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 “... การท างานทุกอย่าง ย่อมต้องมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดข้ึนบ้าง  
เป็นเรื่องปรกติธรรมดา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องรีบปฏิบัติแก้ไข  
ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดความเสียหายแก่งานได้ ผู้ปฏิบัติบริหารงาน 

จึงต้องเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  
จักได้ทราบถึงปัญหาสาเหตุที่เกิดข้ึนและปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องทันท่วงที..” 

 
 
 

พระราโชวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เมื่อครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ 
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                 ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผมขอแสดงความยินดี และชื่นชมในผลการด าเนินงานของสหกรณ์
ที่มีความเจริญก้าวหน้า และเติบโตขึ้นมาตามล าดับ  ถึงแม้ปี 2565 เป็นอีกปีหนึ่งที่สหกรณ์จะยังคงเผชิญกับปัญหา
เศรษฐกิจหลาย ๆ ประการ  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการให้บริการเงินกู้  มีเงินเกินสภาพคล่อง  แต่คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 26  และเจ้าหน้าที่ทุกคน  
ยังคงบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี จนประสบความส าเร็จ ขอชมเชยคณะกรรมการด าเนินการ          
ที่ช่วยกันบริหารจัดการกิจการของสหกรณ์ด้วยความสุจริต  โปร่งใส  และพิทักษ์สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก จนบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์ ขอให้ยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางการเงิน  และการปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ ภายใต้อุดมการณ์หลักการสหกรณ์  เพ่ือสร้าง               
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของแก่สมาชิกสืบไป  
 
                  ในโอกาสนี้ ผมขออ านวยพรให้สหกรณ์  ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ มีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้า เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการเพ่ือสมาชิกตลอดไป และขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก และบารมีขององค์พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช  คุ้มครองสมาชิก                
สมาชิกสมทบ คณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วน
เกื้อหนุนกิจการสหกรณ์ ประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ  
 

 
 
  

(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์) 
อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

                 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ได้ด าเนินงาน
มาแล้วเป็นปีที่ 26 ประจ าปีบัญชี 2565  มีทุนด าเนินงาน 1,077,172,536.95 บาท                    
จากทุนด าเนินงานเริ่ มต้นเ พียง 38,020 บาท   และมีก าไรสุทธิประจ าปี  
46,430,530.13 บาท   
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เรียน   ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด   

และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ได้ด าเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 26 ปี  

ตลอดระยะเวลาที่สหกรณ์ด าเนินกิจการได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก  จนบัดนี้มีสมาชิกและ            
สมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 1,576 คน สินทรัพย์รวม 1,077.17 ล้านบาท  และด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในการ            
ออมเงิน ส่งผลให้ปีนี้สหกรณ์ได้รับรางวัล  “สหกรณ์ดีเด่น ประจ าปี 2564 ระดับดีเด่น ด้านการออม”  จากชุมนุมสหกรณ์-
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   

ปีบัญชี 2565 เป็นอีกปีหนึ่งที่สหกรณ์มีเงินเกินสภาพคล่อง  และคณะกรรมการด าเนินการพยายามบริหารเงิน 
เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก และความมั่นคงของสหกรณ์ การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี  ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้าง                           
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นปีท่ี 3 (เริ่มตั้งแต่ปี 2563)  ตลอดจนข้อจ ากัดตามประกาศ-
นายทะเบียนสหกรณ์ที่ก าหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทได้ไม่เกิน
ร้อยละ 3.50 ต่อปี  ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเงินฝากสหกรณ์อ่ืนในปีนี้น้อยกว่าปีก่อน  แต่สหกรณ์พยายามเชื่อมโยง
เครือข่ายกับสหกรณ์อ่ืนและสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อหาแหล่งลงทุนใหม่ ๆ เป็นการกระจายความเสี่ยง โดยมี
คณะอนุกรรมการบริหารเงินและการลงทุน  ศึกษา  วิเคราะห์ความเสี่ยง  ความคุ้มทุน  เพื่อให้สหกรณ์ลงทุนได้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น  การด าเนินนโยบายในปีนี้ที่ส าคัญได้แก่   

1.  การให้บริการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต  า  (เงินกู้สามัญ/พิเศษ-ต้านภัย (Covid-19), เงินกู้สามัญ/พิเศษ-                      
อเนกประสงค์-สร้างสรรคุณภาพชีวิต เป็นต้น)  

2.  โครงการผ่อนผันการช าระหนี้ให้สมาชิกต่อเนื องเป็นปีที  2 (เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของสมาชิก  มีสมาชิก 
เข้าร่วม 60 คน)  

3.  การหาแหล่งฝากเงิน/ลงทุนใหม่ ๆ ที อัตราดอกเบี้ยเหมาะสมและมีความมั นคง 
4.  การประชุม กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  ต้องจัดทัง้ระบบ Online และ Onsite  เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกมี                 

ส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์  และปีนีไ้ด้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดีในทุกกิจกรรมและเป็นไปตามแผนงาน              
ของสหกรณ์    

ในรอบปีบัญชี 2565 สหกรณ์มีก าไร 46.43  ล้านบาท  สูงกว่าเป้าหมาย 80,530.13 บาท  และผลการด าเนินงาน 
มีการเติบโตขึ้นทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงถึง 40.40  ล้านบาท  แม้ว่าผลก าไรจะเป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่การเติบโตของหุ้นที่ค่อนข้างสูง ส่งผลให้สหกรณ์เสนออัตราเงินปันผลเป็นร้อยละ 5.10 ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 
(ปีก่อนร้อยละ 5.12) แต่ยังเป็นอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย  และเสนออัตราเงินเฉลี่ยคืนเป็นร้อยละ 
12.10 เท่ากับปีก่อน  เพื่อตอบแทนให้กับสมาชิกที่กู้เงินสหกรณ์  และถือเป็นรายได้หลักของสหกรณ์  
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ส าหรับความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบอาคารส านักงาน  เมื่อปลายปี 
2564 สหกรณ์ได้รายงานเบื้องต้นว่าอยู่ระหว่างการตรวจรับแบบอาคารส านกังาน งวดที่ 3  แต่ระหว่างปี 2565  สหกรณ์ปรับ
แบบอาคารเพิ่มเติมส่งผลให้งานงวดที่ 3 ล่าช้า  แต่คาดว่าการออกแบบจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้ และเริ่มก่อสร้างได้ใน         
ปี 2566 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ท าหนังสือขอเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างอาคารส านักงานจากหลังอาคารสหกิจศึกษา
เป็นบริเวณด้านข้างเสาสัญญาณโทรคมนาคมด้านหลังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และสหกรณ์ต้องปรับแบบอาคารให้เหมาะสมกับ
แหล่งที่ตั้งใหม่ต่อไป 

 
โอกาสนี้  ดิฉันในนามประธานกรรมการ ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่า  คณะกรรมการด าเนินการบริหารงานภายใต้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ กฎหมายและกฎกระทรวงต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  และยึดหลักธรรมภิบาล ด าเนินงานด้วย                  
ความโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก และองค์กร  สุดท้ายนี้  ขอขอบคุณมวลสมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการ 
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนส าคัญในการสร้าง
ความส าเร็จ ความก้าวหน้า ความมั่นคง ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  
 
 
 
         (นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล) 
                 ประธานกรรมการ 
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               บันทึกขอ้ความ 
 
 
หน่วยงาน : สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด    โทร. 73172-3 
 
ที่ สอ.มวล.2539/124/2566         วันที่  14  พฤศจิกายน  2565 
 
เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 
 
เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด  
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ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป  (จับรางวัลแรกเวลา 12.30 น.)   ณ ห้องประชุมใหญ่   อาคารไทยบุรี   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยก าหนดเวลาในการลงทะเบียนหยั งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   และลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมใหญ่  เวลา 10.00 – 14.00 น.  เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี   

 
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 
3. เรื่องรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีบัญชี 2565  
4. เรื่องรับทราบการรับสมาชิกใหม่  และสมาชิกลาออก ประจ าปีบัญชี 2565 
5. เรื่องรับทราบการเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนกรรมการ  และผู้จัดการ ประจ าปี 2565 
6. เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
7. เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี 2565 
8. เรื่องพิจารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2565 
9. เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
10. เรื่องพิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ                                    

