เพิ่มขึ้น
482.45
38.25
306.90
44.02
789.35
82.27
794.52
16.54

ส่งผลให้สหกรณ์มเี งินเกินสภำพคล่อง กำรดำเนินนโยบำยในปีนี้จึงต้องบริหำรเงินเกินสภำพคล่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในระหว่ำงปีจึงมีกำรลงทุนเพิ่มค่อนข้ำงมำก และสหกรณ์กำหนดนโยบำยบริหำรต้นทุนและเพิม่ รำยได้ดังนี้
1. นโยบายลดต้นทุน
(1) คณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ ชุดที่ 24 ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2563 มีมติปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกบำงประเภท(ออมทรัพย์ทั่วไป, ออมทรัพย์วันเกิด, ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ,
ออมทรัพย์พิเศษ, ทวีทรัพย์ และทรัพย์ประดู่) โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
(2) คณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ ชุดที่ 25 ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน
พ.ศ. 2564 มีมติปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกบำงประเภท(ทวีทรัพย์(เงินฝำกตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไป) และทรัพย์ประดู่)
โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
2. นโยบายการลงทุน(เพิ่มรายได้)
(1) คณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ ชุดที่ 25 ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 มกรำคม พ.ศ. 2564
มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรเงินและกำรลงทุน (5 คน) ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1.1) อำจำรย์ ดร.อัตนันท์
เตโชพิศำลวงศ์
เป็น ประธำนอนุกรรมกำร
(1.2) ผศ.ดร.ไพโรจน์
นวลนุ่ม
เป็น รองประธำนอนุกรรมกำร
(1.3) อำจำรย์นลินี
ทินนำม
เป็น อนุกรรมกำร
(1.4) อำจำรย์ ดร.ปิยะ
ปำนผู้มีทรัพย์
เป็น อนุกรรมกำร
(1.5) ผศ.ดร.วันชำติ
ปรีชำติวงศ์
เป็น เลขำนุกำร
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคคลที่มีควำมรู้ มีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรเงินและกำรลงทุน ให้ควำมเห็น แนะนำกำรบริหำรเงิน และลงทุน
สร้ำงผลตอบแทนที่เหมำะสมเป็นประโยชน์กับสมำชิก และควำมมัน่ คงของสหกรณ์ฯ
(2) สหกรณ์ฯ มีกำรลงทุนเพิ่มจำนวน 100 ล้ำนบำท (ประเภทออมทรัพย์ = 45 ล้ำนบำท ประเภท
ประจำ = 55 ล้ำนบำท) เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ได้แก่ 1) สอ.ตำรวจสุรำษฎร์ธำนี 2) สอ.ตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 21
และ 3) สอ.ครูสกลนคร ระหว่ำงปีไม่มีกำรลงทุนหุ้นกู้ ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 มีเงินฝำกสหกรณ์อื่น และเงินลงทุนรวมกันจำนวน
184.94 ลบ. (คิดเป็นร้อยละ 32.45 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง) อัตรำผลตอบแทนโดยเฉลี่ย (แบบถ่วงน้ำหนัก) ของเงินฝำก
สหกรณ์อื่นและเงินลงทุนยอดเงินตั้งแต่ 1 ล้ำนบำทขึ้นไปเป็นร้อยละ 3.52 (สูงกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรพำณิชย์)
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(3) ในรอบปีบัญชี 2564 รำยได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 เทียบกับปีก่อน และ รำยได้ดอกเบี้ยรับเงินฝำก
ธนำคำรและสหกรณ์อื่นมีอัตรำเติบโตสูงถึงร้อยละ 199.93 รองลงมำ คือ ผลตอบแทนจำกเงินลงทุนร้อยละ 57.97 สำหรับดอกเบี้ย
รับเงินให้กู้ลดลงตำมตำรำงและแผนภูมิข้ำงล่ำงนี้
ที่

รายได้

ปีบัญชี 2564

ปีบัญชี 2563

เพิ่มขึ้น

บาท
51,593,909.47

%
90.86

บาท
51,596,070.12

%
95.76

1

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้

2

ดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำรและสหกรณ์อื่น

3,346,289.39

5.89

1,115,683.25

2.07

3

ผลตอบแทนจำกเงินลงทุน

1,846,734.90

3.25

1,169,661.29

2.17

รวม

บาท
(2,160.65)

%
0.00%

2,230,606.14 199.93%
677,073.61

57.89%

56,786,933.76 100.00 53,881,414.66 100.00 2,905,519.10

5.39%

3. นโยบายการให้เงินกู้แก่สมาชิก
(1) ระหว่ำงปีไม่มีกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมำชิก แต่มกี ำรให้บริกำรเงินกู้โครงกำรใหม่ ๆ ที่มี
อัตรำดอกเบีย้ ต่ำ คือ เงินกู้สำมัญ อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 4.50 – 5.80 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ได้แก่ 1) Smart Refinance 1/2564
2) สำมัญฉลองครบรอบ 25 ปี 3) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และ 4) เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์
(2) ระหว่ำงปีมีกำรกำหนดเงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ – เคหะสุขใจ กำหนดอัตรำดอกเบี้ยคงที่
ดังนี้ 1) กรณีทำประกันชีวิต งวดที่ 1-36 = 3.50% อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 37 เป็นต้นไป = 5.00% และ 2) กรณีไม่ทำประกัน
งวดที่ 1-36 = 3.75% อัตรำดอกเบี้ยลอยตัว งวดที่ 37 เป็นต้นไป = 5.25% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 มีผู้ขอยื่นกู้ 1 รำย
(3) สหกรณ์ฯ ยังคงดำเนินนโยบำยเงินกู้คู่เงินออมตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน
4. กาหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) สรุปดังนี้
(1) เงินกู้สำมัญ-รีไฟแนนซ์สู้ภัยโควิด-19 กู้เงินเพื่อชำระหนี้เดิม อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
3.80 ต่อปี ไม่มีเงินเฉลีย่ คืน
(3) เงินกู้พิเศษ(ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผล ชำระคืน
ครั้งเดียวเมื่อได้รับเงินปันผล อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี
(4) กำรลดจำนวนกำรชำระต้นเงินเพื่อช่วยเหลือกำรดำรงชีพ โดยชำระต้นเงินไม่น้อยกว่ำ 500 บำท
ระยะเวลำไม่เกิน 6 งวดเดือน คนหนึ่งได้ไม่เกิน 2 สัญญำ
(5) กำรลดค่ำหุ้นรำยเดือนเพื่อช่วยเหลือกำรดำรงชีพ (COVID-19) กำหนดลดหุ้นรำยเดือนต่ำสุด
100 บำทต่อเดือน
5. การบริหารและติดตามหนี้อย่างมีคุณภาพ ในปีบัญชี 2564 ไม่มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
24
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เงินทุนของสหกรณ์
สหกรณ์มุ่งเน้นเพิ่มเงินทุนภายในต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนโดยรวม และเพิ่มความมั่นคงและการเติบโต
ระยะยาว ปี 2564 สหกรณ์มีทุนดำเนินงำนทั้งสิ้น 1,031,110,908.52 บำท เป็นเงินทุนภำยในจำนวน 956,517,591.80 บำท
คิดเป็นร้อยละ 92.77 และเป็นเงินทุนภำยนอกจำนวน 74,593,316.72 บำท (เงินรับฝำกสหกรณ์อื่น = 20.00 ล้ำนบำท
และเงินรับฝำกมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ = 51.68 ล้ำนบำท หนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ = 2.91 ล้ำนบำท) คิดเป็นร้อยละ 7.23

หลักประกันแก่สหกรณ์
1. การดารงสภาพคล่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
สหกรณ์กำหนดแผนงำนดำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง ไม่น้อยกว่ำ 3.00% (ตำมกฎหมำยกำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำ 1.00%
สูงสุดไม่เกิน 20%) ซึ่งสหกรณ์ยึดถือตำมแนวทำงดังกล่ำวมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
3.03%
4.17%
6.73%
10.60%
7.82%
กำรดำรงสภำพคล่องฯ (ณ สิ้นปี)
2.68%
4.96%
4.72%
7.63%
5.66%
กำรดำรงสภำพคล่องฯ (เฉลี่ยทั้งปี)

2. สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ ประจาปีบัญชี 2564 ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบ จานวน 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
ระหว่ำงปีเบิกใช้เงินกู้ 6,071,558.18 บำท (เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรออมสิน = 1,071,558.18 บำท และ
ตั๋วสัญญำใช้เงินธนำคำรกรุงไทย = 5,000,000.00 บำท) และ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 มีเงินกู้/ วงเงินกู้คงเหลือ/ ยอดหนี้คงเหลือ
(รวมเงินฝำกสหกรณ์อื่น) ดังนี้
วงเงินกู้/
เงินฝากสหกรณ์อื่น
ณ 30 ก.ย. 64
5,000,000.00
5,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
110,000,000.00
20,000,000.00

แหล่งเงินกู้

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรกรุงไทย
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรออมสิน
ตั๋วสัญญำใช้เงินธนำคำรกรุงไทย
ตั๋วสัญญำใช้เงินธนำคำรออมสิน
วงเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับฝำกสหกรณ์อื่น (ประจำ 36 เดือน)
รวมวงเงินกู้ฯ

ยอดหนี้เงินคงเหลือ
เงินฝากคงเหลือ
ณ 30 ก.ย. 64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000,000.00

130,000,000.00

3. การเพิ่มทุนสารอง เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์
ทุนสำรองเป็นทุนรักษำระดับควำมมั่นคงของสหกรณ์ กำรนำเงินไปลงทุน (ตำมมำตรำ 62) หรือกำรกู้ยืมเงินภำยนอก
ต้องคำนึงถึงทุนสำรอง ดังนั้น สหกรณ์จึงให้ควำมสำคัญในกำรเพิ่มทุนสำรอง ดังนี้
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
เป้ำหมำยตำมแผนงำนสหกรณ์

>15.00%

>15.00%

>15.00%

>15.00%

>15.00%

กำรจัดสรรกำไรเข้ำทุนสำรองในปีบัญชี

15.10%

15.25%

15.28%

15.01%

15.05%
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ทุนสารอง

ยกมาต้นปี
43,005,319.41

จัดสรรกาไรสุทธิ
6,281,093.64
อัตรำกำรเติบโต

ยอดคงเหลือสิ้นปี
49,286,413.05
14.61%

กราฟแสดงการเติบโตของทุนสารอง (ล้านบาท)

การมีส่วนร่วมของกรรมการ
การประชุมของกรรมการประจาปี 2564
จานวนกรรมการ

จานวนครั้งที่

รวมทั้งหมด

เข้าประชุมจริง

(ราย)

ประชุม

(ราย)

(ราย)

15

12

180

155

จานวนกรรมการ

จานวนครั้งที่

รวมทั้งหมด

เข้าประชุมจริง

(ราย)

ประชุม

(ราย)

(ราย)

1 คณะกรรมการอานวยการ

5

9

45

39

86.67%

2 คณะกรรมการเงิ นกู้

5

12

60

55

91.67%

3 คณะกรรมการศึกษาฯ

5

5

25

24

96.00%

4 คณะทางานประเมิ นราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ฯ

5

4

20

18

90.00%

5 คณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตัง้ ฯ

5

2

10

10

100.00%

6 คณะกรรมการบริหารบุคคลฯ

7

2

14

13

92.86%

7 คณะอนุกรรมการบริหารเงิ นและการลงทุน

5

3

15

15

100.00%

8 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ

3

1

3

3

100.00%

9 คณะทางานพิจารณาแบบอาคารฯ

5

2

10

9

90.00%

10 คณะอนุกรรมการจัดจ้างงานออกแบบอาคารฯ

5

3

15

14

93.33%

11 คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างงานออกแบบอาคารฯ

5

2

10

9

90.00%

45

227

209

92.07%

ที่

คณะกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการ

ที่

คณะกรรมการ

จานวน 11 คณะ
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% การเข้า

(ปี 2563)%

(ปี 2562)%

ร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม
86.11%
% การเข้า

87.69%

81.67%

(ปี 2563)%

(ปี 2562)%

ร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม

91.94%

84.47%

รายงานผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดาเนินการและคณะกรรมการอื่น ๆ ชุดที่ 25
(ประจาเดือน ม.ค. 64 – พ.ย. 64)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - สกุล
อำจำรย์ ดร.อัตนันท์
นำงจุฑำรัตน์
นำยนิรันดร์
น.ส.สุคนธ์
นำงวรรณพร
นำยปรีชำ
ผศ.ดร.พิมำน
ผศ.ดร.ไพโรจน์
นำยวรเทพ
ผศ.ดร.วันชำติ
ว่ำที่ ร.อ.ศรำวุธ
อำจำรย์ นพ.สุรศักดิ์
ว่ำที่ ร.ต.อัครำยุทธ
นำงกำญจุรีย์
นำยกรกช

เตโชพิศำลวงศ์
ธำนีรัตน์
จินดำนำค
คงผอม
หริรักษ์
รัสมี
ธีระรัตนสุนทร
นวลนุ่ม
ไกรเทพ
ปรีชำติวงศ์
อินปิน
วิจิตรพงศ์จินดำ
รังสิมันตุชำติ
ว่องไวรัตนกุล
บุญอมร

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ดาเนินการ
อานวยการ
100.00
100.00
100.00
100.00
58.33
56.00
100.00
83.33
91.67
83.33
100.00
91.67
91.67
89.00
83.33
83.33
83.33
100.00
100.00
91.67

หน่วย : ร้อยละ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
เงินกู้
ศึกษาฯ
100.00
100.00
100.00
90.91
100.00
100.00
83.33
81.82
83.33
100.00

สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ :
การยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ฯ
เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64

จัดทาแผนงานประจาปีบัญชี 2565 – 2567
และแผนงาน ประจาปีบัญชี 2565
เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 64
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563

ตำมที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2563 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อำคำรไทยบุรี มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ นั้น
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ ได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมครั้งดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม
มติที่ประชุม

( ) รับรองโดยไม่มีการแก้ไข
( ) รับรองโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้ำที่.................................เดิม................................................แก้ไขเป็น............................................
.............................................................................................................................................................................................................
หน้ำที่.................................เดิม................................................แก้ไขเป็น............................................
.............................................................................................................................................................................................................
หน้ำที่.................................เดิม................................................แก้ไขเป็น.............................................
..............................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3
3.1

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ผลการดาเนินงานประจาปีบญ
ั ชี 2564 และรายงานการดาเนินงานตามแผนงาน
ประจาปี 2562 – 2564

สหกรณ์เสนอผลกำรดำเนินงำนประจำปีบัญชี 2564 และรำยงำนกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
ประจำปี 2562 – 2564 ดังนี้
สถานะการเงินโดยย่อ
รายการ
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 30/9/64

ณ วันที่ 30/9/63

จานวนเงิน (บาท)

จานวนเงิน (บาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จานวนเงิน (บาท)

%

1,031,110,908.52

933,808,773.05

97,302,135.47

10.42

174,107,815.15

90,428,871.26

83,678,943.89

92.54

41,013,460.00

46,013,060.00

(4,999,600.00)

(10.87)

813,788,225.16

795,575,422.74

18,212,802.42

2.29

2,201,408.21

1,791,419.05

409,989.16

22.89

377,615,554.82

332,388,480.47

45,227,074.35

13.61

370,915,915.20

326,903,154.38

44,012,760.82

13.46

หนี้สินอื่น ๆ

6,699,639.62

5,485,326.09

1,214,313.53

22.14

ทุนของสหกรณ์

653,495,353.70

601,420,292.58

ทุนเรือนหุ้น

520,703,550.00

482,453,750.00

52,075,061.12
38,249,800.00

8.66
7.93

ทุนสำรอง

49,286,413.05

43,005,319.41

6,281,093.64

14.61

ทุนสะสมตำมข้อบังคับและทุนอื่น ๆ

38,725,112.71

34,227,293.53

กำไรสุทธิประจำปี

44,780,277.94

41,733,929.64

4,497,819.18
3,046,348.30

13.14
7.30

เงินสด/เงินฝำกธนำคำร/สหกรณ์อื่น
เงินลงทุน
เงินให้กู้แก่สมำชิก
สินทรัพย์อื่น ๆ
หนี้สินรวม
เงินรับฝำก

ผลการดาเนินงาน
รายการ

ปีบัญชี 2563

จานวนเงิน (บาท)

จานวนเงิน (บาท)

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จานวนเงิน (บาท)

%

รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝำก
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
รำยได้อื่น ๆ
ค่าใช้จ่าย

57,275,921.82
51,593,909.47
3,346,289.39
1,846,734.90
488,988.06
12,495,643.88

54,319,504.62
51,596,070.12
1,115,683.25
1,169,661.29
438,089.96
12,585,574.98

2,956,417.20
(2,160.65)
2,230,606.14
677,073.61
50,898.10
(89,931.10)

5.44
0.00
199.93
57.89
11.62
(0.71)

ดอกเบี้ยจ่ำย

7,867,155.04
4,628,488.84
44,780,277.94

8,195,501.74
4,390,073.24
41,733,929.64

(328,346.70)

(4.01)

238,415.60
3,046,348.30

5.43
7.30

ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
กาไรสุทธิ
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ผลการดาเนินงานตามแผนฯ
ปีบัญชี 2564
ผลการดาเนินงาน
ประมาณการ
จานวนเงิน (บาท)
จานวนเงิน (บาท)
57,275,921.82
56,780,000.00
51,593,909.47
51,700,000.00
3,346,289.39
2,630,000.00
1,846,734.90
2,000,000.00
488,988.06
450,000.00
12,495,643.88
13,280,000.00
7,867,155.04
8,000,000.00
4,116,561.95
4,750,000.00
511,926.89
530,000.00
44,780,277.94
43,500,000.00

รายการ
รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝำก
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
รำยได้อื่น ๆ
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี
กาไรสุทธิ

มากกว่า(น้อยกว่า)
จานวนเงิน (บาท)
495,921.82
(106,090.53)
716,289.39
(153,265.10)
38,988.06
(784,356.12)
(132,844.96)
(633,438.05)
(18,073.11)
1,280,277.94

ผล
สาเร็จ
%
%
0.87 100.87
(0.21)
27.24
(7.66)
8.66
(5.91) 94.09
(1.66)
(13.34)
(3.41)
2.94 102.94

การใช้งบประมาณหมวดสินทรัพย์ปีบัญชี 2564

1 ระบบ ATM

1

จานวนเงิน
(บาท)
110,000.00

2 อุปกรณ์สำนักงำน
(1) คอมพิวเตอร์ (Server)

1

70,000.00

1

25,000.00

1
1

40,000.00
35,000.00
10,000,000.00
10,280,000.00

ที่

รายการ

จานวน

(2) คอมพิวเตอร์
(3) เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝำก
(4) เครื่องพิมพ์ (แบบเข็ม)
3 อำคำรสำนักงำน
รวม

ใช้จริง
หมายเหตุ
(บาท)
0.00 ยกเลิกโครงกำร เพรำะปัจจุบันนวัตกรรมทำง
กำรเงินส่วนใหญ่ใช้บริกำรผ่ำนแอพพลิเคชั่น
0.00
0.00 - ตั้งสำรองแทนเครื่องเดิม
- ไม่ได้จัดซื้อเนื่องจำกอุปกรณ์เดิมยังใช้งำนได้ดี
0.00
0.00
60,000.00 งบผูกพันปี 2564-2566 (อยู่ระหว่ำงออกแบบ)
60,000.00

ผลการดาเนินงานสหกรณ์ เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการ ประจาปีบัญชี 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
จำนวนสมำชิกเข้ำใหม่
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝำก
ให้บริกำรเงินกู้ยืม
กำไรสุทธิ
รำยได้
ค่ำใช้จ่ำย

เป้าหมาย/
ประมาณการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วย : บำท
สูงกว่า(ต่ากว่า) ผลสาเร็จ
(%)
เป้าหมาย(%)

มากกว่า(น้อยกว่า)
เป้าหมาย

115
51.00
750.00
270.00
43.50

125
52.35
852.76
302.16
44.78

10
1.35
102.76
32.16
1.28

56.78
13.28

57.28
12.50

0.50
(0.78)

รำย
ลบ.
ลบ.
ลบ.
ลบ.
ลบ.
ลบ.

8.70
2.65
13.70
11.91
2.94

108.70
102.65
113.70
111.91
102.94

0.88
(5.87)

100.88
94.13

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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กราฟแสดงผลการดาเนินงานระหว่างปี เทียบกับเป้าหมาย ประจาปี 2564
%

สูงกว่ำค่ำ 0 หมำยถึง สูงกว่ำประมำณกำรเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
ต่ำกว่ำค่ำ 0 หมำยถึง ต่ำกว่ำประมำณกำรเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
รำยงำนกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนประจำปี 2562 – 2564 (ตำมเอกสำรแนบท้ำย)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
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1. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และ
แผนงำนประจำปี

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ
2 ครั้ง
(2 ครั้ง)

2 ครั้ง
(1 ครั้ง)

2 ครั้ง
(1 ครั้ง)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ
ปี 2562
(1) โครงกำรจัดทำแผนงำนประจำปีบัญชี 2563
(กรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร สมำชิกและหน่วยงำนรำชกำร)
วันที่ 21 ส.ค. 62
(2) โครงกำรสัมมนำแผนงำนประจำปีบัญชี 2563
(กรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร) วันที่ 26 ก.ย. 62
ปี 2563
(1) โครงกำรจัดทำแผนงำนประจำปีบัญชี 2564
(กรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร สมำชิกและหน่วยงำนรำชกำร)
กำหนดเดือน ส.ค. 63 สรุป มีสมำชิกแจ้งเข้ำร่วมน้อย
จึงยกเลิกโครงกำรสัมมนำ คงเหลือกำรสอบถำม
ควำมเห็นจำกสมำชิก และนำข้อเสนอแนะมำ
ประกอบกำรทำแผนฯ
(2) โครงกำรสัมมนำแผนงำนประจำปีบัญชี 2564
(กรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรฯ) วันที่ 30 ก.ย. 63

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร
พันธกิจที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรออม
กำรดำเนินกำรด้ำนสำธำรณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน (บุคคล/ชุมชนภำยนอก)

1. สัมมนำร่วมระหว่ำงกรรมกำร/ผู้ตรวจสอบกิจกำร/
สมำชิก/ฝ่ำยจัดกำร/หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
- โครงกำรจัดทำแผนงำนประจำปีบัญชี 2565-2567
2. สัมมนำร่วมระหว่ำงกรรมกำร และฝ่ำยจัดกำร
- โครงกำรสัมมนำแผนงำนประจำปีบัญชี
2565-2567

พันธกิจที่ 2
พันธกิจที่ 5

โครงกำร “สัมมนำเพื่อกำรจัดทำแผนกลยุทธ์
และแผนงำนประจำปี”

3. แผนงานดาเนินการ : ปีบัญชี 2564
พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการภายใน

2. พันธกิจ : พันธกิจที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรทั่วไป
พันธกิจที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ

1. วิสัยทัศน์ : สหกรณ์มั่นคง ดำรงควำมโปร่งใส ใส่ใจคุณภำพชีวิตสมำชิก

แผนงานประจาปีบัญชี 2562-2564
ผลดาเนินงานปี 2562-2564
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
…………....................…………….

