
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด

Walailak University Saving and Credit Co-Operative, Limited



รางวัลที่ 4

5  รางวัล
@ 500 บาท

เ ว ล า  1 2 . 3 0  น .



เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1



มีทั้งหมด  31 หน้า  

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564

สมาชิกลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุม



ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด

Walailak University Saving and Credit Co-Operative, Limited



รายการ
30/9/65 30/9/64 เพ่ิมขึน้(ลดลง)

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท %

สินทรพัย์ 1,077.17 1,031.11 46.06 4.47

หน้ีสิน 369.51 377.62 (8.11) (2.15)

ทุน 707.66 653.49 54.17 8.29

สถานะการเงินโดยย่อ

3.1 ผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2565



รายได้จาก
ฝากเงินสหกรณ์อื่น
และลงทุนเพิ่มขึ้นพิจารณาได้จาก

แหล่งรายได้ที่เปลี่ยนแปลงไป

รายการ
ปีบญัชี 2565 ปีบญัชี 2564 เพ่ิมขึ้น

บาท บาท บาท %

รายได้ 59,532,392.86 57,275,921.82 2,256,471.04 3.94

ค่าใช้จ่าย 13,101,862.73 12,495,643.88 606,218.85 4.85

ก าไรสทุธิ 46,430,530.13 44,780,277.94 1,650,252.19 3.69

ผลด าเนินงาน



ท่ี รายการ
เป้าหมาย/

ประมาณการ
ผลการ

ด าเนินงาน
มากกว่า(น้อยกว่า)

เป้าหมาย

สงูกว่า
(ต า่กว่า) 

เป้าหมาย(%)

1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 150 188 38 ราย 25.33
2 ทุนเรือนหุ้น 54.00 57.85 3.85 ลบ. 7.13
3 เงินรบัฝาก(จากสมาชิก) 930.00 927.21 (2.79) ลบ. (0.30)
4 ให้บริการเงินกู้ยืม 305.00 309.68 4.68 ลบ. 1.53
5 ก าไรสทุธิ 46.35 46.43 0.08 ลบ. 0.17

ผลด าเนินงานตามแผนงานฯ



9

จะเสนอในภาพรวมตามวาระที่ 4.4

รายงานการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2565



สมาชิกและสมาชิกสมทบ ยกมา 1,449 ราย

เข้าใหม่
188 ราย

คงเหลือ 
1,576 ราย

ออกจากสหกรณ์
61 ราย

(เลขที่ 2300-2487)

3.2 การรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก ประจ าปีบัญชี 2565เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

สมาชิก 154 ราย

สมาชิกสมทบ 34 ราย

สมาชิก 40 ราย

สมาชิกสมทบ 21 ราย

สมาชิก 1,367 ราย

สมาชิกสมทบ 209 ราย



กฎกระทรวง (ก าหนดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562) 
ว่าด้วยการด าเนินงาน และการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564

หมวดที่ 4 เร่ือง การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 14 (1) และ (4) 

ให้แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์ในปีบัญชีที่ผ่านมา และให้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล 

โดยแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3.3  การเปิดเผยผลประโยชน์ และหรือค่าตอบแทนของกรรมการ 
และผู้จัดการ



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

3.3  การเปิดเผยผลประโยชน์ และหรือค่าตอบแทนของกรรมการ  และผู้จัดการเร่ืองแจ้งเพื่อทราบ



ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าประกันภัย

1 นางกาญจุรย์ี ว่องไวรัตนกุล ประธานกรรมการ 549.00 
2 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 549.00 
3 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร รองประธานกรรมการ คนที่ 2 549.00
4 นางอุมาภรณ์ จุลเลศ เหรัญญิก 549.00
5 นายวรเทพ ไกรเทพ ผู้ช่วยเหรัญญิก 549.00 
6 นายกรกช บุญอมร กรรมการ 549.00 
7 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ กรรมการ 549.00 
8 นายนิรันดร์ จินดานาค กรรมการ 659.00 
9 นายปรีชา รัสมี กรรมการ 549.00 
10 ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม กรรมการ 549.00 
11 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ กรรมการ 549.00 
12 ว่าท่ี ร.อ.ศราวุธ อินปิน กรรมการ 549.00 
13 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 549.00 
14 นายอนันต์เดช ศรีราพร เลขานุการ 549.00 

