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 เรื องแจ้งเพื อทราบ 
                      3.1 ผลการด าเนินงานประจ าปีบญัชี 2565  
 สหกรณ์เสนอผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2565 ดังนี ้
  

สถานะการเงินโดยย่อ 
 

รายการ 
ณ วันที  30/9/65 ณ วันที  30/9/64 เพิ มขึ้น(ลดลง) 
จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) % 

สินทรัพย์รวม 1,077,172,536.95 1,031,110,908.52  46,061,628.43 4.47 
    เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 192,143,054.57      174,107,815.15  18,035,239.42 10.36 
    เงินลงทุน 46,014,910.00 41,013,460.00 5,001,450.00 12.19 
    เงินให้กู้ 836,947,364.10 813,788,225.16  23,159,138.94 2.85 
    สินทรัพย์อื่น ๆ 2,067,208.28 2,201,408.21  (134,199.93) (6.10) 
หนี้สินรวม 369,509,358.25       377,615,554.82  (8,106,196.57) (2.15) 
    เงินรับฝาก 360,686,299.52 370,915,915.20 (10,229,615.68) (2.76) 
    หน้ีสินอื่น ๆ 8,823,058.73    6,699,639.62  2,123,419.11 31.69 
ทุนของสหกรณ์ 707,663,178.70 653,495,353.70 54,167,825.00 8.29 
    ทุนเรือนหุ้น 561,102,320.00 520,703,550.00 40,398,770.00 7.76 
    ทุนส ารอง 56,031,325.99 49,286,413.05 6,744,912.94 13.69 
    ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอื่น ๆ 44,099,002.58 38,725,112.71 5,373,889.87 13.88 
    ก าไรสุทธิประจ าปี 46,430,530.13 44,780,277.94 1,650,252.19 3.69 

 
ผลการด าเนินงาน 

รายการ 
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2564 เพิ มขึ้น(ลดลง) 

จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) % 
รายได้ 59,532,392.86 57,275,921.82 2,256,471.04 3.94 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,841,657.72 51,593,909.47 247,748.25 0.48 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 5,470,430.63  3,346,289.39 2,124,141.24 63.48 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,759,712.38  1,846,734.90 (87,022.52) (4.71) 
รายได้อื่น ๆ 460,592.13 488,988.06 (28,395.93) (5.81) 
ค่าใช้จ่าย 13,101,862.73 12,495,643.88 606,218.85 4.85 
ดอกเบี้ยจ่าย 7,996,157.60 7,867,155.04 124,002.56 1.64 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,105,705.13 4,628,488.84 477,216.29 10.31 
ก าไรสุทธิ 46,430,530.13 44,780,277.94 1,650,252.19 3.69 
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ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  

รายการ 
ปีบัญชี 2565 มากกว่า(น้อยกว่า)  ผล 

ผลการด าเนินงาน ประมาณการ 
จ านวนเงิน  (บาท) % 

ส าเร็จ 
จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) % 

รายได้ 59,532,392.86 60,100,000.00 (567,607.14) (0.94) 99.06 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,841,657.72 51,700,000.00 141,657.72 0.27  
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 5,470,430.63 6,000,000.00 (529,569.37) (8.83)  
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,759,712.38 1,895,000.00 (135,287.62) (7.14)  
รายได้อื่น ๆ 460,592.13 505,000.00 (44,407.87) (8.79)  
ค่าใช้จ่าย 13,101,862.73 13,750,000.00 (648,137.27) (4.71) 95.29 
ดอกเบี้ยจ่าย 7,996,157.60 8,190,000.00 (193,842.40) (2.37)  
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ 4,520,123.97 5,000,000.00 (479,876.03) (9.60)  
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 585,581.16 560,000.00 25,581.16 4.57  
ก าไรสุทธิ 46,430,530.13 46,350,000.00 80,530.13 0.17 100.17 

 
 
 

การใช้งบประมาณหมวดสินทรัพย์ ประจ าปี 2565 

 

 
 
 
 
  

รายการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

 1. เคร่ืองปรับอากาศ 1,500,000.00        

 2. ตู้เก็บเอกสาร 5 ชุด 70,000.00                      ไม่ได้จัดซ้ือเน่ืองจากยังไม่ได้เร่ิมก่อสร้างอาคาร

 3. เฟอร์นิเจอร์แบบประกอบช้ิน 7 ชุด 135,000.00          

รวม 1,705,000.00        

 ประมาณการอุปกรณ์ส านักงานส าหรับอาคารส านักงานใหม่

รายการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

 1. คอมพิวเตอร์   (Server) 1 เคร่ือง 70,000.00           

 2. คอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 75,000.00                        ต้ังส ารองแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด

 3. เคร่ืองพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 เคร่ือง 40,000.00                       ไม่ได้จัดซ้ือเน่ืองจากอุปกรณ์เดิมยังใช้งานได้ดี

 4. เคร่ืองพิมพ์ (แบบเข็ม) 1 เคร่ือง 35,000.00           

รวม 220,000.00          

 ประมาณการเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน
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ผลการด าเนินงานตามแผนฯ  

รายการ 
ปีบัญชี 2565 มากกว่า(น้อยกว่า)  ผล 

ผลการด าเนินงาน ประมาณการ 
จ านวนเงิน  (บาท) % 

ส าเร็จ 
จ านวนเงิน  (บาท) จ านวนเงิน  (บาท) % 

รายได้ 59,532,392.86 60,100,000.00 (567,607.14) (0.94) 99.06 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 51,841,657.72 51,700,000.00 141,657.72 0.27  
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 5,470,430.63 6,000,000.00 (529,569.37) (8.83)  
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,759,712.38 1,895,000.00 (135,287.62) (7.14)  
รายได้อื่น ๆ 460,592.13 505,000.00 (44,407.87) (8.79)  
ค่าใช้จ่าย 13,101,862.73 13,750,000.00 (648,137.27) (4.71) 95.29 
ดอกเบี้ยจ่าย 7,996,157.60 8,190,000.00 (193,842.40) (2.37)  
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ 4,520,123.97 5,000,000.00 (479,876.03) (9.60)  
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 585,581.16 560,000.00 25,581.16 4.57  
ก าไรสุทธิ 46,430,530.13 46,350,000.00 80,530.13 0.17 100.17 