ผลสาเร็จ
ปี 2562
2 ครั้ง
(100%)
ปี 2563
1 ครั้ง
(50%)
ปี 2564
1 ครั้ง
(50%)
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โครงการ/กิจกรรม

โครงกำรวิจัย อำทิ (1) เรื่องสินเชื่อหรือกำร
บริหำรจัดกำรหนี้ (2) เรื่องกำรออมหรือ
ชุมชนคนออมเงิน (3) เรื่องควำมพึงพอใจของ
สมำชิกต่อบริกำรหรือสวัสดิกำรของสหกรณ์
(4) เรื่องรูปแบบกำรสื่อสำรของสมำชิกใน
ปัจจุบันและควำมคำดหวังต่อข่ำวสำรของ
สหกรณ์

กลยุทธ์

2. กำรจัดทำหรือส่งเสริมสนับสนุน
กำรทำวิจัยเกี่ยวกับสหกรณ์

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการภายใน

- ประสำนนักวิชำกำรผู้สนใจ ขอทุนจำกสถำบันวิจัย
โดยสหกรณ์สนับสนุนข้อมูล
- สนับสนุนงบประมำณให้ผู้วิจัยภำยนอกหรือภำยใน
ปี 2564
โครงกำร “วิจัยเพื่อพัฒนำ เพื่อควำมก้ำวหน้ำของ
สหกรณ์ฯ” เรื่อง ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของ
สมำชิกต่อกำรบริกำรหรือสวัสดิกำรกับสหกรณ์
(กำหนดงบประมำณ 19,000 บำท)

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

(2 เรื่อง)

3 เรื่อง
(3 เรื่อง)
(กำหนด
กรอบแนวคิด
1 เรื่อง)
1 เรื่อง

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ผลสาเร็จ

ปี 2564
(1) โครงกำรสัมมนำแผนงำนประจำปีบัญชี 2564
(กรรมกำร และฝ่ำยจัดกำรฯ) วันที่ 4 ก.ย. 64
(2) โครงกำรจัดทำแผนงำนประจำปีบัญชี 2564
(กรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร สมำชิกและหน่วยงำนรำชกำร)
(ไม่มีสมำชิกเข้ำร่วม จึงยกเลิกโครงกำร)
ปี 2562
ปี 2562-2564
นักศึกษำปริญญำโท ทำวิจัย 2 เรื่อง
3 เรื่อง
(1) พฤติกรรมกำรออมของสมำชิกสหกรณ์
(100%)
(2) พฤติกรรมกำรกู้ยืมของสมำชิกสหกรณ์
ปี 2563
โครงกำร “วิจัยเพื่อพัฒนำ เพื่อควำมก้ำวหน้ำของ
สหกรณ์ฯ” เรื่อง ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของ
สมำชิกต่อกำรบริกำรหรือสวัสดิกำรกับสหกรณ์
คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนดกรอบแนวคิด
เรียบร้อยแล้ว และจะสอบถำมสมำชิกใน
วันประชุมใหญ่ฯ (23 ธ.ค. 63)
ปี 2564
โครงกำร “วิจัยเพื่อพัฒนำ เพื่อควำมก้ำวหน้ำของ
สหกรณ์ฯ” เรื่อง ควำมพึงพอใจและควำมคำดหวังของ
สมำชิกต่อกำรบริกำรหรือสวัสดิกำรกับ
สหกรณ์(งบประมำณ 18,400 บำท)

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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โครงกำรพัฒนำระบบ อำทิ
(1) ระบบสอบถำมข้อมูลผ่ำนเว็บ
(2) ระบบพิมพ์ใบรับเงินออนไลน์
(3) ระบบขอกู้เงินออนไลน์
(4) กำรประเมินควำมพึงพอใจออนไลน์
(5) ระบบประชำสัมพันธ์ อำทิ
ระบบ Line @, Smart coop

กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ
อบรมแก่บุคลำกร

กลยุทธ์

(1) โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
- กรรมกำร

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร
2.1 กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่

3. กำรจัดทำนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนำงำนของสหกรณ์

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 1 : การบริหารจัดการภายใน (ต่อ)
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนบุคลำกรอบรม สัมมนำ ประชุม หลักสูตร /
โครงกำรที่เกี่ยวกับงำนสหกรณ์
- กรรมกำร 1 คน ต่อ 1 หลักสูตร ต่อ 1 วำระ
กำรดำรงตำแหน่ง
- เจ้ำหน้ำที่ 1 หลักสูตร ต่อ 1 ปี

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

- เพิ่มช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูล
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ลดกำรใช้
กระดำษ
- ปรับปรุง พัฒนำระบบงำน เพื่อกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ปี 2564
- วำรสำรข่ำวดิจิทัล(คกก.ศึกษำ)
- ศึกษำระบบ ATM(คกก.อำนวยกำร)
(คกก.ดนก.มีมติให้ยกเลิกกำรใช้ระบบ ATM และให้
ทำแผนรองรับระบบ Mobile Application)

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ
3 ระบบ
(6 ระบบ)
(2 ระบบ)

2563
(1 ระบบ)

2564

8 คน (50%)
(13 คน)

8 คน (50%)
(12 คน)

ผลการดาเนินการ

ปี 2562 - ปี 2564

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

(1) โครงกำร line official account @537sgddw
(แทนระบบ Line@ ที่ยกเลิกเมื่อเดือน ก.พ. 63)
(2) ระบบทะเบียนสมำชิกและทะเบียนหุ้น
(ตำมแบบที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด)
ปี 2564
-จัดทำวำรสำรดิจิทัลเป็นรำยไตรมำส

ปี 2563

ปี 2562
(1) ระบบสอบถำมข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
(2) ระบบพิมพ์ใบรับเงินออนไลน์
(3) ประเมินควำมพึงพอใจออนไลน์

8 คน (50%) ปี 2562
(15 คน) - เข้ำร่วม 13 คน
ปี 2563
- เข้ำร่วม 12 คน
ปี 2564
- เข้ำร่วม 15 คน

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

(3 ระบบ)

2562

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี

ปี 2562
13 คน(162.50%)
ปี 2563
12 คน(150%)
ปี 2564
15 คน(187.50%)

ผลสาเร็จ

ปี 2562-2564
6 ระบบ
(200%)

ผลสาเร็จ

62

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ
อบรมแก่บุคลำกร

กลยุทธ์

(2) กิจกรรมเครือข่ำยสหกรณ์สมำชิกภำค

- ผู้ตรวจสอบกิจกำร

- เจ้ำหน้ำที่

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร
2.1 กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่(ต่อ)

เข้ำร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ.ภำค /
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำค

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

(2 กิจกรรม)

(1 กิจกรรม)

5 กิจกรรม

(- คน)

1 คน (50%)

1 คน (50%)
(2 คน)

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

ปี 2562
- เข้ำร่วม 5 คน
ปี 2563
- เข้ำร่วม 5 คน
ปี 2564
- เข้ำร่วม 5 คน
1 คน (50%) ปี 2562
(1 คน)
- เข้ำร่วม 2 คน
ปี 2563
- เข้ำร่วม – คน
ปี 2564
- เข้ำร่วม 1 คน
ปี 2562 เข้ำร่วม 2 กิจกรรม
(1) กำรสัมมนำ/ประชุมใหญ่ของ ชสต.
(2 กิจกรรม) (2) กำรสัมมนำของเขตพื้นที่ฯ
ปี 2563 เข้ำร่วม 1 กิจกรรม
- ประชุมสำมัญประจำปี 2562 เขตพื้นที่สหกรณ์
สมำชิก ชสอ.
ปี 2564 เข้ำร่วม 2 กิจกรรม
(1) โครงกำรอบรมสัมมนำหลักสูตร สำระสำคัญของ
กฎกระทรวงที่ประกำศใช้ เขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก
ชสอ.
(2) ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 เขตพื้นที่
สหกรณ์สมำชิก ชสอ.

3 คน (60%) 3 คน (60%)
(5 คน)
(5 คน)

(5 คน)

3 คน (60%)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
5 คน(166.67%)
ปี 2563
5 คน(166.67%)
ปี 2564
5 คน(166.67%)
ปี 2562
2 คน (200%)
ปี 2563
ปี 2564
1 คน(100%)
ปี 2562 - 2564
5 กิจกรรม
(100%)

ผลสาเร็จ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

63

กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ
อบรมแก่บุคลำกร (ต่อ)

กลยุทธ์

ศึกษำดูงำนสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

ให้กำรศึกษำอบรมหลักกำร อุดมกำรณ์สหกรณ์ และ
หรือที่เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพหลักและอำชีพเสริม

(4) โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนสหกรณ์ /
ด้ำนกำรเงิน

(5) โครงกำรศึกษำดูงำน

จัดอบรม/สัมมนำ ระหว่ำงกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

(3) โครงกำรสัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร
2.1 กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ (ต่อ)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 ครั้ง
(- ครั้ง)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

1 โครงกำร ปี 2562
(2 โครงกำร) โครงกำรสัมมนำ “กฎหมำยใหม่กับแนวทำงกำร
บริหำรสหกรณ์”
ปี 2563
โครงกำรสัมมนำ “ร่ำงกฎกระทรวงภำยใต้ พรบ.
สหกรณ์ ฉ.3 พ.ศ. 2562
ปี 2564
(1) โครงกำรสัมมนำ“กำรยกร่ำงข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ”
(2) โครงกำรสัมมนำ“กำรยกร่ำงข้อบังคับ สอ.มวล.”
2 โครงกำร ปี 2562
(- โครงกำร) ให้ควำมรู้หลักกำร อุดมกำรณ์สหกรณ์ ระหว่ำง
เดินทำง โครงกำร “สัมมนำและทัศนศึกษำประเทศ
มำเลเซีย”
ปี 2563
โครงกำร “เสริมควำมรู้ หลักกำร อุดมกำรณ์
สหกรณ์” (จัดทำเป็นคลิปให้ควำมรู้สมำชิก) โดย
ประชำสัมพันธ์ตั้งแต่ ต.ค. 63 ผ่ำนเว็บไซต์ และ
https://www.youtube.com
1 ครั้ง
ปี 2562
(1 ครั้ง)
ศึกษำดูงำน สอ.สธ.สงขลำ และ สอ.รพ.พัทลุง
ปี 2563
คณะกรรมกำรดำเนินกำรยกเลิกโครงกำรศึกษำ
ดูงำน เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
ปี 2564
โครงกำร “ศึกษำดูงำน รูปแบบ Online”
สอ.มทส.

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ผลสาเร็จ

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

1 ครั้ง
(100%)

-

1 ครั้ง
(100%)

ปี 2562
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2563
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2564
-

ปี 2562
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2563
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2564
2 โครงกำร
(200%)

64
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2. กำรสอบถำม/สำรวจควำมต้องกำร
ของสมำชิกที่ต้องกำรให้สหกรณ์
อำนวยประโยชน์หรือให้บริกำรในด้ำน
เศรษฐกิจและสังคม

1. กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรศึกษำ
อบรมแก่สมำชิก

กลยุทธ์

ให้ควำมรู้โดยเชิญวิทยำกรภำยนอกหรือภำยใน
ปี 2564
- โครงกำรอบรม “กำรวำงแผนเกี่ยวกับภำษี”

(3) โครงกำรอบรมด้ำนวิชำกำร อำทิ เรื่อง
คริปโตเคอเรนซี

สำรวจควำมต้องกำรที่ประสงค์ให้เอื้อประโยชน์ สอบถำมสมำชิก และนำควำมเห็นไปดำเนินกำร
ให้บริกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ปี 2564
สำรวจควำมต้องกำรที่ประสงค์ให้เอื้อประโยชน์
ให้บริกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

- จัดอบรม เพื่อควำมเข้ำใจในระบบสหกรณ์ เช่น
อุดมกำรณ์ หลักกำร วิธีกำร บทบำท หน้ำที่ แนะนำ
บริกำรสวัสดิกำรต่ำง ๆ และเพื่อกำรวำงแผนทำง
กำรเงินแก่สมำชิกใหม่อำยุไม่เกิน 24 เดือน

(2) โครงกำร “ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่”

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ
- สนับสนุนสมำชิกเข้ำศึกษำ อบรม สัมมนำ ประชุม
หลักสูตร / โครงกำรที่เกี่ยวกับงำนสหกรณ์
- สนับสนุน ส่งเสริมสมำชิกอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบกิจกำร

โครงการ/กิจกรรม

(1) โครงกำรพัฒนำสมำชิก

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร
2.2 สมาชิก

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 ครั้ง
(1 ครั้ง)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 โครงกำร
(- โครงกำร)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 ครั้ง
(- ครั้ง)

1 โครงกำร
(- โครงกำร)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 ครั้ง
(- ครั้ง)

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2563
กำหนดกรอบแนวคิดสอบถำมสมำชิก
ในวันประชุมใหญ่ฯ (23 ธ.ค. 63)
ปี 2564
สำรวจควำมต้องกำรที่ประสงค์ให้เอื้อประโยชน์
ให้บริกำรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (23 ธ.ค. 63)

ปี 2562
ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ โครงกำร “รู้ก่อนออม พร้อม
ก่อนกู้ รู้ก่อนค้ำฯ” โรงแรมซีสโตน อ.สิชล
ปี 2563
โครงกำร “ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่” (โดยวิธีนำส่ง
พวงกุญแจ สแกน QR-code “เป็นสมำชิกสหกรณ์...
ชีวิตดี๊ดี” (เลขที่ 2042-2099)
ปี 2564
โครงกำร “ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่” (Offline และ
Online) (เลขที่ 2100-2252)
ปี 2562
จัดอบรมโครงกำร “คริปโตเคอเรนซี”
ปี 2563 - ปี 2564
ยกเลิกโครงกำรอบรมด้ำนวิชำกำร เนื่องจำกมีกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ

ปี 2562
สมำชิกร่วมศึกษำดูงำนกับสหกรณ์ ณ สอ.รพ.พัทลุง
และ สอ.สธ.สงขลำ 1 ครั้ง
ปี 2563 - ปี 2564
คณะกรรมกำรดำเนินกำรยกเลิกโครงกำรฯ
เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

-

ปี 2562
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2563
ปี 2564
1 โครงกำร
(100%)

ปี 2562
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2563
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2564
1 โครงกำร
(100%)

ปี 2564

ปี 2563

1 ครั้ง
(100%)

ผลสาเร็จ
ปี 2562

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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ผลสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำร
(1) กำรจัดกำรหนี้
(2) กำรจัดกำรด้ำนกำรออม
(3) กำรจัดกำรสวัสดิกำรกำรดำรงชีวิต
(4) กำรให้ควำมรู้โครงกำรอบรมวิชำชีพ
(5) กำรจัดกำรสวัสดิกำรทุนกำรศึกษำ

โครงกำรรับสมัครสมำชิกใหม่

4. กำรเพิ่มจำนวนสมำชิก

โครงการ/กิจกรรม

3. กำรจัดทำผลสำเร็จของกำร
บริหำรจัดกำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของสมำชิกทั้งทำงตรง
และทำงอ้อมอย่ำงเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 2 : การพัฒนาบุคลากร
2.2 สมาชิก(ต่อ)

รณรงค์กำรสมัครสมำชิก/สมำชิกสมทบใหม่ แจกของ
ที่ระลึก Friend get Friend

จัดทำผลสำเร็จของโครงกำร

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

> 10% ของ
จำนวนสิ้นปี
= 150 รำย
(133 รำย)

(2 เรื่อง)

> 10% ของ
จำนวนสิ้นปี
= 150 รำย
(104 รำย)

(2 เรื่อง)

5 เรื่อง

ปี 2562 – 2564
ผลการดาเนินการ

ปี 2562
(1) เรื่องกำรออม ผลสำเร็จ :
- จำนวนสมำชิกเข้ำร่วม 81.90%
(- เรื่อง)
- จำนวนเงินเข้ำร่วม 140.98%
(2) เรื่องสวัสดิกำรทุนกำรศึกษำ ผลสำเร็จ :
- กำรมอบทุน 100%
ปี 2563
(1) กำรจัดกำรหนี้ ผลสำเร็จ : 60.00%
(2) สวัสดิกำรกำรดำรงชีวิต ผลสำเร็จ :
มีสวัสดิกำรครบ 4 ด้ำน(เกิด แก่ เจ็บ ตำย)
100.00%
ปี 2564
(ไม่มีกำรจัดอบรมวิชำชีพ จึงไม่ได้วัดผลสำเร็จ)
> 10% ของ ปี 2562
จำนวนสิ้นปี ไม่ได้จัดโครงกำร
= 115 คน ปี 2563
(125 รำย) จัดโครงกำร “Friend get Friend”
ปี 2564
จัดโครงกำรรับสมัครสมำชิกในโครงกำรวันออมแห่งชำติ และโครงกำรก้ำวอย่ำงมั่นคง ปีที่ 25
Wusaving”

เป้าหมาย / ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ผลสาเร็จ

ปี 2562
133 รำย(88.67%)
ปี 2563
104 รำย(69.33%)
ปี 2564
125 รำย(108.70%)

4 โครงกำร
(80%)
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โครงการ/กิจกรรม

(2) ผลประเมินกำรจัดชั้นกำรควบคุมภำยใน

กำรจัดทำโครงกำร หรือกำหนดกรอบ (1) กำรควบคุมควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม ภำยในอำทิ เรื่องกำรกู้และกำรค้ำประกัน
ภำยใน พร้อมกำรประเมินผล

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 3 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/ผู้สอบบัญชี ประเมินผลกำร
จัดชั้นกำรควบคุมภำยใน

- ทำโครงกำร หรือกำหนดกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
พร้อมประเมินผล
- ทบทวน ปรับปรุง หลักเกณฑ์ของโครงกำร

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

ดีมำก
(ดีมำก)

ดีมำก
(ดีมำก)

1 โครงกำร

ดีมำก
(ดีมำก)

(1 โครงกำร)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง-กำรบริหำรจัดกำรทำง
กำรเงินอย่ำงเป็นระบบ (ไม่มีสมำชิกเข้ำร่วม)
ปี 2563
คณะกรรมกำรดำเนินกำรยกเลิกโครงกำรจัดอบรม
เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
ปี 2564
- โครงกำรจัดอบรมให้สมำชิก “กำรบริหำรสหกรณ์
ออมทรัพย์กับผลกระทบจำกกฎกระทรวง และ
กฎหมำยสหกรณ์”
ปี 2562
ผู้สอบบัญชีประเมินผลกำรจัดชั้นกำรควบคุมภำยใน
ระดับ “ดีมำก”
ปี 2563
ผู้สอบบัญชีประเมินผลกำรจัดชั้นกำรควบคุมภำยใน
ระดับ “ดีมำก”
ปี 2564
ผู้สอบบัญชีประเมินผลกำรจัดชั้นกำรควบคุมภำยใน
ระดับ “ดีมำก”

ปี 2562 - 2564
ผลการดาเนินการ

ดีมำก
(100%)
ปี 2563
ดีมำก
(100%)
ปี 2564
ดีมำก
(100%)

ปี 2562

1 โครงกำร
(100%)

ผลสาเร็จ
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2. กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง
ตำมเกณฑ์ที่นำยทะเบียนสหกรณ์
กำหนด

1. กำรรักษำระดับกำรจัดสรรกำไร
สุทธิเข้ำทุนสำรอง และทุนสะสม

กลยุทธ์

กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง

กำรบริหำรจัดกำร กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง
ตำมเกณฑ์ที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด(เฉลี่ยทั้งปี)
ปี 2564
ปรับเพิ่มเป้ำหมำยจำก 2.00% เป็น 3.00%

เสนอจัดสรรต่อที่ประชุมใหญ่

(2) กำรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสะสม

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ
เสนอจัดสรรต่อที่ประชุมใหญ่

โครงการ/กิจกรรม

(1) กำรจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรอง

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 4 : การเพิ่มความมั่นคง

> 2.00%
(4.72%)

> 14.00%
(14.07%)

> 15.00%
(15.28%)

> 2.00%
(7.63%)

> 14.00%
(13.01%)

> 15.00%
(15.01%)

> 3.00%
(7.82%)

> 12.50%
(12.56%)

> 15.00%
(15.05%)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
จัดสรรเป็นทุนสำรองจำนวน 5.68 ลบ.
คิดเป็น 15.28% ของกำไรสุทธิ
ปี 2563
จัดสรรเป็นทุนสำรองจำนวน 5.85 ลบ.
คิดเป็น 15.01% ของกำไรสุทธิ
ปี 2564
จัดสรรเป็นทุนสำรองจำนวน 6.28 ลบ.
คิดเป็น 15.05% ของกำไรสุทธิ
ปี 2562
จัดสรรเป็นทุนสะสมจำนวน 5.23 ลบ.
คิดเป็น 14.07% ของกำไรสุทธิ
ปี 2563
จัดสรรเป็นทุนสะสมจำนวน 5.073 ลบ.
คิดเป็น 13.01% ของกำไรสุทธิ
ปี 2564
จัดสรรเป็นทุนสะสมจำนวน 5.24 ลบ.
คิดเป็น 12.56% ของกำไรสุทธิ
ปี 2562
กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเฉลี่ยทั้งปี = 4.72%
(สิ้นสุด ก.ย. 62 สภำพคล่อง = 6.73%)
ปี 2563
กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเฉลี่ยทั้งปี = 7.63%
(สิ้นสุด ก.ย. 63 สภำพคล่อง = 10.60%)
ปี 2564
กำรดำรงสินทรัพย์สภำพคล่องเฉลี่ยทั้งปี = 7.82%
(สิ้นสุด ก.ย. 64 สภำพคล่อง = 5.66%)

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

ปี 2562
15.28%
(100%)
ปี 2563
15.01%
(100%)
ปี 2564
15.05%
(100%)
ปี 2562
14.07%
(100%)
ปี 2563
13.01%
(92.93%)
ปี 2564
15.05%
(100%)
ปี 2562
4.72%
(100%)
ปี 2563
7.63%
(100%)
ปี 2564
7.82%
(100%)

ผลสาเร็จ
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โครงการ/กิจกรรม

2. กำรอบรมควำมรู้และประสบกำรณ์ โครงกำรอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
ให้กับเจ้ำหน้ำที่ทั้งหมด และ
สำรสนเทศ
กรรมกำรดำเนินกำร

1. มีระบบป้องกันเพื่อควำมปลอดภัย กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
ของข้อมูลที่สำคัญ

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการทั่วไป
แผนงานที่ 5 : การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับระบบตำมแบบประเมินกำรปฏิบัติตำมระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ว่ำด้วยมำตรฐำนขั้นต่ำในกำร
ควบคุมภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัย สำหรับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553
ปี 2564
จัดหำโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
(License)
เจ้ำหน้ำที่และกรรมกำรเข้ำร่วมอบรมควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

1 โครงกำร
(1 โครงกำร) (1 โครงกำร)

(ผ่ำน)

ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำน
ขั้นต่ำ
(ผ่ำน)

(1 โครงกำร)

(ผ่ำน)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
- สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร “สหกรณ์ผู้ใช้โปรแกรม
ระบบงำนสหกรณ์ของ สอ.มอ.” (เจ้ำหน้ำที่ 3 คน)
ปี 2563
- อบรมหัวข้อ “กำรรักษำควำมปลอดภัย
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ”
(เจ้ำหน้ำที่ 5 คน กรรมกำร 5 คน)
ปี 2564
- อบรมหัวข้อ “กำรใช้ Social network
อย่ำงปลอดภัย” (เจ้ำหน้ำที่ 5 คน กรรมกำร 3 คน)

ปี 2562 - ปี 2564
คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นชอบกำรประเมิน /
ผลกำรประเมิน ระดับ“ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนขั้นต่ำ”
ปี 2564
ติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
(โปรแกรม bitdefender)

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

3 โครงกำร
(300%)

ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ขั้นต่ำ
(100%)

ผลสาเร็จ
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2. กำรจัดสรรกำไรสุทธิเป็น
ทุนสวัสดิกำร

1. กำรจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิก

กลยุทธ์

จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อทุนสวัสดิกำร

(4) โครงกำร คิดถึงเมื่อวันลำจำก
(5) โครงกำร โดนใจคนโสด

(3) ส่งควำมห่วงใยในวันเจ็บป่วย

(2) ส่งกำร์ดแทนใจเปิดบัญชีสวัสดิกำรออม
ทรัพย์วันเกิด

(1) สวัสดิกำรเพื่อกำรท่องเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 2 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก

- สหกรณ์ดำเนินกำรจัดกำรท่องเที่ยว /ให้สิทธิผู้แทน
สหกรณ์ที่เป็นผู้ประสำนงำน
- บริกำรเงินกู้ในอัตรำดอกเบี้ยต่ำ
ใช้กำร์ดเชิญเป็นสื่อแทนใจจำกสหกรณ์ถึงสมำชิกที่
ยังไม่เปิดบัญชีเงินฝำก “ออมทรัพย์วันเกิด” มำเปิด
บัญชีเงินฝำกในเดือนเกิด - ปรับเป็นจัดทำวิดิโอ
เผยแพร่ และเชิญชวนโดยตรงแทน / ดำเนินกำร
ต่อเนื่อง
เพื่อขวัญกำลังใจของสมำชิกในวันเจ็บป่วย และเข้ำรับ
กำรรักษำเป็นผู้ป่วยในของโรงพยำบำล รับสิทธิปีละ
ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 300 บำท
ไปร่วมงำนศพ/พวงหรีด
จัดสวัสดิกำรสำหรับสมำชิกที่เป็นโสด
ปี 2564
กำหนดจัดโครงกำร สัมมนำ ทัศนศึกษำภำยใน
ประเทศและหรือต่ำงประเทศ
(งดกำรจัดโครงกำรฯ เพรำะอยู่ในช่วงกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโคโรนำ)
จัดสรรกำไรสุทธิเข้ำทุนสะสมเป็นสวัสดิกำรสมำชิก

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

> 13.00%
(13.23%)

(2 ด้ำน)

> 13.00%
(12.24%)

(2 ด้ำน)

5 ด้ำน

> 11.50%
(11.79%)

(- ด้ำน)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
จัดสรรเป็นทุนสวัสดิกำรจำนวน 4.92 ลบ.
คิดเป็น 13.23% ของกำไรสุทธิ
ปี 2563
จัดสรรเป็นทุนสวัสดิกำรจำนวน 4.773 ลบ.
คิดเป็น 12.24% ของกำไรสุทธิ
ปี 2564
จัดสรรเป็นทุนสวัสดิกำรจำนวน 4.92 ลบ. คิดเป็น
11.79% ของกำไรสุทธิ

ปี 2562
(1) โครงกำร “เพื่อกำรสัมมนำและทัศนศึกษำ
ประเทศมำเลเซีย” บริกำรเงินกู้อัตรำดอกเบี้ย
4.25% (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(2) โครงกำร “คิดถึงเมื่อวันลำจำก”
ปี 2563
(1) กำหนดประกำศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจ่ำย
ทุนสำธำรณประโยชน์ เพื่อสวัสดิกำรสมำชิกเป็น
ขวัญกำลังใจในวันเจ็บป่วย
(2) เผยแพร่วิดีโอออมทรัพย์วันเกิดผ่ำนเว็บไซต์ และ
ช่องยูทูป และเชิญชวนสมำชิกฝำกออมทรัพย์วันเกิด
โดยตรง ผ่ำน inbox facebook แทนกำรจัดทำ
กำร์ดเชิญ
ปี 2564
-ไม่จัดโครงกำร โดนใจคนโสด เพรำะมีโครงกำร
สวัสดิกำรคนไม่มีบุตรรองรับสำหรับคนโสดไว้แล้ว

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

13.23%
(100%)
12.24%
(94.15%)
ปี 2564
11.79%
(100.00%)

ปี 2563

ปี 2562

4 ด้ำน
(80%)

ผลสาเร็จ
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แบบสำรวจควำมพึงพอใจ (1) กำรออม
(2) เงินกู้ (3) กำรใช้บริกำร (4) สวัสดิกำร
(5) กำรจัดอบรม

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพชีวิต (1) ด้ำนสุขภำพ
(2) ด้ำนอำหำร (3) ด้ำนกำรเกษตร
(4) ด้ำนกำรออกกำลังกำย (5) ด้ำนธุรกิจ

โครงกำรประชำสัมพันธ์ สอ.มวล.

4. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้แก่สมำชิก

5. กำรจัดสวัสดิกำรที่เป็นประโยชน์
ต่อสมำชิกและเป็นตัวอย่ำงให้กับ
สหกรณ์อื่นนำไปใช้ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม

3. กำรจัดทำแบบสำรวจ
ควำมพึงพอใจด้ำนสวัสดิกำร
กับสมำชิก

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 2 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมสวัสดิการสมาชิก

เผยแพร่สวัสดิกำร โดยกำรจัดทำเป็นคู่มือ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบอิเล็คทรอนิกส์

จัดโครงกำรฝึกอบรม

จัดทำแบบสำรวจและนำผลกำรสำรวจมำปรับปรุง
ให้มีควำมครอบคลุมกับควำมประสงค์ของสมำชิก

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

ปี 2562
กำหนดแบบสำรวจ สอบถำมผ่ำนเว็บไซต์ และ
(2 เรื่อง)
(- เรื่อง)
(2 เรื่อง) QR-Code 2 เรื่อง (1) สวัสดิกำร (2) เงินกู้
(1) กำรใช้บริกำร ปี 2563
(1) สวัสดิกำร
(2) กำรออม
(2) เงินกู้
- กำหนดแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรใช้บริกำรและ
กำรออม ถำมสมำชิกในวันประชุมใหญ่ฯ(23 ธ.ค. 63)
ปี 2564
ผลควำมพึงพอใจ
(1) กำรบริกำร(ภำพรวม) พึงพอใจมำกร้อยละ 93.30
(2) ด้ำนกำรออม พึงพอใจมำกร้อยละ 92.50
(ด้ำนกำรอบรม – ยังไม่ได้ดำเนินกำร)
5 เรื่อง
ปี 2562
(1) โครงกำร “นวดฝ่ำเท้ำสะท้อนจุดเพื่อส่งเสริม
(3 เรื่อง)
(- เรื่อง)
(- เรื่อง) สุขภำพ”(ด้ำนสุขภำพ)
(2) โครงกำร “โยคะสร้ำงเสริมสุขภำพ” (ด้ำนกำร
(1) สุขภำพ
(2) เกษตร
ออกกำลังกำย)
(3) โครงกำร “ชีวิตติดเกษตร ตำมหลักเศรษฐกิจ
(3) ออกกำลัง
พอเพียง” (ด้ำนกำรเกษตร)
กำย
ปี 2563
- กำหนดโครงกำร “ส่งเสริมอำชีพ เสริมรำยได้
สมำชิก” (ยังไม่มีสมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร)
1 โครงกำร
ปี 2562
(1 โครงกำร)
จัดทำ QR-code “เป็นสมำชิกสหกรณ์..ชีวิตดี๊ดี”
ปี 2563-2564
ปรับข้อมูล QR-code “เป็นสมำชิกสหกรณ์..
ชีวิตดี๊ดี” ให้เป็นปัจจุบัน

5 เรื่อง

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

1 โครงกำร
(100%)

3 เรื่อง
(60%)

4 เรื่อง
(80%)

ผลสาเร็จ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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สงเครำะห์กำรศพ

โครงการ/กิจกรรม

1.กำรจัดทำโครงกำรส่งเสริม
กำรออม

กลยุทธ์

(2) เงินฝำกเพื่อกำรลงทุน

(1) Happy life saving 5.0 M

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมการออม

กำรจัดสวัสดิกำรแก่กรรมกำร

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 2 การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ
แผนงานที่ 2 : การส่งเสริมสวัสดิการกรรมการ

สหกรณ์ทำหนังสือหำรือสหกรณ์จังหวัดนครศรีฯ ถึงกำร
กำรดำเนินกำรตำมวิธีกำรของโครงกำร ซึ่งสหกรณ์
จังหวัดนครศรีฯ ตอบกำรข้อหำรือ ตำมหนังสือที่
นศ 0010/2054 ลว. 12 พ.ย. 62 รำยได้ที่เกิดจำกกำร
ลงทุนของสหกรณ์ ต้องเป็นรำยได้ของสหกรณ์ สหกรณ์
จะนำมำจัดสรรแบ่งปันให้สมำชิกที่เข้ำร่วมโครงกำรไม่ได้
แต่ต้องจัดสรรให้เป็นไปตำมข้อบังคับของสหกรณ์

- ออมหุ้นควบคู่เงินฝำกเป็นรำยเดือน ไว้ใช้หลัง
เกษียณ
- หักเงินเดือนตำมสัดส่วน (%) ตลอดเวลำที่เข้ำ
โครงกำร
- อัตรำดอกเบี้ยก้ำวหน้ำ และลอยตัว
- กำหนดเป้ำหมำยเป็นจำนวนเงินเมื่อเกษียณอำยุงำน
- นำเงินออมไปลงทุน เช่น สลำกออมสิน สลำก ธกส.
พันธบัตร
- ฝำกเงินตำมช่วงเวลำ / จำนวนเงินขั้นต่ำ
- ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนจัดสรรตำมสัดส่วน
เงินฝำก

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

มอบเงินสงเครำะห์ กรณีเสียชีวิตในระหว่ำงดำรงตำแหน่ง
หรือเสียชีวิตในระหว่ำงดำรงตำแหน่งและปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ของสหกรณ์

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ
2563
1 กิจกรรม
(1 กิจกรรม)

2564

5 โครงกำร
(4 โครงกำร) (2 โครงกำร)

(2 โครงกำร)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

2562

เป้าหมาย /ตัวชี้วดั ประจาปี

ปี 2562
(1) โครงกำร “ชุมชนคนออมเงิน Plus(+)” และ
ประกำศฯ ออมทรัพย์ Plus (+)
(2) โครงกำร “ชุมชนคนออมเงินประจำปี 2562”
(3) โครงกำร “ออมเงิน ออมทรัพย์ กับเงินปันผล
23rd”
(4) โครงกำรออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือน (3.10%
ต่อปี) ให้ฝำกต่อเนื่องและเปิดรับผู้ฝำกรำยใหม่
ปี 2563
(1) โครงกำร “Anniversary 24th สหกรณ์ฯ”
วันคล้ำยวันก่อตั้งสหกรณ์
(2) โครงกำร “Happy life saving”
ปี 2564
(1) ) โครงกำร “ชุมชนคนออมเงินประจำปี 2564
(2) โครงกำร “ออมอย่ำงมั่นคง ปีที่ 25th
Wusaving” วันคล้ำยวันก่อตั้งสหกรณ์

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

ผลการดาเนินการ
ปี 2562-2564
ทำประกันอุบัติเหตุ
(1) กรมธรรม์ฯ คุ้มครอง 1 มิ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
(2) กรมธรรม์ฯ คุ้มครอง 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
(3) กรมธรรม์ฯ คุ้มครอง 31 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64

ปี 2562 - ปี 2564

8 โครงกำร
(160%)

ผลสาเร็จ

ผลสาเร็จ
1 กิจกรรม
(100%)
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2. กำรจัดกิจกรรมระดมหุ้น

กำรจัดทำโครงกำรส่งเสริม
กำรออม (ต่อ)

กลยุทธ์

ส่งเสริมสมำชิกเกษียณถือหุ้น
ส่งเสริมกำรออมหุ้นสำหรับสมำชิกที่ครบกำหนดจำก
กำรเข้ำร่วมโครงกำรเงินฝำก
กำหนดภำยในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม

(2) โครงกำรออมหุ้นสำหรับสมำชิกเกษียณ
(3) โครงกำรออมหุ้นพิเศษ

(4) โครงกำรออมอื่น ๆ

ส่งเสริมกำรถือหุ้นรำยเดือน

- กำหนดภำยในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม
- เพิ่มควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ อำทิ กำหนด
ดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตำมระยะเวลำกำรฝำกเงิน
- พัฒนำผลิตภัณฑ์เงินฝำก เพื่อดึงดูดเงินฝำกจำก
แหล่งอื่น หรือรองรับเงินฝำกโครงกำรชุมชนคนออมเงินให้ฝำกต่อเนื่อง

- กำหนดจำนวนสมำชิกภำยในหน่วยงำนรวมกลุ่ม
เป็นชุมชนคนออมเงิน หน่วยงำนละ 1 กลุ่ม
- หน่วยงำนเล็กให้รวมกับหน่วยอื่นได้ ไม่เกิน
2 หน่วยงำน
- กำหนดกำรฝำกเป็นรำยเดือน เดือนละเท่ำๆ กัน
จำนวนเงินขั้นต่ำ และระยะเวลำครบกำหนด
- สหกรณ์มอบค่ำกิจกรรมสัมพันธ์ต่อปี
สมำชิกรวมกลุ่มฝำกเงิน

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

(1) โครงกำรระดมหุ้นรำยเดือน

(5) โครงกำรออมอื่น ๆ

(4) โครงกำรชุมชนคนออมเงิน

(3) ชุมชนคนออมเงิน Plus

(+)

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมการออม (ต่อ)

(2 โครงกำร)

(2 โครงกำร)

5 โครงกำร
(- โครงกำร)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
(1) โครงกำร“ออมหุ้นปีหมูทอง สหกรณ์ครบรอบ 23 ปี”
(2) โครงกำรออมหุ้นพิเศษ กำหนดดังนี้
- โครงกำรชุมชนคนออมเงิน Plus
กรณีฝำกครบกำหนด มีสิทธิซื้อหุ้น
- โครงกำรชุมชนคนออมเงิน
กรณีฝำกครบกำหนด มีสิทธิซื้อหุ้น
ปี 2563
(1) โครงกำร “ออมหุ้นรำยเดือน กับ WUCOOP”
(2) โครงกำรออมหุ้นสำหรับสมำชิกเกษียณ

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

4 โครงกำร
(80%)

ผลสาเร็จ
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โครงกำรออม “วันออมแห่งชำติ”
(31 ตุลำคม)

โครงการ/กิจกรรม

1.กำรรณรงค์ให้สมำชิกเห็น
ควำมสำคัญของกำรออมเงิน

กลยุทธ์

โครงกำรรณรงค์เพื่อกำรออม อำทิ
(1) มำร์สคอตเงินออม
(2) Brand and Ambasder
(ผู้สร้ำงแรงบันดำลใจ)
(3) สหกรณ์เดย์ (กำรออกบูธ)
(4) Inphographic ในเพจ
(5) กิจกรรมออมรับโชค

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม
แผนงานที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านการออม

3. กำรจัดกิจกรรมวันออมแห่งชำติ

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม
แผนงานที่ 1 : การส่งเสริมการออม (ต่อ)

รณรงค์กำรออมเงิน

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

ส่งเสริมกำรออม อำทิ ออมทรัพย์วันเกิด ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ หรือตำมที่กำหนดภำยหน้ำ

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ
1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

(1 วิธี)

(2 วิธี)

5 วิธี
(2 วิธี)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

1 โครงกำร
(1 โครงกำร)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
- โครงกำร “สหกรณ์เดย์<>กำรออกบูธให้ควำมรู้
เชิญชวนสมัครสมำชิก”(ศูนย์แพทย์ฯ, สำนักวิชำ
แพทย์ฯ/เภสัชฯ, โครงกำรปฐมนิเทศของ มวล.)
ปี 2563
(1) กำหนด Brand แล้ว “WU SAVING มั่นคง
โปร่งใส ใส่ใจบริการ” (`ทำเสื้อแจกสมำชิกใน
กิจกรรมต่ำง ๆ)
(2) กำหนด มำร์สคอต เป็น “พี่ Saving” และ
“น้อง Take care”

ผลการดาเนินการ

ปี 2562 - ปี 2564

ปี 2562
โครงกำร “วันออมแห่งชำติ”
(วันที่ 31 ต.ค. 61)
ปี 2563
โครงกำร “วันออมแห่งชำติ”
(วันที่ 30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62)
ปี 2564
โครงกำร “วันออมแห่งชำติ”
(วันที่ 26 ต.ค. 63 - 9 พ.ย. 63)

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

5 วิธี
(100%)

ผลสาเร็จ

ปี 2562
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2563
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2564
1 โครงกำร
(100%)

ผลสาเร็จ
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โครงกำรส่งเสริมควำมรู้กำรออม อำทิ
(1) ทำเอง ใช้เอง
(2) อยู่อย่ำงพอเพียง สอนทำบัญชีครัวเรือน
(3) จัดประกวดภำพถ่ำย “พอเพียง”
(4) จัดนิทรรศกำร หรือ จัดบอร์ด
(5) สร้ำง app พอเพียง

(1) โครงกำรเพิ่มเงินออมสำหรับกลุ่มที่มีหนี้
มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยและมีเงินออมน้อยกว่ำ
ค่ำเฉลี่ย

3. กำรนำข้อมูลและสถิติกำรออม
ของสมำชิกไปใช้ประโยชน์ใน
กำรรณรงค์

โครงการ/กิจกรรม

2. กำรส่งเสริมให้สมำชิกมีควำมรู้
เกี่ยวกับกำรออม โดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม
แผนงานที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านการออม

(1 วิธี)
-อยู่อย่ำง
พอเพียง

5 วิธี
(7 วิธี)

(- วิธี)

5 วิธี

ผลการดาเนินการ

ปี 2562 - ปี 2564

ปี 2562
(1) ให้ควำมรู้โครงกำร “เงินทองต้องรู้”
(2) กำหนดเงื่อนไขกำรกู้เงิน โดยต้องมีหุ้นและ
เงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 10%ของเงินกู้ กรณีทำ
ประกันชีวิต และมีหุ้น+เงินฝำกไม่น้อยกว่ำ 15%
ของเงินกู้ กรณีไม่ทำประกันชีวิต
(3) กำหนดเงื่อนไขกำรกู้กรณีที่ไม่ทำประกันชีวิต
ให้ส่งเงินฝำกเป็นรำยเดือนเพิ่มเติม

บันทึกรำยรับ-รำยจ่ำย”

ปี 2564
(1) จัดโครงกำรออมรับโชคในโครงกำร
“ออมอย่ำงมั่นคง ปีที่ 25th Wusaving”
วันคล้ำยวันก่อตั้งสหกรณ์
(2) กำหนด inphographic ประชำสัมพันธ์เงินฝำก
ทุกประเภท
ปี 2562
โครงกำร “อยู่อย่ำงพอเพียง สอนทำบัญชีครัวเรือน”
ปี 2563-2564
(3 วิธี)
(1) ภำพถ่ำย
(1) โครงกำร“ภำพถ่ำยพอเพียง สู้ภัยโควิด-19”
(2) นิทรรศกำร (2) จัดนิทรรศกำรแบบ display electronic
(3) app พอเพียง
ในวันประชุมใหญ่ฯ (23 ธ.ค. 63)
(3) โครงกำร “ส่งเสริมกำรใช้ application พอเพียง

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

เงินออมต่อสมำชิก(ไม่รวมเงินฝำกของ มวล.)
ปี 2561 = 467,104.85
ปี 2562 = 486,854.63
ปี 2563 = 524,658.96
ปี 2564 = 565,862.37

เพิ่มเงินออมโดยเฉลี่ยของสมำชิก

ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรออมตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปี 2564
ปรับกำรสร้ำง app พอเพียง เป็น ส่งเสริมกำรใช้ app
พอเพียง

ปี 2564
- ประชำสัมพันธ์ Brand และ มำร์สคอต
- ประชำสัมพันธ์ รูปแบบ inphographic
- จัดกิจกรรมออมรับโชค

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

7 วิธี
(140%)

4 วิธี
(80%)

ผลสาเร็จ
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(2) นำข้อมูลและสถิติกำรออม
เพื่อกำรรณรงค์ตำมกลยุทธ์ที่ 1
(โครงกำรออมระยะยำว)

โครงกำรออมทรัพย์วันเกิด

4. กำรนำเสนอวิธีกำรบริหำรงำน
ด้ำนกำรออมกับสมำชิกและเป็น
ตัวอย่ำงให้สหกรณ์อื่นสำมำรถ
นำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็น
รูปธรรม

โครงการ/กิจกรรม

กำรนำข้อมูลและสถิติกำรออม
ของสมำชิกไปใช้ประโยชน์ใน
กำรรณรงค์ (ต่อ)

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 3 การบริหารจัดการด้านการออม
แผนงานที่ 2 : การส่งเสริม พัฒนาความรู้ด้านการออม (ต่อ)

จัดทำวีดิทัศน์ และประชำสัมพันธ์วีดิทัศน์
จัดทำคลิปไม่เกิน 3 นำที ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรออม
(ส่งประกวดหรือจัดทำเอง)
ปี 2564
จัดทำวีดิทัศน์กำรบริหำรเงินออม เน้นให้สมำชิกมีวินัย
กำรออมเงินระยะยำว อำทิ ชุมชนคนออมเงิน
ออมทรัพย์วันเกิด - เกษียณสุขใจ และ Happy life
saving เป็นต้น (ไม่ได้ดำเนินกำร)

แทรกข้อมูลในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม
ปี 2564
นำข้อมูลจำกกำรวิจัย มำรณรงค์ส่งเสริมกำรออม
(ยังไม่ได้ดำเนินกำร เนื่องจำกปีบัญชี 2564 มีเงินฝำก
เพิ่มขึ้นจำนวนมำก)

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

1 วีดิทัศน์
(1 วีดิทัศน์)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

(4) กำรปรับหลักเกณฑ์กำรฝำกเงินระยะยำว คือ
เงินฝำกเกษียณสุขใจเพื่อส่งเสริมให้สมำชิกฝำก
เพิ่มขึ้น
(5) โครงกำร“ออมทรัพย์พิเศษ 15 เดือน
ปี 2563
(1) ทำข้อมูลหนี้และเงินออมต่อสมำชิก ณ วันที่ 30
ก.ย. 62 และทำข้อมูลเงินกู้สำมัญ หุ้น เงินฝำก
(ออมทรัพย์วันเกิดและเกษียณสุขใจ) ณ วันที่ 31
พ.ค. 63 เพื่อประกอบกำรปรับโครงกำรเงินกู้คู่
เงินออม เพิ่มกำรออมกับสมำชิกที่อำยุสมำชิกตั้งแต่
10 ปีขึ้นไป
(2) ข้อมูลเงินฝำกออมทรัพย์วันเกิดและออมทรัพย์
เกษียณสุขใจ ณ วันที่ 31 ส.ค. 62 เพื่อประกอบกำร
จัดโครงกำร วันออมแห่งชำติ” (31 ต.ค. 62)
ปี 2562
จัดทำวีดิทัศน์ “ออมทรัพย์วันเกิด”ไว้ใน
https://www.youtube.com/

ผลการดาเนินการ

ปี 2562 - ปี 2564

1 วีดิทัศน์
(100%)

ผลสาเร็จ
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1.กำรกำหนดวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
ทำงกำรเงินหรือช่วยเหลือให้แก่
สมำชิก

กลยุทธ์

(3) โครงกำร/กิจกรรมอื่น ๆ

(2) เงินกู้วิสำหกิจ สอ.มวล.

(1) เงินกู้คู่เงินออม

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
แผนงาน : การบริหารจัดการหนี้

- ทบทวน สัดส่วนกำรฝำกเงินเพิ่มขึ้นจำกสัดส่วนเดิม
- ไม่ให้สิทธิกู้เงินประเภทอื่นเพิ่มเติม เว้นแต่กำรกู้
พิเศษแบบหมุนเวียน หุ้นค้ำประกัน
- สมำชิกรวมกลุ่มทำโครงกำร ทำแผนกำรเงิน
(งบลงทุน รำยได้ รำยจ่ำย และแผนชำระคืน)
- กำหนดวงเงินกู้ ระยะเวลำ และส่งคืนเป็นรำยเดือน
- รำยได้จำกกำรลงทุน นำไปชำระหนี้อื่นที่มีกับ
สหกรณ์ ตำมจำนวนที่สหกรณ์กำหนด
- ทบทวน/ปรับลดสัดส่วนกำไรจำกกำรลงทุน
มำชำระหนี้
พิจำรณำในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม
ปี 2564
- โครงกำรเงินกู้คู่เงินออม / โครงกำรเงินกู้สำมัญ
วิสำหกิจฯ ทบทวน ปรับปรุง เพื่อควำมเหมำะสม และ
ดำเนินกำรต่อเนื่อง
- โครงกำรอื่น ๆ พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและ
สถำนกำรณ์

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ
(3 วิธี)

5 วิธี
(2 วิธี)
(5 วิธี)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

โครงกำรต่อเนื่อง
(1) โครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม”
(ทำต่อเนื่องจำกปีก่อน)
(2) ปรับปรุงโครงกำรฯ/ประกำศฯ เงินกูส้ ำมัญวิสำหกิจ
เพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม
(ปี 2563 และปี 2564 – ไม่มีผู้เข้ำร่วม)

ปี 2562
(1) โครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม”
(2) โครงกำรฯ/ประกำศฯ เงินกู้สำมัญวิสำหกิจเพื่อ
กำรลงทุนประกอบอำชีพเสริม
(3) ประกำศฯ เงินกู้สำมัญ-เพื่อชำระหนี้ กยศ./กรอ.)
ปี 2563
(1) โครงกำร “เงินกู้สำมัญพัฒนำคุณภำพชีวิต
1/2563”
(2) มำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกช่วงโควิด-19
(ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และช่วยลดกำรชำระต้นเงินกู้
ไม่น้อยกว่ำ 3 งวดเดือน)
ปี 2564
โครงกำรใหม่
(1) โครงกำร “สำมัญฉลองครบรอบ 25 ปี”
(2) โครงกำร “เงินกู้สำมัญ-เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯ”
(3) โครงกำร “เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
(4) โครงกำร “เงินกู้พิเศษ-เคหะสุขใจ
(5) มำตรกำรช่วยเหลือสมำชิกช่วงโควิด-19
(ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และช่วยลดกำรชำระต้นเงินกู้
ไม่น้อยกว่ำ 6 งวดเดือน)

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

10 วิธี
(200%)

ผลสาเร็จ
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3. กำรปลูกฝังหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมำชิก

2. กำหนดแผนลดหนี้เงินกู้
ของสมำชิกอย่ำงมีระบบ

กลยุทธ์

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

โครงกำรอบรมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง อำทิ (1) กำรจัดลำดับหนี้
(2) กำรเป็นหนี้อย่ำงมีควำมสุข (3) กำรลด
หนี้เพื่อชีวิตที่ดี (4) บริหำรจัดกำรหนี้อย่ำง
มืออำชีพ (5) กำรฟื้นตัวทำงกำรเงิน

จัดโครงกำรอบรม

ตำมหลักกำร กำรกำหนดวิธีกำรแก้ไขปัญหำทำง
กำรเงิน
(2) หมูทองลดหนี้ 3 เด้ง
- สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรชำระหนี้เพิ่มขึ้น เมื่อปรับ
เพิ่มเงินเดือน ได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์
กำหนดคะแนนชื่นชม/สมนำคุณ
- ให้สมำชิกผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน รวมกลุ่ม ตำมหลักกำร
ชุมชนคนออมเงิน
- ทบทวน/ปรับหลักเกณฑ์ประเภทของเงินกู้ อำยุสัญญำคงเหลือ และหนี้เงินกู้ที่ผ่อนเกินอำยุ 60 ปี
เป็นต้น
(3) กำรเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรเงิน
ปรับเพิ่มเงินได้คงเหลือ
(4) โครงกำร/กิจกรรมอื่น ๆ
- พิจำรณำในปีบัญชีตำมควำมเหมำะสม
- โครงกำรชุมชนคนลดหนี้ (ตำมหลักกำร/ - กำหนดให้ออมเงินนำไปชำระหนี้ มีค่ำตอบแทนหรือ
แนวทำงชุมชนคนออมเงิน)
ค่ำสมนำคุณ
ปี 2564
- โครงกำรเงินกู้สำมัญ Smart Refinance
(ให้สมำชิกรวมหนี้เพื่อเพิ่มเงินได้)

(1) เงินกู้คู่เงินออม

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
แผนงาน : การบริหารจัดการหนี้

(1 เรื่อง)

(3 เรื่อง)

(- เรื่อง)

5 เรื่อง

(- เรื่อง)

5 เรื่อง

(1 เรื่อง)

(1 เรื่อง)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
(1) โครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม” กำหนดนโยบำยมีหุ้น
และเงินฝำกควบคู่กับกำรกู้เงิน
(2) โครงกำร “หมูทองลดหนี้ 3 เด้ง” ประจำปี 2562
(3) กำรเสนอปรับเพิ่มเงินได้คงเหลือดังนี้
- ปรับเพิ่มเงินได้ฯ คงเหลือ กรณีกู้เงินพิเศษแบบ
หมุนเวียน
- ปรับเพิ่มเงินได้ฯ คงเหลือ กรณีกู้เงินสำมัญทั่วไป
ปี 2563
โครงกำรใหม่
- โครงกำรชุมชนคนลดหนี้ (เริ่ม 1 ก.ย-ธ.ค. 63)
(ไม่มีผู้สมัคร)
โครงกำรต่อเนื่อง
(1) ปรับโครงกำร “เงินกู้คู่เงินออม” (กำหนดมีผล
บังคับใช้ 1 ต.ค. 63)
(2) ปรับโครงกำร “หมูทองลดหนี้ 3 เด้ง” ประจำปี
2563 (เริ่มวัน 1 ก.ค. 63 – 15 ก.ย. 63)
ปี 2564
- โครงกำร “สำมัญ Smart Refinance 1/2564”
ปี 2562
โครงกำร “บริหำรจัดกำรหนี้อย่ำงมืออำชีพ”
ปี 2563
คณะกรรมกำรดำเนินกำรยกเลิกกำรจัดโครงกำร
อบรม เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
ปี 2564
โครงกำร “กำรบริหำรจัดกำรหนี้อย่ำงเป็นระบบ

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

2 เรื่อง
(40% ปี)

4 เรื่อง
(80%)

ผลสาเร็จ
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(1) กำรปรับปรุง ทบทวนหลักเกณฑ์กำร
ให้เงินกู้
(2)กำรบริหำรจัดกำรหนี้หลังกำรอนุมัติ

(1) เงินกู้วิสำหกิจ สอ.มวล.