15 นายธวัชชัย ประดู่ ผู้ช่วยเลขานุการ 549.00 

16 นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์ ผู้จัดการ 385.00 

รวมทั้งสิ้น 8,730.00 

เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ



เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

3.4     รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2565



รางวัลที่ 4

15 รางวัล
@ 500 บาท



ระเบียบวาระที่ 4

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด

Walailak University Saving and Credit Co-Operative, Limited

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



4.1  อนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2565 เสนอเพื่อพิจารณา

















ขออนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2565

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



สหกรณ์เสนอจัดสรรตามกฎกระทรวงฯ และแผนงานสหกรณ์ก าหนด  

โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

รายการ แผนงาน เสนอ

ค่าบ ารงุสนันิบาตฯ เป็นไปตามกฎกระทรวง
30,000 บาท

0.06% ของก าไรสทุธิ
ทุนส ารอง > 15.00% ของก าไรสทุธิ 15.00% ของก าไรสทุธิ

4.2 อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2565
เสนอเพื่อพิจารณา



รายการ
ปี 2565

จ านวนเงิน %

1.  ทุนส ารอง 6,965,868.13 15.00

2.  ค่าบ ารุงสันนิบาตฯ 30,000.00 0.06

3.  ทุนสะสมต่าง ๆ 5,599,000.00 12.06

4.  เงินปันผล (อัตรา 5.10%) 27,253,634.00 58.70

5.  เงินเฉลี่ยคืน (อัตรา 12.10%) 5,737,028.00 12.36

6.  เงินโบนัสฯ 845,000.00 1.82

4.2 อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2565

ก าไรสุทธิ 46,430,530.13 บาท เสนอจัดสรรดังนี้

เสนอเพื่อพิจารณา



รายการ
ปีบัญชี  2565 ปีบัญชี  2564

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

1 การจัดสรรให้สมาชิก 45,555,530.13 98.12 43,905,277.94 98.04

1.1 กลบัมาเป็นของสมาชิก 
(เงินปันผลและเงินเฉลีย่คนื) 32,990,662.00 71.06 31,156,365.00 69.58

1.2  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
(ทุนส ารองและทุนสะสมอื่น ๆ) 12,564,868.13 27.06 12,748,912.94 28.46

2 เป็นของสันนิบาต 30,000.00 0.06 30,000.00 0.07

3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 845,000.00 1.82 845,000.00 1.89

รวม 46,430,530.13 100.00 44,780,277.94 100.00

4.2 อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2565



ขออนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2565

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน คนละ 1,000 บาท/เดือน = 24,000 บาท

ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 1,000 บาท จ านวน 12,000 บาท

จ่ายเม่ือมีการท า  “รายงานการตรวจสอบประจ าเดือน”

และรายงานต่อ คกก.ดนก. ทุกเดือน 

เดือนใดไม่มีรายงาน   จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

เสนอเพื่อพิจารณา 4.3  ก าหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ



ขออนุมัติก าหนดค่าตอบแทน 
และค่าตอบแทนพิเศษผู้ตรวจสอบกิจการ

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



4.4 ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ      

เสนอเพ่ือพิจารณา

ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ                                    
เพ่ือกิจการงานสหกรณ์  ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562

ประกาศฯ ที่ 23/2562  เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย   ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
ภายในประเทศ เพ่ือกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการ      
และผู้ตรวจสอบกิจการ  

ประกาศฯ ท่ี 25/2565 เรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  และค่าเบี้ยประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71(6) สหกรณ์น าเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ได้เห็นชอบแล้ว  สหกรณ์ไม่มีการปรับแก้ไข

น าเสนอ

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ได้เห็นชอบแล้ว  สหกรณ์ไม่มีการปรับแก้ไข



ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ                                    
เพ่ือกิจการงานสหกรณ์  ส าหรับกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562

ข้อ 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ได้แก่ 
(1) ค่าพาหนะ หมายถึง ค่าพาหนะเดินทาง ค่ายานพาหนะและค่าชดเชย
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยงของผูป้ฏิบัติงาน รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับ

รถของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และอื่น ๆ ในท านองเดียวกัน
(3) ค่าที่พัก
(4) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
(5) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จ าเป็น

การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้เบิกได้ไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดในประกาศ 

ข้อ 6 ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการอนุมัติให้เดินทางก่อน ถึงจะเดินทางและเบิกค่าใช้จ่าย        
ในการเดินทางได้ เว้นแต่การเดินทางภายในพ้ืนที่ในเขตอ าเภอท่าศาลา และอ าเภอเมือง ที่เบิกเฉพาะค่ายานพาหนะ          
ให้เดินทางก่อนได้ตามความจ าเป็น และขออนุมตัิค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายหลัง...