 
 
 

การใช้งบประมาณหมวดสินทรัพย์ ประจ าปี 2565 

 

 
 
 
 
  

รายการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

 1. เคร่ืองปรับอากาศ 1,500,000.00        

 2. ตู้เก็บเอกสาร 5 ชุด 70,000.00                      ไม่ได้จัดซ้ือเน่ืองจากยังไม่ได้เร่ิมก่อสร้างอาคาร

 3. เฟอร์นิเจอร์แบบประกอบช้ิน 7 ชุด 135,000.00          

รวม 1,705,000.00        

 ประมาณการอุปกรณ์ส านักงานส าหรับอาคารส านักงานใหม่

รายการ จ านวน จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ

 1. คอมพิวเตอร์   (Server) 1 เคร่ือง 70,000.00           

 2. คอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 75,000.00                        ต้ังส ารองแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุด

 3. เคร่ืองพิมพ์สมุดคู่ฝาก 1 เคร่ือง 40,000.00                       ไม่ได้จัดซ้ือเน่ืองจากอุปกรณ์เดิมยังใช้งานได้ดี

 4. เคร่ืองพิมพ์ (แบบเข็ม) 1 เคร่ือง 35,000.00           

รวม 220,000.00          

 ประมาณการเคร่ืองใช้/อุปกรณ์ส านักงาน

 

% 

ผลการด าเนินงานสหกรณ์   เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการ ประจ าปีบัญชี 2565 
 

ที  รายการ 
เป้าหมาย/

ประมาณการ 
ผลการด าเนินงาน 

มากกว่า(น้อยกว่า)
เป้าหมาย 

สูงกว่า(ต  ากว่า) 
เป้าหมาย(%) 

ผลส าเร็จ
(%) 

1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  150 188 38 ราย 25.33 125.33 
2 ทุนเรือนหุ้น 54.00 57.85 3.85 ลบ. 7.13 107.13 
3 เงินรับฝาก 930.00 927.21 (2.79) ลบ. (0.30) 99.70 
4 ให้บริการเงินกู้ยืม 305.00 309.68 4.68 ลบ. 1.53 101.53 
5 ก าไรสุทธิ 46.35 46.43 0.08 ลบ. 0.17 100.17 
6 รายได้ 60.10 59.53 (0.57) ลบ. (0.95) 99.05 
7 ค่าใช้จ่าย 13.75 13.10 (0.65) ลบ. (4.73) 95.27 
        

 

 
สูงกว่าค่า  0  หมายถึง  สูงกว่าประมาณการเทียบเป็นเปอรเ์ซ็นต์ 
ต่ ากว่าค่า  0  หมายถึง  ต่ ากว่าประมาณการเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 

 

(รายงานการด าเนินงานตามแผนงานประจ าปี 2565 น าเสนอร่วมกับวาระที่ 4.4)  
 
จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที ประชุม 
 

หน่วย : บาท 
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3.2 การรับสมาชิกใหม่  และสมาชกิลาออก ประจ าปีบญัชี 2565 
    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ข้อ 71(1)  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที่  

รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชกิ  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึ่งมไิดร้ับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

       การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ประจ าปีบญัช ี2565 (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) สหกรณร์ับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่   

ทั้งหมดจ านวน 188 ราย  ตั้งแต่เลขทะเบียนสมาชิกที่ 2300 – 2487  รายละเอียดดังนี้   
 

รายละเอียด 
สมาชิก       สมาชิกสมทบ 

รวม  ชาย   หญิง  รวม  
(ราย) (ราย) 

สมาชิกยกมาต้นปี 1223 226 1,449 506 943 1,449 
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 154 34 188 37 151 188 
สมาชิกสมทบเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาชิก(1) 34 (34)         
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ(2) (4) 4         
สมาชิกลาออกระหว่างปี (40) (21) (61) (22) (39) (61) 

ณ วันที  30 กันยายน 2565 1,367  209  1,576  521 1,055  1,576  
 

(1)การโอนย้ายจาก สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก ราย 
สมาชิกสมทบท่ีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง 24 
สมาชิกสมทบท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราวมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  3  ปี 10 

(2)การโอนย้ายจาก สมาชิก เป็น สมาชิกสมทบ ราย 
สมาชิกที่ออกจากงานประจ า โดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 4 

รวม 38 
        
      สมาชกิและสมาชกิสมทบขาดสมาชิกภาพ 
   ประจ าปีบญัชี 2565 (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) มีสมาชิก จ านวน 22 ราย  และสมาชิกสมทบ 
จ านวน 39 ราย  ขาดสมาชิกภาพ ด้วยเหตผุลดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที ประชุม 

เหตุผลการออก ราย 
 เสียชีวิต 2 
 ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด 34 
 ถูกให้ออกจากสหกรณ ์ 3 
 มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 10 
 น าเงินไปลงทุนท่ีอื่น 2 
 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ 2 
 อื่น ๆ 8 

รวมท้ังหมด 61 
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3.2 การรับสมาชิกใหม่  และสมาชกิลาออก ประจ าปีบญัชี 2565 
    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ข้อ 71(1)  ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ที่  

รับทราบเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหมแ่ละออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชกิ  และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมคัรซึ่งมไิดร้ับเลือกเข้าเป็นสมาชิก  และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 

       การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่ 
   ประจ าปีบญัช ี2565 (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) สหกรณร์ับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่   