5. กำรตรวจสอบวัตถุประสงค์กำรใช้
เงินกู้ของสมำชิก

โครงการ/กิจกรรม

4. กำรบริหำรหนี้ไม่ให้เป็นหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรำยได้

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
แผนงาน : การบริหารจัดการหนี้

ตรวจสอบกำรนำไปใช้เงินตำมโครงกำร

กำรกำหนดหลักเกณฑ์อำยุผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
ที่เหมำะสม
กำรติดตำมกำรชำระหนี้ภำยหลังกำรอนุมัติเงินกู้

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

100%
(1 โครงกำร)

< 1.5%
(0.00%)

< 1.5%
(0.00%)

ปี 2562 - 2564
ผลการดาเนินการ

ปี 2562
(1) ปรับประกำศฯ กำรให้บริกำรเงินกู้สำมัญทั่วไป
ใหม่ (กำหนดอำยุผู้กู้ / ผู้ค้ำประกันที่เหมำะสม)
(2) โครงกำร “บริหำรจัดกำรหนี้หลังกำรอนุมัติ”
พร้อมติดตำมกำรชำระหนี้ทุกเดือนตำมวำระ
“กำรผิดนัดชำระ/ชำระหนี้ล่ำช้ำ”
ปี 2563 - 2564
โครงกำร “บริหำรจัดกำรหนี้หลังกำรอนุมัติ”
พร้อมติดตำมกำรชำระหนี้ทุกเดือนตำมวำระ
กำรผิดนัดชำระ/ชำระหนี้ล่ำช้ำ”
ปี 2562
100%
100%
(1 โครงกำร) (1 โครงกำร) กำหนดโครงกำร “กำรตรวจสอบวัตถุประสงค์
กำรใช้เงินกู้ของสมำชิก” พร้อมแบบกำรตรวจสอบ
- ตรวจสอบ 38 สัญญำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
38 สัญญำ (เงินกู้วิสำหกิจฯ 2 สัญญำ เงินกู้สำมัญ
เพื่อชำระหนี้ 5 สัญญำ เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะฯ
2 สัญญำ และ เงินกู้ท่องเที่ยว 29 สัญญำ
ปี 2563
โครงกำร “ตรวจสอบวัตถุประสงค์กำรใช้เงินกู้”
- ตรวจสอบ 22 สัญญำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
20 สัญญำ ดังนี้
(1) เงินกู้สำมัญเพื่อชำระหนี้สถำบันกำรเงินอื่น
5 สัญญำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
(2) เงินกู้สำมัญท่องเที่ยว 14 สัญญำ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ 12 สัญญำ ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
2 สัญญำ

< 1.5%
(0.00%)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

ปี 2562
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2563
1 โครงกำร
(100%)
ปี 2564
1 โครงกำร
(100%)

0.00%
(100% ของเป้ำหมำย)

ผลสาเร็จ

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

79

กำรตรวจสอบวัตถุประสงค์กำรใช้เงินกู้ของ
สมำชิก

5. กำรตรวจสอบวัตถุประสงค์กำรใช้
เงินกู้ของสมำชิก

5. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนกำรแสดงถึง
ควำมจงรักภักดี
6. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ เพื่อสังคม
ชุมชน

1. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนศำสนำ/
วัฒนธรรม
2. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ/กีฬำ
3. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนกำรรักษำพยำบำล
4. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำนกำรช่วยเหลือ/
ป้องกัน/บรรเทำภัยธรรมชำติ/ภัยพิบัติ

ทำบุญครบรอบวันเกิดสหกรณ์

จัดบอร์ดแสดงควำมจงรักภักดี
บริจำคหนังสือ

โครงกำรแสดงควำมจงรักภักดี

โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้

โครงกำรเพื่อกำรกีฬำ
บริจำคอุปกรณ์กีฬำ
โครงกำรเพื่อกำรแพทย์
บริจำคโลหิต
กำรรักษำพยำบำล
โครงกำรเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

โครงกำรครบรอบวันก่อตั้ง
(2 กิจกรรม)

5 กิจกรรม
(2 กิจกรรม)

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

(3) เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะฯ 3 สัญญำ
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
ปี 2564
โครงกำร “ตรวจสอบวัตถุประสงค์กำรใช้เงินกู้”
- ตรวจสอบ 18 สัญญำ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์
(1) เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะฯ 1 สัญญำ
(2) เงินกู้สำมัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯ 17 สัญญำ

ปี 2562 - 2564
ผลการดาเนินการ

ปี 2562
(1) โครงกำรครบรอบวันก่อตั้ง (ทำบุญ ณ วัดสโมสร/ วันที่ 1 ก.พ. 62)
(2) โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตปิ ำบึก (วัดสโมสร)
(3) โครงกำรแสดงควำมจงรักภักดี ร.10 (จัดพำนพุ่มหน้ำสำนักงำนสหกรณ์
ทำต่อเนื่อง 3 ปี (เดือนก.ค. ของทุกปี)
ปี 2563
(1) โครงกำร “ส่งเสริมสุขภำพสู่น้อง...จำกพี่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์ จำกัด เพือ่ ถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ” บริจำคอุปกรณ์กีฬำให้
ร.ร.ชุมชนใหม่ (วันที่ 11 ส.ค. 63)
(2) โครงกำร “ร่วมบริจำคโลหิต ช่วยชีวติ เพื่อนมนุษย์” (วันที่ 3,17,24 และ
31 ก.ค. 63)
ปี 2564
(1) โครงกำร “สหกรณ์ฯ รวมใจ สู้ภัยโควิด-19” บริจำคเงินให้
รพ.ศูนย์กำรแพทย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ (5 ก.ค. 64)
(2) โครงกำรหนังสือเพื่อน้อง มอบหนังสือให้ ร.ร.วัดโคกเหล็ก และ
ร.ร.วัดสโมสร (11 ส.ค. 64)

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564
(3 กิจกรรม)

ตรวจสอบกำรนำไปใช้เงินตำมโครงกำร

หลักการ/วิธีการ/แนวทางดาเนินการ

พันธกิจที่ 5 การดาเนินการด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก)
แผนงานที่ 1 : การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หลักการ/วิธีการ/แนวทาง
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์

พันธกิจที่ 4 การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
แผนงาน : การบริหารจัดการหนี้(ต่อ)

7 กิจกรรม
(140%)

ผลสาเร็จ

ผลสาเร็จ
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โครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้อม

2. กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรบำบัดและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3. กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรนำกลับมำใช้ซ้ำ
4. กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรลดใช้สำรเคมีหรือใช้สิ่งอื่น
ทดแทน
5. กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรรักษำสภำพแวดล้อมแหล่ง
น้ำและชุมชน

โครงกำรเปลี่ยนขยะเป็นเงิน
โครงกำรให้ควำมรู้เรื่อง
สำรเคมี
โครงกำรเพื่อแหล่งน้ำ

Green Wusaving

1. กำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรประหยัด

กิจกรรมทำฝำยชะลอน้ำ

เปลี่ยนขยะเป็นเงิน
ให้ควำมรู้เรื่องสำรเคมีรอบตัว

(ร่วมใจใช้ถุงผ้ำ รักษำสิ่งแวดล้อม)

ประหยัดพลังงำน
ปี 2564
รณรงค์ให้สมำชิกประหยัด
พลังงำน
ปลูกต้นไม้

พันธกิจที่ 5 การดาเนินการด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน (ให้แก่บุคคล/ชุมชนภายนอก)
แผนงานที่ 2 : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักการ/วิธีการ/แนวทาง
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
(2 กิจกรรม)

(1 กิจกรรม)

4 กิจกรรม

ปี 2562 - ปี 2564
ผลการดาเนินการ

ปี 2562
(1) โครงกำรประหยัดพลังงำน (ทำต่อเนื่อง 3 ปี)
(3 กิจกรรม)
- ประกำศฯ เรื่อง มำตรกำรประหยัดพลังงำนลดภำวะโลกร้อน
- กำหนดประกำศฯ เรื่อง มำตรกำรประหยัดกระดำษ (กลับมำใช้ซ้ำ)
(2) โครงกำรเปลี่ยนขยะเป็นเงิน (ทำต่อเนื่อง 3 ปี)
ปี 2563
- โครงกำร “ร่วมใจใช้ถุงผ้ำ รักษำสิ่งแวดล้อม”
ปี 2564
(1) โครงกำรให้ควำมรู้เรื่องสำรเคมีในชีวิตประจำวัน
(2) โครงกำรรณรงค์ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
(3) โครงกำร “แหล่งน้ำเพื่อชีวิต”

เป้าหมาย /ตัวชี้วัดประจาปี
2562
2563
2564

6 กิจกรรม
(150%)

ผลสาเร็จ

3.2

การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก ประจาปีบัญชี 2564

ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ข้อ 71(1) ที่ประชุมใหญ่มีอำนำจหน้ำที่
รับทรำบเรื่องกำรรับสมำชิกและสมำชิกสมทบเข้ำใหม่และออกจำกสหกรณ์ กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้ำเป็นสมำชิก และสมำชิกที่ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่
ประจำปีบญ
ั ชี 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) สหกรณ์รับสมำชิกและสมำชิกสมทบใหม่
ทั้งหมดจำนวน 125 รำย ตั้งแต่เลขทะเบียนสมำชิกที่ 2175 – 2299 รำยละเอียดดังนี้
รายละเอียด
สมำชิกยกมำต้นปี
สมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี
สมำชิกสมทบเปลี่ยนสถำนภำพเป็นสมำชิก(1)
สมำชิกเปลี่ยนสถำนภำพเป็นสมำชิกสมทบ(2)
สมำชิกลำออกระหว่ำงปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

(ราย)
1142
87
25
(2)
(29)
1,223

(ราย)
250
38
(25)
2
(39)
226

รวม

ชาย

หญิง หน่วยงาน

1,392
125

502
35

889
90

1

1,392
125

(68)
1,449

(31)
506

(36)
943

(1)
0

(68)
1,449

(1)การโอนย้ายจาก

สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก
สมำชิกสมทบที่ได้รับกำรบรรจุเป็นพนักงำนประจำหรือพนักงำนสัญญำจ้ำง
สมำชิกสมทบที่เป็นลูกจ้ำงชั่วครำวมีอำยุกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี
(2)การโอนย้ายจาก สมาชิก เป็น สมาชิกสมทบ
สมำชิกที่ออกจำกงำนประจำ โดยไม่มีควำมผิด และมิได้ลำออกจำกสหกรณ์
รวม

รวม

ราย
10
15
2
27

สมาชิกและสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ
ประจำปีบญ
ั ชี 2564 (1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) มีสมำชิก จำนวน 29 รำย และสมำชิกสมทบ
จำนวน 39 รำย ขำดสมำชิกภำพ ด้วยเหตุผลดังนี้
เหตุผลการออก
เสียชีวิต (สมำชิก)
ลำออกจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
ถูกให้ออกจำกสหกรณ์
เกษียณอำยุ
มีควำมจำเป็นต้องใช้เงิน
นำเงินไปลงทุนที่อื่น
ขำดคุณสมบัติกำรเป็นสมำชิกสมทบ
อื่น ๆ
รวม

ราย
1
24
3
1
5
3
22
9
68

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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3.3

การเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้จัดการ
ตำมที่กฎกระทรวงซึ่งกำหนดขึ้นภำยใต้มำตรำ 89/2 แห่งพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2562)
ว่ำด้วยกำรดำเนินงำนและกำรกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น พ.ศ. 2564 ประกำศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 หมวดที่ 4 เรื่อง กำรกำกับดูแลด้ำนธรรมำภิบำลของสหกรณ์ ข้อ 14 (1) และ (4) กำหนดให้แจ้งผลประโยชน์
และค่ำตอบแทนที่กรรมกำร ผู้จดั กำร ผู้มีอำนำจในกำรจัดกำร และที่ปรึกษำของสหกรณ์ ได้รับจำกสหกรณ์ในปีบญ
ั ชีที่ผ่ำนมำ และ
ให้แสดงรำยละเอียดดังกล่ำวเป็นรำยบุคคล โดยแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทรำบ นั้น
เพื่อให้กำรดำเนินกำรเป็นไปตำมทีก่ ฎกระทรวงกำหนด สหกรณ์ได้แสดงรำยละเอียดผลประโยชน์
และหรือค่ำตอบแทนของกรรมกำร และผู้จัดกำร ในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ค่าเบี้ ยประชุม ค่าพาหนะ เบี้ ยเลี้ ยง

ที่ พกั

โบนัส

ค่าตอบแทน
ประจา

เงินเดือน

รวม

ตาแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

อาจารย์ ดร.อั ตนันท์
นางจุฑารัตน์
นายนิรนั ดร์
น.ส.สุคนธ์
นางวรรณพร
นายปรีชา
ผศ.ดร.พิมาน
ผศ.ดร.ไพโรจน์
นายวรเทพ
ผศ.ดร.วั นชาติ
ว่ าที่ ร.อ.ศราวุ ธ
อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์
ว่ าที่ ร.ต.อั ครายุทธ
นางกาญจุรยี ์
นายกรกช

เตโชพิศาลวงศ์
ธานีรตั น์
จินดานาค
คงผอม
หริรกั ษ์
รัสมี
ธี ระรัตนสุนทร
นวลนุ่ม
ไกรเทพ
ปรีชาติวงศ์
อิ นปิน
วิ จิตรพงศ์จินดา
รังสิมันตุชาติ
ว่ องไวรัตนกุ ล
บุญอมร

ประธานกรรมการ ชุดที่ 24 และ 25

-

-

30,033.00
30,071.00
29,967.00
32,123.00
30,263.00
33,069.00
30,605.00
28,947.00
31,551.00
31,781.00

24,000.00
11,429.03
10,606.45
7,329.04
11,751.61
2,651.61
3,290.32
3,474.19
20,845.15
2,651.61

-

74,399.23
52,700.03
19,670.45
42,696.04
53,874.61
11,951.61
36,663.00
7,500.00
42,669.00
44,695.32
4,800.00
5,900.00
39,421.19
66,396.15
40,832.61

16 ผศ.ดร.สาโรจน์

เพชรมณี

รองประธานกรรมการ ชุดที่ 24

800.00

17 ผศ.ดร.โกวิ ท

กิ ตติวุฒศิ ักดิ์

กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24

2,000.00

-

-

-

33,299.00

3,290.32

-

37,389.32

-

-

-

31,326.00

-

-

33,326.00

18 อาจารย์ สุผาณิต

วิ เศษสาธร

กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24

600.00

-

-

-

23,496.00

-

-

24,096.00

19 นายธมยศ

ไกรนรา

20 นายธวั ชชัย

ประดู่

กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24

2,400.00

-

-

-

31,419.00

-

-

33,819.00

กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24

2,200.00

-

-

-

31,419.00

1,645.16

-

35,264.16

21 นายสมเกี ยรติ

เพชรวรพันธ์

ผูจ้ ัดการ

600.00

-

-

90,956.95

24,000.00

5,430.23

-

-

550,325.95

กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 / รองประธานกรรมการ ชุดที่ 25

รองประธานกรรมการ ชุดที่ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 และ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 และ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 และ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 และ 25
รองประธานกรรมการ ชุดที่ 24 / กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 25

กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 และ 25
เลขานุการ ชุดที่ 24 และ 25
กรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 และ 25

รวมทั้ งสิ้ น
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16,200.00
11,200.00
8,400.00
5,400.00
10,000.00
9,300.00
6,400.00
7,500.00
9,600.00
10,800.00
4,800.00
5,900.00
7,000.00
14,000.00
6,400.00

140,900.00

4,166.23
664.00
-

668,700.00

784,256.95

126,964.49 668,700.00

1,492,320.67

2. ค่ำตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
อำจำรย์ ดร.อัตนันท์
นำงจุฑำรัตน์
นำยนิรันดร์
น.ส.สุคนธ์
นำงวรรณพร
นำยปรีชำ
ผศ.ดร.พิมำน
ผศ.ดร.ไพโรจน์
นำยวรเทพ
ผศ.ดร.วันชำติ
ว่ำที่ ร.อ.ศรำวุธ
อำจำรย์ นพ.สุรศักดิ์
ว่ำที่ ร.ต.อัครำยุทธ
นำงกำญจุรีย์
นำยกรกช
นำยสมเกียรติ

เตโชพิศำลวงศ์
ธำนีรัตน์
จินดำนำค
คงผอม
หริรักษ์
รัสมี
ธีระรัตนสุนทร
นวลนุ่ม
ไกรเทพ
ปรีชำติวงศ์
อินปิน
วิจิตรพงศ์จินดำ
รังสิมันตุชำติ
ว่องไวรัตนกุล
บุญอมร
เพชรวรพันธ์

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้จัดกำร
รวมทั้งสิ้น

ค่าประกันภัย
549.00
549.00
658.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
385.00
8,729.00

อื่นๆ
-

รวม
549.00
549.00
658.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
549.00
385.00
8,729.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ
มติที่ประชุม
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3.4

รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2564

ตำมที่ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2563 มีมติแต่งตั้งให้
อำจำรย์ศิริพร สว่ำงอำรีย์รักษ์ และ นำงอลิศรำ สระโมฬี เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวำคม พ.ศ. 2563 นั้น
ผู้ตรวจสอบกิจกำร ได้ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ในแต่ละเดือน/ช่วงเวลำเป็นลำดับมำ โดยได้สรุป
ผลกำรตรวจสอบกิจกำรประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ดังนี้

.

เรียน

ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

ตำมที่ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2563 ได้แต่งตั้งให้ข้ำพเจ้ำและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 จึงใคร่ขอเสนอผลกำรตรวจสอบโดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
(1) เพื่อทรำบฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของสหกรณ์
(2) เพื่อตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
(3) เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน สินเชื่อ กำรลงทุน กำรรับฝำกเงิน หนี้สิน ทุน และทรัพย์สิน โดยตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่ใช้
เป็นไปตำมกฎหมำย หรือระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของสหกรณ์
(4) เพื่อทรำบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
(1) ตรวจสอบด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
(2) ตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรรับ - จ่ำย กำรบันทึกบัญชีจำกเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี ได้แก่ ใบสำคัญรับ - จ่ำย ใบเสร็จรับเงิน
และสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรตรวจนับเงินสดย่อย
(3) ตรวจสอบด้ำนสินเชื่อโดยสุ่มตรวจสอบคำขอกู้ สัญญำเงินกู้ฉุกเฉิน /สำมัญ เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนและควำมถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสำรหลักฐำน
(4) ตรวจสอบด้ำนกำรลงทุน โดยพิจำรณำรำยละเอียดและควำมเหมำะสมในกำรลงทุน
(5) ตรวจสอบกำรเงินด้ำนรับฝำกจำกสมำชิกของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบด้ำนหนี้สิน โดยตรวจสอบหลักฐำนกำรเป็นหนี้ของสหกรณ์ และกำรชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
(7) ตรวจสอบด้ำนทุน โดยตรวจสอบกำรรับเงินค่ำหุ้นและกำรบันทึกบัญชี
(8) ตรวจสอบด้ำนทรัพย์สิน โดยตรวจสอบกำรซื้อและกำรบันทึกบัญชี
3. ผลการตรวจสอบ
ในระหว่ำงปี คณะผู้ตรวจสอบกิจกำรได้ทำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำน สมุดบัญชี ทะเบียนต่ำง ๆ และรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรเป็นประจำทุกเดือน จึงขอสรุปผลกำรตรวจสอบ ดังนี้
(1) การตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป
ในกำรประชุมครั้งแรกของกรรมกำรชุดใหม่ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ได้มีกำรเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมกำร
ในตำแหน่งต่ำง ๆ เพื่อจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนให้มีควำมเหมำะสม รวมถึงกำรมอบอำนำจในกำรทำธุรกรรมและดำเนินกำรเพื่อกิจกำรงำนสหกรณ์ ให้
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น รวมทั้งกำรนำเสนอแผนกำรตรวจสอบกิจกำรของผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจำปี 2564 ซึ่งครอบคลุมถึงกฎระเบียบของกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ เพื่อเป็นแผนดำเนินงำนในกำรตรวจสอบให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำกกำรตรวจสอบ
ในปีที่ผ่ำนมำ สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ดังนี้
(1.1) สหกรณ์ ได้ป ฏิบั ติงำนตำมระเบี ยบข้ อ บั งคับ และกฎหมำยที่เกี่ย วข้ อ ง รวมถึงมติของที่ป ระชุมใหญ่ แ ละมติคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม
(1.2) สหกรณ์ มี ก ำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี และก ำหนดกรรมกำรผู้ รับผิดชอบไว้อย่ำงชั ดเจน และ
คณะกรรมกำรได้ดำเนินกำรประชุมเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดวำระกำรประชุมไว้ล่วงหน้ำ และบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษรทุกครั้ง
ทั้งนี้ กำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำโดยส่วนใหญ่เป็นไปตำมแผนที่กำหนดไว้
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(1.3) จำกกำรตรวจสอบตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง (ปปง.) พบว่ำ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบตำมนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุ ภำพทำลำย
ล้ำงสูง สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 ลงวันที่ 23 กันยำยน 2564 อี กทั้ง สหกรณ์ได้มีกำร
ป้ อ งกันควำมเสี่ย งเพิ่ มเติม โดยกำรก ำหนดให้ สมำชิกกรอกแบบยืนยันกำรท ำธุรกรรมกำรเงิน (ตั้งแต่ 500 ,000 บำทขึ้ นไป) ซึ่งต้อ งระบุ ที่ มำของเงิน
อย่ำงชัดเจน
(1.4) สหกรณ์มีกำรพัฒนำกำรบริหำรงำนทั่วไปอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงสุด เช่น
กำรกำหนดวิสัยทัศน์ แผนงำน เป้ำหมำยและกลยุทธ์ไว้อย่ำงชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษร ทั้งด้ำนกำรเติบโต กำรบริหำร
จัดกำรระบบงำนภำยใน กิจกรรมเพื่อสมำชิกและสังคม กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสมำชิก โดยสหกรณ์ได้มีกำรติดตำมผ ล
กำรดำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง
กำรพัฒนำบุคลำกรหรือคณะกรรมกำรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในกำรทำงำนให้กับสหกรณ์ เช่น กำรกำหนดนโยบำยให้
กรรมกำรหรือฝ่ำยดำเนินกำรเข้ำอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์อย่ำงน้อยวำระละ 1 หลักสูตรต่อคน เช่น หลักสูตรกำรเงิน บัญชีและกำรบริหำร
สหกรณ์ขนำดเล็กรุ่น3 และกำรส่งเสริมให้สมำชิกเข้ำอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจกำรขั้นพื้นฐำน” เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนในตำแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์ ซึ่งควรมำจำกสมำชิกในหลำกหลำยวิชำชีพ อันจะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำสหกรณ์ฯ จำกมุมมองที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ปี 2564 มีกิจกรรมกำรพัฒนำที่จัดขึ้นทั้งสิ้น 10 กิจกรรม เช่น สัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่: กำรยกร่ำงข้อบังคับสหกรณ์ฯ สัมมนำกำรยกร่ำงข้อบังคับ
สอ.มวล. กำรอบรมควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ หัวข้อ “กำรใช้ Social network อย่ำงปลอดภัย” และ กำรศึกษำดูงำนออนไลน์ สอ.มทส. เป็นต้น
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์และจัดโครงกำรต่ำง ๆ ให้สมำชิกได้มีส่วนร่วม เช่น กำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่และกิจกรรม
“ออมเงินได้ ใช้เงินเป็น” โครงกำร “กำรบริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจำกกฎกระทรวง และกฎหมำยสหกรณ์” โครงกำร “ให้ควำมรู้เรื่องสำรเคมี
ในชีวิตประจำวัน” โครงกำร “ออมหุ้นรำยเดือน กับ WUCOOP” โครงกำร “วันออมแห่งชำติ” โครงกำร "รณรงค์ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ" เป็นต้น รวมถึง
กำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกในเรื่องต่ำงๆ เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เรื่องต่ำงๆ ในเฟสบุ๊คของสหกรณ์ฯ หรือกำรออก มำตรกำรช่วยเหลือสมำชิก
เพื่อสู้ภัยไวรัสโควิด-19 เป็นต้น
(2) การตรวจสอบด้านการเงิน
ในปี 2564 สหกรณ์ได้มีนโยบำยในกำรรักษำเงินสดย่อยเป็นไปตำมระเบียบที่กำหนดไว้และมียอดเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงตำมบัญชี
ณ วันที่ตรวจนับ นอกจำกนี้ กำรจ่ำยเงินทุกครั้งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอำนำจอย่ำงเหมำะสม และมีกำรบันทึกบัญชีในส่วนของเงินสดและเงินฝำกธนำคำร
ไว้อย่ำงถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ สหกรณ์ ยังคงปฏิบั ติตำมระเบี ย บกำรรัก ษำเงินสดย่อ ยได้อ ย่ำ งเหมำะสม และกำรบั นทึก บั ญ ชีได้มีก ำรบั นทึก อย่ำงถูก ต้อ ง
ครบถ้วน
(3) การตรวจสอบด้านสินเชื่อ
จำกกำรตรวจสอบสัญญำและกำรจ่ำยเงินให้กู้ฉุกเฉิน เงินให้กู้สำมัญ และเงินให้กู้พิเศษแก่สมำชิก พบว่ำ สหกรณ์ได้ปฏิบัติงำนตำม
ระเบียบเกี่ยวกับกำรให้เงินกู้และมีกำรรวบรวมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรกู้เงินอย่ำงครบถ้วน โดยในงวดบัญชี 2564 สหกรณ์ได้ให้เงินกู้ยืมแก่สมำชิกและ
เปรียบเทียบผลสำเร็จกับเป้ำหมำยดำเนินงำนประจำปี 2564 ซึ่งมีรำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บำท)
รายการ

ยอดยกมา

ยอดรายการระหว่างปี
ให้กู้เพิ่ม

ชาระคืน

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

คงเหลือ

ผลสาเร็จ
(%)