และผู้ตรวจสอบกิจการ   
11. เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี 2566 
12. เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2566 
13. เรื่องพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2565 
14. เรื่องพิจารณาอนุมัตโิอนกองทุนที่เกีย่วข้องกับสวัสดกิาร(ตามขอ้บังคับเดิม) เข้าบัญชทีุนสวัสดกิาร                                       

หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
15. เรื่องพิจารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
16. เรื่องพิจารณาการเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27 (ปี 2566) 
17. เรื่องพิจารณาการเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2566 

  
 จึงเรียนมาเพื่อขอเชญิสมาชิกทุกทา่นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลา่วขา้งต้น โดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 
 

 (นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกลุ) 
ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ จ ากัด 
 
 

หมายเหต ุ :   -  รายงานกิจการประจ าปี 2565  สามารถดูจากเว็บ http://saving.wu.ac.th/ 
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ด ารงต าแหน่ง 
วันท่ี 3 พ.ย. 47 - 30 ก.ย. 65 

(เกษียณอายุ) 

ด ารงต าแหน่ง 
วันท่ี 1 ต.ค. 65 

ปฏิบัติงาน 
วันท่ี 17 ต.ค. 65 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

น.ส.ยุวด ี
น.ส.วรญิญาภัทร ์
น.ส.จินตนา 
น.ส.เสาวรส 
น.ส.วราภรณ ์
น.ส.เพชรจรัส 

มหาศักดิ์พันธ ์
วุฒิบาล 
หมื่นราม 
ล้านเพชร 
จันสุข 
ปั้งเอี้ยน 

ผู้สอบบญัช ี
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 

นายอดุล  วรรณาการ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6 

น.ส.ปรานอม  จันทร์ใหม ่
สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 

น.ส.อิสรีย์  ลลีาวิจิตรกุล 
หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 

 

น.ส.สภุาพร  ทองถวิล 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

 

น.ส.ธัญนันท์ อ าไพฤทธ์ิ 
นักวิชาการสหกรณ์ปฏบิัติการ 
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สถานะการเงินโดยย่อ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
                                                                                                                                   หน่วย : บาท 

   
สินทรัพย์  หนี้สิน 

      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 17,749,361.55  เงินรับฝาก  360,686,299.52 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 174,393,693.02  หนี้สินอื่น         8,823,058.73  
เงินลงทุน  46,014,910.00                      รวมหนี้สิน 369,509,358.25 
เงินให้กู้ยืม    836,947,364.10                          ทุนของสหกรณ์ 
สินทรัพย์อื่น 2,067,208.28  ทุนเรือนหุ้น  561,102,320.00 
   ทุนส ารอง  56,031,325.99 
   ทุนสะสม 44,099,002.58 

   ก าไรสุทธิ  46,430,530.13 
                       รวมทุน 707,663,178.70 

รวมสินทรัพย ์ 1,077,172,536.95    1,077,172,536.95  
      

 

 

 
ก าไรสุทธิ  

ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน่วย : บาท 
   
รายได้รวม     59,532,392.86  
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 51,841,657.72  
    ดอกเบี้ยรับเงินฝาก/เงินลงทุน     7,230,143.01   
    รายได้อื่น ๆ 460,592.13  
ค่าใช้จ่ายรวม   13,101,862.73  
    ดอกเบี้ยจ่าย 7,996,157.60  
    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  5,105,705.13   
ก าไรสุทธิ    46,430,530.13  
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สถานะการเงินโดยย่อ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 
                                                                                                                                   หน่วย : บาท 

   
สินทรัพย์  หนี้สิน 

      
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 17,749,361.55  เงินรับฝาก  360,686,299.52 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 174,393,693.02  หนี้สินอื่น         8,823,058.73  
เงินลงทุน  46,014,910.00                      รวมหนี้สิน 369,509,358.25 
เงินให้กู้ยืม    836,947,364.10                          ทุนของสหกรณ์ 
สินทรัพย์อื่น 2,067,208.28  ทุนเรือนหุ้น  561,102,320.00 
   ทุนส ารอง  56,031,325.99 
   ทุนสะสม 44,099,002.58 

   ก าไรสุทธิ  46,430,530.13 
                       รวมทุน 707,663,178.70 

รวมสินทรัพย ์ 1,077,172,536.95    1,077,172,536.95  
      

 

 

 
ก าไรสุทธิ  

ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หน่วย : บาท 
   
รายได้รวม     59,532,392.86  
    ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 51,841,657.72  
    ดอกเบี้ยรับเงินฝาก/เงินลงทุน     7,230,143.01   
    รายได้อื่น ๆ 460,592.13  
ค่าใช้จ่ายรวม   13,101,862.73  
    ดอกเบี้ยจ่าย 7,996,157.60  
    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  5,105,705.13   
ก าไรสุทธิ    46,430,530.13  
   

 

 
        
            ปี 2565 จะยังคงเป็นปีของการฟื้นตัวจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019  แต่ยังมีบางช่วงเวลา
ที่ยังระบาด  และส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์  สหกรณ์จดักิจกรรมทั้งรูปแบบ Onsite  และ Online               
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมดา้นต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในแผนงานประจ าปีบญัช ี2565 ประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับสมาชิก                
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  1) Website : saving.wu.ac.th (พัฒนาระบบเว็บไซต์ให้สวยงาม  และใช้งานง่ายขึ้น)  2) facebook : 
wusaving  3) e-mail : wusaving@hotmail.com  และ  4) Line Official : @537sgddw    
 
    ทุนเรือนหุ้น  
               เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนท่ีส าคัญของสหกรณ์  แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ  ซึ่งเป็นหลักการ                 
ส าคัญของสหกรณ์ข้อหนึ่ง และยังแสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์  ในปีบัญชี 2565 มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40,398,770.00
บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.76  
                                                                                                                                         หน่วย : บาท 

 
    การให้บริการเงินกู้ มีอัตราการเติบโตลดลง ด้วยข้อจ ากัดหลาย ๆ ประการ ประกอบกับข้อจ ากัดในการหาแหล่งลงทุน  
และอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มลดลง  ในขณะที่ทุนเรือนหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้นตามล าดับ  เพื่อรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่เหมาะสม  
และเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน  สหกรณ์จึงทบทวนอัตราการส่งหุ้นรายเดือน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
โดยสรุปดังนี้ 
  

1.  สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือน  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของแต่ละคน ดังต่อไปนี้ 
    (1)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน หรือ 
    (2)  ผู้ที่มีเงินได้รายเดือนเกินกว่า 50,000 บาท  จะช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ า 1,500 บาท ก็ได้  และอัตราสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 
2.  สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือออกจากงานประจ า  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนขั้นต่ าเดือนละ 100 บาท  และ             
อัตราสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท 
3.  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ส าหรับสมาชิกที่มีมูลค่าหุ้นตั้งแต่ 4.0 ล้านบาทขึ้นไป   กรณีที่ช าระค่าหุ้นรายเดือนสูงกว่าเกณฑ์             
ที่ก าหนด  ให้ช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่เกินอัตราที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้รับผิดชอบด าเนินการหักช าระค่าหุ้นรายเดือนเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

  
 เงินรับฝาก  

 ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  แม้ว่าสหกรณ์มสีภาพคล่องทางการเงินสูง  แต่ยังให้ความส าคัญกับเงินรับฝาก โดยก าหนด 
อัตราดอกเบีย้เงินฝากโดยเฉลี่ยสูงกว่าอัตราดอกเบีย้เงินฝากของธนาคาร     
              สหกรณ์ก าหนดนโยบายส่งเสริมการออมเงินฝากจากสมาชิก ได้แก่ 1) โครงการเงินกู้คู่เงินออม(ท าต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 – 
ปัจจุบัน)  2) โครงการ “วันออมแห่งชาติ”(31 ต.ค.)  และ 3) โครงการ “ส่งเสริมการออมครบรอบ 26 ป”ี 
 

    หน่วย : บาท 

เงินรับฝาก 
เป้าหมายรับ 

เงินฝากระหว่างปี 
รับฝากระหว่างปี ต  ากว่าเป้าหมาย 

ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

เงินฝากของสมาชิก 930,000,000.00 927,207,221.11 2,792,778.89 99.70 

ทุนเรือนหุ้น 

ยกมาต้นปี รับระหว่างปี จ่ายคืนระหว่างป*ี คงเหลือส้ินปี 
520,703,550.00 57,846,450.00 17,447,680.00 561,102,320.00 

เป้าหมายรับระหว่างปี รับระหว่างปี สูงกว่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ(ร้อยละ) 
54,000,000.00 57,846,450.00 3,846,450.00 107.12 

