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 “ งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญ
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท าด้วยความอุตสาหะ เสียสละ 
และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้
ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือ ยังความเจริญม่ันคงให้เกิดแก่
ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและย่ังยืนตลอดไป” 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการ
พลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่  1  เมษายน  2560 
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สารจาก 
อธิการบดี 
  
 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด  
ได้เวียนบรรจบมาครบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการประชุมประจ าปี 2563 นี้ เป็นครั้งที่ 36 

ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ได้ด าเนินการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกในหลาย ๆ ด้าน  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
จ ากัด  มีพัฒนาการมาจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 เจริญเติบโตจนสามารถจดทะเบียน
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จ ากัด  เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต   ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ตามพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  และด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา ภารกิจ ของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ทุกชุด   จึงส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ได้รับการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2559 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  อยู่ในชั้น “มาตรฐานสหกรณ์ดีเลิศ” และมีผลการ
ด าเนินงานดีเลิศมาอย่างต่อเนื่อง   ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด  ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  ประจ าปี 2563 มีผลการด าเนินงาน  
“ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ดีเลิศ” จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

    อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตระหนักดีว่า “สวัสดิการ” เป็นขวัญและก าลังใจส าคัญ
ของมวลสมาชิก ที่ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งซึ่งมี
คุณค่าและความหมายอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตมวลสมาชิก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในรูปลักษณ์ต่าง ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาและตลอดไป 

 

 

                                                         (ผศ.ดร.วิชิต  สุขทร) 
                                                 รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน   
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

(3) 
 

  

สารจาก 
ประธานกรรมการ                                                                                                      
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ที่เคารพทุกท่าน 

 กระผมนายวินัย  จินดาวัฒน์  คณะกรรมการด าเนินการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการในวาระท่ี  2 ปีที่  
2  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่กรุณามอบความไว้วางใจ  ผมมีความตั้ง ใจจะดูแลกิจการ
สหกรณ์ให้เจริญเติบโต  ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก  ผมต้อง
ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการ  และสมาชิกทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือและร่วมแรง           
ร่วมใจกันสร้างให้สหกรณ์เติบโตอย่างมั่นคง  ซึ่งนับเป็นองค์กรที่ให้บริการทางการเงินแก่มวลสมาชิ กได้อย่าง
สมบูรณ์  ในปีบัญชี พ.ศ.  2563  ผลการด าเนินงานสหกรณ์มีสินทรัพย์รวม  446,124,710.52  บาท  มีก าไร
สุทธิ 13,494,543.53  บาท 

 ผมในนามคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  36  ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน  ที่มีส่วน
สนับสนุนให้การด าเนินงานของสหกรณ์ก้าวหน้าอย่างมั่นคง  ขอให้สมาชิกทุกท่านประสบความสุข          
ความเจริญ  และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งกายใจ  มีสติปัญญาที่ดี  เพ่ือร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป  

 

    ด้วยความปรารถนาดี  

 

   (นายวินัย  จินดาวัฒน์)     
      ประธานกรรมการ   

                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 
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สารจาก 
อธิการบดี 
  
 

 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด  
ได้เวียนบรรจบมาครบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งการประชุมประจ าปี 2563 นี้ เป็นครั้งที่ 36 

ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ได้ด าเนินการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกในหลาย ๆ ด้าน  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
จ ากัด  มีพัฒนาการมาจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ เมื่อปี พ.ศ. 2512 เจริญเติบโตจนสามารถจดทะเบียน
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จ ากัด  เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยมีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต   ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ตามพระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  และด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนา ภารกิจ ของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ทุกชุด   จึงส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ได้รับการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2559 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  อยู่ในชั้น “มาตรฐานสหกรณ์ดีเลิศ” และมีผลการ
ด าเนินงานดีเลิศมาอย่างต่อเนื่อง   ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด  ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  ประจ าปี 2563 มีผลการด าเนินงาน  
“ผ่านมาตรฐานสหกรณ์ดีเลิศ” จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

    อนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตระหนักดีว่า “สวัสดิการ” เป็นขวัญและก าลังใจส าคัญ
ของมวลสมาชิก ที่ส่งผลให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสวัสดิการประเภทหนึ่งซึ่งมี
คุณค่าและความหมายอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตมวลสมาชิก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในรูปลักษณ์ต่าง ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดมาและตลอดไป 

 

 

                                                         (ผศ.ดร.วิชิต  สุขทร) 
                                                 รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน   
                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

(3) 
 

  

สารจาก 
ประธานกรรมการ                                                                                                      
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ที่เคารพทุกท่าน 