เงินกู้ฉุกเฉิน

4,180,110.00

5,191,600.00

7,666,160.00

1,705,550.00

5,000,000.00

103.83

เงินกู้สำมัญ

598,956,360.70

147,044,700.00

120,183,796.12

625,817,264.58

120,000,000.00

122.54

เงินกู้พิเศษ

191,383,225.47

149,930,990.00

157,779,411.13

183,534,804.34

145,000,000.00

103.40

รวม

794,519,696.17

302,167,290.00

285,629,367.25

811,057,618.92

270,000,000.00

111.91

จำกตำรำงสรุปข้ำงต้นจะเห็นว่ำ สหกรณ์มีกำรให้กู้ประเภทต่ำง ๆ สูงกว่ำเป้ำหมำยดำเนินกำรที่ตั้งไว้ โดยในภำพรวมของกำรปล่อยกู้
ทั้งหมดเกิดผลสำเร็จ 111.91% ซึ่งสูงกว่ำปีก่อนที่มีผลสำเร็จ 93.94%
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(4) การตรวจสอบด้านการลงทุน
จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ สหกรณ์ ฯ น ำเงินทุ น ไปใช้ ใน 3 ส่ ว นหลัก คือ 1) กำรปล่อ ยกู้ให้ กับ สมำชิ ก (ตำมที่ ก ล่ ำวแล้ว ข้ ำ งต้ น )
2) กำรฝำกเงินในสหกรณ์อื่นและธนำคำร และ 3) กำรลงทุนในหุ้นสหกรณ์ต่ำงๆ และหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งมีเอกสำรหลักฐำนกำรลงทุน
และบันทึกบัญชีอย่ำงถูกต้องครบถ้วน โดยในปี 2564 มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรลงทุนดังนี้
(หน่วย : บำท)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายการ
ปี 2563
ปี 2564
บาท
%
การฝากเงินในสหกรณ์อื่นและธนาคาร
เงินฝำกประจำในธนำคำร
509,463.54
7,799.23
(501,664.31)
(98.47)
สลำกออมสิน
4,000,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
เงินฝำกสหกรณ์อื่น
56,304,387.31
143,926,225.30
87,621,837.99
155.62
รวมเงินฝากในสหกรณ์อื่นและธนาคาร
60,813,850.85
147,934,024.53
87,120,173.68
143.26
การลงทุนในหุ้นสหกรณ์ฯ และหลักทรัพย์ฯ
ตั๋วสัญญำใช้เงิน ชสอ. (12 เดือน)
5,000,000.00
0.00
(5,000,000.00)
(100.00)
เงินลงทุนในหุ้นสหกรณ์อื่น
18,013,060.00
18,013,460.00
400.00
0.00
เงินลงทุนในหุ้นกู้
(หลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำด)
23,000,000.00
23,000,000.00
0.00
0.00
รวมเงินลงทุนทั้งหมด
46,013,060.00
41,013,460.00
(4,999,600.00)
(10.87)
สหกรณ์มีผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุ้นสหกรณ์อื่นและหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดในปี 2564 จำนวน 1,846,734.90
บำท เมื่อพิจำรณำจำกเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 2,000,000 บำท จึงคิดเป็นผลสำเร็จ 92.34%
(5) การตรวจสอบด้านการรับฝากเงิน
ได้ตรวจสอบกำรจัดทำทะเบียนเงินรับฝำกจำกสมำชิก ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ และทรัพย์ประดู่ พบว่ำมีกำร
บันทึกข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรฝำก/ถอนไว้อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง โดยมีรำยละเอียดเงินรับฝำกประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้
(หน่วย : บำท)
ยอดรายการระหว่างปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คงเหลือ
รายการ
ยอดยกมา
เพิ่มระหว่างปี
ลดระหว่างปี
บาท
%
ออมทรัพย์
40,990,567.03
54,193,386.58
36,652,992.52
58,530,961.09
17,540,394.06
42.79
ออมทรัพย์พิเศษ
105,191,900.89
29,967,455.50
49,716,088.60
85,443,267.79 (19,748,633.10) (18.77)
ทวีทรัพย์
147,970,886.46 759,324,573.01 715,444,673.15 191,850,786.32
43,879,899.86
29.65
ทรัพย์ประดู่
12,749,800.00
10,199,600.00
7,858,500.00
15,090,900.00
2,341,100.00
18.36
รวม
306,903,154.38 853,685,015.09 809,672,254.27 350,915,915.20
44,012,760.82
14.34
จำกตำรำงสรุปข้ำงต้นจะเห็นว่ำ ในภำพรวม สหกรณ์มีเงินรับฝำกเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน คิดเป็น 14.34% ซึ่งเป็นอัตรำที่ใกล้เคียงกับปีที่
ผ่ำนมำ (14.56%) และหำกเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยดำเนินงำนประจำปี 2564 จำนวน 750,000,000 บำท จะเห็นว่ำสหกรณ์มีกำรรับฝำกเงินในงวดนี้
จำนวน 853,685,015.09 บำท คิดเป็นผลสำเร็จ 113.82% ซึ่งถือว่ำสหกรณ์ ประสบควำมสำเร็จด้ำนกำรรับฝำกเงิน โดยมีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์เพิ่มขึน้
มำกที่สุด ซึ่งเงินฝำกประเภทออมทรัพย์มีหลำกหลำยบัญชี ประกอบด้วย บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป ออมทรัพย์วันเกิด ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ และ ออมทรัพย์
plus จึงทำให้มียอดเงินฝำกที่สูงกว่ำบัญชีอื่น ๆ
นอกจำกนี้ สหกรณ์ยังมีกำรรับ ฝำกเงินจำกสหกรณ์อื่นเป็นระยะเวลำ 36 เดือน ให้อัตรำดอกเบี้ย 3.8% (หรือ 1% กรณีถอนคืน
ก่อนครบกำหนด) จำนวน 20,000,000 บำทด้วย
(6) การตรวจสอบด้านหนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 สหกรณ์ฯ ไม่มีหนี้สินในส่วนของกำรกู้ยืมเงิน คงเหลือ แต่ในระหว่ำงปี ได้ มีกำรกู้ยืมเงินในรูปแบบของ
ตั๋วสัญญำใช้เงินระยะสั้น จำกธนำคำรกรุงไทย โดยมีก ำรออกตั๋วสัญญำใช้เงินวันที่ 12 มีนำคม 2564 และชำระ เรียบร้อยแล้ว วันที่ 29 มีนำคม 2564
เพื่อนำมำใช้หมุนเวียนในกิจกำร และได้กำรบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนในปี 2564 สหกรณ์ไม่มีกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินอื่นเพิ่มเติม
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(7) การตรวจสอบด้านทุน
จำกกำรตรวจสอบเอกสำรกำรชำระค่ำหุ้นของสมำชิกพบว่ำ สหกรณ์ฯ ได้มีกำรบันทึกบัญชี และมีเอกสำรประกอบอย่ ำงครบถ้วน
ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ โดยในปี 2564 มีกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนเรือนหุ้น ดังนี้
รายการ

ยอดยกมา

จำนวนสมำชิก/สมำชิกสมทบ
(คน)
ทุนเรือนหุ้น (บำท)

1,392
482,453,750.00

ยอดรายการระหว่างปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
125
68
52,347,740.00

14,097,940.00

1,449

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
115

ผลสาเร็จ
(%)
108.70

520,703,550.00

51,000,000.00

102.64

คงเหลือ

สำหรับปี 2564 สหกรณ์ฯ มีจำนวนสมำชิกและมูลค่ำทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นในระหว่ำงปี จะเห็นว่ำมีผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
ที่ตั้งไว้ คิดเป็นผลสำเร็จ 108.70 และ 102.64% ตำมลำดับ
(8) การตรวจสอบด้านทรัพย์สิน
ในปีบัญ ชี 2564 สหกรณ์ฯ มีกำรบันทึกรำยกำรสินทรัพย์เพิ่มเติม 1 รำยกำร คือ ค่ำว่ำจ้ำงกำรออกแบบอำคำรสำนักงำนหลังใหม่
จำนวน 60,000 บำท โดยมีกำรบันทึกรำยกำรทำงบัญชีและเอกสำรหลักฐำนอย่ำงถูกต้องครบถ้วน
โดยกำรออกแบบสำหรับอำคำรสำนักงำนหลังใหม่มีกำรเริ่มออกแบบในเดือน กรกฎำคม 2564 ตำมสัญญำมีกำรกำหนดกำรส่งมอบ
งำน จำนวน 3 งวดตำม TOR ประกอบด้วย เดือน กรกฎำคม สิงหำคม และ กันยำยน 2564 สำหรับงวดที่ 1 และ 2 ได้มีกำรส่งมอบงำนเป็นที่เรียบร้อย
ตำมระเบียบว่ำด้ว ยเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุ พ.ศ. 2564 และได้มีกำรจ่ำยชำระค่ำออกแบบแล้ว โดย งวดที่ 1 จ่ำยชำระในเดือนสิงหำคม
จำนวน 20,000 บำท และงวดที่ 2 จ่ำยชำระในเดือนกันยำยน จำนวน 40,000 บำท รวมเงินทั้งสิ้น 60,000 บำท โดยใช้ชื่อบัญชี อำคำรระหว่ำงก่อสร้ำง
ซึ่งได้มีก ำรรับรู้เป็ นรำยกำรทรัพ ย์สินของสหกรณ์ ฯ ถูก ต้องตำมหลัก กำรบั ญ ชีที่รับ รองทั่วไป และสำหรับ งวดที่ 3 คณะอนุกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงงำน
ออกแบบก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนสหกรณ์ฯ ได้มีกำรขยำยเวลำกำรส่งมอบงำนจำกเดิมเดือนกันยำยน 2564 เป็นเดือนตุลำคม 2564 เนื่องจำกสหกรณ์ฯ
มีกำรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมจำกแบบอำคำรเดิม ส่งผลกระทบต่อกำรคำนวณโครงสร้ำงและกำรประมำณรำคำก่อสร้ำงของอำคำร
4. ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ
จำกข้อมูลในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนปีก่อน และประมำณกำรรำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยประจำปี 2564 พบว่ำมีผลต่ำงและผลสำเร็จดังนี้
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จำกข้อ มูลจะเห็ นว่ำ สหกรณ์ฯ มีรำยได้รวมเพิ่มขึ้ น 5.44% คิดเป็ นผลสำเร็จ 100.87% ในส่ว นของค่ำ ใช้จ่ำยรวมลดลง 0.71%
เนื่องจำกมีกำรชำระหนี้ทำให้ค่ำดอกเบี้ยจ่ำยลดลง ส่งผลให้ในปี 2564 มีกำไรสุทธิเพิ่ มสูงขึ้นจำกปีก่อน 7.30% ซึ่งหำกพิจำรณำในภำพรวม สหกรณ์ฯ
สำมำรถบริหำรจัดกำรให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดยมีผลสำเร็จ 102.94%
5. การตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ และรายการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ
ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีข้อเสนอแนะจำกผลกำรตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2564 ดังนี้
1) ค่ำ ใช้ จ่ ำยในกำรประชุม ใหญ่ จ ำนวน 41,695.20 บำท มี ก ำรบั น ทึ ก รับ รู้เป็ นค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในเดื อ นมกรำคม 2564 พบว่ำ มี เอกสำร
ประกอบกำรบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน แต่รำยกำรนี้เป็นค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในเดือนธันวำคม 2563 ดังนั้น ตำมหลักกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ควรรับรู้รำยกำรค่ำใช้จ่ำยนี้ในเดือนที่เกิดรำยกำร คือ เดือนธันวำคม 2563 เพื่อประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบผลกำรดำเนินงำน
รำยเดือนช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนได้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมกำรบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยนี้ยังคงอยู่ในรอบปีบัญชี 2564 จึงไม่
เสนอรำยกำรปรับปรุงบัญชี
2) สหกรณ์ฯ มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรฝำกเงินของ สอ.ตำรวจนครศรีธรรมรำช จำกประเภทออมทรัพย์ ซึ่งมีสภำพคล่องสูง เป็น
ประเภทฝำกประจำ 24 เดือนนั้น คณะผู้ตรวจสอบเห็นว่ำ ในเบื้องต้นจำกแผนกำรดำเนินงำนที่สหกรณ์ฯ ที่ได้จัดทำไว้นั้นไม่กระทบต่อ
แผนกำรคืนเงินให้มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ แต่ทำงสหกรณ์ฯ ควรมีกำรจัดทำแผนกำรใช้กระแสเงินสดของสหกรณ์ฯ อย่ำงระมัดระวัง
และรอบคอบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทรำบ

อำจำรย์ศริ ิพร สว่ำงอำรียร์ ักษ์
ประธำนผูต้ รวจสอบกิจกำร
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อำจำรย์อลิศรำ สระโมฬี
ผู้ตรวจสอบกิจกำร

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 อนุมัติงบการเงินประจาปีบญ
ั ชี 2564
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ได้จัดทำงบกำรเงิน(งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุน งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน) ตำมพระรำชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่ำด้วยกำรบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2564
พิจำรณำแล้ว มีมติเห็นชอบรับรองงบกำรเงินประจำปีบญ
ั ชี 2564 (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปีบัญชี 2564
มติที่ประชุม
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4.2

อนุมัติจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีบัญชี 2564

กำรดำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประจำปีบญ
ั ชี 2564 มีกำไรสุทธิ
จำนวน 44,780,277.94 บำท คณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
พิจำรณำแล้วเสนอกำรจัดสรรกำไรสุทธิตำมข้อ 28 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2554 ดังนี้
รายการ
1. ทุนสำรอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
(ตำม พรบ.สหกรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์กำหนด และตำมแผนงำน
สหกรณ์ กำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15%)
2. ค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ
แต่ไม่เกินสำมหมื่นบำท(ตำมกฎกระทรวงกำหนด)
3. ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นวันสิ้นปี
(ตำมข้อบังคับสหกรณ์กำหนด)
4. ทุนเพื่อจัดให้มีสำนักงำน
5. ทุนสำธำรณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ(1)
6. ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรม
7. กองทุนช่วยเหลือสมำชิก(2)
8. กองทุนสวัสดิกำรเพื่อบำเหน็จสมำชิก(2)
9. กองทุนสวัสดิกำรเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมำชิก (2)
10. เงินปันผล (5.12%ต่อปี)
11. เงินเฉลี่ยคืน (12.10%)
12. เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
รวม

ปีบัญชี 2564
จานวนเงิน
%
6,744,912.94
15.06

หน่วย : บำท

ปีบัญชี 2563
จานวนเงิน
%
6,281,093.64
15.05

30,000.00

0.07

30,000.00

0.07

100,000.00

0.22

100,000.00

0.24

300,000.00
30,000.00
210,000.00
2,729,000.00
2,635,000.00
0.00
25,250,839.00
5,905,526.00
845,000.00
44,780,277.94

0.67
0.07
0.47
6.09
5.88
0.00
56.39
13.19
1.89
100.00

220,000.00
1,720,000.00
220,000.00
1,800,000.00
1,180,000.00
0.00
23,318,397.00
6,074,439.00
790,000.00
41,733,929.64

0.53
4.12
0.53
4.31
2.83
0.00
55.87
14.56
1.89
100.00

หมายเหตุ : (1) สหกรณจัดสรรทุนสาธารณประโยชนนอยกวาทุกป เพราะตามระเบียบฯ เดิมกําหนดวัตถุประสงคในการจายเพื่อสวัสดิการสมาชิก (ไดแก ทุนเพื่อการศึกษาบุตร
สงเคราะหการศพ สวัสดิการออมทรัพยวันเกิด สวัสดิการสมาชิกไมมีบุตร สวัสดิการสมาชิกเปนขวัญกําลังใจในวันเจ็บปวย ชวยเหลือกรณีเจ็บปวย และกรณีประสบภัยพิบัติ
เปนตน) และเพื่อสาธารณประโยชนอื่น ๆ (ไดแก กิจกรรมสาธารณประโยชน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ) แตหลังจากขอบังคับฉบับใหม (ตามวาระที่ 4.7) มีผลบังคับใช
สวัสดิการสมาชิกจะไปจายในทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมจายผานทุนสาธารณประโยชน ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 มีทุนสาธารณประโยชน
จํานวน 9,677,930.64 บาท รวมกับที่จัดสรรเพิ่มปนี้เปนเงิน 9,707,930.64 บาท สามารถรองรับกิจกรรมตาง ๆ ได
(2) ปนี้สหกรณจัดสรรกองทุนเกี่ยวกับสวัสดิการรวม 5,364,000.00 บาท เนื่องจากเมื่อขอบังคับฉบับใหมมีผลบังคับใช สหกรณจะกําหนดระเบียบฯ วาดวย
ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว โดยจะโอนกองทุนชวยเหลือสมาชิก กองทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก และกองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อ
ชวยเหลือสมาชิก เขาเปนทุนสวัสดิการฯ (ตามวาระที่ 4.8) และสวัสดิการตาง ๆ ที่จา ยผานทุนสาธารณประโยชนตาม (1) จะจายผานทุนสวัสดิการฯ ทั้งหมด ทําใหตองใชเงิน
จํานวนมาก ณ วันที่ 30 ก.ย. 64 มีทุนเกี่ยวกับสวัสดิการฯ จํานวน 19,899,734.86 บาท รวมกับที่จัดสรรเพิ่มปนี้เปนเงิน 25,263,734.86 บาท

การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีบัญชี 2564 ตามที่เสนอมีผลดังนี้
รายการ
1.

2.
3.

การจัดสรรให้สมาชิก
1.1 กลับมำเป็นของสมำชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)
เงินปันผล (5.12%)
เงินเฉลี่ยคืน (12.10%)
1.2 เป็นผลประโยชน์แก่สมำชิก (ทุนสำรองและทุนสะสมอื่น ๆ)
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

ปีบัญชี 2564
จานวนเงิน
43,905,277.94
31,156,365.00
25,250,839.00
5,905,526.00
12,748,912.94
30,000.00
845,000.00

หน่วย : บำท
%
98.04
69.58
28.46
0.07
1.89

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัตจิ ัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชี 2564
มติที่ประชุม
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ปีบัญชี 2563
จานวนเงิน
40,913,929.64
29,392,836.00
23,318,397.00
6,074,439.00
11,521,093.64
30,000.00
790,000.00

%
98.04
70.43
27.61
0.07
1.89

4.3

การกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน และค่าเบี้ยประชุม

ตำมข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 ข้อ 71(5) อำนำจหน้ำที่ของที่ประชุมใหญ่กำหนดให้
“พิจำรณำกำหนดบำเหน็จ และค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรดำเนินกำร กรรมกำรอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบกิจกำร”
และตำม (ร่ำง)ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565 ที่นำเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2564 ไม่มีกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ดังนั้น คณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบให้กำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยง
กำรปฏิบัติงำน แทนค่ำตอบแทน และปรับหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำเบีย้ ประชุม นำเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ เพื่อพิจำรณำ โดยเป็นไป
ตำมข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 ข้อ 71(6) “พิจำรณำกำหนดค่ำเบี้ยเลีย้ ง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำเบี้ยประชุมของ
กรรมกำรดำเนินกำร และผูต้ รวจสอบกิจกำร” ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การจ่ายและอัตราการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน กำหนดดังนี้
(1) กรรมกำรที่ได้รับค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรปฏิบัติงำน จะต้องมีกำรบันทึกกำรปฏิบัติงำน
ตำมแบบที่สหกรณ์กำหนด
(2) อัตราการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน กำหนดดังนี้
ที่
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)
(2.6)
(2.7)
(2.8)
(2.9)

ตาแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 1
รองประธำนกรรมกำรคนที่ 2
เลขำนุกำร
(คณะกรรมกำรดำเนินกำร)
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
เหรัญญิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก
เลขำนุกำร
(คณะกรรมกำรอำนวยกำร/คณะกรรมกำรเงินกู้/
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์)
กรรมกำรอื่น ๆ
(ที่ไม่ใช่ตำแหน่งตำมข้อ (2.1) –(2.8)

ค่าเบี้ยเลี้ยง
วันละ 300 บำท เดือนหนึ่งจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 2,100 บำทต่อเดือน
วันละ 300 บำท เดือนหนึ่งจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 1,200 บำทต่อเดือน
วันละ 300 บำท เดือนหนึ่งจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 1,200 บำทต่อเดือน
วันละ 300 บำท เดือนหนึ่งจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 1,500 บำทต่อเดือน
วันละ 300 บำท เดือนหนึ่งจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 300 บำทต่อเดือน
วันละ 300 บำท เดือนหนึ่งจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 1,500 บำทต่อเดือน
วันละ 300 บำท เดือนหนึ่งจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 300 บำทต่อเดือน
วันละ 300 บำท เดือนหนึ่งจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 300 บำทต่อเดือน
วันละ 300 บำท

กรณีที่ผู้ช่วยเหรัญญิกปฏิบัติหน้ำที่แทนเหรัญญิก ให้จ่ำยเพิ่มตำมจำนวนวันที่ปฏิบัติหน้ำที่แทน
โดยสองตำแหน่งรวมกันต้องจ่ำยไม่เกิน 1,800 บำทต่อเดือน
กรณีดำรงตำแหน่งหลำยตำแหน่ง ให้รับค่ำเบี้ยเลี้ยงฯ ในตำแหน่งที่สูงกว่ำตำแหน่งเดียว
(เช่น เลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำร ดำรงตำแหน่ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรอำนวยกำรด้วย ให้ได้รับค่ำเบี้ยเลีย้ งฯ ในตำแหน่ง
คณะกรรมกำรดำเนินกำรในตำแหน่งเดียว)
ภำยในวันเดียวกัน หำกกรรมกำรตำมวรรคก่อน ได้รับสิทธิค่ำเบี้ยประชุม ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมของ
คณะใดแล้ว จะไม่มสี ิทธิรับค่ำเบีย้ เลี้ยงฯ
2. หลักเกณฑ์การจ่ายและอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กำหนดดังนี้
(1) ให้คณะกรรมกำรอำนวยกำร คณะกรรมกำรเงินกู้ และคณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์
ได้รับค่ำเบี้ยประชุมเหมำจ่ำยเป็นรำยเดือน เฉพำะเดือนที่มีกำรประชุม หำกเดือนใดมีกำรประชุมเกินกว่ำ 1 ครั้ง ให้จ่ำยค่ำเบี้ยประชุม
เพียงครั้งเดียว และหำกเดือนใดไม่มีกำรประชุม ก็จะไม่มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุม
(2) ให้คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำนนอกเหนือจำกข้อ (1) ให้ได้รับ
ค่ำเบี้ยประชุมตำมควำมจำเป็นในกำรประชุม
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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หากเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการในชุด
นั้น ๆ ทาบันทึกชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องประชุมเสนอประธานกรรมการอนุมัติก่อนการประชุม จึงจะมีสิทธิเบิก
ค่าเบี้ยประชุม
(3) กรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละตำแหน่ง ไม่สำมำรถเข้ำประชุมได้ และมีบคุ คลอื่นทำหน้ำที่แทน
ในที่ประชุม ให้จ่ำยค่ำเบีย้ ประชุมแก่ผู้ทำหน้ำที่แทนในอัตรำค่ำเบี้ยประชุมของผู้รับผิดชอบหลัก
(4) กรณีที่เดือนใด ผูต้ รวจสอบกิจกำรเข้ำประชุมพร้อมกัน ให้จ่ำยค่ำเบี้ยประชุมเพียง 1 คน เท่ำนั้น
(5) กรณีที่มีความจาเป็นต้องเชิญสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือกรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ชุดนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้สิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมได้
ให้ประธำนกรรมกำรหรือเลขำนุกำรในชุดนั้น ๆ ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลควำมจำเป็นตำมควำมใน
วรรคแรกเสนอประธำนกรรมกำรอนุมัติก่อนกำรประชุม จึงจะมีสิทธิเบิกค่ำเบี้ยประชุม
(6) อัตราค่าเบี้ยประชุม กำหนดดังนี้
ที่

ตาแหน่ง

(6.1) - ประธานกรรมการ และเลขานุการ
(คณะกรรมกำรดำเนินกำร/คณะกรรมกำรอำนวยกำร/คณะกรรมกำรเงินกู้/
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์)
- ประธานอนุกรรมการ และเลขานุการ
(คณะอนุกรรมกำรประเมินรำคำและตรวจสอบหลักทรัพย์)
(6.2) - รองประธานกรรมการ และกรรมการ
(คณะกรรมกำรดำเนินกำร/คณะกรรมกำรอำนวยกำร/คณะกรรมกำรเงินกู้/
คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์)
- เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก และผู้ช่วยเลขานุการ
(คณะกรรมกำรดำเนินกำร)
- รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ
(คณะอนุกรรมกำรประเมินรำคำและตรวจสอบหลักทรัพย์)
(6.3) - ประธานกรรมการ หรือ ประธานคณะอนุกรรมการ หรือ หัวหน้าคณะทางาน
- เลขานุการ
(คณะกรรมกำรอื่น ๆ/คณะอนุกรรมกำร/คณะทำงำน)
(6.4) - รองประธานกรรมการ หรือ รองประธานคณะอนุกรรมการ หรือ รองหัวหน้าคณะทางาน
- กรรมการ หรือ อนุกรรมการ หรือ คณะทางาน
(คณะกรรมกำรอื่น ๆ/คณะอนุกรรมกำร/คณะทำงำน)
(6.5) - ผู้ตรวจสอบกิจการ
(6.6)
สมาชิก สมาชิกสมทบ และกรรมการอื่น ๆ ที่เข้าประชุมตามเงื่อนไขข้อ 2(5)

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน)
600

400

400

300

400
300

หมายเหตุ : อัตราค่าเบี้ยประชุมตาม (6.1) – (6.5) เป็นอัตราเดิมที่ที่ประชุมใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
อนุมัติ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำกำหนดค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรปฏิบตั ิงำน และค่ำเบีย้ ประชุม
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
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4.4

อนุมัติแผนงานประจาปีบญ
ั ชี 2565-2567 และงบประมาณรายจ่ายประจาปีบญ
ั ชี 2565

คณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
พิจำรณำเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำดังนี้
1. แผนงำนประจำปีบัญชี 2565–2567
2. เป้ำหมำยดำเนินงำนประจำปีบญ
ั ชี 2565
3. เปรียบเทียบประมำณกำรรำยได้ รำยจ่ำยและผลกำรดำเนินงำนประจำปีบัญชี 2564
และประมำณกำรปีบัญชี 2565
4. งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีบญ
ั ชี 2565
(รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำ
มติที่ประชุม

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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(ร่าง) แผนงาน 3 ปี (ปีบัญชี 2565-2567)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
……………………….
1. วิสัยทัศน์ : สหกรณ์มั่นคง ดำรงควำมโปร่งใส ใส่ใจคุณภำพชีวิตสมำชิก
2. พันธกิจ : พันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 5

กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคง
พันธกิจที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสวัสดิกำร
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรออม
พันธกิจที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสินเชื่อ
กำรดำเนินกำรด้ำนสำธำรณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน

3. แผนงานดาเนินการ
พันธกิจที่ 1 การบริหารจัดการด้านความมั่นคง
แผนงาน : การบริหารการดาเนินงาน
กลยุทธ์
1. กำรจัดทำแผนงำนและ
แผนดำเนินงำน

2. กำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

3. กำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร

4. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกำรควบคุมภำยใน
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โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ประจาปี
2565
2566
2567

โครงการ “สัมมนาการจัดทาแผนงานและแผนดาเนินงานประจาปี” 2 โครงกำร 2 โครงกำร
- สัมมนำร่วมระหว่ำงสมำชิก/กรรมกำร/ผู้ตรวจสอบกิจกำร/
ฝ่ำยจัดกำร/หน่วยงำนรำชกำร
- สัมมนำร่วมระหว่ำงกรรมกำร/ฝ่ำยจัดกำร
1. โครงการพัฒนาระบบงาน
1 โครงกำร 1 โครงกำร
- พัฒนำเว็บไซต์ / สร้ำง App ตรวจสอบสิทธิ กำรกู้/กำรคำประกัน
2. โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยของโปรแกรมระบบงาน
- ทบทวนระเบียบกำรควบคุมกำรปฏิบัติ กำรใช้ และกำรรักษำควำม
ปลอดภัย / ประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนขันต่ำของกำรควบคุม
ภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัย
3. โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่กรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่
1. โครงการพัฒนาบุคลากร
1 โครงกำร 1 โครงกำร
- ประชุม สัมมนำ อบรมควำมรู้หลักสูตรต่ำง ๆ ด้ำนสหกรณ์หรือ
วิชำกำร / กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเป็นกรรมกำรมืออำชีพ
/ เส้นทำงสู่กรรมกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำร / โครงกำรเพำะพันธุ์กล้ำ
สหกรณ์
2. โครงการสร้างสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์
- ร่วมกิจกรรมเขตพืนที่สหกรณ์สมำชิกภำค/ชสอ. และสถำบันใน
ขบวนกำรสหกรณ์ / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษำดูงำนสหกรณ์อื่น
(Onsite หรือ Online)
3. โครงการผู้แทนหน่วยงาน
- ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของสหกรณ์
1. โครงการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง
2 โครงกำร 2 โครงกำร
- ด้ำนกลยุทธ์/สินเชื่อ/ผลตอบแทน/สภำพคล่อง/กำรปฏิบัติกำร/
กำรลงทุน/กำรฟอกเงินฯ
2. โครงการรักษาระดับการควบคุมภายใน
- ระดับกำรจัดชันกำรควบคุมภำยในจำกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์/
ผู้สอบบัญชี

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

2 โครงกำร

1 โครงกำร

1 โครงกำร

2 โครงกำร

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

5. กำรบริหำรเพื่อควำม
มั่นคงและเชื่อมั่น

พันธกิจที่ 2

1. โครงการรักษาระดับทุนสารอง
- กำรจัดสรรกำไรสุทธิ / กำรให้ควำมรู้หลักกำร อุดมกำรณ์ของ
กำรเพิ่มทุนสำรอง
2. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
- กำรรักษำระดับสินทรัพย์สภำพคล่องตำมเกณฑ์

>15.0%

>15.0%

>15.0%

>3.0%

>3.0%

>3.0%

การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ
แผนงาน : การบริหารจัดการด้านสวัสดิการ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. การบริหารจัดการสวัสดิการ
- เพิ่มเติมสวัสดิกำร/ทบทวนสวัสดิกำรเดิมทังระบบ
2. การจัดสรรทุนสวัสดิการ
- กำรจัดสรรกำไรเป็นทุนสวัสดิกำร
2. กำรสร้ำงควำมพึงพอใจ โครงการสารวจความพึงพอใจ
ด้ำนสวัสดิกำรของสมำชิก - จัดทำแบบสำรวจพร้อมสรุปผล
3. กำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
1. โครงการอบรมวิชาชีพและวิชาการ
คุณภำพชีวิตให้แก่
- จัดอบรมวิชำชีพ (Onsite/Online) / เผยแพร่คลิปวิดิโอ
สมำชิก
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
- กิจกรรม (เดิน/วิ่ง/จักรยำน) สะสมข้อมูล จำนวนวัน จำนวนครัง
ระยะทำง เวลำ) /รำงวัลตอบแทน
1. กำรจัดสวัสดิกำร

พันธกิจที่ 3

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ประจาปี
2565
2566
2567

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ประจาปี
2565
2566
2567
ต่อเนื่อง

มี

มี

มี

> 80%
> 80%
> 85%
3 โครงกำร 3 โครงกำร 3 โครงกำร
1 โครงกำร

การบริหารจัดการด้านการออม
แผนงาน : การบริหารจัดการด้านการออม

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

การส่งเสริมการออมเงินฝากและการออมหุ้น
- โครงกำรเพื่อนชวนเพื่อนออม (มหัศจรรย์ดอกเบีย) : เงินฝำก Buddy
เพื่อนชวนเพื่อน / เงินฝำกทวีคูณ (ดอกเบียขันบันได)
- โครงกำรออมหุ้นเกือกูลเพิ่มพูนสมบัติ
- โครงกำรออมวันครบรอบสหกรณ์ (ก.พ. ของทุกปี)
2. กำรรณรงค์/ส่งเสริมให้
1. โครงการให้ความรู้สู่การลงทุน
ควำมรู้สมำชิกเกี่ยวกับ
- ให้ควำมรู้ด้ำนกำรออม/กำรลงทุนแบบใหม่ (Talk show)
กำรออม/ควำมสำคัญของ 2. โครงการ Club House การออมและการลงทุน
กำรออม
- ให้คำปรึกษำสมำชิกเกี่ยวกับกำรออม/กำรลงทุน
3. กำรจัดหรือเข้ำร่วม
โครงการวันออมแห่งชาติ
กิจกรรมวันออมแห่งชำติ
1. กำรส่งเสริมกำรออม

เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ประจาปี
2565
2566
2567
3 โครงกำร

2 โครงกำร

1 โครงกำร 1 โครงกำร 1 โครงกำร

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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พันธกิจที่ 4

การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
แผนงาน : การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ

กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1. กำรแก้ไขปัญหำทำง
กำรเงินหรือช่วยเหลือ
สมำชิก

2. กำรบริหำรหนีไม่ให้เป็น
หนีที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้

พันธกิจที่ 5

1. โครงการช่วยเหลือปัญหาทางการเงิน
- เงินกู้เพื่อ Refinance / เงินกู้ระยะสัน / ช่วยเหลือผู้คำประกัน
รับภำระเงินกู้ / คลินิคหำรือปัญหำกำรเงิน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน
- ทบทวน โครงกำรเงินกู้คู่เงินออม / เงินกู้เกษียณปลอดหนี /
กำรทบทวนผลิตภัณฑ์เงินกู้ทังระบบ
โครงการบริหารจัดการหนี้
- ติดตำม เร่งรัดหนีผิดนัด หนีค้ำงชำระ หนีชำระล่ำช้ำ / คลินิคหำรือ
ปัญหำกำรเงิน

2 โครงกำร 2 โครงกำร 2 โครงกำร

<1.0%

<1.0%

<1.0%

การดาเนินการด้านสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและชุมชน
แผนงาน : กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์

กลยุทธ์
กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์และกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ประจาปี
2565
2566
2567

โครงการ/กิจกรรม
1. กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ด้ำน
(1) ศำสนำ/วัฒนธรรม
(2) กำรศึกษำ/กีฬำ
(3.) กำรแพทย์/กำรพยำบำล
(4) กำรช่วยเหลือ/ป้องกัน/บรรเทำภัยธรรมชำติ/ภัยพิบัติ
(5) ด้ำนกำรแสดงถึงควำมจงรักภักดี
(6) อื่น ๆ เพื่อสังคมชุมชน
2. กิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้ำน
(1) กำรประหยัด
(2) กำรบำบัดและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(3) กำรนำกลับมำใช้ซำ
(4) กำรลดใช้สำรเคมีหรือใช้สิ่งอื่นทดแทน
(5) กำรรักษำสภำพแวดล้อมแหล่งนำและชุมชน
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เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ประจาปี
2565
2566
2567
5 กิจกรรม

5 กิจกรรม

เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 2565
1.
2.
3.
4.

จำนวนสมำชิก/สมำชิกสมทบ(เข้ำใหม่)
ทุนเรือนหุ้น
เงินรับฝำก (จำกสมำชิก)
ให้บริกำรเงินกู้ยืม
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สำมัญ
เงินกู้พิเศษ
5. ประมำณกำรรำยได้มำกกว่ำรำยจ่ำย

150
54.00
930.00
305.00
5.00
150.00
150.00
46.35

รำย
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท

เปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่ายและผลการดาเนินงาน ประจาปีบัญชี 2564 และประมาณการปีบัญชี 2565
ปีบัญชี 2564 (บาท)
ประมาณการ
ผลการ
ดาเนินงาน

ประมาณการ
ปีบัญชี 2565
(บาท)

รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้

51,700,000.00

51,593,909.47

51,700,000.00 - รำยได้ที่เกิดจำกกำรให้กู้เงิน

ดอกเบี้ยรับเงินฝำก

2,630,000.00

3,346,289.39

6,000,000.00

- รำยได้ที่เกิดจำกกำรฝำกเงินธนำคำร
สหกรณ์อื่น และสถำบันกำรเงินอื่น

ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน

2,000,000.00

1,846,734.90

1,895,000.00

- รำยได้ที่เกิดจำกกำรลงทุน เช่น
ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือประโยชน์
อื่นใดที่ได้รับ

450,000.00

488,988.06

505,000.00

- รำยได้อื่น ๆ ที่มิใช่ดอกเบี้ย
เช่น ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ รำยได้ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ รำยได้อื่น ๆ

56,780,000.00

57,275,921.82

60,100,000.00

ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ำย

8,000,000.00

7,867,155.04

8,190,000.00 - ดอกเบี้ยจ่ำยเงินฝำก และ
ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบริหำรจัดกำร

4,750,000.00

4,116,561.95

5,000,000.00 - รำยจ่ำยตำมงบประมำณ
ประจำปี 2565 ยกเว้น หมวดสินทรัพย์

530,000.00

511,926.89

560,000.00

13,280,000.00

12,495,643.88

13,750,000.00

43,500,000.00

44,780,277.94

46,350,000.00

รายการ

รำยได้อื่นๆ

รวมรายได้

ค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี

รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย

หมายเหตุ

- ค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี อำทิ
ค่ำบำเหน็จเจ้ำหน้ำที่ ค่ำเสื่อมรำคำ
สิทธิประโยชน์ตัดจ่ำย
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีบญ
ั ชี 2565
รายการ

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ
(บาท)

ปีบัญชี 2565
จ่ายจริง
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลและความจาเป็น

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
1.1 เงินเดือนเจ้ำหน้ำที่

2,432,500.00

2,432,280.00

1.2 เงินตอบแทนประจำตำแหน่ง

36,000.00

36,000.00

36,000.00 - ตำแหน่งผู้จัดกำรและผู้ช่วยผู้จัดกำร

1.3 ค่ำล่วงเวลำเจ้ำหน้ำที่

35,000.00

36,383.87

42,000.00 - ค่ำตอบแทนสำหรับเจ้ำหน้ำที่ที่ทำงำนนอก
เวลำทำกำร และทำงำนในวันหยุดรำชกำร

1.4 เงินประกันสังคม

46,500.00

29,767.00

48,800.00 - สมทบเงินกองทุนประกันสังคม และ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สำหรับ
เจ้ำหน้ำที่อัตรำเดิม 5 อัตรำ และเจ้ำหน้ำที่
อัตรำใหม่ 1 อัตรำ (3 เดือน)

1.5 ค่ำสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่

60,000.00

12,800.00

60,000.00 - ค่ำสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่ตำมระเบียบและ
ประกำศที่กำหนด (ประมำณกำรไว้ไม่เกิน
10% ของเงินเดือนทั้งหมด)

1.6 ค่ำเบี้ยประกันภัยเจ้ำหน้ำที่

2,000.00

1,925.00

2,500.00 - ค่ำเบี้ยประกันภัยเจ้ำหน้ำที่ (6 อัตรำ)

1.7 ค่ำเบี้ยเลี้ยง - พำหนะ - ที่พัก
(เจ้ำหน้ำที่)

5,000.00

-

2,617,000.00
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2,549,155.87

2,667,000.00 - เงินเดือนเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์อัตรำเดิม
(5 อัตรำ) และอัตรำใหม่-เจ้ำหน้ำที่บัญชี
จำนวน 1 อัตรำ (3 เดือน)
- หลักการปีบัญชีถัดไป กาหนดวงเงินปรับ
เพิ่มเงินเดือน ไม่เกิน 7.5% ของ
ยอดเงินเดือนทั้งหมด
- หลักกำรปีบัญชีถัดไป คณะกรรมกำรมี
อำนำจในกำรปรับฐำนเงินเดือน ตำม
ภำวะเงินเฟ้อ และหำกงบไม่เพียงพอจะใช้
งบจำกสำรองจ่ำยเพิ่มเติม

5,000.00 - เป็นค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำพำหนะ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงของเจ้ำหน้ำที่ สำหรับกำรประชุม
อบรม สัมมนำ เพื่อประสำนงำนและ
ดำเนินกำรอื่น ๆ ของสหกรณ์
2,861,300.00

รายการ
2. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์
2.1 ค่ำซ่อมแซม-ค่ำบำรุงรักษำ
สินทรัพย์

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ
จ่ายจริง
(บาท)
(บาท)

ปีบัญชี 2565
งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลและความจาเป็น

15,000.00

6,548.00

15,000.00 - เป็นค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำสินทรัพย์
สำนักงำน อุปกรณ์สำนักงำน และครุภัณฑ์
อื่น ๆ รวมทั้ง กำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ/
เน็ตเวิร์คในสำนักงำน

2.2 ค่ำดูแลโปรแกรมรำยปี

24,000.00

24,000.00

26,000.00 - ค่ำดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์สหกรณ์
ประจำปี 2565 (สหกรณ์ใช้โปรแกรม
สอ.ม.อ. และกำหนดค่ำดูแลฯ เป็นอัตรำ
2 บ./ปี/คน(สมำชิก) ต่ำสุดไม่น้อยกว่ำ
24,000 บ.)
- ค่ำดูแลระบบสอบถำมข้อมูลผ่ำนเว็บไซต์
ประจำปี 2565 (2,000 บำท)

2.3 ค่ำเช่ำพื้นที่ Server
(สำหรับเว็บไซต์)

10,000.00

10,000.00

10,000.00 - ค่ำเช่ำพื้นที่ server สำหรับเว็บไซต์
ประจำปี 2565

2.4 ค่ำพัฒนำระบบงำนสหกรณ์

30,000.00

-

30,000.00 - ค่ำพัฒนำโปรแกรมฯ (ตำมข้อตกลงที่ซื้อ
โปรแกรมจำก สอ.ม.อ.) พัฒนำเว็บไซต์
และระบบงำนอื่น ๆ รวมทั้งค่ำใช้จ่ำย
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำฯ

2.5 ค่ำประกันทรัพย์สิน

1,000.00

737.98

1,000.00 - ค่ำประกันภัยทรัพย์สินของสหกรณ์

2.6 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

15,000.00

6,415.50

95,000.00

47,701.48

10,000.00 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ได้แก่ ค่ำทำควำม
สะอำด ค่ำขนย้ำย และค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ
92,000.00

70,000.00

59,352.09

70,000.00 - ค่ำเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้สมำชิก
(เบิกงบประมำณจำก 2 ส่วน คือ
งบประมำณรำยจ่ำย และจำกกองทุน
ช่วยเหลือสมำชิก หรือทุนสวัสดิกำรฯ)

45,000.00

18,481.88

70,000.00 - ค่ำของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรออม และโครงกำรอื่น ๆ

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
3.1 ค่ำเบี้ยประกันภัยสมำชิก

3.2 ค่ำวัสดุของที่ระลึก
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รายการ
3.3 ค่ำสมนำคุณ

4. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การดาเนินงานอื่น
(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ
4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ
จ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
422,000.00
336,804.37

537,000.00

414,638.34

108,000.00

102,964.49

ปีบัญชี 2565
เหตุผลและความจาเป็น
งบประมาณ
(บาท)
405,000.00 - สวัสดิกำรวันเกิด*
*ปี 2564 (ต.ค.-ธ.ค.) สวัสดิกำรวันเกิด
525 บ./คน/ปี เบิกงบประมำณ 2 ส่วน คือ
งบประมำณรำยจ่ำย 375 บ./คน/ปี และจำก
ทุนสำธำรณประโยชน์ 150 บ./คน/ปี
*พิเศษ ปี 2564 (ต.ค.-ธ.ค.) ฉลองสหกรณ์
ครบรอบ 25 ปี ให้สมนำคุณเพิ่ม 25 บ.
เบิกงบประมำณรำยจ่ำย
*ปี 2565 (ม.ค.-ธ.ค.) สวัสดิกำรวันเกิด
526 บ./คน/ปี เบิกงบประมำณ 2 ส่วน คือ
งบประมำณรำยจ่ำย 376 บ./คน/ปี และจำก
ทุนสำธำรณประโยชน์ 150 บ./คน/ปี
- โครงกำรชุมชนคนออมเงิน โครงกำร
"วันออมแห่งชำติ" และโครงกำรอื่น ๆ
545,000.00

23,000.00 - ค่ำตอบแทนกรรมกำร(บำงตำแหน่ง)
จำนวน 9,000 บ./เดือน ดังนี้
(วันที่ 1 ต.ค. 63 – 17 ธ.ค. 64)
1) ประธำนกรรมกำร(2,000 บ./เดือน)
2) รองประธำนกรรมกำร(จำนวน 2 คน
คนละ 1,200 บ./เดือน )
3) เหรัญญิก (1,600 บ./เดือน)
4) ผู้ช่วยเหรัญญิก (300 บ./เดือน)
5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(1,500 บ./เดือน)
6) ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำร (300 บ./เดือน)
7) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรอำนวยกำร/
เงินกู้/ศึกษำฯ (จำนวน 3 คน คนละ
300 บ./เดือน)

4.2 ค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำร
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-

-

85,000.00 - ค่ำเบี้ยเลี้ยงกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
(บำงตำแหน่ง) จำนวนไม่เกิน 9,000 บ./
เดือน (วันที่ 18 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)
โดยเบิกค่ำเบี้ยเลี้ยง วันละ 300 บ./คน
อัตรำสูงสุดไม่เกิน ดังนี้
1) ประธำนกรรมกำร(2,100 บ./เดือน)
2) รองประธำนกรรมกำร(จำนวน 2 คน
คนละ 1,200 บ./เดือน )

รายการ

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ
จ่ายจริง
(บาท)
(บาท)

ปีบัญชี 2565
งบประมาณ
(บาท)

เหตุผลและความจาเป็น
3) เหรัญญิก (1,500 บ./เดือน)
4) ผู้ช่วยเหรัญญิก (300 บ./เดือน)
5) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(1,500 บ./เดือน)
6) ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำร
(300 บ./เดือน)
7) เลขำนุกำรคณะกรรมกำรอำนวยกำร/เงินกู้/
ศึกษำฯ (จำนวน 3 คน คนละ 300 บ./
เดือน)
8) กรรมกำรอื่น ๆ (วันละ 300 บ.)

4.3 ค่ำเบี้ยประชุม

4.4 ค่ำเบี้ยประกันภัยกรรมกำร

(ข) ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น ๆ
4.5 ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำร

180,000.00

156,900.00

10,000.00

8,310.86

298,000.00

268,175.35

36,000.00

36,000.00

195,000.00 - จ่ำยค่ำเบี้ยประชุมสำหรับ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร
คณะกรรมกำรตำมที่ พรบ./กฎกระทรวง
กำหนด คณะอนุกรรมกำร คณะกรรมกำรอื่น
คณะทำงำนต่ำง ๆ ผู้ตรวจสอบกิจกำร
10,000.00 - ค่ำเบี้ยประกันภัยกรรมกำร
313,000.00
36,000.00 - ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำร 2 คน
คนละ 1,000 บ./เดือน ประมำณ 24,000 บ.
และค่ำตอบแทนพิเศษ ประมำณ 12,000 บ.

4.6 ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี

80,000.00

55,000.00

4.7 ค่ำตอบแทนอื่น ๆ

10,000.00

4,470.00

555,000.00

499,915.20

4.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมใหญ่

4.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรหยั่งเสียงเลือกตั้ง

-

-

80,000.00 - ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชีประจำปี
บัญชี 2565
10,000.00 - ค่ำตอบแทนบุคลำกรช่วยงำนสหกรณ์
ค่ำตอบแทน ดูแลระบบคอมฯ ค่ำตอบแทน
อื่น ๆ ตำมควำมจำเป็น
68,000.00 - ค่ำรำยงำนกิจกำร ค่ำของรำงวัล
ค่ำตอบแทนคณะทำงำน (ระบบ Zoom
meeting) ค่ำอุปกรณ์ถ่ำยทอด และค่ำ
บริหำรจัดกำรด้ำนต่ำง ๆ
595,000.00 - ค่ำสมนำคุณ (ให้สมำชิกที่มำลงคะแนนหยั่ง
เสียงเลือกตั้ง 500 บ./คน (ประมำณ
550,000 บ. ประมำณ 95% ของสมำชิก
ค่ำตอบแทนคณะทำงำน และค่ำบริหำร
จัดกำรด้ำนต่ำง ๆ
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4.10 ค่ำสำธำรณูปโภค

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ
จ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
45,000.00
37,866.19

ปีบัญชี 2565
เหตุผลและความจาเป็น
งบประมาณ
(บาท)
40,000.00 - ค่ำสำธำรณูปโภค เช่น ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำโทรศัพท์ และอื่น ๆ

4.11 ค่ำวัสดุสำนักงำน

80,000.00

61,200.21

80,000.00 - ค่ำวัสดุสำนักงำน วัสดุคอมพิวเตอร์,
ของใช้ในสำนักงำน อุปกรณ์
บอร์ดประชำสัมพันธ์ และวัสดุอื่น ๆ

4.12 ค่ำแบบพิมพ์

30,000.00

23,476.47

30,000.00 - แบบพิมพ์และแบบเอกสำรต่ำง ๆ
ที่ใช้ในสำนักงำน

4.13 ค่ำธรรมเนียม

35,000.00

23,933.22

30,000.00 - ค่ำไปรษณียำกร ค่ำอำกรแสตมป์ เช็ค
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงิน ค่ำธรรมเนียมเพื่อ
กำรลงทุน และค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ

4.14 ค่ำถ่ำยเอกสำร

25,000.00

22,971.59

25,000.00 - ค่ำถ่ำยเอกสำรภำยในสำนักงำน และ
ภำยนอกสำนักงำน

4.15 ค่ำรับรอง

20,000.00

5,327.00

4.16 ค่ำบำรุงชมรมต่ำง ๆ

1,500.00

-

20,000.00 - สำหรับรับรองกำรประชุมกรรมกำร
รับรองสมำชิก ผู้มำตรวจสอบสหกรณ์
ผู้มำเยี่ยมเยียนสหกรณ์ หรือรับรองอื่น ๆ
-

- ไม่มีกำรจ่ำยค่ำบำรุงชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภำคใต้ จึงไม่ตั้งงบประมำณ

4.17 ค่ำเบี้ยเลี้ยง-พำหนะ-ที่พัก

10,000.00

6,690.23

10,000.00 - ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
สำหรับสมำชิก สมำชิกสมทบ บุคลำกร
สหกรณ์ และบุคคลภำยนอกสำหรับกำร
ประชุม อบรม และสัมมนำ รวมทั้งกำร
ประสำนงำน หรือ ดำเนินงำนอื่น ๆ
ในกิจกำรสหกรณ์

4.18 ค่ำใช้จ่ำยติดตำมหนี้

10,000.00

1,924.00

10,000.00 - ค่ำธรรมเนียมไปรษณีย์ ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ
ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำที่พัก ค่ำประสำนงำน และอื่น ๆ ในกำร
ติดตำมหนี้สนิ

4.19 ค่ำใช้จ่ำยดำเนินคดี

40,000.00

-

30,000.00 - ค่ำตอบแทนทนำยควำม ค่ำธรรมเนียมศำล
ส่งหมำย ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง ค่ำพำหนะ
ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำที่พัก ค่ำประสำนงำน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ในกำรดำเนินคดี ในนำม
สหกรณ์
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รายการ
4.20 ค่ำออกแบบอำคำรสำนักงำน

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ
จ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
20,000.00
20,000.00

ปีบัญชี 2565
งบประมาณ
(บาท)
-

เหตุผลและความจาเป็น
- ปี 2564 จ่ำยค่ำออกแบบภำพมุมมอง 3
มิติ (Perspective)

4.21 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์

35,000.00

15,400.00

35,000.00 - วำรสำร วำรสำรดิจิทัล สื่อออนไลน์ คู่มือ
วิดีโอ/คลิป ส.ค.ส. งำนโฆษณำ และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ/โครงกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ
กำรประชำสัมพันธ์อื่น ๆ

4.22 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด

15,000.00

1,339.00

10,000.00 - ค่ำหนังสือต่ำง ๆ ของที่ระลึก ค่ำขนส่ง
ค่ำทำบุญ ค่ำสมัครสมำชิกต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำย
เบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั่วไปอื่น ๆ
ที่ไม่อำจจัดเข้ำประเภทใดประเภทหนึ่ง

4.23 สำรองค่ำใช้จ่ำย

76,500.00

-

49,700.00 - ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยไว้ สมทบประเภทรำยจ่ำยที่ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ เพื่อควำมคล่องตัว และ
เหมำะสมกับภำวะกำรณ์ต่ำง ๆ ที่อำจ
เปลี่ยนแปลง (โดยตั้งไว้ไม่เกิน 10%
ของหมวดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด)