*จ่ายคืนระหว่างปี 13,541,680.00 บาท  โอนเข้าหุ้นรอจ่ายคืน 3,906,000.00 บาท 
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เงินรับฝาก ณ วันที   30  กันยายน  2565   
                    

ประเภท เงินฝาก 
(บาท) จ านวนบัญช ี จ านวนราย จ านวนสมาชกิ ร้อยละ 

สมาชิก 294,944,719.75 3,539 1,367 1,367 100.00 
สมาชิกสมทบ 23,244,087.84 274 209 209 100.00 

รวมสมาชิกและสมาชกิสมทบ 318,188,807.59 3,813 1,576 1,576 100.00 
เงินรับฝากจากมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์  42,497,491.93 1   

รวม 360,686,299.52 3,814       

 
 

       บริการเงินกู้ 
            ในระหว่างปีบัญช ี2565  สหกรณใ์ห้บริการเงินกู้จ านวน 309,676,600.00 บาท  (522 ราย)  รายละเอียดดังนี ้  
 
 

เงินให้กู้ เป้าหมาย ให้กู้ระหว่างปี 
สูงกว่า(ต  ากว่า)

เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5,000,000.00 3,207,900.00 (1,792,100.00) 64.16 
2.  เงินกู้สามัญ 150,000,000.00 137,168,400.00 (12,831,600.00) 91.45 
3.  เงินกู้พิเศษ 150,000,000.00 169,300,300.00 19,300,300.00 112.87 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 305,000,000.00 309,676,600.00 4,676,600.00 101.53  
 

 
 
 
 
 

 

ณ วันที  30 กันยายน  2565 

ประเภท 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
สรุปจ านวน (ราย)  คิดเป็น 

มีหนี้  ไม่มีหนี ้ ทั้งหมด มีหนี้  ไม่มีหนี ้
สมาชิก 829,045,304.76 741 626 1,367 54.21% 45.79% 

สมาชิกสมทบ 2,872,613.11 26 183 209 12.44% 87.56% 
รวม 831,917,917.87 767 809 1,576 48.67% 51.33% 

หน่วย : บาท 

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) อัตราการเติบโต หมายเหตุ

จ านวนเงิน  (บาท) จ านวน(บัญชี) จ านวนเงิน  (บาท) จ านวน(บัญชี) จ านวนเงิน  (บาท) ร้อยละ
ออมทรัพย์ท่ัวไป 11,075,306.48 1,399 7,995,671.67 1,265 3,079,634.81 38.52
ออมทรัพย์วันเกิด 39,638,786.96 1,034 32,087,573.58 956 7,551,213.38 23.53
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 24,326,660.41 271 16,837,484.30 215 7,489,176.11 44.48
ออมทรัพย์ Plus 0.00 - 1,610,231.54 54 (1,610,231.54) (100.00) เงินฝากครบก าหนดปิดบัญชี
ทวีทรัพย์ 206,341,529.78 456 191,850,786.32 439 14,490,743.46 7.55
ออมทรัพย์พิเศษท่ัวไป 28,318,323.96 508 33,758,375.69 526 (5,440,051.73) (16.11)
ทรัพย์ประดู่ 8,488,200.00 145 15,090,900.00 263 (6,602,700.00) (43.75)
ออมทรัพย์พิเศษ(นิติบุคคล) 42,497,491.93 1 51,684,892.10 1 (9,187,400.17) (17.78)
ประจ า 36 เดือน(สหกรณ์อ่ืน) 0.00 - 20,000,000.00 1 (20,000,000.00) (100.00) เงินฝากครบก าหนดปิดบัญชี

360,686,299.52 3,814 370,915,915.20 3,720 (10,229,615.68) (2.76)

ประเภทเงินรับฝาก
ณ วันท่ี 30/09/65 ณ วันท่ี 30/09/64

เงินรับฝากแยกเป็นประเภท 



รายงานกิจการประจ�าปี 2565        13

 

เงินรับฝาก ณ วันที   30  กันยายน  2565   
                    

ประเภท เงินฝาก 
(บาท) จ านวนบัญช ี จ านวนราย จ านวนสมาชกิ ร้อยละ 

สมาชิก 294,944,719.75 3,539 1,367 1,367 100.00 
สมาชิกสมทบ 23,244,087.84 274 209 209 100.00 

รวมสมาชิกและสมาชกิสมทบ 318,188,807.59 3,813 1,576 1,576 100.00 
เงินรับฝากจากมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์  42,497,491.93 1   

รวม 360,686,299.52 3,814       

 
 

       บริการเงินกู้ 
            ในระหว่างปีบัญช ี2565  สหกรณใ์ห้บริการเงินกู้จ านวน 309,676,600.00 บาท  (522 ราย)  รายละเอียดดังนี ้  
 
 

เงินให้กู้ เป้าหมาย ให้กู้ระหว่างปี 
สูงกว่า(ต  ากว่า)

เป้าหมาย 
ผลส าเร็จ 
(ร้อยละ) 

1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5,000,000.00 3,207,900.00 (1,792,100.00) 64.16 
2.  เงินกู้สามัญ 150,000,000.00 137,168,400.00 (12,831,600.00) 91.45 
3.  เงินกู้พิเศษ 150,000,000.00 169,300,300.00 19,300,300.00 112.87 

เงินให้กู้แก่สมาชิก 305,000,000.00 309,676,600.00 4,676,600.00 101.53  
 

 
 
 
 
 

 

ณ วันที  30 กันยายน  2565 

ประเภท 
จ านวนเงิน  

(บาท) 
สรุปจ านวน (ราย)  คิดเป็น 

มีหนี้  ไม่มีหนี ้ ทั้งหมด มีหนี้  ไม่มีหนี ้
สมาชิก 829,045,304.76 741 626 1,367 54.21% 45.79% 

สมาชิกสมทบ 2,872,613.11 26 183 209 12.44% 87.56% 
รวม 831,917,917.87 767 809 1,576 48.67% 51.33% 

หน่วย : บาท 

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) อัตราการเติบโต หมายเหตุ

จ านวนเงิน  (บาท) จ านวน(บัญชี) จ านวนเงิน  (บาท) จ านวน(บัญชี) จ านวนเงิน  (บาท) ร้อยละ
ออมทรัพย์ท่ัวไป 11,075,306.48 1,399 7,995,671.67 1,265 3,079,634.81 38.52
ออมทรัพย์วันเกิด 39,638,786.96 1,034 32,087,573.58 956 7,551,213.38 23.53
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 24,326,660.41 271 16,837,484.30 215 7,489,176.11 44.48
ออมทรัพย์ Plus 0.00 - 1,610,231.54 54 (1,610,231.54) (100.00) เงินฝากครบก าหนดปิดบัญชี
ทวีทรัพย์ 206,341,529.78 456 191,850,786.32 439 14,490,743.46 7.55
ออมทรัพย์พิเศษท่ัวไป 28,318,323.96 508 33,758,375.69 526 (5,440,051.73) (16.11)
ทรัพย์ประดู่ 8,488,200.00 145 15,090,900.00 263 (6,602,700.00) (43.75)
ออมทรัพย์พิเศษ(นิติบุคคล) 42,497,491.93 1 51,684,892.10 1 (9,187,400.17) (17.78)
ประจ า 36 เดือน(สหกรณ์อ่ืน) 0.00 - 20,000,000.00 1 (20,000,000.00) (100.00) เงินฝากครบก าหนดปิดบัญชี

360,686,299.52 3,814 370,915,915.20 3,720 (10,229,615.68) (2.76)

ประเภทเงินรับฝาก
ณ วันท่ี 30/09/65 ณ วันท่ี 30/09/64

เงินรับฝากแยกเป็นประเภท 

 

 
 
          
     ทุนสะสมต่าง ๆ สวัสดิการต่าง ๆ / การให้ความรู้ด้านวิชาการ  
                สหกรณ์ไดจ้ัดสรรทนุสะสมต่าง ๆ เพื่อรองรบัสวสัดิการสมาชิกและครอบครัว (เกิด แก่ เจ็บ ตาย)  การพัฒนาบุคลากร  
และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม  รายละเอียดดังนี้ 

                                 หน่วย : บาท 
รายการ ยกมาต้นปี เพิ มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 