 กระผมนายวินัย  จินดาวัฒน์  คณะกรรมการด าเนินการ  ท าหน้าที่ประธานกรรมการในวาระท่ี  2 ปีที่  
2  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่กรุณามอบความไว้วางใจ  ผมมีความตั้ง ใจจะดูแลกิจการ
สหกรณ์ให้เจริญเติบโต  ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก  ผมต้อง
ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการ  และสมาชิกทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือและร่วมแรง           
ร่วมใจกันสร้างให้สหกรณ์เติบโตอย่างมั่นคง  ซึ่งนับเป็นองค์กรที่ให้บริการทางการเงินแก่มวลสมาชิ กได้อย่าง
สมบูรณ์  ในปีบัญชี พ.ศ.  2563  ผลการด าเนินงานสหกรณ์มีสินทรัพย์รวม  446,124,710.52  บาท  มีก าไร
สุทธิ 13,494,543.53  บาท 

 ผมในนามคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  36  ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน  ที่มีส่วน
สนับสนุนให้การด าเนินงานของสหกรณ์ก้าวหน้าอย่างมั่นคง  ขอให้สมาชิกทุกท่านประสบความสุข          
ความเจริญ  และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ทั้งกายใจ  มีสติปัญญาที่ดี  เพ่ือร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าตลอดไป  

 

    ด้วยความปรารถนาดี  

 

   (นายวินัย  จินดาวัฒน์)     
      ประธานกรรมการ   

                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 

(3)



(4) 
 

สารจาก                                                                                                      
รองประธานกรรมการ  คนที่  1 
 
 
 
เรียน  สมาชิกออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ทุกท่าน 
      ขอบคุณอีกครั้ง 
  ที่ท่านเลือกตั้ง   เสริมก าลังบริหาร 
  พัฒนาสังคม   ตามหลักอุดมการณ์ 
  เพ่ือให้ทุกท่าน   อยู่ดีกินดี 
      การด าเนินธุรกิจ 
  เกิดผลสัมฤทธิ์   มีสิทธิ์ศักดิ์ศรี 
  “สหกรณ์ดีเลิศ”   เชิดชูค่าบารมี 
  ติดต่อกันสี่ปี   การันตีผลงาน 
      ผลการวิเคราะห์ 
  ชี้จุดจ าเพาะ   เจาะคณะบริหาร 
  ต่างเอ้ืออ านวย   มากด้วยประสบการณ์ 
  ปรับระเบียบหลักฐาน  ทันการณ์ทันใจ 
      ในยุคปัจจุบัน 
  สหกรณ์หมุนทัน   ยุคดิจิทัลสมัย 
  ทั้ง Web,Face,Line  สื่อสารได้เร็วไว 
  อยากรู้เรื่องใด   เชิญเลือกใช้บริการ 
      ฝ่ายการศึกษา 
  ประชาสัมพันธ์หวังว่า  สมาชิกทุกท่าน 
  ร่วมท าร่วมคิด   ปลุกจิตวิญญาณ 
  ร่วมผดุงผสาน   เสริมขบวนการสหกรณ์ 
      ด้วยความปรารถนาดี 
 

ด้วยความปรารถนาดี 

 
(ผศ.ประหยัด  เกษม) 

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

(5) 
 

สารจาก                                                                                                      
รองประธานกรรมการ  คนที่  2 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด เป็นองค์กรที่มีความเป็นมาอัน
ยาวนาน ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ริเริ่มในลักษณะของการจัดสวัสดิการ  พัฒนาการบนฐานผลประโยชน์ของ
มวลสมาชิกเปน็ส าคัญ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล าดับจวบจนปัจจุบัน     

ปี 2563 ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจและพิษโควิด 2019 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จ ากัด ก็สามารถบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ด้วยผลการประเมินระดับดีเด่นของปีที่ผ่านมา ผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้นรวมทั้งการมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่จ าเป็นแก่มวลสมาชิก ซึ่งความส าเร็จทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็
โดยอาศัย“คณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ และการมีวินัยของมวลสมาชิก” 

 ในโอกาสแห่งการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 นี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากรและ
สมาชิกทุกท่าน  ที่ได้ให้ความส าคัญกับสหกรณ์ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญและช่วยกัน
จรรโลงสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ให้มีความเจริญมั่นคง สืบไป  

                                                                                

                                                                                  ดว้ยความปรารถนาดี  

 

 

     (นายสมพงค์  เหมือนเพชร)                                                                                                               
   รองประธานกรรมการ  คนที ่2 

                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 
 

  

 

        

 

 

(4)



(4) 
 

สารจาก                                                                                                      
รองประธานกรรมการ  คนที่  1 
 
 
 