ทั้งหมดจ านวน 188 ราย  ตั้งแต่เลขทะเบียนสมาชิกที่ 2300 – 2487  รายละเอียดดังนี้   
 

รายละเอียด 
สมาชิก       สมาชิกสมทบ 

รวม  ชาย   หญิง  รวม  
(ราย) (ราย) 

สมาชิกยกมาต้นปี 1223 226 1,449 506 943 1,449 
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 154 34 188 37 151 188 
สมาชิกสมทบเปล่ียนสถานภาพเป็นสมาชิก(1) 34 (34)         
สมาชิกเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาชิกสมทบ(2) (4) 4         
สมาชิกลาออกระหว่างปี (40) (21) (61) (22) (39) (61) 

ณ วันที  30 กันยายน 2565 1,367  209  1,576  521 1,055  1,576  
 

(1)การโอนย้ายจาก สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก ราย 
สมาชิกสมทบท่ีได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ าหรือพนักงานสัญญาจ้าง 24 
สมาชิกสมทบท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราวมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  3  ปี 10 

(2)การโอนย้ายจาก สมาชิก เป็น สมาชิกสมทบ ราย 
สมาชิกที่ออกจากงานประจ า โดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 4 

รวม 38 
        
      สมาชกิและสมาชกิสมทบขาดสมาชิกภาพ 
   ประจ าปีบญัชี 2565 (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) มีสมาชิก จ านวน 22 ราย  และสมาชิกสมทบ 
จ านวน 39 ราย  ขาดสมาชิกภาพ ด้วยเหตผุลดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
มติที ประชุม 

เหตุผลการออก ราย 
 เสียชีวิต 2 
 ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด 34 
 ถูกให้ออกจากสหกรณ ์ 3 
 มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 10 
 น าเงินไปลงทุนท่ีอื่น 2 
 ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก/สมาชิกสมทบ 2 
 อื่น ๆ 8 

รวมท้ังหมด 61 

 

3.3         การเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนของกรรมการ  และผู้จัดการ  ประจ าปี 2565 
  ตามที่กฎกระทรวงซึ่งก าหนดขึ้นภายใต้มาตรา 89/2 แห่งพระราชบญัญัตสิหกรณ์ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2562)  

ว่าด้วยการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนีย่น พ.ศ. 2564  ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  หมวดที่ 4 เรื่อง การก ากับดูแลด้านธรรมาภบิาลของสหกรณ์ ข้อ 14 (1) และ (4) ก าหนดให้แจ้งผลประโยชน์
และค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผู้จดัการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ไดร้ับจากสหกรณ์ในปีบญัชีท่ีผ่านมา และ          
ให้แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยแจ้งให้ท่ีประชุมใหญท่ราบ น้ัน 

  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามทีก่ฎกระทรวงก าหนด  สหกรณไ์ด้แสดงรายละเอียดผลประโยชน์             
และหรือค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้จัดการ ในระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ดังนี ้

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเล้ียง

ประจ า การปฏิบัติงาน

ต าแหน่ง กรรมการ

1 นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล ประธานกรรมการ ชุดท่ี 26  และเลขานุการด าเนินการ ชุดท่ี 25 20,000.00     35,496.00     4,587.10      19,500.00    600.00      296.00     -           80,479.10       

2 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รองประธานกรรมการ ชุดท่ี 25 และ 26 13,500.00     35,006.00     3,058.06      10,200.00    300.00      -         -           62,064.06       

3 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 และรองประธานกรรมการ ชุดท่ี 26 10,000.00     32,698.00     -            10,800.00    300.00      -         -           53,798.00       

4 นางอุมาภรณ์ จุลเลศ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 26 9,300.00      -             -            14,100.00    300.00      -         -           23,700.00       

5 นายวรเทพ ไกรเทพ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 และ 26 10,800.00     32,634.00     -            2,700.00      300.00      -         -           46,434.00       

6 นายกรกช บุญอมร กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 และ 26 8,400.00      32,759.00     764.52        2,700.00      -          -         -           44,623.52       

7 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักด์ิ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 26 6,800.00      -             -            300.00        300.00      -         -           7,400.00         

8 นายนิรันดร์ จินดานาค รองประธานกรรมการ ชุดท่ี 25  และกรรมการชุดท่ี 26 7,800.00      35,070.00     3,058.06      -            300.00      -         -           46,228.06       

9 นายปรีชา รัสมี กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 และ 26 13,400.00     29,568.00     764.52        2,100.00      -          -         -           45,832.52       

10 ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 และ 26 10,800.00     31,636.00     -            -            -          -         -           42,436.00       

11 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 และ 26 11,000.00     32,851.00     -            -            -          -         -           43,851.00       

12 ว่าท่ี ร.อ.ศราวุธ อินปิน กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 และ 26 4,800.00      30,352.00     -            -            300.00      -         -           35,452.00       

13 นพ.สุรศักด์ิ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 และ 26 11,500.00     30,015.00     -            -            -          -         -           41,515.00       

14 นายอนันต์เดช ศรีราพร เลขานุการด าเนินการ ชุดท่ี 26 12,800.00     -             -            11,400.00    300.00      -         -           24,500.00       

15 นายธวัชชัย ประดู่ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 26 9,800.00      -             -            2,700.00      300.00      -         -           12,800.00       

16 ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ประธานกรรมการ ชุดท่ี 25 3,000.00      34,830.00     5,096.77      -            -          -         -           42,926.77       

17 น.ส.สุคนธ์ คงผอม กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 1,200.00      22,545.00     -            -            -          -         -           23,745.00       

18 นางวรรณพร หริรักษ์ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 2,000.00      35,006.00     4,077.42      -            -          -         -           41,083.42       

19 ว่าท่ี ร.ต.อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 1,400.00      29,686.00     764.52        -            -          -         -           31,850.52       