ทุนสาธารณประโยชน์ 9,677,930.64  30,000.00  419,384.20 9,288,546.44  
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,883,995.29  100,000.00  0.00 1,983,995.29  
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 3,944,735.52  210,000.00  85,571.20 4,069,164.32  
ทุนเพื่อจัดให้มีส านักงาน 3,318,716.40  300,000.00  0.00 3,618,716.40  
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 11,535,357.48  2,729,000.00  71,385.85 14,192,971.63  
กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 7,864,377.38  2,635,000.00  53,768.88 10,445,608.50  
กองทุนสวัสดิการเงินยืมเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00  

รวมทั้งสิ้น 38,725,112.71 6,004,000.00 630,110.13 44,099,002.58 

 
เพิ มขึ้นจากปีก่อน 5,373,889.87 

คิดเป็น 13.88% 
 
 
 

หน่วย : บาท
ที ทางใช้ประโยชน์ ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ รวมเงิน
1 ใช้จ่ายส่วนตัว/ครอบครัว 3,207,900.00     -                     148,614,300.00    151,822,200.00     
2 ซ้ือท่ีดินพร้อมบ้านท่ีอยู่อาศัย -                  -                     1,280,000.00       1,280,000.00        
3 ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ -                  9,360,000.00        300,000.00         9,660,000.00        
4 สร้างบ้านเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ -                  -                     2,257,000.00       2,257,000.00        
5 ปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ -                  12,545,000.00      100,000.00         12,645,000.00      
6 ซ้ือยานพาหนะ -                  2,275,000.00        785,600.00         3,060,600.00        
7 เพ่ือการศึกษา -                  2,470,000.00        220,000.00         2,690,000.00        
8 การลงทุนประกอบอาชีพ -                  17,099,000.00      2,830,200.00       19,929,200.00      
9 งานพิธีต่างๆ -                  3,370,000.00        -                    3,370,000.00        
10 ช่วยเหลือครอบครัวและผู้อ่ืน -                  9,827,000.00        150,000.00         9,977,000.00        
11 ช าระหน้ี -                  79,247,000.00      12,292,700.00     91,539,700.00      
12 เพ่ือการคลอดบุตร -                  215,000.00          -                    215,000.00          
13 เพ่ือการกีฬา -                  500,000.00          100,800.00         600,800.00          
14 เพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ฯ -                  260,400.00          -                    260,400.00          
15 อ่ืนๆ -                  -                     369,700.00         369,700.00          

3,207,900.00   137,168,400.00  169,300,300.00 309,676,600.00  
129 204 479 812
117 181 383 522

ทางใช้ประโยชน์ของเงินให้กู้

รวม
จ านวน(สัญญา)
จ านวน(ราย)
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                                             จ านวนเงิน  419,384.20  บาท รายละเอียดดังนี ้

           หน่วย : บาท 
วัตถุประสงค์การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด   
     (จ านวน 865 ราย  รายละ 150 บาท)    

129,750.00 

2.  สวัสดิการสมาชิกที ไม่มีบุตร   
     (จ านวน 9 ราย  รายละ 2,000 บาท) 

18,000.00 

3.  สวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญก าลังใจในวันเจ็บป่วย   
     (จ านวน 79 ราย เบิก 85 ครั้ง  รายละ 300 บาท) 

25,500.00 

4.  เพื อสงเคราะห์การศพ  
    -  สมาชิกสมทบ  (จ านวน 2 ราย รายละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท) 
    -  ครอบครัวของสมาชิก  (จ านวน 38 ราย  รายละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 114,000 บาท) 

120,000.00 
 

5.  เพื อการศึกษาบุตร สมาชิก/สมาชิกสมทบ  จ านวน 64 ทุน  มอบทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 5 ต.ค. 64 
    (1) ประถมศึกษา                 จ านวน  20  ทุน  เป็นเงิน 24,000 บาท 
    (2) มัธยมศึกษา/ปวช.           จ านวน  29  ทุน  เป็นเงิน 46,400 บาท 
    (3) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   จ านวน  15  ทุน  เป็นเงิน 30,000 บาท 

100,400.00 

6.  เพื อการอื น ๆ *  (ตามระเบียบฯ ก าหนดให้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท) 25,734.20 
รวมทั้งสิ้น 419,384.20   

 

หน่วย : บาท 

6. เพื อการอื น ๆ* จ านวนเงิน รวมจ านวนเงิน 
(1)  เพื อให้การสนับสนุน  ช่วยเหลือ และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม  หรือโครงการต่าง ๆ  เพื อเอื้อประโยชน์แก่
นักศึกษา บุคลากร  ชุมชน  สังคม และสิ งแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์  ซึ งมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้จดัขึ้น 
      - สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมปีใหม่มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์  

 
 
 
 

 
 
 

3,000.00 
(2)  เพื อให้กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื น ๆ  ที สหกรณด์ าเนินการเองหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่องค์การ 
ชุมชน และสังคม 

  

     (2.1) กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม   
             (2.1.1) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าป ี2564 ณ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย ร่วมกับ                                   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
             (2.1.2) ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแส็งแร็ง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  
             (2.1.3) ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคงคาวง (อ้ายเขยีว) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกบัสหกรณ์จังหวัด- 
นครศรีธรรมราช  
             (2.1.4) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าป ี2564 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จ.นครราชสีมา  
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ ากัด  
             (2.1.5) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง จ.ราชบุรี ร่วมกับ                                                
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด  
             (2.1.6) ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร ร่วมกับ  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด  
             (2.1.7) ร่วมท าบญุทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจ าป ี2565 วัดธาตุเจดีย์ จ.ชยัภูม ิร่วมกับ               
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 
1,000.00 

 
1,000.00 
1,000.00 

 
300.00 

 
1,000.00 

 
1,000.00 

 
500.00 

 

9,540.00 
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                                             จ านวนเงิน  419,384.20  บาท รายละเอียดดังนี ้

           หน่วย : บาท 
วัตถุประสงค์การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ จ านวนเงิน (บาท) 

1.  สวัสดิการออมทรัพย์วันเกิด   
     (จ านวน 865 ราย  รายละ 150 บาท)    

129,750.00 

2.  สวัสดิการสมาชิกที ไม่มีบุตร   
     (จ านวน 9 ราย  รายละ 2,000 บาท) 

18,000.00 

3.  สวัสดิการสมาชิกเป็นขวัญก าลังใจในวันเจ็บป่วย   
     (จ านวน 79 ราย เบิก 85 ครั้ง  รายละ 300 บาท) 

25,500.00 

4.  เพื อสงเคราะห์การศพ  
    -  สมาชิกสมทบ  (จ านวน 2 ราย รายละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท) 
    -  ครอบครัวของสมาชิก  (จ านวน 38 ราย  รายละ 3,000 บาท  เป็นเงิน 114,000 บาท) 

120,000.00 
 

5.  เพื อการศึกษาบุตร สมาชิก/สมาชิกสมทบ  จ านวน 64 ทุน  มอบทุนการศึกษา เมื่อวันท่ี 5 ต.ค. 64 
    (1) ประถมศึกษา                 จ านวน  20  ทุน  เป็นเงิน 24,000 บาท 
    (2) มัธยมศึกษา/ปวช.           จ านวน  29  ทุน  เป็นเงิน 46,400 บาท 
    (3) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   จ านวน  15  ทุน  เป็นเงิน 30,000 บาท 

100,400.00 

6.  เพื อการอื น ๆ *  (ตามระเบียบฯ ก าหนดให้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท) 25,734.20 
รวมทั้งสิ้น 419,384.20   

 

หน่วย : บาท 

6. เพื อการอื น ๆ* จ านวนเงิน รวมจ านวนเงิน 
(1)  เพื อให้การสนับสนุน  ช่วยเหลือ และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม  หรือโครงการต่าง ๆ  เพื อเอื้อประโยชน์แก่
นักศึกษา บุคลากร  ชุมชน  สังคม และสิ งแวดล้อมภายในมหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์  ซึ งมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์  
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้จดัขึ้น 
      - สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมปีใหม่มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์  

 
 
 
 

 
 
 

3,000.00 
(2)  เพื อให้กิจกรรมสาธารณประโยชน์อื น ๆ  ที สหกรณด์ าเนินการเองหรือให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่องค์การ 
ชุมชน และสังคม 

  