เรียน  สมาชิกออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ทุกท่าน 
      ขอบคุณอีกครั้ง 
  ที่ท่านเลือกตั้ง   เสริมก าลังบริหาร 
  พัฒนาสังคม   ตามหลักอุดมการณ์ 
  เพ่ือให้ทุกท่าน   อยู่ดีกินดี 
      การด าเนินธุรกิจ 
  เกิดผลสัมฤทธิ์   มีสิทธิ์ศักดิ์ศรี 
  “สหกรณ์ดีเลิศ”   เชิดชูค่าบารมี 
  ติดต่อกันสี่ปี   การันตีผลงาน 
      ผลการวิเคราะห์ 
  ชี้จุดจ าเพาะ   เจาะคณะบริหาร 
  ต่างเอ้ืออ านวย   มากด้วยประสบการณ์ 
  ปรับระเบียบหลักฐาน  ทันการณ์ทันใจ 
      ในยุคปัจจุบัน 
  สหกรณ์หมุนทัน   ยุคดิจิทัลสมัย 
  ทั้ง Web,Face,Line  สื่อสารได้เร็วไว 
  อยากรู้เรื่องใด   เชิญเลือกใช้บริการ 
      ฝ่ายการศึกษา 
  ประชาสัมพันธ์หวังว่า  สมาชิกทุกท่าน 
  ร่วมท าร่วมคิด   ปลุกจิตวิญญาณ 
  ร่วมผดุงผสาน   เสริมขบวนการสหกรณ์ 
      ด้วยความปรารถนาดี 
 

ด้วยความปรารถนาดี 

 
(ผศ.ประหยัด  เกษม) 

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

(5) 
 

สารจาก                                                                                                      
รองประธานกรรมการ  คนที่  2 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด เป็นองค์กรที่มีความเป็นมาอัน
ยาวนาน ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ริเริ่มในลักษณะของการจัดสวัสดิการ  พัฒนาการบนฐานผลประโยชน์ของ
มวลสมาชิกเปน็ส าคัญ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยล าดับจวบจนปัจจุบัน     

ปี 2563 ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจและพิษโควิด 2019 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช จ ากัด ก็สามารถบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ด้วยผลการประเมินระดับดีเด่นของปีท่ีผ่านมา ผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้นรวมทั้งการมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่จ าเป็นแก่มวลสมาชิก ซึ่งความส าเร็จทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็
โดยอาศัย“คณะกรรมการมีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความซื่อสัตย์ในหน้าที่ และการมีวินัยของมวลสมาชิก” 

 ในโอกาสแห่งการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 นี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการ บุคลากรและ
สมาชิกทุกท่าน  ที่ได้ให้ความส าคัญกับสหกรณ์ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญและช่วยกัน
จรรโลงสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ให้มีความเจริญมั่นคง สืบไป  

                                                                                

                                                                                  ดว้ยความปรารถนาดี  

 

 

     (นายสมพงค์  เหมือนเพชร)                                                                                                               
   รองประธานกรรมการ  คนที ่2 

                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 
 

  

 

        

 

 

(5)



(6) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวินัย  จินดาวัฒน์ 
ประธานกรรมการ นายประหยัด  เกษม 

รองประธานกรรมการ  คนที่  1 
นายสมพงค์  เหมือนเพชร 

รองประธานกรรมการ  คนที่  2 

นายก่อกานต์  ประเสริฐ 
กรรมการ 

นางณภัคจิรา  ทิพยศุภลักษณ ์
กรรมการและเหรัญญิก 

นายธรรมสันต์  สุวรรณ์โรจน์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

นางสุภาวดี  หนูเจริญ 
กรรมการ 

นายคมกฤช  แก่นทอง 
กรรมการ 

นายวิชิต  จรุงสุจริตกุล  
กรรมการ 

นายภาณุวัฒน์  เพชรโชติ 
กรรมการ 

นายวิชิต  มาลาเวช  
กรรมการ 

นายโพธิเศรษฐ์  โพธิ์ปลอด 
กรรมการ 

นางร าเพย  บัวจันทร์ 
กรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  36 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 

(7) 
 

คณะกรรมการอ านวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวินัย จินดาวัฒน ์
ประธานกรรมการ 

นายประหยัด  เกษม 
รองประธานกรรมการ  คนที่  1 

นายสมพงค์ เหมือนเพชร 
รองประธานกรรมการ  คนที่  2 

นางณภัคจิรา  ทิพยศุภลักษณ์ 
กรรมการและเหรัญญิก 

นายธรรมสันต์  สุวรรณ์โรจน์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

(6)



(7) 
 

คณะกรรมการอ านวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวินัย จินดาวัฒน ์
ประธานกรรมการ 

นายประหยัด  เกษม 
รองประธานกรรมการ  คนที่  1 

นายสมพงค์ เหมือนเพชร 
รองประธานกรรมการ  คนที่  2 

นางณภัคจิรา  ทิพยศุภลักษณ์ 
กรรมการและเหรัญญิก 

นายธรรมสันต์  สุวรรณ์โรจน์ 
กรรมการและเลขานกุาร 

(7)



(8) 

คณะกรรมการเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพงค์  เหมือนเพชร 
ประธานกรรมการ   

นายวิชิต  มาลาเวช 
กรรมการ 

นายภาณุวัฒน์  เพชรโชติ  
กรรมการ 

นายก่อกานต์ ประเสริฐ 
กรรมการ 

นางสุภาวดี หนูเจริญ 
กรรมการและเลขานกุาร 

(9) 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

นายประหยัด  เกษม 

ประธานกรรมการ 

นายวิชิต จรุงสุจริตกุล  
กรรมการ 

นายโพธิเศรษฐ์  โพธิ์ปลอด  
กรรมการ 

นางร าเพย  บัวจันทร์  
กรรมการ 

นายคมกฤช  แก่นทอง 
กรรมการและเลขานกุาร 

(8)



(8) 

คณะกรรมการเงินกู้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสมพงค์  เหมือนเพชร 
ประธานกรรมการ   

นายวิชิต  มาลาเวช 
กรรมการ 

นายภาณุวัฒน์  เพชรโชติ  
กรรมการ 

นายก่อกานต์ ประเสริฐ 
กรรมการ 

นางสุภาวดี หนูเจริญ 
กรรมการและเลขานกุาร 

(9) 
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

นายประหยัด  เกษม 

ประธานกรรมการ 

นายวิชิต จรุงสุจริตกุล  
กรรมการ 

นายโพธิเศรษฐ์  โพธิ์ปลอด  
กรรมการ 

นางร าเพย  บัวจันทร์  
กรรมการ 

นายคมกฤช  แก่นทอง 
กรรมการและเลขานกุาร 

(9)



(11) 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

นางสาวสอางเนตร  ทินนาม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสาวเบญจา  ทองพันธ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสาวยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
ผู้สอบบัญช ี

นางสายชล  วิโรจน์กุล 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 

(10) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสวงค์  สีเผือก 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

นางสาวภัทรารวีย์  สุวรรณรัตน์ 
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

นายโชติวัต  ชนะกาญจน ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์ 

สหกรณ์จังหวัดนครศรธีรรมราช 

ที่ปรึกษาสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 

(10)



(11) 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

นางสาวสอางเนตร  ทินนาม 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสาวเบญจา  ทองพันธ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

นางสาวยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
ผู้สอบบัญช ี

นางสายชล  วิโรจน์กุล 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช 

(10) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสวงค์  สีเผือก 
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ที่ปรึกษาสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 

(11)



(12) 
 

ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางกาญฎา  ไกรนรา 
ผู้จัดการ 

นางสาวเกษศรา  ยอดมณีย์  
เจ้าหน้าที่การเงิน 

นางสาวจันทิมา  ช่วยตรึกตรอง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางสาวกิติยา  จิตโชติ  
เจ้าหน้าที่บัญช ี

                                                 (13) 

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

 
                                โครงสร้างการบริหารงาน 
      สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 

 
 

    ที่ประชุมใหญ่ 
 
 

     ผู้ตรวจสอบกิจการ    ---------------------------------------------------             ผูส้อบบัญชี 
 

   คณะกรรมการด าเนินการ      ------------------------------     ที่ปรึกษาสหกรณ์ 
 
 
    คณะกรรมการเงินกู้      คณะกรรมการอ านวยการ               คณะกรรมการศึกษา 
                   และประชาสัมพันธ์ 
 
 
       ผู้จัดการ 
 

 
                  

(12)



(12) 
 

ฝ่ายจัดการ
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                                                 (13) 

เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

 
                                โครงสร้างการบริหารงาน 
      สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 

 
 

    ที่ประชุมใหญ่ 
 
 

     ผู้ตรวจสอบกิจการ    ---------------------------------------------------             ผูส้อบบัญชี 
 

   คณะกรรมการด าเนินการ      ------------------------------     ที่ปรึกษาสหกรณ์ 
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       ผู้จัดการ 
 

 
                  

(13)



 

 

ที่ ว.012/2564                            สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 
                     ต าบลท่างิ้ว  อ าเภอเมือง    
                จังหวัดนครศรีธรรมราช  80280 

       28  มกราคม  2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563      

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 

  ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด    
มีมติในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่  12/2563  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2563 ให้ด าเนินการจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563  ในวันพุธที่  10 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  เพ่ือรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ          
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562       
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ 

  4.1  สรุปผลการด าเนินงาน           
 4.2  การบริหารการเงิน           
 4.3  จ านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ         
 4.4  เงินรับฝาก           
 4.5  การให้บริการเงินกู้          
  4.6  สวัสดิการ          
 4.7  แก้ไขระเบียบเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ฯ       
  4.8  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี  2563      

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
    5.1  ขออนุมัติงบการเงิน  ประจ าปี  2563        
    5.2  อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปีบัญชี  2563      
                       5.3  เป้าหมายการด าเนินงาน  ประจ าปี  2564    