20  นายสมเกียรติ  เพชรวรพันธ์  ผู้จัดการ -             100,306.20   24,000.00    -            300.00      268.00     716,880.00 841,754.20      

รวมท้ังส้ิน 168,300.00   580,458.20   46,170.97    76,500.00    3,600.00    564.00     716,880.00 1,592,473.17   

เงินเดือน รวมท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะโบนัส ค่าเบ้ียเล้ียง
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2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่เปน็ตัวเงิน (คณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 26 และผู้จัดการ) 
 

ที  ชื อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าประกันภัย 
1 นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล ประธานกรรมการ   549.00  
2 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  549.00  
3 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร รองประธานกรรมการ คนท่ี 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 รัสม ี 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 ประดู ่ ผู้ช่วยเลขานุการ  549.00  
16 นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์ ผู้จัดการ  385.00  

 รวมทั้งสิ้น  8,730.00  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที ประชุม 
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2. ค่าตอบแทนทีไ่ม่เปน็ตัวเงิน (คณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 26 และผู้จัดการ) 
 

ที  ชื อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าประกันภัย 
1 นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล ประธานกรรมการ   549.00  
2 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  549.00  
3 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร รองประธานกรรมการ คนท่ี 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 รัสม ี 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 ประดู ่ ผู้ช่วยเลขานุการ  549.00  
16 นายสมเกียรติ เพชรวรพันธ์ ผู้จัดการ  385.00  

 รวมทั้งสิ้น  8,730.00  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี 2565 
  ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  เมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  มีมติแต่งตั้งให้      
อาจารย์ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ และ อาจารย์อลิศรา สระโมฬี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
   ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ในแต่ละเดือน/ช่วงเวลาเป็นล าดับมา  โดยได้สรุป  
ผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2565  ดังน้ี 
. 
 
เรียน    ที ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ                   
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  จึงใคร่ขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุป ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
(1) เพื่อทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
(2) เพื่อตรวจสอบด้านการบริหารงานทั่วไป 
(3) เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน สินเช่ือ การลงทุน การรับฝากเงิน หนี้สิน ทุน และทรัพย์สิน โดยตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ใช้

เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
(4) เพื่อทราบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 

 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

(1) ตรวจสอบด้านการบริหารงานทั่วไป ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน 
(2) ตรวจสอบด้านการเงิน การรับ - จ่าย การบันทึกบัญชีจากเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ ใบส าคัญรับ - จ่าย ใบเสร็จรับเงิน 

และสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจนับเงินสดย่อย 
(3) ตรวจสอบด้านสินเชื่อโดยสุ่มตรวจสอบค าขอกู้  สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนและความถูกต้องครบถ้วนของ

เอกสารหลักฐาน  
(4) ตรวจสอบด้านการลงทุน โดยพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมในการลงทุน 
(5) ตรวจสอบการเงินด้านรับฝากจากสมาชิกของสหกรณ์ 
(6) ตรวจสอบด้านหนี้สิน โดยตรวจสอบหลักฐานการเป็นหนี้ของสหกรณ์ และการช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 
(7) ตรวจสอบด้านทุน โดยตรวจสอบการรับเงินค่าหุ้นและการบันทึกบัญชี 
(8) ตรวจสอบด้านทรัพย์สิน โดยตรวจสอบการซ้ือและการบันทึกบัญชี 

 
3. ผลการตรวจสอบ 

ในระหว่างปี ผู้ตรวจสอบกิจการได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน สมุดบัญชี ทะเบียนต่าง ๆ และรายงานผล 
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน จึงขอสรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบด้านการบริหารทั วไป 
ในการประชุมครั้งแรกของกรรมการชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ได้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในต าแหน่ง              

ต่าง ๆ เพื่อจัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงการมอบอ านาจในการท าธุรกรรมและด าเนินการเพื่อกิจการงานสหกรณ์ให้เป็นไป                
อย่างราบรื่น รวมทั้งการน าเสนอแผนการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี 2565 ซ่ึงครอบคลุมถึงกฎระเบียบของกฎหมายว่าด้วย                 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพื่อเป็นแผนด าเนินงานในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบในปีที่ผ่านมา สามารถสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารทั่วไป ดังนี้ 

(1.1) สหกรณ์ได้ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติของที่ประชุมใหญ่และมติคณะกรรมการ-
ด าเนินการอย่างเหมาะสม  

(1.2) สหกรณ์มีการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานประจ าปี และก าหนดกรรมการผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และ
คณะกรรมการได้ด าเนินการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้า และบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 
ทั้งนี้ การด าเนินงานที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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(1.3) จากการตรวจสอบตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (ปปง.) พบว่า สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ซ่ึงในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 พบว่า มีธุรกรรมที่
เข้าเง่ือนไข เพียง 2 รายการ คือ การท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด ตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป ในเดือนสิงหาคม 2565 และ การท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไปในเดือนกันยายน 2565 และได้มีการรายงานข้อมูลไปยัง ปปง. ตามเง่ือนไขเวลาที่ก าหนด 

(1.4) สหกรณ์มีการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนงาน เป้าหมายและกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านการเติบโต การบริหาร 

จัดการระบบงานภายใน กิจกรรมเพื่อสมาชิกและสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก โดยสหกรณ์ได้มีการติดตาม            
ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาบุคลากรหรือคณะกรรมการเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างานให้กับสหกรณ์ โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้แทนหน่วยงาน โครงการแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โครงการการอ่านงบการเงิน
เพื่อวิเคราะห์ส าหรับกรรมการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ณ สอ.รพ.หาดใหญ่ และ  สอ.ต ารวจสงขลา รวมถึงโครงการสัมมนาการ
จัดท าแผนงานและแผนด าเนินงานประจ าปี 2566 เป็นต้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก เช่น การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  โครงการ          
Club House การออมและการลงทุน โครงการให้ความรู้สู่การลงทุน โครงการเสริมสร้างสุขภาพ โครงการสอนเกษตร  : ปลูกผักกินได้ และกิจกรรม                      
วันออมแห่งชาติ เป็นต้น รวมถึงการจัดโครงการจัดท าแผนงานประจ าปีบัญชี 2566 เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาสหกรณ์
ไปด้วยกัน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีการส ารวจและจัดท ารายงาน “ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ
บริการและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาการบริการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด นครศรีธรรมราช” เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการ
ต่อไปในอนาคต พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด ในส่วนของการจัดสวัสดิการที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด 