     (2.1) กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม   
             (2.1.1) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าป ี2564 ณ วัดเจ็ดยอด จ.เชียงราย รว่มกับ                                   
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
             (2.1.2) ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแส็งแร็ง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์  
             (2.1.3) ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคงคาวง (อ้ายเขยีว) จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกบัสหกรณ์จังหวัด- 
นครศรีธรรมราช  
             (2.1.4) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าป ี2564 ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จ.นครราชสีมา  
ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ ากัด  
             (2.1.5) ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง จ.ราชบุรี ร่วมกับ                                                
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด  
             (2.1.6) ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จ.พิจิตร ร่วมกับ  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด  
             (2.1.7) ร่วมท าบญุทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจ าป ี2565 วัดธาตุเจดีย์ จ.ชยัภูม ิร่วมกับ               
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 
1,000.00 

 
1,000.00 
1,000.00 

 
300.00 

 
1,000.00 

 
1,000.00 

 
500.00 

 

9,540.00 
 

 

 

หน่วย : บาท 
6. เพื อการอื น ๆ* จ านวนเงิน รวมจ านวนเงิน 

             (2.1.8) ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าป ี2565 ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล                             
จ.ระยอง  รว่มกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
             (2.1.9) ท าบุญถวายผ้าปา่สามัคคี ณ วัดปังหวาน จ.ชุมพร รว่มกับสหกรณ์ออมทรัพยอ์าจกีาว่า                            
แอนด์เอสซีไอและ WCP  จ ากัด  
             (2.1.10) ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ณ วัดทา่หย ีจ.สงขลา  ร่วมกบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย- 
สงขลานครินทร์ จ ากัด  
             (2.1.11) สหกรณ์จัดโครงการ “เข้าพรรษารวมใจ” โดยถวายเทียนพรรษาและเครื่องไทยธรรมให้พระสงฆ์
ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ณ วัดสโมสร ต.หัวตะพาน จ.นครศรีธรรมราช 

500.00 
 

300.00 
 

1,000.00 
 

1,940.00 

 

     (2.2) กิจกรรมด้านการศึกษาและการกีฬา 
             - สมทบทุนกจิกรรม “ปันน้ าใจ เพื่อน้อง” โรงเรียนบ้านหินตั้ง จ.เลย ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากดั                                                          

 
 

 
300.00 

     (2.3) กิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล 
              -  สหกรณ์จัดโครงการ “สรา้งเสริมสุขภาพ” ให้สมาชกิและสมาชิกสมทบร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย                  
ในรูปแบบใดก็ได้ หรือท ากิจกรรมอื่นใดที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและสขุภาพใจให้ดีขึ้น   

  
9,784.20 

     (2.4) กิจกรรมด้านการแสดงถึงความจงรักภกัดี 
              -  สหกรณ์จัดโครงการ “แสดงความจงรักภักดี ปี 2565-2567”  โดยจัดโต๊ะประดบัพระบรมฉายาลักษณ์                 
และพระยาลักษณ์แสดงความจงรักภักด ี เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมน- 
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว  และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจา้ฟา้จุฬาภรณ            
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี

  
3,110.00 

 
 
 
 
 
 
 

 
  จ านวนเงิน  85,571.20  บาท  

                      หน่วย : บาท 
ประเภท จ านวนเงิน รวมจ านวนเงิน 

 
1.  โครงการอบรม สัมมนา  (สหกรณ์เป็นผู้จัด) 
     (1) โครงการ “เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้แทนหน่วยงาน” Onsite และ Online  ผู้แทนหน่วยงาน                         
กรรมการ และเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 40 ราย)          
     (2) โครงการอบรม “แผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน” กรรมการ เจ้าหน้าที่                                 
ผู้ตรวจสอบกิจการ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 19 ราย)                                                
     (3) โครงการ “ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่”  Onsite และ Online  สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่                           
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 145 ราย)  
     (4) โครงการอบรม “การอ่านงบการเงินเพ่ือวิเคราะห์ส าหรับกรรมการ” Onsite และ Online                 
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
(ผู้เข้าร่วม 25 ราย)  
     (5) โครงการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น” กรรมการ และเจ้าหน้าที่                   
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
สงขลา จ ากัด จ.สงขลา  (ผู้เข้าร่วม 15 ราย)     
     (6) โครงการสัมมนา “จัดท าแผนงานและแผนด าเนินงานประจ าปี 2566” กรรมการ และเจ้าหน้าที่                   
ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จ.สงขลา  (ผู้เข้าร่วม 15 ราย)                             
 

 
 

1,450.40 
 

2,128.00 
 

6,710.00 
 

3,563.00 
 
 

12,442.00 
 
 

34,848.40 
 
 

83,175.20 
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ประเภท จ านวนเงิน รวมจ านวนเงิน 
     (7) โครงการอบรม “สอนเกษตร : ปลูกผักกินได้”  สมาชิก และบุคคลทัว่ไป  วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 40 ราย)   
     (8) โครงการอบรม “ให้ความรู้สู่การลงทุน”  Online  สมาชิก  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่   
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 (ผู้เข้าร่วม 40 ราย)                                                                                                                                       
     (9) โครงการสัมมนา “จัดท าแผนงานประจ าปีบัญชี 2566”  Onsite และ Online                         
สมาชิก กรรมการ  เจ้าหน้าที่  และตัวแทนจากหน่วยงานราชการ  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565                          
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้เข้าร่วม 95 ราย)   

15,202.40 
 

2,431.00 
 

4,400.00 

 

2.  ประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการ  เจ้าหน้าที   สมาชิก  (ร่วมกับหน่วยงานอื น ๆ) 
     (1) อบรมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  (นายวชรวรรษ  พรหมมา)        
     (2) โครงการสัมมนา เร่ือง “เจาะลึกความเสี่ยงการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่                      
19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมทวินโลตสั จ.นครศรีธรรมราช  (นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล และ  
นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์)                  

 
1,500.00 

 
 

896.00 
 

2,396.00 

  
   การประชุม อบรม สัมมนา อื น ๆ  

ประเภท 
1. อบรมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 – 26  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  (ดร.กนกวรรณ มีสุข)        
2. อบรมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting “ออกแบบภาพกราฟิกและวิดีโอด้วย Canva เวอร์ชั่นฟรี ฉบับมือใหม่”  วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 
(น.ส.ธัญพร จิตวิรัตน์นุกูล)      
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลผ่านระบบ MIS สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดสินทรัพย์ต่ ากว่า 1,000 
ล้านบาท” อบรมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting  ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน พ.ศ. 2565 (นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์)              
4. สัมมนาสมาชิก สส.ชสอ. 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช   
(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล  และ นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์)  
5. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ณ ส านักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี  
(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
6. โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จ.นครศรีธรรมราช  (นายอัสรี ดาหาเล็ก)  

 
 

         
        จ านวนเงิน  71,385.85   บาท  

                                                 หน่วย : บาท 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก  
(เริ่มคุ้มครอง 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2565 

    2,881.70  
 

- อัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 100 บาท/คน/ปี ทุนประกัน  
  150,000 บาท 
- เบิกจากงบประมาณรายจ่าย 50% และเบิกจากกองทุนฯ 50%   
  ของค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุรายคน 

ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก 
(เร่ิมคุ้มครอง 30 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2566)  

68,504.15  
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ประเภท จ านวนเงิน รวมจ านวนเงิน 
     (7) โครงการอบรม “สอนเกษตร : ปลูกผักกินได้”  สมาชิก และบุคคลทัว่ไป  วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (ผู้เข้าร่วม 40 ราย)   
     (8) โครงการอบรม “ให้ความรู้สู่การลงทุน”  Online  สมาชิก  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่   
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 (ผู้เข้าร่วม 40 ราย)                                                                                                                                       
     (9) โครงการสัมมนา “จัดท าแผนงานประจ าปีบัญชี 2566”  Onsite และ Online                         
สมาชิก กรรมการ  เจ้าหน้าที่  และตัวแทนจากหน่วยงานราชการ  วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565                          
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ผู้เข้าร่วม 95 ราย)   

15,202.40 
 

2,431.00 
 

4,400.00 

 

2.  ประชุม อบรม สัมมนา ของกรรมการ  เจ้าหน้าที   สมาชิก  (ร่วมกับหน่วยงานอื น ๆ) 
     (1) อบรมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  (นายวชรวรรษ  พรหมมา)        
     (2) โครงการสัมมนา เร่ือง “เจาะลึกความเสี่ยงการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่                      
19 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมทวินโลตสั จ.นครศรีธรรมราช  (นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล และ  
นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์)                  

 
1,500.00 

 
 