      
                       5.4  อนุมัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีบัญชี  2564         
    5.5  ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี  2564      
    5.6  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี  ประจ าปี  2564   
          และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
    5.7  การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สหกรณ์       
    5.8  เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  ประจ าปี  2564    
    5.9  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  2564     
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ          
       

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารับเชิญเข้าร่วมประชุม  ตามวัน  เวลา  และสถานที่
ดังกล่าว 

ขอแสดงความนับถือ 

 

            (นายวินัย  จินดาวฒัน์) 
                                              ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 

 
ส ำนักงำนสหกรณ์ 
โทรศัพท ์     075 – 392044/095-2568750 
โทรสาร        075 – 392044 
 
 หมำยเหตุ : 
ลงคะแนนเลือกตั้งประธำนกรรมกำร  กรรมกำรด ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำร 
    ประจ ำปี 2564  เวลำ 11.30 – 13.30  น. 

  รับเบี้ยประชุมหลังเสร็จสิ้นกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  2563  

 

รายงานประจ าปี  2563  1 

 

 

                                เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   

 1.1 แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี  2563 
      ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช แจ้งผลกำรจัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์ประจ ำปี  

2563 ผลกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช  จ ำกัด  ผ่ำนมำตรฐำน
สหกรณอ์ยู่ในระดับดีเลิศ  (A)  

 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................ ...................................... 

ระเบียบวาระที่  1 



รายงานประจำาปี 2563       1รายงานประจ าปี  2563  1 

 

 

                                เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   

 1.1 แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี  2563 
      ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมรำช แจ้งผลกำรจัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์ประจ ำปี  

2563 ผลกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช  จ ำกัด  ผ่ำนมำตรฐำน
สหกรณอ์ยู่ในระดับดีเลิศ  (A)  

 
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................ ...................................... 

ระเบียบวาระที่  1 



2      รายงานประจำาปี 2563

 

2 รายงานประจ าปี  2563 

 

                                 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2562 
 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ได้จัดประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมภักดีด ารงฤทธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  นั้น 
  กรรมการและเลขานุการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
  
 มติที่ประชุม (  ) รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 
   (  ) รับรองโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
   หน้าที่...........................เดิม....................................แก้ไขเป็น......................................  
............................................................................................................. .................................................................
   หน้าที่...........................เดิม......................................แก้ไขเป็น....................................  
.................................................................. ............................................................................................................  
   หน้าที่...........................เดิม.....................................แก้ไขเป็น.....................................  
................................................................................................................................................... ........................... 
 

 

ระเบียบวาระที่  2 

รายงานประจ าปี  2563  3 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 

วันพุธที่  19  กุมภาพันธ์  2563 
ณ  หอประชุมภักดีด ารงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

************************ 
 
สมาชิกทั้งหมด   739 คน 
สมาชิกที่เข้าประชุม  625 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายโชติวัต  ชนะกาญจน์  ที่ปรึกษาสหกรณ์ 
2. นายโกเมต  ห่อทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
3. นางสายชล  วิโรจน์กุล  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
4. นายมีชัย  มิตรารมย์  ผู้สอบบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 

 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว  นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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.................................................................. ............................................................................................................  
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................................................................................................................................................... ........................... 
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2. นายโกเมต  ห่อทอง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  1 
3. นางสายชล  วิโรจน์กุล  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
4. นายมีชัย  มิตรารมย์  ผู้สอบบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 

 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว  นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
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4 รายงานประจ าปี  2563 

 

 
                                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
1.1   แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี  2562 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  แจ้งท่ีประชุมทราบเร่ืองผลการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ประจ าปี  2562  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ประจ าปี  2562  ผลการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
จ ากัด  ผ่านมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ  (A) 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

   

                      เร่ืองรับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561     

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
2561  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  13  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.00  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  นั้น 

 กรรมการและเลขานุการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จ านวนทั้งหมด  41  หน้า  รายละเอียดตามวาระการประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  โดยไม่มีการแก้ไข 

 มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 
   

ระเบียบวาระที่  2 

ระเบียบวาระที่  1 



รายงานประจำาปี 2563       5

 

4 รายงานประจ าปี  2563 

 

 
                                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
1.1   แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี  2562 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องผลการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ประจ าปี  2562  โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ประจ าปี  2562  ผลการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
จ ากัด  ผ่านมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับดีเลิศ  (A) 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

   

                      เร่ืองรับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561     

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
2561  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.00  น.  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช  นั้น 

 กรรมการและเลขานุการ  ได้จัดท ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จ านวนทั้งหมด  41  หน้า  รายละเอียดตามวาระการประชุม 

 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  โดยไม่มีการแก้ไข 

 มติที่ประชุม  :  รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 

 