เสนอเพื่อพิจารณา



ข้อ 7 การใช้ยานพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดังนี้
(1) ให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางเป็นอันดับแรก 
(2) กรณีสหกรณ์ไม่สามารถจัดยานพาหนะอ านวยความสะดวกได้ หรือไม่มียานพาหนะตามข้อ 7 (1) ท่ีสะดวก หรือมี

แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องการความรวดเร็ว หรือเป็นเรื่องเร่งด่วนของสหกรณ์ หรือเกี่ยวกับความปลอดภัย หรือเพื่อประโยชน์ เป็นการประหยัดต่อ
สหกรณ์ ให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติงานได้ โดยผู้เดินทางต้องประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 6 ก่อน 

(3) ผู้ปฏิบัติงานภายในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี   อาจใช้ยานพาหนะ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือยานพาหนะส่วนตัว หรือยานพาหนะอื่นได้ตามความเหมาะสม

(4) การใช้ยานพาหนะตามข้อ 7 (2) และ (3) หากมีผู้ปฏิบัติงานบุคคลอื่นเดินทางไปปฏิบัติงาน         ในงานเดียวกัน
ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ให้ร่วมเดินทางโดยใช้ยานพาหนะคันเดียวกัน เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานโดยใช้พาหนะคัน
เดียวกันได้ ให้ระบุเหตุผล ความจ าเป็นและรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปปฏิบัติงานนั้น โดยการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามอัตราท่ีสหกรณ์ฯ 
ประกาศก าหนด

(5) ผู้ปฏิบัติงานอาจเดินทางโดยเครื่องบินได้ไม่เกินชั้นประหยัด และให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราท่ี
สหกรณ์ฯ ประกาศก าหนด 

ข้อ 8 การเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ภายในประเทศ ให้ผู้เดินทางออกเดินทางล่วงหน้าได้ตามความจ าเป็น และ                         
เมื่อเสร็จภารกิจแล้วให้เดินทางกลับโดยไม่ชักช้า ตามก าหนดเวลา

เสนอเพื่อพิจารณา



ข้อ 9 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้เบิกจ่ายดังนี้
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง การนับเวลาการเดินทางไปปฏิบัติงานของสหกรณ์ภายในประเทศ เพื่อค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เป็นไป

ตามที่ก าหนด...
(2) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกได้ตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศก าหนด... 
(3) ค่าพาหนะ ให้เบิกได้ตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศก าหนด และเป็นไปตามที่ก าหนด...
(4) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด...

ข้อ 10 กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นเป็นอันดับ
แรก เว้นแต่ ได้รับในอัตราที่ต่ ากว่าที่สหกรณ์ก าหนด ให้เบิกได้เฉพาะส่วนที่ไม่สามารถเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราที่สหกรณ์ก าหนด

ข้อ 11 ผู้เดินทางปฏิบัติงานอาจขอยืมเงินทดรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยต้องสอดคล้อง เหมาะสมกับอัตราที่
สหกรณ์ก าหนด และให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินยืมทดรอง 

ข้อ 12 การเปลี่ยนหรือคืนตั๋วเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยเหตุผลความจ าเป็นส่วนตัว หรือภารกิจส่วนตัว ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการไม่ได้ไปปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทางไปปฏบัิติงาน

ข้อ 13 กรณีที่ระเบียบน้ีมิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขดัแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใน
การวินิจฉัยช้ีขาด

เสนอเพื่อพิจารณา



เสนอเพื่อพิจารณา
ประกาศฯ ที่ 23/2562  เรื่อง อัตราค่าใช้จ่าย   ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ภายในประเทศ เพ่ือกิจการงานสหกรณ์ฯ ส าหรับกรรมการ      
และผู้ตรวจสอบกิจการ  

ระยะเวลาเดินทาง
อัตราค่าใช้จ่าย 

ค่าเบี้ยเลี้ยง/วัน ค่าที่พัก/วัน ค่าพาหนะเดินทางในพื้นที่ ค่าพาหนะเดินทาง
(1) กรณีเดินทางไป