(2) การตรวจสอบด้านการเงิน 
ในปี 2565 สหกรณ์ได้มีนโยบายในการรักษาเงินสดย่อยเป็นไปตามระเบยีบที่ก าหนดไว้และมียอดเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชี  

ณ วันที่ตรวจนับ นอกจากนี้ การจ่ายเงินทุกครั้งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างเหมาะสม และมีการบันทึกบัญชีในส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

ทั้งนี้ สหกรณ์ยังคงปฏิบัติตามระเบียบการรักษาเงินสดย่อยได้อยา่งเหมาะสม และการบันทึกบัญชีได้มีการบันทึกอยา่งถูกต้องครบถว้น 
(3) การตรวจสอบด้านสินเชื อ 

 จากการตรวจสอบสัญญาและการจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน เงินให้กู้สามัญ และเงินให้กู้พิเศษแก่สมาชิก พบว่า  สหกรณ์ได้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้และมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงินอย่างครบถ้วน โดยในงวดบัญชี 2565 สหกรณ์ได้ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและ
เปรียบเทียบผลส าเร็จกับเป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2565 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหวา่งป ี

คงเหลือ เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
(%) ให้กู้เพิ ม ช าระคืน รายการโอน (สุทธิ)* 

เงินกู้ฉุกเฉิน 1,705,550.00  3,207,900.00  4,151,418.82 - 762,031.18    5,000,000.00 64.16 
เงินกู้สามัญ 625,817,264.58  137,168,400.00  125,494,901.72 (437,015.54) 637,053,747.32   150,000,000.00  91.45 
เงินกู้พิเศษ 183,534,804.34  169,300,300.00  156,487,191.04 (2,245,773.93) 194,102,139.37   150,000,000.00  112.87 

รวม 811,057,618.92  309,676,600.00  286,133,511.58 (2,682,789.47) 831,917,917.87   305,000,000.00  101.53 
 
*หมายถึง ยอดสุทธิที่เป็นผลมาจากรายการปรับปรุงหรือการโอนเปลี่ยนประเภทเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 
 

จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นว่า ถึงแม้สหกรณ์มีการให้กู้ประเภทต่าง ๆ ต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการที่ต้ังไว้ ยกเว้นเงินกู้พิเศษ แต่โดยภาพรวมของ
การให้กู้ทั้งหมดยังเป็นไปตามเป้าหมายด าเนินงานและเกิดผลส าเร็จ 101.53% 
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(1.3) จากการตรวจสอบตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (ปปง.) พบว่า สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ซ่ึงในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 พบว่า มีธุรกรรมที่
เข้าเง่ือนไข เพียง 2 รายการ คือ การท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด ตั้งแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป ในเดือนสิงหาคม 2565 และ การท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไปในเดือนกันยายน 2565 และได้มีการรายงานข้อมูลไปยัง ปปง. ตามเง่ือนไขเวลาที่ก าหนด 

(1.4) สหกรณ์มีการพัฒนาการบริหารงานทั่วไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น 
การก าหนดวิสัยทัศน์ แผนงาน เป้าหมายและกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งด้านการเติบโต การบริหาร 

จัดการระบบงานภายใน กิจกรรมเพื่อสมาชิกและสังคม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิก โดยสหกรณ์ได้มีการติดตาม            
ผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  

การพัฒนาบุคลากรหรือคณะกรรมการเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการท างานให้กับสหกรณ์ โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้แทนหน่วยงาน โครงการแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน โครงการการอ่านงบการเงิน
เพื่อวิเคราะห์ส าหรับกรรมการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ณ สอ.รพ.หาดใหญ่ และ  สอ.ต ารวจสงขลา รวมถึงโครงการสัมมนาการ
จัดท าแผนงานและแผนด าเนินงานประจ าปี 2566 เป็นต้น 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก เช่น การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่  โครงการ          
Club House การออมและการลงทุน โครงการให้ความรู้สู่การลงทุน โครงการเสริมสร้างสุขภาพ โครงการสอนเกษตร  : ปลูกผักกินได้ และกิจกรรม                      
วันออมแห่งชาติ เป็นต้น รวมถึงการจัดโครงการจัดท าแผนงานประจ าปีบัญชี 2566 เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาสหกรณ์
ไปด้วยกัน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีการส ารวจและจัดท ารายงาน “ความพึงพอใจของสมาชิกต่อการ
บริการและสวัสดิการเพื่อการพัฒนาการบริการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด นครศรีธรรมราช” เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริการ
ต่อไปในอนาคต พบว่า สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการบริการทุกด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุด ในส่วนของการจัดสวัสดิการที่มีความพึงพอใจสูงที่สุดคือ สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด 

(2) การตรวจสอบด้านการเงิน 
ในปี 2565 สหกรณ์ได้มีนโยบายในการรักษาเงินสดย่อยเป็นไปตามระเบยีบที่ก าหนดไว้และมียอดเงินสดคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชี  

ณ วันที่ตรวจนับ นอกจากนี้ การจ่ายเงินทุกครั้งได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอย่างเหมาะสม และมีการบันทึกบัญชีในส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน  