 

 

 
   

ระเบียบวาระที่  2 

ระเบียบวาระที่  1 
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                      เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561     

 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561  มีมติให้สหกรณ์จ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมแก่สมาชิก
สมทบผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่  โดยให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดอัตราการจ่ายเงินในปีถัดไป 
 คณะกรรมการด าเนินการโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมครั้งที่  
8/2562 เมื่อวันที่  28  สิงหาคม  2562  ก าหนดให้สหกรณ์จ่ายค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี  ของสมาชิกสมทบ  คนละ 500  บาท  
 

 มติที่ประชุม  :  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์จ่ายค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี  ของสมาชิกสมทบ  คนละ  500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  3 



6      รายงานประจำาปี 2563
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                                 เร่ืองเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

 4.1  สรุปผลการด าเนินงาน 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  มอบหมายให้นางกาญฎา  ไกรนรา  ผู้จัดการรายงาน
ผลการด าเนินงานรอบปีบัญชี  2562   
 นางกาญฎา  ไกรนรา  ผู้จัดการ  รายงานผลการด าเนินงานรอบปีบัญชี  2562  รายละเอียดดังนี้ 
 
 สถานะการเงินโดยย่อ 
 

รายการ 
ณ วันที่ 31/12/2562 ณ วันที่ 31/12/2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) จ านวนเงิน (บาท) % 
สินทรัพย์รวม      407,141,024.80         347,969,401.43  59,171,623.37  17.00 

เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณอ์ื่น        24,921,884.99            11,752,366.87     13,169,518.12  112.06 

เงินลงทุน            412,050.00               411,310.00               740.00  0.18 

เงินให้กู้แก่สมาชิก       380,983,566.00          335,095,643.17     45,887,922.83  13.69 

สินทรัพย์อื่น ๆ          823,523.81               710,081.39       113,442.42  15.98 

หนี้สินรวม      227,585,098.84         186,304,227.07     41,280,871.77  22.16 

เงินรับฝาก       203,278,854.44          167,919,193.72     35,359,660.72  21.06 

เงินกู้ยืม        23,000,000.00            17,280,000.00       5,720,000.00  33.10 

หนี้สินอื่น ๆ          1,306,244.40             1,105,033.35         201,211.05  18.21 

ทุนของสหกรณ์      179,555,925.96         161,665,174.36     17,890,751.60  11.07 

ทุนเรือนหุ้น       154,005,550.00          139,207,330.00     14,798,220.00  10.63 

ทุนส ารอง        12,378,595.27            11,057,066.51       1,321,528.76  11.95 

ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอ่ืนๆ          1,640,898.09             1,417,771.34         223,126.75  15.74 

ก าไรสุทธิประจ าปี        11,530,882.60             9,983,006.51       1,547,876.09  15.51 
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 ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2561
จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) %

รำยได้ 22,068,449.79 19,358,371.39 2,710,078.40   14.00   
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 21,918,462.49 19,148,722.22  2,769,740.27   14.46   
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก/เงินลุงทุน 133,388.76     198,366.75      (64,977.99) (32.75)
รายได้อ่ืน 16,598.54       11,282.42       5,316.12         47.12
ค่ำใช้จ่ำย 10,537,567.19 9,375,364.88   1,162,202.31   12.40
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 6,356,769.70   5,183,724.43   1,173,045.27   22.63   
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ 569,840.50     718,448.36      (148,607.86) (20.68)
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,610,956.99   3,473,192.09   137,764.90     3.97
ก ำไรสุทธิ 11,530,882.60 9,983,006.51   1,547,876.09   15.51   

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
รำยกำร

 
 
 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย/ประมาณการ  ประจ าปี  2562 

รายการ 
ปีบัญชี 2562 มากกว่า(นอ้ยกว่า) 

เป้าหมาย/ประมาณการ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน     
(บาท) 

จ านวนเงิน     
(บาท) 

% 

รายได้         20,927,000.00  22,068,449.79  1,141,449.79  5.45 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้          20,800,000.00    21,918,462.49  1,118,462.49  5.38 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก               90,000.00       122,391.26       32,391.26  35.99 
ผลตอบแทนจากการลงทุน               25,000.00         10,997.50  (14,002.50) (56.01) 
รายได้อื่น               12,000.00             16,598.54            4,598.54    38.32  
ค่าใช้จ่าย         10,408,530.00       10,537,567.19        129,037.19     1.24  
ดอกเบี้ยจ่าย            6,200,000.00         6,926,610.20         726,610.20    11.72  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            4,113,530.00         3,518,424.67  (595,105.33) (14.47) 
ค่าใช้จ่ายทางบญัช ี               95,000.00             92,532.32  (2,467.68) (2.60) 
ก าไรสุทธิ         10,518,470.00       11,530,882.60      1,012,412.60     9.63  
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 ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2562 ปีบัญชี 2561
จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) %