ปฏิบัติงานท่ีมีระยะ
เวลาไม่เกิน 15 วัน

300 บาท เหมาจ่าย 500 บาท หรือตามท่ี
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,600 บาท

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท หรือ
ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 400 
บาท

เท่าท่ีจ่ายจริงโดย
ทางรถยนต์ รถไฟ 
หรือเครื่องบินไม่เกิน 
1,800 บาทต่อ
เท่ียวบิน

(2) กรณีเดินทางไป
ปฏิบัติงานท่ีมีระยะ
เวลาเกิน 15 วัน
แต่ไม่เกิน 30 วัน

300 บาท เหมาจ่าย 500 บาท หรือตามท่ี
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,500 บาท

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท หรือ
ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 400 
บาท

เท่าท่ีจ่ายจริงโดย
ทางรถยนต์ รถไฟ 
หรือเครื่องบินไม่เกิน 
1,800 บาทต่อ
เท่ียวบิน

(3) กรณีเดินทางไป
ปฏิบัติงานท่ีมีระยะ
เวลาเกิน 30 วัน 

300 บาท เหมาจ่าย 6,000 บาท ต่อ 30 
วัน หรือตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่
เกิน 22,000 บาท

เหมาจ่ายวันละ 300 บาท หรือ
ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 400 
บาท

เท่าท่ีจ่ายจริงโดย
ทางรถยนต์ รถไฟ 
หรือเครื่องบินไม่เกิน 
1,800 บาทต่อ
เท่ียวบิน

ข้อ 3 อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานส าหรับกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้



ข้อ 4 กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัว หรือยานพาหนะอื่น 
ให้เบิกค่ายานพาหนะและค่าชดเชยได้ในอัตราดังนี้

(1) การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช เว้นแต่อ าเภอท่าศาลา
ให้เบิกค่ายานพาหนะและค่าชดเชยดังนี้

(1.1) รถยนต์ส่วนบุคคล เบิกในอัตราเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 4 บาท
(1.2) รถจักรยานยนต์ เบิกในอัตราเหมาจ่ายกิโลเมตรละ 2 บาท
(1.3) กรณีมีค่าผ่านทาง ค่าทางด่วน และค่าท่ีจอดรถ เพื่อการเดินทางในเส้นทาง ให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง

โดยให้แนบหลักฐานแสดงรายการค่าใช้จ่ายนั้นประกอบการเบิกจ่าย
(1.4) การคิดระยะทางเหมาเพื่อค านวณค่าใช้จ่าย ให้คิดค านวณตามระยะทางระหว่าง      

สถานท่ีต้นทางถึงสถานท่ีปลายทาง ตามเส้นทางในทางสั้นและทางตรง ซึ่งสามารถเดินทางโดยสะดวกและปลอดภัยของกรมทางหลวง 
(เข้าถึงได้ที่ http://map-server.doh.go.th) หรือจาก Google Map (เข้าถึงได้ที่ http://maps.google.co.th) 
หรือระยะทางเหมาท่ีสหกรณ์อนุญาตให้ใช้อ้างอิง

(1.5) กรณีการเดินทางในภารกิจท่ีไม่ชัดเจนในเส้นทาง และต้องสืบเสาะถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์กับสหกรณ์ฯ 
อาทิเช่น การติดตามลูกหนี้ การสืบทราบทรัพย์ การตรวจสอบหลักทรัพย์ประกัน การคิดระยะทางเหมาเพื่อค านวณค่าใช้จ่าย
ให้คิดตามระยะทางตั้งแต่เริ่มเดินทางจากสถานท่ีอยู่ประจ าหรือสหกรณ์ฯ จนสิ้นสุดการเดินทางถึงสถานท่ีอยู่ประจ าหรือสหกรณ์ฯ แล้วแต่กรณี

(2) การเดินทางไปปฏิบัติงานภายในอ าเภอท่าศาลา ให้เบิกค่ายานพาหนะและค่าชดเชยดังนี้
(2.1) ในพื้นท่ีตลาดท่าศาลา ท่ีว่าการอ าเภอท่าศาลา หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่น 