ทั้งนี้ สหกรณ์ยังคงปฏิบัติตามระเบียบการรักษาเงินสดย่อยได้อยา่งเหมาะสม และการบันทึกบัญชีได้มีการบันทึกอยา่งถูกต้องครบถว้น 
(3) การตรวจสอบด้านสินเชื อ 

 จากการตรวจสอบสัญญาและการจ่ายเงินให้กู้ฉุกเฉิน เงินให้กู้สามัญ และเงินให้กู้พิเศษแก่สมาชิก พบว่า  สหกรณ์ได้ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้และมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงินอย่างครบถ้วน โดยในงวดบัญชี 2565 สหกรณ์ได้ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกและ
เปรียบเทียบผลส าเร็จกับเป้าหมายด าเนินงานประจ าปี 2565 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหวา่งป ี

คงเหลือ เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
(%) ให้กู้เพิ ม ช าระคืน รายการโอน (สุทธิ)* 

เงินกู้ฉุกเฉิน 1,705,550.00  3,207,900.00  4,151,418.82 - 762,031.18    5,000,000.00 64.16 
เงินกู้สามัญ 625,817,264.58  137,168,400.00  125,494,901.72 (437,015.54) 637,053,747.32   150,000,000.00  91.45 
เงินกู้พิเศษ 183,534,804.34  169,300,300.00  156,487,191.04 (2,245,773.93) 194,102,139.37   150,000,000.00  112.87 

รวม 811,057,618.92  309,676,600.00  286,133,511.58 (2,682,789.47) 831,917,917.87   305,000,000.00  101.53 
 
*หมายถึง ยอดสุทธิที่เป็นผลมาจากรายการปรับปรุงหรือการโอนเปลี่ยนประเภทเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ 
 

จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นว่า ถึงแม้สหกรณ์มีการให้กู้ประเภทต่าง ๆ ต่ ากว่าเป้าหมายด าเนินการที่ต้ังไว้ ยกเว้นเงินกู้พิเศษ แต่โดยภาพรวมของ
การให้กู้ทั้งหมดยังเป็นไปตามเป้าหมายด าเนินงานและเกิดผลส าเร็จ 101.53% 

 
 
 
 

 

(4) การตรวจสอบด้านการลงทุน 
จากการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์น าเงินทุนไปใช้ใน 3 ส่วนหลัก คือ 1) การปล่อยกู้ให้กับสมาชิก (ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น)                        

2) การฝากเงินในสหกรณ์อื่นและธนาคาร และ 3) การลงทุนในหุ้นสหกรณ์ต่างๆ และหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ซ่ึงมีเอกสารหลักฐานการลงทุน
และบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยในปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังนี้ 

(หน่วย : บาท) 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 
เพิ มขึ้น (ลดลง) 

บาท % 
การฝากเงินในสหกรณ์อื นและธนาคาร        
เงินฝากประจ าในธนาคาร 7,799.23 44,831.60 37,032.37     474.82  
สลากออมสิน 4,000,000.00 4,000,000.00             -                -    
เงินฝากสหกรณ์อื่น 143,926,225.30 174,393,693.02 30,467,467.72       21.17  

รวมเงินฝากในสหกรณ์อื นและธนาคาร 147,934,024.53 178,438,524.62 30,504,500.09 20.62  
การลงทุนในหุ้นสหกรณ์ฯ และหลักทรพัย์ฯ         
เงินลงทุนในหุ้นสหกรณ์อื่น 18,013,460.00 18,014,910.00 1,450.00        0.01  
เงินลงทุนในหุ้นกู้ (หลักทรัพย์ในความตอ้งการของตลาด) 23,000,000.00 28,000,000.00 5,000,000.00       21.74  

รวมเงินลงทุนในหุ้นสหกรณ์ฯ และหลกัทรัพย์ฯ 41,013,460.00 46,014,910.00 5,001,450.00 12.19  
รวมเงินลงทุนทั้งหมด 188,947,484.53 224,453,434.62 35,505,950.09 18.79  

 
  สหกรณ์มีการลงทุนเพิ่มหลัก ๆ ในส่วนของเงินฝากสหกรณ์อื่นและเงินลงทุนในหุ้นกู้ (หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด)                      
เมื่อพิจารณาผลตอบแทนตามประเภทการลงทุน พบว่า สหกรณ์มีผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารและสหกรณ์อื่นในปี 2565 จ านวน 5,470,430.63 
บาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 6,000,000 บาท คิดเป็นผลส าเร็จ 91.17% และมีผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสหกรณ์อื่นและหลักทรัพยใ์นความต้องการของ
ตลาดในปี 2565 จ านวน 1,759,712.38 บาท เมื่อพิจารณาจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,895,000 บาท จึงคิดเป็นผลส าเร็จ 92.86% ซ่ึงใกล้เคียงกับปีก่อน 
(92.34%) 

 
(5) การตรวจสอบด้านการรับฝากเงิน 

 ได้ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนเงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ  ทวีทรัพย์ และทรัพย์ประดู่ พบว่า           
มีการบันทึกข้อมูลและเอกสารประกอบการฝาก/ถอนไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง โดยมีรายละเอียดเงินรับฝากประจ าปี 2565 ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย : บาท) 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหวา่งป ี

คงเหลือ 
เพิ มขึ้น (ลดลง) 

เพิ มระหว่างป ี ลดระหว่างป ี บาท % 
ออมทรัพย ์ 58,530,961.09 56,791,189.94 40,281,397.18 75,040,753.85 16,509,792.76 28.21 
ออมทรัพย์พิเศษ 33,758,375.69 29,518,172.53 34,958,224.26 28,318,323.96 (5,440,051.73) (16.11) 
ทวีทรัพย ์ 191,850,786.32 833,320,158.64 818,829,415.18 206,341,529.78 14,490,743.46 7.55 
ทรัพย์ประดู ่ 15,090,900.00 7,577,700.00 14,180,400.00 8,488,200.00 (6,602,700.00) (43.75) 