รำยได้ 22,068,449.79 19,358,371.39 2,710,078.40   14.00   
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 21,918,462.49 19,148,722.22  2,769,740.27   14.46   
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก/เงินลุงทุน 133,388.76     198,366.75      (64,977.99) (32.75)
รายได้อ่ืน 16,598.54       11,282.42       5,316.12         47.12
ค่ำใช้จ่ำย 10,537,567.19 9,375,364.88   1,162,202.31   12.40
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 6,356,769.70   5,183,724.43   1,173,045.27   22.63   
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ 569,840.50     718,448.36      (148,607.86) (20.68)
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,610,956.99   3,473,192.09   137,764.90     3.97
ก ำไรสุทธิ 11,530,882.60 9,983,006.51   1,547,876.09   15.51   

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
รำยกำร

 
 
 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย/ประมาณการ  ประจ าปี  2562 

รายการ 
ปีบัญชี 2562 มากกว่า(นอ้ยกว่า) 

เป้าหมาย/ประมาณการ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน     
(บาท) 

จ านวนเงิน     
(บาท) 

% 

รายได้         20,927,000.00  22,068,449.79  1,141,449.79  5.45 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้          20,800,000.00    21,918,462.49  1,118,462.49  5.38 
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก               90,000.00       122,391.26       32,391.26  35.99 
ผลตอบแทนจากการลงทุน               25,000.00         10,997.50  (14,002.50) (56.01) 
รายได้อื่น               12,000.00             16,598.54            4,598.54    38.32  
ค่าใช้จ่าย         10,408,530.00       10,537,567.19        129,037.19     1.24  
ดอกเบี้ยจ่าย            6,200,000.00         6,926,610.20         726,610.20    11.72  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            4,113,530.00         3,518,424.67  (595,105.33) (14.47) 
ค่าใช้จ่ายทางบญัช ี               95,000.00             92,532.32  (2,467.68) (2.60) 
ก าไรสุทธิ         10,518,470.00       11,530,882.60      1,012,412.60     9.63  
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               ผลการด าเนินงานสหกรณ์ เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการ ประจ าปีบัญชี 2562 

ที ่ รายการ 
เป้าหมาย/

ประมาณการ 
ผลการด าเนินงาน 

มากกว่า(น้อยกว่า) 
เป้าหมาย 

สูงกว่า             
(ต่ ากว่า) 
เป้าหมาย 

1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่  70  (ราย)   33 (ราย)   (37) ราย  (52.86)% 

2 ทุนเรือนหุ้น  20 (ล้านบาท)   17.75 (ล้านบาท)   (2.25) ล้านบาท  (11.25)% 

3 เงินรับฝาก  120 (ล้านบาท)   121.40 (ล้านบาท)   1.40 ล้านบาท  1.17% 

4 ให้บริการเงินกู้ยืม  200 (ล้านบาท)   222.91 (ล้านบาท)   22.91 ล้านบาท  11.46% 

5 ก าไรสุทธ ิ  10.50 (ล้านบาท)   11.53 (ล้านบาท)   1.03 ล้านบาท  9.81% 

6 รายได ้  20.93 (ล้านบาท)   22.07 (ล้านบาท)   1.14 ล้านบาท  5.45% 

7 ค่าใช้จ่าย  10.41 (ล้านบาท)   10.54 (ล้านบาท)   0.13 ล้านบาท  1.25% 
 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
 
 4.2  การบริหารการเงิน 

 สหกรณ์ฯ  ด าเนินงานโดยมุ่งหวังผลประโยชน์เพ่ือสมาชิกเป็นเป้าหมายหลัก  ในขณะเดียวกัน
การบริหารงานได้ค านึงถึงความม่ันคงของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย ในฐานะที่สหกรณ์  เป็นสถาบันการเงินหนึ่ง
ที่ให้บริการสมาชิก  ความพอเพียงของเงินทุน  จ าเป็นต้องมีการบริหารการเงินให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  
บริหารเงินตามแผนงานที่ก าหนด  ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ  เพ่ือการช าระ
หนี้สินสถาบันการเงินอ่ืนที่ต้องรับภาระจากดอกเบี้ยสูง  และเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิก  โดยก าหนด
นโยบายให้สมาชิกช าระหนี้ภายในช่วงระยะเวลาก่อนเกษียณอายุราชการ  เพื่อให้สมาชิกมีหนี้หลังเกษียณอายุ
ราชการน้อยลง  ลดความเสี่ยงและภาระติดตามหนี้หลังเกษียณ  ให้ความส าคัญในการบริหารทุกด้าน  ได้แก่  
1) ด้านการประชาสัมพันธ์  2) ด้านการออม  3) ด้านการกู้   
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี 2563       9รายงานประจ าปี  2563  9 

 