ท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีว่าการอ าเภอ ให้ค านวณระยะทางในอัตราเหมาจ่าย 15 กิโลเมตร และเบิกค่ายานพาหนะ ค่าชดเชย 
ในอัตราตามท่ีก าหนดในข้อ 4 (1) (2) แล้วแต่กรณี

(2.2) ในพื้นท่ีเขตอ าเภอท่าศาลา นอกเหนือจากพื้นท่ีตาม (2.1) ให้ค านวณระยะทางในอัตราเหมาจ่าย 
และเบิกค่ายานพาหนะ ค่าชดเชย ในอัตราตามท่ีก าหนดในข้อ 4 (1) (2) แล้วแต่กรณี

เสนอเพื่อพิจารณา

http://maps.google.co.th/


ที่ ต าแหน่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง

(2.1) ประธานกรรมการ วันละ 300 บาท เดือนหนึ่งจ่ายสูงสุดไม่เกิน 2,100 บาทต่อเดือน

(2.2) รองประธานกรรมการคนที่  1 วันละ 300 บาท  เดือนหนึ่งจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อเดือน

(2.3) รองประธานกรรมการคนที่  2 วันละ 300 บาท  เดือนหนึ่งจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,200 บาทต่อเดือน

(2.4) เลขานุการ (คณะกรรมการด าเนินการ) วันละ 300 บาท เดือนหนึ่งจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน

(2.5) ผู้ช่วยเลขานุการ วันละ 300 บาท เดือนหนึ่งจ่ายสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน

(2.6) เหรัญญิก วันละ 300 บาท เดือนหนึ่งจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน

(2.7) ผู้ช่วยเหรัญญิก วันละ 300 บาท เดือนหนึ่งจ่ายสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน

(2.8) เลขานุการ
(คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการเงนิกู้/คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)

วันละ 300 บาท เดือนหนึ่งจ่ายสูงสุดไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน

(2.9) กรรมการอื่น ๆ (ที่ไม่ใช่ต าแหน่งตามข้อ (2.1) –(2.8) วันละ 300 บาท

1. หลักเกณฑ์การจ่ายและอัตราการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน ก าหนดดังนี้
(1) กรรมการที่ได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  จะต้องมีการบันทึกการปฏิบัติงาน  ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด

(2)  อัตราการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน ก าหนดดังนี้

ประกาศฯ ท่ี 25/2565 เรื่อง ค่าเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงาน  และค่าเบี้ยประชุม
เสนอเพื่อพิจารณา



กรณีที่ผู้ช่วยเหรัญญิกปฏิบัติหน้าที่แทนเหรัญญิก  ให้จ่ายเพิ่มตามจ านวนวันที่ปฏิบัติหน้าที่แทน 
โดยสองต าแหน่งรวมกันต้องจ่ายไม่เกิน 1,800 บาทต่อเดือน

กรณีด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง  ให้รับค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ในต าแหน่งที่สูงกว่าต าแหน่งเดียว 
(เช่น  เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ ด ารงต าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการด้วย                    
ให้ได้รับค่าเบ้ียเลี้ยงฯ ในต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการในต าแหน่งเดียว)

ภายในวันเดียวกัน หากกรรมการตามวรรคก่อน ได้รับสิทธิค่าเบี้ยประชุม  ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ของคณะใดแล้ว  จะไม่มีสิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงฯ

กรณทีี่ด ารงต าแหน่งไม่เต็มเดือน ให้มีสิทธิเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงการปฏิบัติงาน ได้ไม่เกินจ านวนวันท่ีด ารง
ต าแหน่ง  โดยน าจ านวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฯ ต่อเดือนในแต่ละต าแหน่ง หาร จ านวนวันทั้งหมดในเดือนน้ัน 



(1) ให้คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้  และคณะกรรมการศึกษาฯ  ได้รับค่าเบ้ียประชุมเหมาจ่าย
เป็นรายเดือน เฉพาะเดือนที่มีการประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้ง ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเพียงครั้งเดียวและหาก
เดือนใดไม่มีการประชุม ก็จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม

(2)  ให้คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานนอกเหนือจากข้อ (1) ให้ได้รับค่าเบ้ียประชุม                      
ตามความจ าเป็นในการประชุม หากเดือนใดมีการประชุมเกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการ                     
ในชุดนั้น ๆ  ท าบันทึกช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องประชุมเสนอประธานกรรมการอนุมัติก่อนการประชุม จึงจะมี                   
สิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุม  