รวม 299,231,023.10 927,207,221.11 908,249,436.62 318,188,807.59 18,957,784.49 6.34 
 
 จากตารางสรุปข้างต้นจะเห็นว่า ในภาพรวม สหกรณ์มีเงินรับฝากเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 6.34% หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายด าเนินงาน
ประจ าปี 2565 จ านวน 930,000,000 บาท จะเห็นว่าสหกรณ์มีการรับฝากเงินเพิ่มระหว่างปีจ านวน 927,207,221.11 บาท คิดเป็นผลส าเร็จ 99.70% 
  

(6) การตรวจสอบด้านหนี้สิน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์ไม่มีหนี้สินในส่วนของการกู้ยืมเงินคงเหลือ ในระหว่างปีได้มีการกู้ยืมเงินและช าระเรียบร้อยแล้ว 

ในรูปแบบของ ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น จากธนาคารออมสิน จ านวน 35 ล้านบาท เพื่อน ามาใช้หมุนเวียนในกิจการ และได้การบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน
ในปี 2565 สหกรณ์ไม่มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม 
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(7) การตรวจสอบด้านทุน 
จากการตรวจสอบเอกสารการช าระค่าหุ้นของสมาชิก  พบว่า สหกรณ์ได้มีการบันทึกบัญชี และมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน                  

ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์  โดยในปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนเรือนหุ้น ดังนี้ 
 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหวา่งป ี

คงเหลือ 
เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
(%) เพิ มขึ้น ลดลง 

จ านวนสมาชกิ/สมาชกิสมทบ (คน) 1,449 188 61 1,576 150 125.33 

ทุนเรือนหุ้น (บาท) 520,703,550.00 57,846,450.00 17,447,680.00 561,102,320.00  54,000,000.00  107.12 
 
ส าหรับปี 2565 สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกและมูลค่าทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นในระหว่างปี จะเห็นว่ามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 125.33 และ 107.12 ตามล าดับ 
 

(8) การตรวจสอบด้านทรัพย์สิน 
ในปีบัญชี 2565 สหกรณ์  
1) ไม่มีการซ้ือสินทรัพย์เพิ่มเติม มีเพียงการตัดจ่ายค่าเส่ือมราคา โดยมีการบันทึกรายการในบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน  

และในปี 2565  
2) ไม่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มเติม มีเพียงรายการเงินค่างวดที่ได้จ่ายไปในปี 2564 ส าหรับการออกแบบก่อสร้างอาคาร

ส านักงานสหกรณ์ แล้วจ านวนเงินค่างวดที่ 1 และ งวดที่ 2 เป็นเงิน 60,000 บาท และส าหรับเงินค่างวดที่ 3 จ านวน 70% ของ
มูลค่าจ้าง เป็นเงิน 140,000 บาท นั้นยังไม่ได้มีการจ่ายเงินค่างวด เนื่องจากยังไม่ได้รับแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ครบถ้วนตาม TOR 
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการที่ดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างมีการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของ ผู้รับจ้าง 
เพื่อให้การก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และได้มีการบันทึกบัญชีเงินค่าออกแบบก่อสร้าง
อาคารจ านวน 60,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ารอการรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อมีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 

 
4. ผลการด าเนินงานของสหกรณ ์

จากข้อมูลในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปีก่อน และประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2565 พบว่ามีผลต่างและผลส าเร็จดังนี้ 

รายการ ปีบัญชี 2564 
(บาท) 

ปีบัญชี 2565 
(บาท) 

เพิ มขึ้น (ลดลง) % 
ประมาณการปีบัญชี 2565 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

(%) 

รายได ้             
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้     51,593,909.47     51,841,657.72  247,748.25      0.48   51,700,000.00   100.27  
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก       3,346,289.39       5,470,430.63    2,124,141.24     63.48   6,000,000.00   91.17  
ผลตอบแทนจากการลงทุน       1,846,734.90       1,759,712.38        (87,022.52)     (4.71)  1,895,000.00   92.86  
รายได้อื่นๆ         488,988.06         460,592.13        (28,395.93)     (5.81)  505,000.00   91.21  

รวมรายได ้  57,275,921.82     59,532,392.86    2,256,471.04      3.94   60,100,000.00   99.06  
ค่าใช้จ่าย           

ดอกเบี้ยจา่ย       7,867,155.04       7,996,157.60       129,002.56      1.64   8,190,000.00   97.63  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       4,115,823.97  4,520,123.97 404,300.00     9.82   5,000,000.00  90.40  
ค่าใช้จ่ายทางบัญช ี         512,664.87  585,581.16 72,916.29 14.22  560,000.00   104.57  

รวมค่าใช้จา่ย    12,495,643.88     13,101,862.73      606,218.85      4.85   13,750,000.00   95.29  
ก าไรสุทธ ิ    44,780,277.94     46,430,530.13    1,650,252.19      3.69   46,350,000.00   100.17  

 
จากข้อมูลจะเห็นว่า สหกรณ์มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 99.06 ส าหรับค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.85 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ส ารองค่าขดเชยตามกฎหมายแรงงานของต าแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แต่อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงาน
ในปี 2565 มีก าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.69 ซ่ึงหากพิจารณาในภาพรวม สหกรณ์สามารถบริหารจัดการให้บรรลุได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมี
ผลส าเร็จร้อยละ 100.17 
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(7) การตรวจสอบด้านทุน 
จากการตรวจสอบเอกสารการช าระค่าหุ้นของสมาชิก  พบว่า สหกรณ์ได้มีการบันทึกบัญชี และมีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน                  

ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์  โดยในปี 2565 มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทุนเรือนหุ้น ดังนี้ 
 