896.00 
 

2,396.00 

  
   การประชุม อบรม สัมมนา อื น ๆ  

ประเภท 
1. อบรมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน” (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 24 – 26  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  (ดร.กนกวรรณ มีสุข)        
2. อบรมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting “ออกแบบภาพกราฟิกและวิดีโอด้วย Canva เวอร์ชั่นฟรี ฉบับมือใหม่”  วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 
(น.ส.ธัญพร จิตวิรัตน์นุกูล)      
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การรายงานข้อมูลผ่านระบบ MIS สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดสินทรัพย์ต่ ากว่า 1,000 
ล้านบาท” อบรมออนไลน์ ระบบ Zoom Meeting  ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน พ.ศ. 2565 (นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์)              
4. สัมมนาสมาชิก สส.ชสอ. 4 ภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช   
(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล  และ นางดวงพร ศรีแก้วณวรรณ์)  
5. ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ณ ส านักงาน ชสอ. จ.นนทบุรี  
(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
6. โครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จ.นครศรีธรรมราช  (นายอัสรี ดาหาเล็ก)  

 
 

         
        จ านวนเงิน  71,385.85   บาท  

                                                 หน่วย : บาท 
รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก  
(เริ่มคุ้มครอง 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2565 

    2,881.70  
 

- อัตราค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 100 บาท/คน/ปี ทุนประกัน  
  150,000 บาท 
- เบิกจากงบประมาณรายจ่าย 50% และเบิกจากกองทุนฯ 50%   
  ของค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุรายคน 

ค่าเบี้ยประกันภัยสมาชิก 
(เร่ิมคุ้มครอง 30 พฤษภาคม 2565 สิ้นสุด 29 พฤษภาคม 2566)  

68,504.15  
 

 

 

 
 
จ านวนเงิน  53,768.88   บาท 
 
         หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที  เลขทะเบียนสมาชิกที  เงินบ าเหน็จสมาชิก 
เงินบ าเหน็จสมาชิก 

เกษียณอายุ 
1. 34   6,000.00 
2. 48 3,720.20   
3. 74   5,000.00 
4. 219 2,500.50   
5. 252   5,000.00 
6. 282   6,000.00 
7. 500 2,988.20   
8. 848 2,589.15   
9. 925   4,000.00 
10. 965 2,233.35   
11. 988 5,000.00   
12. 1105   3,000.00 
13. 1254 2,947.50   
14. 1264 789.98   
15. 1493   2,000.00 

รวม 22,768.88 31,000.00 

เงินบ าเหน็จสมาชิก   

 
ให้ส าหรับสมาชิกที่ลาออกจากงานประจ า  และลาออกจากสหกรณ์ 
(รวมทั้งการเสียชีวิต) ก าหนดการจ่ายตามอายุสมาชิก  โดยมีอายุ             
การเป็นสมาชิกตั้งแต่ 120 เดือนขึ้นไป (สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท) 
 

เงินบ าเหน็จสมาชิกเกษียณอายุ   
ให้ส าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ  ก าหนดการจ่ายตามอายุสมาชิก  โดยมี
อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป  (สงูสุดไม่เกิน 5,000 บาท) 

เงินบ าเหน็จสมาชิกอาวุโส    

ให้ส าหรับสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์  มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
และต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตัง้แต่ 120 เดือนขึ้นไป  (สูงสุดไม่เกิน 
9,000 บาท) 

(ปีบัญชี 2565 ไม่มีการเบิกใช้) 
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           การบริหารทั วไป 
 1. สหกรณไ์ดร้ับรางวลั  “สหกรณด์ีเด่น ประจ าปี 2564 ระดับดเีด่น ด้านการออม”  จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-              
แห่งประเทศไทย จ ากัด   
 2. สหกรณไ์ดร้ับผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2565  โดยการประเมินผลการด าเนินงานจาก                       
กรมส่งเสรมิสหกรณ์  “ผ่านมาตรฐานสหกรณ์”   
 3. ผลประเมินการจัดชั้นการควบคุมภายในจากผู้สอบบญัชีอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
              4. ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ของ ชสอ.)  - ประเมินตนเอง  
ได้ระดับ A (ดีเยี ยม)  

เกณฑ์มาตรฐานความมั นคงทางการเงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

คะแนนถ่วงน้ าหนักแต่ละข้อ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมวดโครงสร้างทางการเงิน 33.23 40.10 41.25 
หมวดสภาพคล่อง 21.88 22.92 23.96 
หมวดประสิทธิภาพการท ารายได้ 8.75 8.75 8.13 
หมวดคุณภาพสินทรัพย์และป้องกันความเสี่ยง 9.58 10.00 10.00 

รวม 73.44 81.77 83.33 

ชั้นคุณภาพ 
B 

ค่อนข้างดี 
A 

เยี ยม 
A 

เยี ยม 
 
 5. การพัฒนาระบบงานและการบริหาร  ได้แก่  1) พัฒนาระบบเว็บไซต์  2) โครงการรักษาระดับควบคุมภายใน  
และ คู่มือ ปปง.  3)  โครงการบรหิารจัดการความปลอดภัยของโปรแกรม  4) โครงการรักษาระดบัทุนส ารอง   
            6. โครงการ/กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ได้แก่  1) โครงการ “สัมมนาการจัดท าแผนงานและแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 2566  และ 2) โครงการมหกรรมการมีส่วนร่วม : โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (126 คน)  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ                   
(57 คน)  โครงการส ารวจความพึงพอใจ (101 คน)  โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ (136 คน)  (ได้แก่ สมาชิกกดแชร์พิธีเปิด              
เป็นสาธารณะ  เปิดตัวผู้แทนหน่วยงานท าคลิป เพิ่มสหกรณ์ฯ เป็นเพื่อน Facebook / Line Official)  และโครงการการสร้าง              
การมีส่วนร่วมของสมาชิก (313 คน) (ได้แก่ สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ  การฝากเงิน  การแจ้งหักเงินได้ ณ ที่จ่ายเข้าบัญชี              
เงินฝากออมทรัพย์วันเกิด/ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ)  และการกู้เงิน) 
 
 
           ผลการด าเนินงาน 

ที มาของเงินทุนสหกรณ์ 
ณ วันที  30  ก.ย. 64 ณ วันที  30  ก.ย. 65 

ที มาของทุน ล้านบาท ร้อยละ ที มาของทุน ล้านบาท ร้อยละ 
ทุนเรือนหุ้น 520.70 50 ทุนเรือนหุ้น 561.10 52 
ทุนส ารองและอ่ืน ๆ 88.02 9 ทุนส ารองและอ่ืน ๆ 100.13 9 
ก าไร 44.78 4 ก าไร 46.43 4 
เงินรับฝาก 370.91 36 เงินรับฝาก 360.69 34 
อื่น ๆ 6.70 1 อื่น ๆ 8.82 1 
  1,031.11 100   1,077.17 100 
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           การบริหารทั วไป 
 1. สหกรณไ์ดร้ับรางวลั  “สหกรณด์ีเด่น ประจ าปี 2564 ระดับดเีด่น ด้านการออม”  จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์-              
แห่งประเทศไทย จ ากัด   
 2. สหกรณไ์ดร้ับผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2565  โดยการประเมินผลการด าเนินงานจาก                       
กรมส่งเสรมิสหกรณ์  “ผ่านมาตรฐานสหกรณ์”   
 3. ผลประเมินการจัดชั้นการควบคุมภายในจากผู้สอบบญัชีอยู่ในระดับ “ดีมาก” 
              4. ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ (ของ ชสอ.)  - ประเมินตนเอง  
ได้ระดับ A (ดีเยี ยม)  

เกณฑ์มาตรฐานความมั นคงทางการเงินของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

คะแนนถ่วงน้ าหนักแต่ละข้อ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หมวดโครงสร้างทางการเงิน 33.23 40.10 41.25 
หมวดสภาพคล่อง 21.88 22.92 23.96 
หมวดประสิทธิภาพการท ารายได้ 8.75 8.75 8.13 
หมวดคุณภาพสินทรัพย์และป้องกันความเสี่ยง 9.58 10.00 10.00 