(3)  กรณีที่ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละต าแหน่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีบุคคลอื่นท าหน้าที่แทนในที่ประชุม         
ให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมแก่ผู้ท าหน้าที่แทนในอัตราค่าเบี้ยประชุมของผูร้ับผิดชอบหลัก

(4) กรณีที่เดือนใด ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าประชุมพร้อมกัน ให้จ่ายค่าเบ้ียประชุมเพียง 1 คน เท่านั้น
(5)  กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเชิญสมาชิก สมาชิกสมทบ หรือกรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกรรมการชุดนั้น ๆ 

เข้าร่วมประชุมเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ให้สิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมได้ โดยใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานุการในชุดนั้น ๆ 
ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น  เสนอประธานกรรมการอนุมัติก่อนการประชุม จึงจะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุม

2.  หลักเกณฑ์การจ่ายและอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ก าหนดดังนี้



ที่ ต าแหน่ง
ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน)

(6.1) - ประธานกรรมการ และเลขานุการ 
(คณะกรรมการด าเนินการ/คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการเงินกู้/คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)

- ประธานอนุกรรมการ และเลขานุการ
(คณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์)

600

(6.2) - รองประธานกรรมการ และกรรมการ 
(คณะกรรมการด าเนินการ/ คณะกรรมการอ านวยการ/คณะกรรมการเงินกู/้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์)

- เหรัญญิก  ผู้ช่วยเหรัญญิก  และผู้ช่วยเลขานุการ
(คณะกรรมการด าเนินการ)

- รองประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ  
(คณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์)

400

(6.3) - ประธานกรรมการ หรือ ประธานคณะอนุกรรมการ หรือ หัวหน้าคณะท างาน
- เลขานุการ

(คณะกรรมการอื่น ๆ/คณะอนุกรรมการอื่น/คณะท างาน)

400

(6.4) - รองประธานกรรมการ หรือ รองประธานคณะอนุกรรมการ หรือ รองหัวหน้าคณะท างาน
- กรรมการ หรือ อนุกรรมการ หรือ คณะท างาน 

(คณะกรรมการอื่น ๆ/คณะอนุกรรมการอื่น/คณะท างาน)

300

(6.5) - ผู้ตรวจสอบกิจการ 400
(6.6) สมาชิก สมาชิกสมทบ และกรรมการอื่น ๆ ที่เข้าประชุมตามเงื่อนไขขอ้ 2(5) 300

(6) อัตราค่าเบี้ยประชุม



ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม
ของกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
โดยถือใช้ระเบียบฯ และประกาศฯ ตามที่น าเสนอ

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



4.5  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2566 

เสนอเพื่อพิจารณา

คลิป



1. อนุมัติแผนงานประจ าปีบัญชี 2566
2. อนุมัติเป้าหมายด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2566
3. อนุมัติเปรียบเทียบประมาณการรายได้ รายจ่าย 

และผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2566
และประมาณการปีบัญชี 2566

4. อนุมัติประมาณการรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2566
5. อาคารส านักงานสหกรณ์ฯ ขอขยายระยะเวลาเป็น

งบผูกพัน ปี 2564 - 2567

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



รางวัลที่ 4

15 รางวัล

@ 500 บาท รางวัลที่ 3
@ 1 ,000 บาท

10 รางวัล



4.6  ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2566

ในปีบัญชี 2566  สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอในการให้บริการสมาชิก  
แต่เพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่อง และรองรับการขยายการให้บริการ 

ตลอดจนการขาดสภาพคล่องในระยะสัน้ ๆ 
ดังนั้น ขอเสนอก าหนดวงเงินกูย้ืมฯ  400  ลบ. 