รายการ ยอดยกมา 
ยอดรายการระหวา่งป ี

คงเหลือ 
เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จ 
(%) เพิ มขึ้น ลดลง 

จ านวนสมาชกิ/สมาชกิสมทบ (คน) 1,449 188 61 1,576 150 125.33 

ทุนเรือนหุ้น (บาท) 520,703,550.00 57,846,450.00 17,447,680.00 561,102,320.00  54,000,000.00  107.12 
 
ส าหรับปี 2565 สหกรณ์มีจ านวนสมาชิกและมูลค่าทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นในระหว่างปี จะเห็นว่ามีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 125.33 และ 107.12 ตามล าดับ 
 

(8) การตรวจสอบด้านทรัพย์สิน 
ในปีบัญชี 2565 สหกรณ์  
1) ไม่มีการซ้ือสินทรัพย์เพิ่มเติม มีเพียงการตัดจ่ายค่าเส่ือมราคา โดยมีการบันทึกรายการในบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วน  

และในปี 2565  
2) ไม่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่เพิ่มเติม มีเพียงรายการเงินค่างวดที่ได้จ่ายไปในปี 2564 ส าหรับการออกแบบก่อสร้างอาคาร

ส านักงานสหกรณ์ แล้วจ านวนเงินค่างวดที่ 1 และ งวดที่ 2 เป็นเงิน 60,000 บาท และส าหรับเงินค่างวดที่ 3 จ านวน 70% ของ
มูลค่าจ้าง เป็นเงิน 140,000 บาท นั้นยังไม่ได้มีการจ่ายเงินค่างวด เนื่องจากยังไม่ได้รับแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ครบถ้วนตาม TOR 
ที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการที่ดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างมีการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานของ ผู้รับจ้าง 
เพื่อให้การก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และได้มีการบันทึกบัญชีเงินค่าออกแบบก่อสร้าง
อาคารจ านวน 60,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ารอการรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อมีการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ 

 
4. ผลการด าเนินงานของสหกรณ ์

จากข้อมูลในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปีก่อน และประมาณการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายประจ าปี 2565 พบว่ามีผลต่างและผลส าเร็จดังนี้ 

รายการ ปีบัญชี 2564 
(บาท) 

ปีบัญชี 2565 
(บาท) 

เพิ มขึ้น (ลดลง) % 
ประมาณการปีบัญชี 2565 

(บาท) 
ผลส าเร็จ 

(%) 

รายได ้             
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้     51,593,909.47     51,841,657.72  247,748.25      0.48   51,700,000.00   100.27  
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก       3,346,289.39       5,470,430.63    2,124,141.24     63.48   6,000,000.00   91.17  
ผลตอบแทนจากการลงทุน       1,846,734.90       1,759,712.38        (87,022.52)     (4.71)  1,895,000.00   92.86  
รายได้อื่นๆ         488,988.06         460,592.13        (28,395.93)     (5.81)  505,000.00   91.21  

รวมรายได ้  57,275,921.82     59,532,392.86    2,256,471.04      3.94   60,100,000.00   99.06  
ค่าใช้จ่าย           

ดอกเบี้ยจา่ย       7,867,155.04       7,996,157.60       129,002.56      1.64   8,190,000.00   97.63  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน       4,115,823.97  4,520,123.97 404,300.00     9.82   5,000,000.00  90.40  
ค่าใช้จ่ายทางบัญช ี         512,664.87  585,581.16 72,916.29 14.22  560,000.00   104.57  

รวมค่าใช้จา่ย    12,495,643.88     13,101,862.73      606,218.85      4.85   13,750,000.00   95.29  
ก าไรสุทธ ิ    44,780,277.94     46,430,530.13    1,650,252.19      3.69   46,350,000.00   100.17  

 
จากข้อมูลจะเห็นว่า สหกรณ์มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.94 คิดเป็นผลส าเร็จร้อยละ 99.06 ส าหรับค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 

4.85 เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก ส ารองค่าขดเชยตามกฎหมายแรงงานของต าแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แต่อย่างไรก็ตามผลการด าเนินงาน
ในปี 2565 มีก าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.69 ซ่ึงหากพิจารณาในภาพรวม สหกรณ์สามารถบริหารจัดการให้บรรลุได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมี
ผลส าเร็จร้อยละ 100.17 

 

5. การตรวจสอบเรื องอื น ๆ และรายการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบในรอบปีบัญชี 2565 ดังนี้ 
1) การลงทุนของสหกรณ์มีการลงทุนในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อผลตอบแทนที่สูงสุดแก่สมาชิก โดยการลงทุนระยะสั้น                    

เป็นการฝากเงินกับสหกรณ์อื่น และ การลงทุนระยะยาว เป็นการลงทุนในหุ้นกู้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดและหุ้นชุมนุมสหกรณ์ 
จะเห็นได้ว่า สหกรณ์มีการลงทุนในเงินฝากกับสหกรณ์อื่นเป็นสัดส่วนค่อนข้างมาก เนื่องจากสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งและ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก ดังนั้น สหกรณ์ควรมีการพิจารณา             
การลงทุนในสหกรณ์อื่นอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  โดยเฉพาะในเร่ืองความมั่นคงและความน่าเช่ือถือของสหกรณ์อื่น 

2) จากการตรวจสอบ พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2565 สหกรณ์ได้มีจัดประเภทบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (นิติบุคคลอื่น)                  
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ านวน 47,110,124.24 บาท  เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลรายการที่เหมาะสมของเงินรับฝากดังกล่าว                 
โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแผนการถอนคืนปีละประมาณ 10 ล้านบาท ดังนั้น สหกรณ์ ควรมีการวางแผนการคืนเงินรับฝากดังกลา่ว 
เพื่อให้ไม่กระทบต่อสภาพคล่องในการด าเนินงานและการช าระหนี้อื่น ๆ ของสหกรณ์ 

   
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ   
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