รวม 73.44 81.77 83.33 

ชั้นคุณภาพ 
B 

ค่อนข้างดี 
A 

เยี ยม 
A 

เยี ยม 
 
 5. การพัฒนาระบบงานและการบริหาร  ได้แก่  1) พัฒนาระบบเว็บไซต์  2) โครงการรักษาระดับควบคุมภายใน  
และ คู่มือ ปปง.  3)  โครงการบรหิารจัดการความปลอดภัยของโปรแกรม  4) โครงการรักษาระดบัทุนส ารอง   
            6. โครงการ/กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก ได้แก่  1) โครงการ “สัมมนาการจัดท าแผนงานและแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 2566  และ 2) โครงการมหกรรมการมีส่วนร่วม : โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (126 คน)  โครงการสร้างเสริมสุขภาพ                   
(57 คน)  โครงการส ารวจความพึงพอใจ (101 คน)  โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ (136 คน)  (ได้แก่ สมาชิกกดแชร์พิธีเปิด              
เป็นสาธารณะ  เปิดตัวผู้แทนหน่วยงานท าคลิป เพิ่มสหกรณ์ฯ เป็นเพื่อน Facebook / Line Official)  และโครงการการสร้าง              
การมีส่วนร่วมของสมาชิก (313 คน) (ได้แก่ สมัครสมาชิก/สมาชิกสมทบ  การฝากเงิน  การแจ้งหักเงินได้ ณ ที่จ่ายเข้าบัญชี              
เงินฝากออมทรัพย์วันเกิด/ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ)  และการกู้เงิน) 
 
 
           ผลการด าเนินงาน 

ที มาของเงินทุนสหกรณ์ 
ณ วันที  30  ก.ย. 64 ณ วันที  30  ก.ย. 65 

ที มาของทุน ล้านบาท ร้อยละ ที มาของทุน ล้านบาท ร้อยละ 
ทุนเรือนหุ้น 520.70 50 ทุนเรือนหุ้น 561.10 52 
ทุนส ารองและอ่ืน ๆ 88.02 9 ทุนส ารองและอ่ืน ๆ 100.13 9 
ก าไร 44.78 4 ก าไร 46.43 4 
เงินรับฝาก 370.91 36 เงินรับฝาก 360.69 34 
อื่น ๆ 6.70 1 อื่น ๆ 8.82 1 
  1,031.11 100   1,077.17 100 

 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน 
ณ วันที  30  ก.ย. 64 ณ วันที  30  ก.ย. 65 

ที มาของทุน ล้านบาท ร้อยละ ที มาของทุน ล้านบาท ร้อยละ 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร  30.18 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  17.75 2 
เงินฝากสหกรณ์อื่น   143.93 14 เงินฝากสหกรณ์อื่น  174.39 16 
เงินลงทนุ   41.01 4 เงินลงทนุ  46.01 4 
เงินให้กู้ยืม  813.79 79 เงินให้กู้ยืม  836.95 78 
อื่น ๆ  2.20 0 อื่น ๆ  2.07 0 
  1,031.11 100   1,077.17 100 
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รายได้ธุรกิจหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที  รายได ้
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2564 เพิ มขึ้น 

บาท % บาท % บาท % 
1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้ 51,841,657.72 87.76 51,593,909.47 90.86 247,748.25 0.48 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น 5,470,430.63  9.26 3,346,289.39 5.89 2,124,141.24 63.48 

3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,759,712.38  2.98 1,846,734.90 3.25 (87,022.52) (4.71) 

  รวม 59,071,800.73 100.00 56,786,933.76 100.00 2,284,866.97 4.02 

51.56 52.34 54.32
57.28 59.53

14.39 13.34 12.59 12.50 13.10

37.17 39.00
41.73

44.78 46.43

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายได้ ค่าใช้จ่าย  ก าไร (ล้านบาท)

รายได้

ค่าใชจ้่าย

ก าไร

50.42 50.84 51.6 51.59 51.84

0.81
1.12

2.29

5.19

7.23

46

48

50

52

54

56

58

60

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายได้จากธุรกิจหลักของสหกรณ์(ล้านบาท)

ดอกเบีย้รบัเงินใหกู้้ ดอกเบีย้จากฝาก/ลงทนุ
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รายได้ธุรกิจหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที  รายได ้
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2564 เพิ มขึ้น 

บาท % บาท % บาท % 
1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้ 51,841,657.72 87.76 51,593,909.47 90.86 247,748.25 0.48 

2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น 5,470,430.63  9.26 3,346,289.39 5.89 2,124,141.24 63.48 

3 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,759,712.38  2.98 1,846,734.90 3.25 (87,022.52) (4.71) 

  รวม 59,071,800.73 100.00 56,786,933.76 100.00 2,284,866.97 4.02 

51.56 52.34 54.32
57.28 59.53

14.39 13.34 12.59 12.50 13.10

37.17 39.00
41.73

44.78 46.43

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายได้ ค่าใช้จ่าย  ก าไร (ล้านบาท)

รายได้

ค่าใชจ้่าย

ก าไร

50.42 50.84 51.6 51.59 51.84

0.81
1.12

2.29

5.19

7.23

46

48

50

52

54

56

58

60

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายได้จากธุรกิจหลักของสหกรณ์(ล้านบาท)

ดอกเบีย้รบัเงินใหกู้้ ดอกเบีย้จากฝาก/ลงทนุ

 

การฝากเงินและการลงทุน ณ วันที   30  กันยายน  พ.ศ.  2565 
 

ที  สหกรณ์/สถาบันเอกชน 
จ านวนเงิน อัตราดอกเบี้ย/ผลตอบแทน 

บาท ณ สิ้นปี (ต่อปี) 
 เงินฝากสหกรณ์อื น-ประเภทออมทรัพย์   
1 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด 396,215.41 2.40% 
2 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด 10,937.30 1.00% 
3 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสงขลา จ ากัด 15,003,778.41 2.85% 
4 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสุราษฎรธ์านี จ ากัด 180,245.83 2.40% 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 25,000,000.00 3.00% 
6 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ ากัด 20,294,063.74 3.00% 
7 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 2 จ ากัด 35,389,315.07 3.50% 
 เงินฝากสหกรณ์อื น-ประเภทประจ า   
8 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด (24 เดือน) 15,555,000.00 3.70% 
9 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจสุราษฎรธ์านี จ ากัด (24 เดือน) 30,000,000.00 3.30% และ 3.00% 
10 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด (24 เดือน) 25,779,923.12 3.00% 
11 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจนครศรีธรรมราช จ ากัด (36 เดือน) 5,784,214.14 4.10% และ 3.20% 
12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (24 เดือน) 1,000,000.00 2.30% 
  เงินลงทุนหุ้นกู้เอกชน และหุน้ชุมนุมฯ     

13 หุ้นกู้ บมจ.เบอรล์ี่ยุคเกอร์ ครั้งท่ี 2/2563 2,000,000.00 3.00% 
14 หุ้นกู้ บมจ.ราชธานี ลสิซิ่ง ครั้งท่ี 7/2563 5,000,000.00 3.20% 
15 หุ้นกู้ บมจ.เจริญโภคภณัฑ์อาหาร ครั้งท่ี 1/2563 5,000,000.00 3.40% 
16 หุ้นกู้ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ครั้งท่ี 1/2563 5,000,000.00 3.75% 
17 หุ้นกู้ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดิเวลลอปเมนท์ ครั้งท่ี 1/2563 5,000,000.00 3.10% 
18 หุ้นกู้ บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) ครั้งท่ี 1/2563 1,000,000.00 3.15% 
19 หุ้นกู้ บมจ.บ้านปู ครั้งที่ 2/2565 5,000,000.00 3.26% 
20 หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รไูทย จ ากัด 14,910.00 6.00% 
21 หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 18,000,000.00 5.50% 
  รวม 220,408,603.02   

ประกาศฯ  เร่ือง ขอ้ก าหนดการฝากหรอืลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  ประกาศ ณ วันที ่19 พ.ย. 63 
(6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนา่เช่ือถือที่ได้รับความเหน็ชอบจาก                       
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ปีบัญชี 2565  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประกอบกับนายทะเบียนสหกรณ์ที่ก าหนดให้สหกรณ์และ
ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี  สหกรณ์ต่าง ๆ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ตั้งแต่ต้นปีบัญชี   
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หลักประกันแก่สหกรณ์ 
         1.  การด ารงสภาพคล่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550  
      สหกรณ์ก าหนดแผนงานด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ไม่น้อยกว่า 3.00%  (ตามกฎหมายก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1.00%                       
สูงสุดไม่เกิน 20%)  ซ่ึงสหกรณ์ยึดถือตามแนวทางดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังน้ี  

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
การด ารงสภาพคล่องฯ (ณ สิ้นปี) 4.17% 6.73% 10.60% 5.66% 5.52% 