ซึ่งไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง

เสนอวงเงินกู้ยมืฯ จ านวน  400 ล้านบาท

เสนอเพื่อพิจารณา



ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์                   
ประจ าปี 2566 จ านวน 400.00 ล้านบาท

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



4.7  (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565

เสนอเพื่อพิจารณา

คลิป



1. ยกเลิกการถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2554 ทั้งฉบับ
2. (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



4.8  โอนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ (ตามข้อบังคับเดิม) เข้าบัญชีทุนสวัสดิการ                       
หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ที่น าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  (วาระท่ี 4.7) 
พิจารณาก าหนด ข้อ 29 

ที่ กองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ
คงเหลือ

ณ 30 ก.ย. 65
หมายเหตุ

1. กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 14,192,971.63 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิตและทุพพลภาพ

2. กองทุนสวัสดิการเพ่ือบ าเหน็จสมาชิก 10,445,608.50 สวัสดิการสมาชิกกรณีเกษียณอายุ                               
หรือออกจากงาน

3. กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิก

500,000.00 เพื่อช่วยเหลือเป็นเงินยืมฯ กรณีสมาชิกใน
ครอบครัวเสียชีวิต

ทุนสวัสดิการสมาชิก 25,138,580.13

เสนอเพื่อพิจารณา



ขออนุมัติโอนเงินกองทุนที่เกี่ยวกับสวัสดิการฯ  ได้แก่ 
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก  กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
และกองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ทั้งจ านวน

เข้าบัญชี “ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัว” 

จะด าเนินการ     ภายหลังจากข้อบังคับฯ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้

เสนอเพื่อพิจารณา
4.8  โอนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ (ตามข้อบังคับเดิม) เข้าบัญชีทุนสวัสดิการ                       

หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 



สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

โอนเงินกองทุนท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว                  
ได้แก่ 1) กองทุนช่วยเหลือสมาชิก, 2) กองทุนสวัสดิการเพื่อ
บ าเหน็จสมาชิก และ 3) กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกทั้งจ านวน เข้า “ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชิกและครอบครัว” ตามข้อบังคับฉบับใหม่ (ภายหลังจาก
ข้อบังคับฉบับใหม่มีผลบังคับใช้)



รางวัลที่ 4

7 รางวัล

@ 500 บาท รางวัลที่ 1
@ 3 ,000 บาท

1 รางวัล



เสนอเพื่อพิจารณา

ผู้สอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี (บาท)

ยกเว้น คชจ.ขอค ายืนยันยอด

1. นางสาวยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์

ต าแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5617

65,000

2. น.ส.สุกานดา  อาภาวศิน
ต าแหน่ง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7632

80,000

เลือกผู้สอบบัญชีประจ าปีบัญชี 2566  จ านวน 1 ท่าน  และผู้สอบบัญชีส ารอง

4.9  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566    
และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี



คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนประจ าปี 2566
และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



เสนอเพื่อพิจารณา

หมายเลข  1  นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา หมายเลข  6  นางศิวฉัตร  ตันทวีวงศ์

หมายเลข  2  นายไพศาล  พุมดวง หมายเลข  7  นายชัยมนัตถ์  คงทน

หมายเลข  3  นายนิรันดร์  จินดานาค หมายเลข  8  นายมณเฑียร  สุขกุล

หมายเลข  4  นายธมยศ  ไกรนรา หมายเลข  9  ผศ.ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย

หมายเลข  5  ผศ.ดร.ไพโรจน์  นวลนุ่ม

ต าแหน่งกรรมการ   สมัคร  9 ท่าน

4.10  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27 (ปี 2566)



เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ต าแหน่งกรรมการ
จ านวน 8 ต าแหน่ง

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



รางวัลที่ 2

5 รางวัล

@ 2 ,000 บาท รางวัลที่ 1
@ 3 ,000 บาท

1 รางวัล



เสนอเพื่อพิจารณา
4.11  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2566

รายละเอียด
อาจารย์ศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
เลขทะเบียนสมาชิกที่ 1218

อาจารย์อลิศรา  สระโมฬี
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

เลขทะเบียนสมาชิกที่ 820
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                   
สาขา / สถาบัน

สาขาบัญชีบัณฑิต (การสอบบัญช)ี  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาบัญชีบัณฑิต (การสอบบัญช)ี  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด / 
สาขา / สถาบัน

วุฒิปริญญาโท  สาขาการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วุฒิปริญญาโท  สาขาบัญชีการเงิน                    
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผ่านการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์            
ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญการ รุ่นที่ 9”  
ปี 2554  ของ ม.เกษตรศาสตร์

“ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ข้ันพ้ืนฐาน”  
ปี 2560 
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

หมายเลขผู้สมัคร 1 2



เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2556
จ านวน 2 คน

สมาชิกลงคะแนน

เสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา



รางวัลที่ 1
@ 3 ,000 บาท

1 รางวัล