1,124,000.00
1,422,000.00
5. หมวดค่าใช้จ่ายโครงการต่าง ๆ
5.1 โครงกำรสำธำรณประโยชน์

815,513.11
1,083,688.46

1,158,700.00
1,471,700.00

5,000.00

-

-

- ปี 2564 ไม่มีกำรเบิกงบประมำณรำยจ่ำย
เบิกจำกทุนสำธำรณประโยชน์ทั้งหมด

5,000.00

2,977.80

-

- ปี 2564 มีโครงกำรที่เบิกงบประมำณ คือ
โครงกำรสัมมนำกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
และโครงกำรศึกษำดูงำน สอ.มทส. (online)

5.3 โครงกำรวิจัย

19,000.00

18,400.00

-

- จัดทำ หรือส่งเสริมสนับสนุนกำรทำวิจัย
เกี่ยวกับสหกรณ์

5.4 เงินสนับสนุนทุนสะสม

50,000.00

-

-

- อยู่ระหว่ำงปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ และ
ทุนสวัสดิกำรต่ำง ๆ

5.5 โครงกำรตัวแทนหน่วยงำน

50,000.00

-

5.2 โครงกำรสัมมนำ/ศึกษำดูงำน

รวมงบประมาณรายจ่าย
6. หมวดสินทรัพย์
6.1 ระบบ ATM

79,000.00
4,750,000.00
110,000.00

21,377.80
4,116,561.95
-

30,000.00 - ค่ำตอบแทนผู้แทนหน่วยงำน
30,000.00
5,000,000.00
-

- ระบบ ATM (ยกเลิกโครงกำร เพรำะ
ปัจจุบันนวัตกรรมทำงกำรเงินส่วนใหญ่ใช้
บริกำรผ่ำนแอพพลิเคชั่น
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6.2 เครื่องใช้/อุปกรณ์สำนักงำน

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ
จ่ายจริง
(บาท)
(บาท)
170,000.00
-

6.3 อำคำรสำนักงำน

10,000,000.00

รายการ

รวมงบทรัพย์สิน

10,280,000.00

รวมทั้งสิ้น

15,030,000.00

ปีบัญชี 2565
เหตุผลและความจาเป็น
งบประมาณ
(บาท)
1,925,000.00 - รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 1

60,000.00

9,940,000.00 - งบผูกพันปี 2564-2566
โดยงบดังกล่ำวไม่รวมครุภัณฑ์และระบบ
เครือข่ำยในสำนักงำน
(เบิกจำกทุนเพื่อจัดให้มีสำนักงำนฯ 2 ลบ.
ส่วนที่เหลือ เบิกจำกงบประมำณรำยจ่ำย
ปีบัญชี 2564 ได้จ่ำยเฉพำะค่ำออกแบบ
อำคำรฯ (บำงส่วน)
60,000.00 11,865,000.00
4,176,561.95 16,865,000.00

หมายเหตุ :
1. งบประมำณรำยจ่ำยข้ำงต้นไม่ได้รวมต้นทุนกำรดำเนินงำน เช่น ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก
และค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี เช่น ค่ำบำเหน็จเจ้ำหน้ำที่ ค่ำเสื่อมรำคำ สิทธิประโยชน์ตัดจ่ำย และค่ำใช้จำ่ ยทำงบัญชีอนื่ ๆ เป็นต้น
2. ค่ำใช้จ่ำยทุกหมวด สำมำรถนำมำถัวเฉลี่ยกันได้ เว้นแต่ หมวดที่ 6
3. หมวดที่ 6 รำยกำรที่ 6.2 เครื่องใช้/อุปกรณ์สำนักงำน สำมำรถนำมำถัวเฉลี่ยกันได้
4. อุปกรณ์ฯ ที่มีรำคำไม่เกิน 5,000 บำท เป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีรำคำไม่เกิน 20,000 บำท/หน่วย เป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร
6. โครงกำรอบรม สัมมนำ จะเบิกจำกทุนเพื่อกำรศึกษำอบรม

อาคารสานักงานสหกรณ์ ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2563 มีมติอนุมัติให้ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนสหกรณ์ งบประมำณไม่เกิน
10,000,000 บำท (งบผูกพันปี 2564-2566 สหกรณ์จะเบิกจำกงบประมำณ 2 ส่วน คือทุนเพื่อจัดให้มีสำนักงำนฯ 2 ลบ. ส่วนที่เหลือ
เบิกจำกงบประมำณรำยจ่ำย และงบดังกล่ำวไม่รวมครุภัณฑ์และระบบเครือข่ำยในสำนักงำน)
เอกสารแนบ 1
ประมำณกำรอำคำรสำนักงำน
รายการ
1. เครื่องปรับอำกำศ
2. ตู้เก็บเอกสำร
3. เฟอร์นิเจอร์แบบประกอบชิ้น
รวม

จานวน
5 ชุด
7 ชุด

จานวนเงิน (บาท)
หมายเหตุ
1,500,000.00 เครื่องปรับอำกำศ อุปกรณ์ประกอบ และระบบที่เกี่ยวข้อง
70,000.00
135,000.00
1,705,000.00

ประมำณกำรเครื่องใช้/อุปกรณ์สำนักงำน
รายการ
1. คอมพิวเตอร์ (Server)
2. คอมพิวเตอร์
3. เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝำก
4. เครื่องพิมพ์ (แบบเข็ม)
รวม

132

จานวน
1 เครื่อง
3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
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จานวนเงิน (บาท)
70,000.00
75,000.00
40,000.00
35,000.00
220,000.00

หมายเหตุ
ตั้งสำรองแทนเครื่องเดิม
สำหรับอัตรำใหม่ 1 เครื่อง และตั้งสำรองแทนเครื่องเดิม 2 เครื่อง
ตั้งสำรองแทนเครื่องเดิม
ตั้งสำรองแทนเครื่องเดิม

4.5

กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2565

ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2554 ได้กำหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ำประกันสำหรับ
ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จำเป็นและสมควรแก่กำรดำเนินงำน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์
ถ้ำที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลำง”
“ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อำจกูย้ ืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือตรำสำร
กำรเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่
ภำยในวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ำประกันประจำปีตำมข้อ 18”
วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2564 นำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบ
จำนวน 500.00 ล้ำนบำท (ห้ำร้อยล้ำนบำทถ้วน) มีข้อมูลดังนี้
1. วงเงินกู้ยืมและยอดหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
ที่

วงเงินกู้/
ยอดเงินคงเหลือ
เงินฝากสหกรณ์อื่น
10.00
0.00
100.00
0.00
110.00
0.00
20.00
20.00

เงินกู้ยืม

(1) วงเงินเบิกเกินบัญชี
(2) วงเงินตั๋วสัญญำใช้เงิน
รวมเงินกู้ระยะสั้น
(3) เงินรับฝำกสหกรณ์อื่น
(ประจำ 36 เดือน)
รวมวงเงินกู้ยืมฯ

130.00

20.00

คงเหลือ
หมายเหตุ
วงเงินกู้ฯ
10.00 ธ.กรุงไทย = 5 ลบ. ธ.ออมสิน = 5 ลบ.
100.00 ธ.กรุงไทย = 50 ลบ. ธ.ออมสิน = 50 ลบ.
110.00
20.00 อัตรำดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
(สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสงขลำ จำกัด)
130.00

2. ทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง
ที่

รายการ

(1) ทุนเรือนหุ้น
(2) ทุนสำรอง
รวม
1.5 เท่า(ทุนเรือนหุ้น+ทุนสำรอง)

ณ วันที่ 31 ต.ค. 64
(บาท)
522,403,850.00
49,286,413.05
571,690,263.05
857,535,394.58

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561
7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทัว่ ไปสาหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
7.1.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้วรวมกับทุนสารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่...
7.1.2 กาหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคานวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ ดังนี้
(1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสารองของสหกรณ์
(2) ประเภทสหกรณ์ร้านค้า...

วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ำประกันของสหกรณ์ ตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด คือ ไม่เกิน 1.5 เท่ำ
ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง จำนวน 857.54 ล้ำนบำท แต่ในปีบัญชี 2565 สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอในกำรให้บริกำรสมำชิก
แต่เพื่อให้กำรบริหำรงำนมีสภำพคล่อง และรองรับกำรขยำยกำรให้บริกำร ตลอดจนกำรขำดสภำพคล่องในระยะสั้น ๆ ดังนั้น
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 จึงขอเสนอวงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปีบัญชี 2565 จำนวน 400 ล้ำนบำท ซึ่งไม่เกิน 1.5 เท่ำของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำกำหนดวงเงินกู้ยมื หรือกำรค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2565
จำนวน 400.00 ล้ำนบำท (สี่ร้อยล้ำนบำทถ้วน)
มติที่ประชุม
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4.6

คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2565
และกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

คณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 มีมติให้
เสนอรำยชื่อผู้สอบบัญชี จำนวน 3 รำย (มีผู้เสนอรำคำเป็นผู้สอบบัญชี 3 รำย) ต่อที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติ เพื่อเป็นผูส้ อบบัญชี
ประจำปี 2565 รำยละเอียดดังนี้

รายละเอียด

1. การเข้าปฏิบัติงาน
สอบบัญชี
 จำนวนครั้งที่เข้ำ
ตรวจสอบ

 จำนวนผู้ช่วย
2. การจัดทารายงาน
ผลการตรวจสอบ

3. ค่าธรรมเนียม

จานวนเงิน

บริษัท สานักงาน พิชัย แมเนจเม้นท์
คอนซัลแทนท์ จากัด
โดย
นายพิชัย ลิ้มรสเจริญ
ตาแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3298

นางสุใบด้า ใจดี
ตาแหน่ง บุคคลอื่น

นางสาวยุวดี มหาศักดิ์พันธ์
ตาแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 5617

- ตรวจสอบด้วยตนเอง อย่ำงน้อยปีละ
3 ครั้ง และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอย่ำงน้อย
ปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 3-4
วันทำกำร

- ตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีเข้ำตรวจสอบบัญชี อย่ำงน้อย
ปีละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 1-2
วันทำกำร (รวมกำรประชุมใหญ่)

- ตรวจสอบด้วยตนเอง อย่ำงน้อยปีละ
1 ครั้ง และผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอย่ำงน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 3
วันทำกำร

- ไม่น้อยกว่ำ 3 คน
- รำยงำนกำรสอบบัญชีระหว่ำงปี
- รำยงำนกำรสอบบัญชีประจำปี
- จะให้คำแนะนำในกำรบริหำรกำรเงิน
กำรบัญชีตำมที่เห็นสมควร โดยไม่ถือ
เป็นค่ำบริกำรพิเศษ
- ยินดีจะเข้ำร่วมประชุมใหญ่ หรือ
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ทุกครั้งตำมที่สหกรณ์ร้องขอ
คิดตำมปริมำณธุรกิจ ควำมเสี่ยงในกำร
สอบบัญชี ภำรกิจที่นำยทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กำหนด รวมทั้งเวลำที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนสอบบัญชี โดยรวมค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำง เว้นแต่ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขอคำยืนยันยอดและสอบทำนหนี้

- ไม่น้อยกว่ำ 3-5 คน
- รำยงำนกำรสอบบัญชีระหว่ำงปี
- รำยงำนกำรสอบบัญชีประจำปี
- จะให้คำแนะนำในด้ำนกำรบริหำร
กำรเงินกำรบัญชีตำมที่เห็นสมควร
โดยไม่ถือเป็นค่ำบริกำรพิเศษ
- ยินดีจะเข้ำร่วมประชุมใหญ่ หรือ
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ทุกครั้งตำมที่สหกรณ์ร้องขอ
คิดตำมปริมำณธุรกิจ ควำมเสี่ยงในกำร
สอบบัญชี ภำรกิจที่นำยทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กำหนด รวมทั้งเวลำที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนสอบบัญชี โดยรวมค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำง เว้นแต่ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขอคำยืนยันยอดและสอบทำนหนี้

- ไม่น้อยกว่ำ 2-3 คน
- รำยงำนกำรสอบบัญชีระหว่ำงปี
- รำยงำนกำรสอบบัญชีประจำปี
- จะให้คำแนะนำในด้ำนกำรบริหำร
กำรเงินกำรบัญชีตำมที่เห็นสมควร
โดยไม่ถือเป็นค่ำบริกำรพิเศษ
- ยินดีจะเข้ำร่วมประชุมใหญ่ หรือ
ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ทุกครั้งตำมที่สหกรณ์ร้องขอ
คิดตำมปริมำณธุรกิจ ควำมเสี่ยงในกำร
สอบบัญชี ภำรกิจที่นำยทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กำหนด รวมทั้งเวลำที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนสอบบัญชี โดยรวมค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำง เว้นแต่ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขอคำยืนยันยอดและสอบทำนหนี้

80,000 บาท

55,000 บาท

70,000 บาท

ทั้งนี้ สหกรณ์มสี ินทรัพย์ทั้งสิ้น 1,031,110,908.52 บำท และผลกำรจัดชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยใน
อยู่ในระดับ “ดีมำก” (สินทรัพย์ตงั้ แต่ 1,000 – 5,000 ล้ำนบำท นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนดผู้ช่วยผูส้ อบบัญชี อย่ำงน้อย 3 คน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน ประจำปี 2565
และกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี
มติที่ประชุม
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4.7

(ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2565

เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสหกรณ์มีควำมสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
และกฎกระทรวง คณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 เห็นชอบให้
ยกเลิกกำรถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 ทั้งฉบับ และยกร่ำง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด
พ.ศ. 2565 แทน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2564 พิจำรณำต่อไป
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 กาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 107 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพำะ และให้แจ้งไปยังสมำชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบ
วำระกำรประชุมใหญ่
(2)-(6)...

((ร่ำง) ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565 ตำมเอกสำรแนบท้ำย)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมัตดิ ังนี้
1. ยกเลิกกำรถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 ทั้งฉบับ
2. (ร่ำง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม

รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

135

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
พ.ศ. 2565
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เมื่อวันที.่ ...................
เดือน......…........................ พ.ศ. ............ ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับ
ฉบับนีแ้ ทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อบังคับนีเ้ รียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 25...”
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียน ให้ยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับนับแต่วันทีข่ ้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
พ.ศ. 2565
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสานักงาน
ข้อ 1 ชื่อ ประเภท และที่ตั้งสานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
Walailak University Saving and Credit Cooperative, Limited
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
สอ.มวล.
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) WUsavings
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสานักงาน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตาบลไทยบุรี
อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160
สหกรณ์ อ าจย้ ายที่ ตั้งส านั ก งานได้ตามที่ ค ณะกรรมการดาเนิ น การพิ จารณาเห็ น สมควร โดยแจ้ งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สานักงานของ
สหกรณ์ เดิม สานั ก งานส่ว นราชการสหกรณ์ และที่ ว่าการอ าเภอแห่ งท้ องที่ ส หกรณ์ ตั้งอยู่ เป็ น เวลาไม่น้ อ ยกว่ า
สามสิบวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ใต้ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

2

หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ

138

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง
อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีพของสมาชิก
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3 อานาจกระทาการ เพื่ อให้บ รรลุวัตถุ ประสงค์ของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์ มีอานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(2) จัดหาทุนเพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรือส่ง เสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
(11) ดาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคล
อื่นใด
(15) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพือ่ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือ
ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจาหน่าย จานองหรือรับจานอง จานาหรือ
รับจานา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สนิ แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
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หมวด 3
ทุน
ข้อ 4

ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผยู้ กให้

หุ้น
ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชาระค่าหุ้นแรกเข้าตั้งแต่วันทีเ่ ข้าเป็นสมาชิก และชาระค่าหุ้น
รายเดือนตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจาตามความวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน เนือ่ งจากเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจา แต่ยังคงเป็นสมาชิก
ให้ชาระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือ
จะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวน
หุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึง่ ในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมด และไม่เกินจานวนสูงสุดตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้นาเงินค่าหุ้นของสมาชิกไปชาระหนี้ตอ่ เจ้าหนี้
และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้ สุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบหนี้ที่สมาชิก
ผูกพันต้องชาระหนี้แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 7 การชาระค่าหุ้นรายเดือน การชาระค่าหุ้นรายเดือนนัน้ ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุงาน หรือออกจากงาน
และไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนของสมาชิกได้ ให้สมาชิกรายนั้นนาเงินส่งสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน
คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชาระค่าหุ้นรายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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ข้อ 8 การงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน
หรือเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่าสองแสนบาท และไม่มีหนี้สินอยู่ตอ่ สหกรณ์ในฐานะผู้กหู้ รือผูค้ ้าประกันจะงด
ชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจานวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ
สมาชิกที่เกษียณอายุ หรือออกจากงาน และไม่มีหนี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้หรือผูค้ ้าประกัน
จะขอลดหรืองดส่งค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 9 การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุ้นที่สมาชิกชาระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 10 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ สาหรับเอกสาร
ที่เป็นระเบียบ คาสั่ง ประกาศของสหกรณ์ และเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งเอกสารที่เป็นการติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอกหรือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย ทั้งนี้ สาหรับเอกสารอื่น ๆ
ที่กล่าวข้างต้น หากเพื่อเป็นความรวดเร็วในการดาเนินการ ให้ผู้จดั การลงลายมือชื่อก็ได้

การรับฝากเงิน
ข้อ 11 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ หรือนิติบคุ คลซึ่งมีบคุ ลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบคุ คลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวง
และที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ทไี่ ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

การให้เงินกู้
ข้อ 12 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อนื่
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนี้
และตามระเบียบของสหกรณ์
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ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจากัดแห่งเงินกู้
หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับแห่งการให้เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงและที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ
จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว โดยให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎกระทรวงและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคาขอกู้ตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ทกี่ าหนดไว้
ข้อ 13 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ
อันจาเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น
ข้อ 14 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจาเป็นรีบด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุนนั้ ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจาเป็นหรือ
มีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกู้พเิ ศษแก่
สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและ
วิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก และสหกรณ์อื่น
ในอัตราตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 16 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตรา ควบคุม
ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า
หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการ
กาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืน
โดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้กู้นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวดเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามครัง้ สาหรับเงินกู้สัญญาหนึง่ ๆ ในรอบปีบัญชีเดียวกัน
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564

141

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

6

ในกรณีที่ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้าประกันชาระเป็นงวดรายเดือน
จนครบจานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ
ข้อ 17 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอออกจากงานประจาตามข้อ 33 (2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 42

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 18 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด โดยให้คานึงถึงความมั่นคง
และประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน
ข้อ 19 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กาหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกัน
สาหรับปีหนึง่ ๆ ไว้ตามที่จาเป็นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านี้ ต้องเป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 20 การกู้ยืมเงินหรือการค้าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธอี ื่นใด สาหรับใช้เป็นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปีตามข้อ 19

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 21 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์เป็นผูก้ ู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจานองซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้จานอง การรับจานอง การไถ่ถอนจานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้อง
ลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย หรือผู้จัดการ รวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทางการเงินทัง้ ปวง นอกจากทีก่ ล่าวไว้ใน (1)
ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
ของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสาคัญด้วย ยกเว้นการสัง่ จ่ายเช็คของสหกรณ์หรือใบรับเงิน
ที่สหกรณ์ออกให้
ข้อ 22 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
142
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ข้อ 23 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สาหรับเหตุอื่นทีไ่ ม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการนั้น
และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทางบการเงินประจาปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทัง้ บัญชีกาไรขาดทุนตามแบบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 24 การเสนองบการเงินประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบการเงิน
ประจาปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ในคราวทีเ่ สนองบการเงินประจาปี และให้สง่ สาเนารายงานประจาปีกับงบการเงินประจาปีไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบการเงินประจาปี พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียม
ข้อ 25 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น รายงาน
การประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีขนึ้
ให้สหกรณ์สง่ สาเนารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการต่อ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดหรือส่วนราชการที่กากับดูแลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุม
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางาน
แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกากับดูแลสหกรณ์
ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 27 การกากับดูแลสหกรณ์ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสัง่ เป็นหนังสือให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของ
สหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้สง่ เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรือ
รายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้
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ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคาสั่ง อานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและ
ให้คาชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 28 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานทีก่ ากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นหรือกฎกระทรวงกาหนด

กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 29 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกาไรสุทธิ และเป็นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
กาไรสุทธิประจาปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลสาหรับปีใดด้วย จานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสาหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทาไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชาระหนี้สหกรณ์เกินกว่าหนึ่งครั้งในปีบญ
ั ชีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีนั้น
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันสิ้นปีนนั้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น
ตาม (1)
(5) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(6) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
(7) เป็นทุนสาธารณประโยชน์
(8) เป็นทุนพัฒนากิจการสหกรณ์
(9) กาไรสุทธิส่วนทีเ่ หลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสารองทัง้ สิ้น
การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ และให้กาหนดระเบียบสาหรับ
แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ

ทุนสารอง
ข้อ 30 ที่มาแห่งทุนสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุทธิตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้นาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้น สมทบ
เป็นทุนสารองของสหกรณ์
จานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ ก็ให้สมทบ
จานวนเงินนั้นเป็นทุนสารอง
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กาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ซงึ่ คณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 29
หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้น้อยลงก็ดี หรือปรากฏว่าจานวน
ที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจานวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสารองทัง้ สิ้น
ข้อ 31 สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี
ทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 32 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ ผูไ้ ด้รับพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิก และได้ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ
(2.1) เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างประจา หรือพนักงานสัญญาจ้าง สังกัดมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ หรือพนักงานหรือลูกจ้างประจาโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ
(2.2) บุคลากรที่ขอยืมตัวมาปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือผู้ดารงตาแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และ ณ วันสมัครอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ หรือ
(2.3) เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างประจาของสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจาของ
สหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ
(2.4) เป็นลูกจ้างชัว่ คราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชัว่ คราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างชัว่ คราวของสหกรณ์ประเภทอื่นใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถหักเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้ และมีอายุงานมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีบริบูรณ์ หรือ
(2.5) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่เกษียณอายุ หรือออกจากงานประจาโดยไม่มีความผิด
และชาระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือนนับแต่วันที่ได้สทิ ธิเป็นสมาชิกจนถึงวันที่เกษียณอายุหรือ
ออกจากงานประจา
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึง่ ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 38) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบทีก่ าหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิก
รับรองอย่างน้อยหนึง่ คน
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่
พอใจว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือ
ให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรือ่ งการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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ถ้าคณะกรรมการดาเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินจิ ฉัยชี้ขาด มติแห่ง
ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
ผู้ที่ได้ลาออก หรือถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ แต่มิได้ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด สหกรณ์อาจ
พิจารณาให้สมัครเป็นสมาชิกอีกก็ได้ โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 35 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
ห้าสิบบาท ส่วนผู้ทเี่ คยสมัครสมาชิกมาแล้วต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละห้าร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
นี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้
กรณีสมาชิกสมทบของสหกรณ์เดิมมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกตามข้อ 33 ร้องขอโอนย้ายเป็นสมาชิก และ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่ามีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 33 ให้โอนย้ายเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีก และให้นับอายุ
การเป็นสมาชิกต่อเนื่อง
ข้อ 36 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิใน
ฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรืองและมั่นคง
ข้อ 37 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกตามข้อ 33(2) (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) ที่ออกจากงานประจา
ไปปฏิบัติงานในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นั้นมี
ข้อบังคับให้รบั เข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความ
ประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นไี้ ปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ ตามวิธีการทีไ่ ด้กาหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
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ข้อ 38 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งมาเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่
สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์ หรือสหกรณ์ประเภทอื่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีคุณสมบัติตาม
ข้อ 33 (2) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อ 34
ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิม ได้โอนเงินค่าหุน้ ให้
สหกรณ์นเี้ สร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สนิ ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 39 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลง

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 40 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทาหนังสือตัง้ บุคคลหนึง่ หรือหลายคน เป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว ก็ต้องทาเป็น
หนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินฝาก หรือเงินอืน่ ใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่
บุคคลทีไ่ ด้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่า เป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวน
ดังกล่าวนั้น ทัง้ นี้ ตามที่กาหนดในข้อ 46 และข้อ 47
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้ แสดงว่า
สมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ
แล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับ
เงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จดั ทาให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มีตัวอยู่กด็ ี เมื่อพ้นกาหนด
อายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทงั้ สิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 41 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์และต้องได้รับอนุญาตแล้ว
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 33 (2)
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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(6) ออกจากงานประจาตามข้อ 33 (2) (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) โดยมีความผิด
กรณีผอู้ อกจากงานดังกล่าวยื่นอุทธรณ์ หรือฟ้องคดี ให้ขาดสมาชิกภาพภายหลังจากผลอุทธรณ์ หรือผลตาม
คาพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่าผิด แล้วแต่กรณี
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามข้อ 44
ข้อ 42 สมาชิกที่ออกจากงานประจาโดยไม่มีความผิด หรือเกษียณอายุงาน สมาชิกที่ออกจากงาน
ประจาตามข้อ 33 (2) โดยไม่มีความผิด หรือเกษียณอายุงาน และมีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน
เว้นแต่ ออกจากงาน หรือเกษียณอายุ ที่ชาระค่าหุ้นน้อยกว่าหนึง่ ร้อยยี่สิบเดือน หรือตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้
ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จาก
สหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 43 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผูค้ ้าประกันเงินกู้
อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 44 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชาระรวมถึงหกงวดในรอบปีบัญชี
เดียวกัน ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวดเดือน
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ หรือ
ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าในฐานะสมาชิกหรือ
ในขณะทาหน้าที่กรรมการดาเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์
หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ และ
ได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คาวินจิ ฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สดุ
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ข้อ 45 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรือ่ งสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้อง เสนอทีป่ ระชุมกลุ่มทราบ
โดยเร็ว
ข้อ 46 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ก่อนค่าหุ้น
ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คนื
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีทอี่ อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ
เพราะเหตุต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นทีถ่ อนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออกจาก
งานประจาตามข้อ 33 (2) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คนื ให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนนั้ ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีกไ็ ด้ ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยนาทุนเรือนหุน้ ทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น แล้วนามาเฉลี่ยโดยใช้จานวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นทีก่ าหนดไว้
ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 47 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกตาม
ข้อ 46 นั้น ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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กลุ่มสมาชิก
ข้อ 48 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของ
ที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจานวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง และการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 49 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกินจานวน
เงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 50 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้สมัครต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจา
ข้อ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และมีความสะดวกที่จะดาเนินธุรกิจกับสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(2.1) เป็นบิดา หรือมารดา หรือคู่สมรส (ถูกต้องตามกฎหมาย) หรือบุตรของสมาชิก และ
ณ วันสมัครอายุไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ หรือ
(2.2) เป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวโครงการต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ หรือลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ประเภทอื่นใน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก
(2.3) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งที่บรรลุนิตภิ าวะและไม่บรรลุนิติภาวะ
หรือ
(2.4) เป็นสมาชิกเดิมที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 33 (2) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) และ (2.5)
เว้นแต่สมาชิกที่ออกจากงานประจาโดยมีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(5) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ข้อ 52 วิธีรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้ โดยให้ยื่นพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกตามข้อ 51 (2) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรือผู้ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กาหนดในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รบั เข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
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เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้ว ย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ผู้ที่ได้ลาออก หรือถูกให้ออกจากสมาชิกสมทบของสหกรณ์ สหกรณ์อาจพิจารณาให้สมัครเป็น
สมาชิกสมทบอีกก็ได้ โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 53 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท ส่วนผู้ที่เคยสมัครสมาชิกสมทบมาแล้วต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
คนละหนึง่ พันบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
กรณีสมาชิกของสหกรณ์เดิมมีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 51 (2) (2.4) ร้องขอโอนย้ายเป็นสมาชิกสมทบ และ
คณะกรรมการดาเนินการหรือผู้ทคี่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณาแล้ว มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กาหนดให้โอนย้ายเป็นสมาชิกสมทบได้ โดยไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีก และให้นับอายุการเป็น
สมาชิกต่อเนื่อง
ข้อ 54 การถือหุ้น สมาชิกสมทบทุกคนต้องชาระค่าหุ้นแรกเข้าตั้งแต่วันที่เป็นสมาชิกสมทบอย่าง
น้อยสิบหุ้น และการชาระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 100 บาท โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือ
จะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่จานวน
หุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึง่ ในห้าของหุ้นที่ชาระแล้วทัง้ หมด และไม่เกินจานวนสูงสุดตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
การงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกสมทบที่มีอายุการเป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่าห้าปีหรือมีเงิน
ค่าหุ้นไม่นอ้ ยกว่าห้าหมื่นบาท จะงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือน โดยแจ้งความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
การชาระค่าหุ้น การแจ้งยอดจานวนหุน้ และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น
โดยอนุโลม สาหรับการถือหุ้นเพิม่ ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 55 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์เป็นไปตามที่กาหนด
ข้อ 54
(2) การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้บางประเภทตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(3) การกู้เงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิกเู้ งินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่เกินกว่าจานวนเงินฝากกับทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์
(4) รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(5) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(6) เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สงั เกตการณ์
(7) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(8) ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ไม่ให้สิทธินับชือ่ เข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) ไม่ให้สิทธิเลือกประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ หรือผู้แทนสมาชิก และไม่ให้
สิทธิออกเสียงในเรือ่ งใด ๆ
(3) ไม่ให้สิทธิในการรับเลือกเข้าเป็นประธานกรรมการ กรรมการดาเนินการ กรรมการ
อื่น ๆ และผู้แทนของสมาชิก
(4) ไม่ให้สิทธิกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 56 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคาพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 51
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 57 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดย
แสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการหรือผู้ทคี่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณา เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้
ข้อ 58 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสั่งของสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ
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เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 59 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรือ่ งชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 60 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทาหนังสือตั้งบุคคลหนึง่ หรือ
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทาตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ทไี่ ด้ทาไว้แล้ว ก็ต้องทา
เป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอืน่ ใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ทไี่ ด้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บคุ คลทีไ่ ด้นาหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทัง้ นี้ ตามที่กาหนด
ในข้อ 61 และข้อ 62
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น
คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ี่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทาให้สหกรณ์ถอื ไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี
เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสารองของสหกรณ์ทั้งสิน้
ข้อ 61 การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (1) (2) (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอนื่ พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีนั้น
แล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จานวนค่าหุ้นทีถ่ อนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ จะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุน้ ของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลา
อันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบ
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกสมทบโดยนาทุนเรือนหุน้ ทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนามาเฉลี่ยโดยใช้จานวน
หุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีตอ่ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคานวณมูลค่าเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 62 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 61 นั้น ให้สหกรณ์หักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชือ่ สมาชิกสมทบรายนั้นออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 64 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 65 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
เมื่อมีเหตุอันสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้อยคน
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมือ่ ใดก็ได้
และให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคาร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 66 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสองพันคน ให้การ
ประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น
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ข้อ 67 การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รบั เลือกตั้งเป็นผูแ้ ทนสมาชิก และให้ดาเนินการเลือกตั้งตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(2) การเลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทาในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่
สามัญของสหกรณ์ไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายชื่อ
ผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า
(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจานวนสมาชิกสิบคน
ต่อผู้แทนสมาชิกหนึง่ คน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจานวนนี้
ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นผู้แทนสมาชิกโดยตาแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ในจานวนผู้แทนสมาชิกทีก่ ลุ่มพึงเลือกตัง้ ได้
อนึ่ง จานวนผูแ้ ทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึง่ ร้อยคนไม่ได้
(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตาแหน่งคราวละหนึง่ ปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตาแหน่งต่อไปพลางก่อน
ข้อ 68 การพ้นจากตาแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน
ข้อ 69 ตาแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ จนทาให้จานวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถงึ สามในสี่ของจานวน
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดาเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจานวนที่ว่างลง และให้ผู้แทน
สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผซู้ ึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้
ข้อ 70 การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน
เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า
การประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้ นี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชือ่ ในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 71 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้แทนสมาชิกทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผูส้ ังเกตการณ์ได้
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็น หรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่การเลือกตั้งนัน้ จะมีการรับสมัคร
ล่วงหน้า และเปิดรับสมาชิกเป็นการทั่วไป
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
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ข้อ 72 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 71 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึง่ ภายในสิบสี่วันนับแต่
วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิก
ร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถอื เป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึง
ที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 71 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 73 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิก
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) อนุมัติงบการเงินประจาปี และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการ และผลการตรวจสอบประจาปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) กาหนดค่าตอบแทนการปฏิบัตงิ านของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) กาหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
(8) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์
(11) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นเี้ ป็นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคาสั่งหรือหนังสือหรือคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็นเครื่องเกือ้ หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(14) รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และ
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นนั้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็น
รายบุคคลในรายงานประจาปี
(15) รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การถูกร้องเรียน และ
ถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบญ
ั ชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ
ถูกดาเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก
(16) รับทราบรายการอื่นทีค่ ณะกรรมการดาเนินการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผย
แก่สมาชิก
(17) รับทราบรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด
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หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 74 คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสี่คน ซึง่ ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการตามความวรรคแรก ต้องมีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนดตามจานวนที่กฎกระทรวงกาหนด
ให้กรรมการดาเนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง เหรัญญิกคนหนึง่ และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั้น
เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สานักงานสหกรณ์
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคาวินิจฉัยเป็นทีส่ ุดให้พ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกทีป่ ระชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ทถี่ ูกสัง่ เลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชาระหนี้ทุกชนิดไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ โดยมิได้รับการผ่อนผันการชาระหนี้จากคณะกรรมการดาเนินการ เว้นแต่ คณะกรรมการดาเนินการจะได้วินิจฉัยว่าการผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทาหรือเจตนา
ของสมาชิก
(7) เคยถูกสัง่ ให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(8) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(9) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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ข้อ 75 อานาจหน้าที่ของกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 76 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึง่ ปีนบั แต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจากตาแหน่ง
เป็นจานวนหนึง่ ในสองของกรรมการดาเนินการทัง้ หมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึน้ ) และให้ถือว่าเป็นการพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจาก
ตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
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กรณีตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดาเนินการที่ยังอยู่ในตาแหน่งประสงค์จะลงสมัคร
รับเลือกตัง้ ในตาแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากตาแหน่งกรรมการดาเนินการเดิมของตนเสียก่อน และให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตัง้ ใหม่
อยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึง่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 77 การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรือลาออกต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทัง้ คณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
(9) กระทาผิดตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ
(10) เป็นกรรมการ หรือที่ปรึกษาของนิติบคุ คลที่มีส่วนได้เสียกับกิจการสหกรณ์
ให้กรรมการดาเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดาเนินการมีเหตุตาม (8) และ
ได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น ยกเว้น
ผู้มีส่วนได้เสียก็เป็นอันถือว่ากรรมการดาเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตาแหน่ง
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนินการพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
ครั้งนัน้ เลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดแรก
ข้อ 78 ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 77 (7) ให้กรรมการดาเนินการที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ดาเนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใด
จานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุม
ดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วสิ ามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่ว่างลง
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนเป็น
ตาแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทาหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง
ใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่นขึ้นทาหน้าทีแ่ ทนชั่วคราวจนกว่าจะมี
การเลือกตัง้ ใหม่
กรรมการดาเนินการซึ่งทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งทีว่ ่าง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
กาหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนัน้ ชอบที่จะอยู่ได้
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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ข้อ 79 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สาคัญอืน่ ๆ ของสหกรณ์
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 80 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่
ดาเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ กับทัง้
ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ์
(3) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(4) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กยู้ ืม โดยรับผิดชอบการค้าประกันในฐานะส่วนตัว
(5) กาหนดระเบียบและประกาศต่าง ๆ ของสหกรณ์
(6) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจาปีและรายงาน
ประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อทีป่ ระชุมใหญ่
(7) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่ประชุมใหญ่
(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็น
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(10) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
(11) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(13) พิจารณากาหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
(14) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(15) เชิญบุคคลภายนอกทีเ่ ห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทน
ให้ตามที่เห็นสมควร
(16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
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(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(18) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไปเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(20) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็นผูแ้ ทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกาหนดไว้
(22) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎกระทรวงกาหนด
ข้อ 81 ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดาเนินการกระทาการหรือ
งดเว้นกระทาการ หรือกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทาให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 82 คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอานวยการ
จากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จานวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการดาเนินการ เป็นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการตั้งกรรมการดาเนินการอื่น
เป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอานวยการนัน้
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอานวยการหรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของ
จานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ
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ข้อ 83 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็นผู้ดาเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก หรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบการเงินประจาปี และรายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 84 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จานวนห้าคน โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น
ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการเงินกู้ทงั้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป
ข้อ 85 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มหี ลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกาหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กาหนดในสัญญา
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(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กขู้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้
เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียก
คืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดชาระหนี้ตามข้อ 74 (6)
โดยจะต้องรายงานเป็นประจาทุกเดือน
ข้อ 86 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จานวนห้าคน โดยให้มีตาแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึง่ นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าทีก่ าหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั้
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวทีม่ ีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่
ของจานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัตงิ านให้คณะกรรมการดาเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 87 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและ
ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดาเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อื่นทัง้ ในและ
นอกประเทศ เพือ่ นาตัวอย่างที่ดมี าเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม
ข้อ 88 คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ คณะทางาน ในกรณีจาเป็นแก่การดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการอาจมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น อนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อมอบหมาย
ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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ประธานในที่ประชุม
ข้อ 89 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตัง้ กรรมการ
ดาเนินการคนหนึง่ ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ(ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม และถ้า
รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุมตามลาดับ
แต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
คณะกรรมการดาเนินการทัง้ คณะหรือตาแหน่งประธานกรรมการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุม
ก็ให้กระทาได้ โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึง่ เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนัน้ หรือจนเสร็จ
การประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
หรือผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่อาจควบคุมให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถ้าประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีที่ไม่อาจควบคุมให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยต่อเนื่องกัน สมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน
แล้วแต่กรณี จานวนไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนสมาชิก หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทางานแล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุม โดยให้รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม และ
ถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตัง้ กรรมการคนหนึ่งขึน้ เป็นประธานในทีป่ ระชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนัน้ แทน

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 90 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง
ในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่ม สุดแต่กรณี สมาชิกและผู้แทนสมาชิกจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียง
แทนตนไม่ได้
ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนัน้ ไม่ได้
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ข้อ 91 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือทีป่ ระชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ ให้ถอื คะแนนเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนี้ ให้ถอื เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์
(4) การเลิกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 92 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรือ่ งที่
พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือผู้ซึ่งทาหน้าที่แทน
เลขานุการ หรือกรรมการอืน่ ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งทีเ่ ข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 93 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (9) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จดั การต้องทาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกาหนดไว้ใน
ข้อ 95 เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
การแต่งตั้งหรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่งของผูจ้ ัดการ
ข้อ 94 การดารงตาแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกาหนดระยะเวลาหรือ
ไม่กาหนดระยะเวลาก็ได้
ข้อ 95 อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
รายงานกิจการประจำ�ปี 2564
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(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไป
ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ปีละหนึ่งครั้ง
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอานาจหน้าที่ที่กาหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกาหนดหน้าทีแ่ ละวิธปี ฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้
โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบการเงินประจาปี รวมทั้งบัญชีกาไรขาดทุนและรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่อนุมัติ
(11) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(12) จัดทาแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานทีไ่ ด้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชีแ้ จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอืน่ ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการอนุญาตให้สารองไว้ใช้
จ่ายในกิจการของสหกรณ์ และจัดการส่งเงินของสหกรณ์ นอกจากจานวนดังกล่าวนั้นเข้าฝากตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(18) ดูแลที่ดิน สานักงาน อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของสหกรณ์
(19) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจน
รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินของสหกรณ์ไว้โดยครบถ้วน
(20) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(21) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กยู้ ืม โดยรับผิดชอบการค้าประกันในฐานะส่วนตัว
(22) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทา เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุลว่ งไปด้วยดี
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ข้อ 96 การพ้นจากตาแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กาหนด
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกาหนดในสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดถึงกาหนดก่อน
และให้พ้นจากตาแหน่งในวันสิน้ ปีทางบัญชีทอี่ ายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
กรณีผู้จัดการอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้างต้น คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณา
จ้างเป็นคราว ๆ ก็ได้ แต่ให้จ้างได้คราวละไม่เกิน 1 ปี ทัง้ นี้ อายุต้องไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และให้พ้นจาก
ตาแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชี
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทาการ
หรือละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือ
ไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผจู้ ัดการสหกรณ์
ข้อ 97 การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออก
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให้เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาการลาออกนั้น การยับยัง้ การลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทาได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 98 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตาแหน่งอื่นด้วยได้
ให้คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึง่ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 99 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด
ดารงตาแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือ
ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 100 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สนิ ตลอดจนจัดทา
งบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 101 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่นตามความจาเป็นเพือ่ ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 74 (1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) และ (9) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทัง้ นี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
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หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 102 ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก
ซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนา
ในการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ จานวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 103 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์จานวนสองคน
ข้อ 104 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการดาเนินการประกาศ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด เพื่อนาเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคก่ อน กาหนดให้มีการหยั่งเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนลับ
ก่อน และเสนอผูท้ ไี่ ด้รับคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งสูงสุดและรองลงมาจนครบจานวนทีก่ าหนดในข้อ 103 ต่อ
ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ไม่ได้รับเลือกตัง้ คะแนนรองลงมาให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสารอง
จานวนหนึง่ คน ทัง้ นีห้ ลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ และการสรรหา
ดังกล่าวให้เป็นกระบวนการหนึง่ ของการเลือกตัง้ โดยที่ประชุมใหญ่
กรณีไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกตามจานวน
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 103
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 106 (2) (3) (4) (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
สารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 105 การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาสองปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าทีไ่ ปพลางก่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้ แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กาหนดระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการ
คนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดารงตาแหน่งของผูแ้ ทน ต่อเนื่องจากผูท้ ี่ตนมาดารง
ตาแหน่ง
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ข้อ 106 การพ้นจากตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้อ 107 หน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวง
ของสหกรณ์ ทัง้ ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดาเนินธุรกิจตามที่กาหนด
ไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทัง้ การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินการของคณะกรรมการดาเนินการ
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคาสัง่ ของส่วนราชการที่กากับดูแลกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพือ่ ให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
ข้อ 108 การรายงานผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพือ่ สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการและทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาเดือน ให้เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ใน
การประชุมประจาเดือน
(2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาปีให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ
หรือคาแนะนาของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคาสั่งของสหกรณ์ทอี่ าจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ทันที
ให้จัดส่งสาเนารายงานตาม (3) ต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว
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ข้อ 109 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่
ข้อ 110 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังต่อไปนี้
(1) อานวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการให้คาชี้แจงตอบข้อซักถาม
ต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบกิจการ
(2) กาหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจาเดือน และจัดทาหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ทกุ ครัง้
(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การดาเนิน
กิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์

หมวด
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 111 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก
พร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมี
การพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับนัน้ ให้ถือเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนินการซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนสมาชิกหรือผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ลงลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับก็ย่อมทาได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทาได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาหนดระเบียบ หรือ
คาสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นาความที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
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หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 112 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพือ่ ความสะดวกในการปฏิบัตงิ านของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(11) ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
(12) ระเบียบว่าด้วยทุนพัฒนากิจการสหกรณ์
(13) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(14) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้สง่ สาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 113 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 16 ข้อ 112 (5) (6) แต่มิได้รับชาระตามเรียกก็ดี
คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 114 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 115 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถอื เสียงข้างมากของสมาชิกหรือผูแ้ ทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
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ข้อ 116 การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชาระบัญชี
โดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชาระหนี้สิน
อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใดให้ผู้ชาระบัญชีจ่ายตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 29 (2)
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้
ในระหว่างปีทเี่ ลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 29 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อกี ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีทไี่ ม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็จ
ข้อ 117 ในกรณีที่ขอ้ บังคับนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่ง ระเบียบ หรือคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึง่ แห่ง
ข้อบังคับนี้ดว้ ย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 118 สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 33 และข้อ 51 ตามลาดับ ปัจจุบัน
ยังคงเป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบก่อนที่ขอ้ บังคับนี้มีผลบังคับใช้ ให้ถือว่ายังคงมีสมาชิกภาพตามข้อบังคับนี้
โดยอนุโลม
สมาชิกและสมาชิกสมทบตามวรรคก่อน ที่มีนิติกรรมกับสหกรณ์ ให้นิติกรรมนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นสุดไปตามเงื่อนไขหรือเงือ่ นเวลาที่ตกลงกัน แต่จะทาการใดก่อผลผูกพันขึ้นใหม่มิได้
ข้อ 119 นับแต่วันที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบ มติ หรือคาสั่งใดซึ่งสหกรณ์ถอื ใช้อยู่ก่อนวันที่ขอ้ บังคับ
นี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบ มติ หรือคาสั่งนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กาหนดระเบียบ
ขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้

ลงชื่อ………………………………………………………………ประธานกรรมการ
(…………………………………………………………….)

ลงชื่อ………………………………………………………………เลขานุการ
(…………………………………………………………….)
เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง และให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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4.8

โอนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ (ตามข้อบังคับเดิม) เข้าบัญชีทุนสวัสดิการ
หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ที่นำเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
2564 (วำระที่ 4.7) พิจำรณำกำหนด ข้อ 29 กำหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 29 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ้นปีทำงบัญชีและได้ปดิ บัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ และเป็นค่ำบำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตำมอัตรำที่กำหนดในกฎกระทรวงกำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจำก
กำรจัดสรรตำมควำมในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อำจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผล...
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืน...
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่...
(4) เป็นทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล...
(5) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(6) เป็นทุนกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์
(7) เป็นทุนสำธำรณประโยชน์
(8) เป็นทุนพัฒนำกิจกำรสหกรณ์
(9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ำมี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2564 โอนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิกำรฯ (ตำมข้อบังคับเดิม) เข้ำบัญชี
ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว รำยละเอียดดังนี้
ที่

กองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ

1. กองทุนช่วยเหลือสมำชิก
2. กองทุนสวัสดิกำรเพื่อบำเหน็จสมำชิก
3. กองทุนสวัสดิกำรเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมำชิก
ทุนสวัสดิการสมาชิก

คงเหลือ
หมายเหตุ
ณ 30 ก.ย. 64
11,535,357.48 เพื่อช่วยเหลือสมำชิกรณีเสียชีวิตและทุพพลภำพ
7,864,377.38 สวัสดิกำรสมำชิกกรณีเกษียณอำยุ หรือออกจำกงำน
500,000.00 เพื่อช่วยเหลือเป็นเงินยืมฯ กรณีสมำชิกในครอบครัวเสียชีวิต
19,899,734.86

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำโอนเงินกองทุนที่เกี่ยวกับสวัสดิกำรสมำชิกและครอบครัว ได้แก่
1) กองทุนช่วยเหลือสมำชิก, 2) กองทุนสวัสดิกำรเพื่อบำเหน็จสมำชิก และ 3) กองทุนสวัสดิกำรเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมำชิกทั้งจำนวน
เข้ำ “ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว” ตำมข้อบังคับฉบับใหม่ (ภำยหลังจำกข้อบังคับฉบับใหม่
มีผลบังคับใช้)
มติที่ประชุม
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4.9

การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 26 (ปี 2565)

ด้วยคณะกรรมกำรดำเนินกำร ชุดที่ 25 จะมีกรรมกำรครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง 2 ปี
จำนวน 7 ตำแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2564 (วันศุกร์ที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2564) ดังนี้
1. อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.สุคนธ์
คงผอม
เหรัญญิก
3. นำงวรรณพร
หริรักษ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
4. ผศ.ดร.พิมำน
ธีระรัตนสุนทร
กรรมกำร
5. ว่ำที่ ร.ต.อัครำยุทธ
รังสิมันตุชำติ
กรรมกำร
6. นำงกำญจุรีย์
ว่องไวรัตนกุล
เลขำนุกำร
7. นำยกรกช
บุญอมร
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
ทั้งนี้ กรรมกำรดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ที่ไม่มีสิทธิลงสมัครเข้ำรับกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็น
ประธำนกรรมกำร และกรรมกำร เนื่องจำกได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมกำรดำเนินกำรครบ 2 วำระ (4 ปี) ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก
1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรหยั่งเสียงเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งใหม่ได้ ตำมควำมข้อ 74 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554
จำนวน 2 รำย ประกอบด้วย
1. อำจำรย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศำลวงศ์
ประธำนกรรมกำร
2. น.ส.สุคนธ์
คงผอม
เหรัญญิก
ในกำรนี้ มีสมำชิกสมัครเข้ำรับกำรหยั่งเสียงเลือกตั้ง ตำแหน่งประธำนกรรมกำร จำนวน 1 คน และ
ตำแหน่งกรรมกำรดำเนินกำร จำนวน 6 คน ประธำนคณะกรรมกำรหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยชื่อดังนี้
1. ตาแหน่งประธานกรรมการ
นำงกำญจุรีย์
ว่องไวรัตนกุล
หมำยเลข 1
2. ตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
(1) นำยกรกช
(2) นำยอนันต์เดช
(3) ผศ.ดร.พิมำน
(4) ผศ.ดร.โกวิท
(5) นำยธวัชชัย
(6) นำงอุมำภรณ์

บุญอมร
ศรีรำพร
ธีระรัตนสุนทร
กิตติวุฒิศักดิ์
ประดู่
จุลเลศ

หมำยเลข 1
หมำยเลข 2
หมำยเลข 3
หมำยเลข 4
หมำยเลข 5
หมำยเลข 6

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำเลือกตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำร ตำแหน่งประธำนกรรมกำร
1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมกำร จำนวน 6 ตำแหน่ง
มติที่ประชุม
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4.10

การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2565
ตำมที่สหกรณ์ฯ ได้ประกำศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจกำร มีผู้สมัคร จำนวน 2 คน โดย
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว
เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2564 พิจำรณำเลือกตั้ง ดังนี้
รายละเอียด
วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำ /
สถำบัน
วุฒิกำรศึกษำขั้นสูงสุด / สำขำ / สถำบัน
ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร

หมำยเลขผู้สมัคร

อาจารย์อลิศรา สระโมฬี
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เลขทะเบียนสมาชิกที่ 820
สำขำบัญชีบัณฑิต (กำรสอบบัญชี)
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
วุฒิปริญญำโท สำขำบัญชีกำรเงิน
จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย
“ผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ขั้นพื้นฐำน”
ปี 2560 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1

อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1218
สำขำบัญชีบัณฑิต (กำรสอบบัญชี)
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
วุฒิปริญญำโท สำขำกำรบัญชี
จุฬำลงกรณมหำวิทยำลัย
“กำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่ำงผู้ชำนำญกำร รุ่นที่ 9” ปี 2554
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2

ตำมงบประมำณรำยจ่ำยกำหนดค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำรไว้จำนวน 36,000 บำท ดังนี้
1. ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำร 2 คน คนละ 1,000 บำท/เดือน จำนวน 24,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,000 บำท จำนวน 12,000 บำท (โดยจ่ำยให้เมื่อมีกำรจัดทำ “รำยงำนกำรตรวจสอบประจำเดือน”
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรเป็นประจำทุกเดือน กรณีเดือนใดไม่มีรำยงำนจะไม่ได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจำรณำเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ประจำปี 2565 จำนวน 2 คน
และกำหนดค่ำตอบแทน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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