การด ารงสภาพคล่องฯ (เฉลี่ยทั้งปี) 4.96% 4.72% 7.63% 7.82% 4.54% 
   
           2.  สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2565 ภายในวงเงินที นายทะเบียนสหกรณ์             
เห็นชอบ จ านวน 400.00 ล้านบาท (สี ร้อยล้านบาทถ้วน)  
       ระหว่างปีเบิกใช้เงินกู้ธนาคารออมสิน  39,500,000.00 บาท (เงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 4.50  ล้านบาท และ 
ตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 35.00 ล้านบาท) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 มีเงินกู้/ วงเงินกู้คงเหลือ/ ยอดหนี้คงเหลือดังนี ้  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.  การเพิ มทุนส ารอง เพื อความมั นคงของสหกรณ์  

   ทุนส ารองเป็นทุนรักษาระดับความมั่นคงของสหกรณ์ การน าเงินไปลงทุน (ตามมาตรา 62) หรือการกู้ยืมเงินภายนอก                     
ต้องค านึงถึงทุนส ารอง  ดังนั้น สหกรณ์ก าหนดโครงการรักษาระดับทุนส ารอง  ให้ความส าคญัในการเพิ่มทุนส ารอง ดังนี้  
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
เป้าหมายตามแผนงานสหกรณ์ >15.00% >15.00% >15.00% >15.00% >15.00% 

การจัดสรรก าไรเข้าทุนส ารองในปีบัญชี 15.25% 15.28% 15.01% 15.05% 15.06% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเงินกู้ 
วงเงินกู้/ 

เงินฝากสหกรณ์อื น 
ณ 30 ก.ย. 65 

ยอดหนี้เงินคงเหลือ          
เงินฝากคงเหลือ 
ณ 30 ก.ย. 65 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย 5,000,000.00 0.00 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน 5,000,000.00 0.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย 50,000,000.00 0.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน 50,000,000.00 0.00 

รวมวงเงินกู้ฯ 110,000,000.00  

ทุนส ารอง 
ยกมาต้นปี จัดสรรก าไรสุทธิ ยอดคงเหลือสิ้นปี 
49,286,413.05 6,744,912.94  56,031,325.99  

 อัตราการเติบโต 13.69% 
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หลักประกันแก่สหกรณ์ 
         1.  การด ารงสภาพคล่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550  
      สหกรณ์ก าหนดแผนงานด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ไม่น้อยกว่า 3.00%  (ตามกฎหมายก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1.00%                       
สูงสุดไม่เกิน 20%)  ซ่ึงสหกรณ์ยึดถือตามแนวทางดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังน้ี  

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
การด ารงสภาพคล่องฯ (ณ สิ้นปี) 4.17% 6.73% 10.60% 5.66% 5.52% 

การด ารงสภาพคล่องฯ (เฉลี่ยทั้งปี) 4.96% 4.72% 7.63% 7.82% 4.54% 
   
           2.  สหกรณ์มวีงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2565 ภายในวงเงินที นายทะเบียนสหกรณ์             
เห็นชอบ จ านวน 400.00 ล้านบาท (สี ร้อยล้านบาทถ้วน)  
       ระหว่างปเีบิกใช้เงินกู้ธนาคารออมสิน  39,500,000.00 บาท (เงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 4.50  ล้านบาท และ 
ตั๋วสัญญาใช้เงินจ านวน 35.00 ล้านบาท) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 มีเงินกู้/ วงเงินกู้คงเหลือ/ ยอดหนี้คงเหลือดังนี ้  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.  การเพิ มทุนส ารอง เพื อความมั นคงของสหกรณ์  

   ทุนส ารองเป็นทุนรักษาระดับความมั่นคงของสหกรณ์ การน าเงินไปลงทุน (ตามมาตรา 62) หรือการกู้ยืมเงินภายนอก                     
ต้องค านึงถึงทุนส ารอง  ดังนั้น สหกรณ์ก าหนดโครงการรักษาระดับทุนส ารอง  ให้ความส าคญัในการเพิ่มทุนส ารอง ดังนี้  
 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
เป้าหมายตามแผนงานสหกรณ์ >15.00% >15.00% >15.00% >15.00% >15.00% 

การจัดสรรก าไรเข้าทุนส ารองในปีบัญชี 15.25% 15.28% 15.01% 15.05% 15.06% 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเงินกู้ 
วงเงินกู้/ 

เงินฝากสหกรณ์อื น 
ณ 30 ก.ย. 65 

ยอดหนี้เงินคงเหลือ          
เงินฝากคงเหลือ 
ณ 30 ก.ย. 65 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย 5,000,000.00 0.00 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน 5,000,000.00 0.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย 50,000,000.00 0.00 
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน 50,000,000.00 0.00 

รวมวงเงินกู้ฯ 110,000,000.00  

ทุนส ารอง 
ยกมาต้นปี จัดสรรก าไรสุทธิ ยอดคงเหลือสิ้นปี 
49,286,413.05 6,744,912.94  56,031,325.99  

 อัตราการเติบโต 13.69% 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

การประชุมของกรรมการประจ าปี 2565 

 
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการด าเนินการและคณะกรรมการอื น ๆ ชุดที  26 

(ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2564 – พฤศจิกายน 2565) 

ที  ชื อ - สกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

คณะกรรมการ 
อ านวยการ 

คณะกรรมการ
เงินกู้ 

คณะกรรมการ
ศึกษาฯ 

1 นางกาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล ประธานกรรมการ 100.00  89.00      
2 นางจุฑารัตน์ ธานีรัตน ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 92.31    100.00    
3 ผศ.ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร รองประธานกรรมการคนที่ 2 92.31      100.00  
4 นางอุมาภรณ์ จุลเลศ เหรัญญิก 100.00  100.00      
5 นายวรเทพ ไกรเทพ ผู้ช่วยเหรัญญิก 92.31    100.00    
6 นายกรกช บุญอมร กรรมการ 76.92      100.00  
7 ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ กรรมการ 76.92      100.00  
8 นายนิรันดร ์ จินดานาค กรรมการ 84.62      100.00  
9 นายปรีชา รัสมี กรรมการ 76.92    90.00    
10 ผศ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม กรรมการ 92.31  89.00      
11 ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ กรรมการ 100.00  100.00      
12 ว่าที่ ร.อ.ศราวธุ อินปิน กรรมการ 46.15      57.14  
13 อาจารย์ นพ.สุรศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 84.62    100.00    
14 นายอนันต์เดช ศรีราพร เลขานุการ 76.92  100.00      
15 นายธวัชชัย ประดู่ ผู้ช่วยเลขานุการ 92.31    90.00    

จ านวนกรรมการ จ านวนคร้ังท่ี รวมท้ังหมด เข้าประชุมจริง % การเข้า (ปี 2564)% (ปี 2563)% 

(ราย) ประชุม (ราย) (ราย) ร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ 15 14 210 192 91.43% 86.11% 87.69%

จ านวนกรรมการ จ านวนคร้ังท่ี รวมท้ังหมด เข้าประชุมจริง % การเข้า (ปี 2564)% (ปี 2563)% 

(ราย) ประชุม (ราย) (ราย) ร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม

1 คณะกรรมการอ านวยการ 5 9 45 43 95.56%

2 คณะกรรมการเงินกู้ 5 12 60 59 98.33%

3 คณะกรรมการศึกษาฯ 5 8 40 36 90.00%

4 คณะท างานประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ 5 6 30 28 93.33%

5 คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ 5 4 20 19 95.00%

6 คณะกรรมการบริหารบุคคลฯ 7 4 28 24 85.71%

7 คณะอนุกรรมการบริหารเงินและการลงทุน 5 6 30 27 90.00%

8 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ 3 1 3 3 100.00%

9 คณะอนุกรรมการจัดซ้ือของท่ีระลึก 3 1 3 3 100.00%

10 คณะอนุกรรมการตรวจรับของท่ีระลึก 3 1 3 3 100.00%

11 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยของโปรมแกรมระบบงาน 3 1 3 3 100.00%

12 คณะอนุกรรมการตรวจรับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตสมาชิก 3 1 3 3 100.00%

13 คณะอนุกรรมการตรวจการจ้างงานออกแบบอาคารฯ 5 8 40 35 87.50%

14 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 5 1 5 4 80.00%

จ านวน 14 คณะ 63 313 290 92.65% 92.07% 91.94%

ท่ี คณะกรรมการ

ท่ี คณะกรรมการ