 ส าหรับการบริหารด้านการออม  สหกรณ์ฯ  จัดกิจกรรมตามโครงการตามแผนกลยุทธ์ 
รายละเอียด  ดังนี้ 

1) โครงการสมาชิกสัมพันธ์ 
 กิจกรรมสมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ 

จ ำนวนสมำชิกท่ีร่วม
กิจกรรม ( รำย )

กิจกรรมการเพ่ิมหุ้นประจ าเดือน 17 15,900.00                  
กิจกรรมซ้ือหุ้น 6 303,200.00                 
กิจกรรมเปิดบัญชีเงินฝาก 28 282,792.00                 
กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่ 4 6,700.00                    
กิจกรรมขอเพ่ิมหักบัญชีเงินฝาก 30 47,000.00                  
กิจกรรมการฝากเงิน 123 3,799,039.14              

รวม 208 4,454,631.14              

กิจกรรม จ ำนวนเงิน (บำท)

 
 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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 4.3  จ านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

รายละเอียด 
สมาชิก  
(ราย) 

สมาชิกสมทบ  
(ราย) 

รวม 
 (ราย) 

   สมาชิกสามัญ  คงเหลือ ณ วันต้นปี 648 90 738 
   สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 31 2 33 
   โอนย้ายสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ - 4 4 
   รับโอนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ 4 - 4 
   สมาชิกลาออกระหว่างปี  30 2 32 
   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562 653 86 739 
 

 เพศชาย  =  268 คน   
      เพศหญิง  =  471  คน  

           
   มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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 4.4 เงินรับฝาก 

  สหกรณ์ฯ  มีนโยบายให้ความส าคัญกับเงินรับฝาก  โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม  ตามโครงการสมาชิกสัมพันธ์  ในปี  
2562   สมาชิกสหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว  ณ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ฯ มีบัญชีเงินรับ
ฝาก  1,388 บัญชี จ านวนเงิน  203,278,854.44 บาท  มีผู้ฝาก จ านวน 736 ราย  คิดเป็น 99.60%  ของ
สมาชิกท้ังหมด  (739 ราย)  รายละเอียด  ดังนี้ 
 

1. ออมทรัพย์ 2.25 13,125,670.43       32,862,734.75     32,636,883.04  13,351,522.14       993      

2. ออมทรัพย์อุ่นใจวัยเกษียณ 3.75 -                      1,155,337.49      260,000.00      895,337.49           62        

3. ออมทรัพย์พิเศษ 3.50 154,793,523.29     87,384,609.31     53,146,137.79  189,031,994.81     333      

167,919,193.72     121,402,681.55   86,043,020.83 203,278,854.44     1,388   

อัตรำ
ดอกเบ้ีย 

ร้อยละ (ต่อปี)
ประเภทเงินฝำก

จ ำนวน
บัญชี

คงเหลือส้ินปี (บำท)ถอน  (บำท)ฝำก  (บำท.)ยกมำต้นปี  (บำท)

 
 
                                                                                                                                    หน่วย  : บาท 

ปีบัญช ี
จ านวนสมาชิก เงินออมของสมาชิก เงินออมเฉลี่ย 

(ราย) ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก รวมเงินออมของสมาชิก ของสมาชิก 
2558 655    83,481,380.00     93,054,982.14         176,536,362.14   269,521.16  
2559 694    99,416,730.00   105,530,255.46         204,946,985.46   295,312.66  
2560 712  113,708,150.00   126,999,479.52         240,707,629.52   338,072.51  
2561 738  139,207,330.00   167,919,193.72         307,126,523.72   416,160.60  
2562 739  154,005,550.00   203,278,854.44         357,284,404.44   483,470.10  

 
 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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 4.5 การให้บริการเงินกู้ 

 ในระหว่างปี  2562  สหกรณ์ฯ  ให้บริการเงินกู้ทุกประเภท  จ านวน 222,909,345.68 บาท          
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562  มีลูกหนี้คงเหลือจ านวน  381,071,613.34  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 

สัญญำ คน
1.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 24,041,400.19   26,731,065.29   35,166,941.45   15,605,524.03   240 197
2.  เงินกู้สามัญ 268,097,808.03 192,052,592.70 136,242,219.94 323,908,180.79 436 370
3.  เงินกู้พิเศษ 42,803,809.51   4,125,687.69     5,371,588.68     41,557,908.52   18 18

รวม 334,943,017.73 222,909,345.68 176,780,750.07 381,071,613.34 694 585

ประเภทเงินกู้ ยกมำต้นปี จ่ำยเงินกู้ รับช ำระหน้ี
ณ  วันท่ี  31  ธันวำคม  2562

คงเหลือ
จ ำนวน

หน่วย : บาท

 
  
 เปรียบเทียบจ านวนสมาชิกกับเงินให้กู้ยืม 

   

        หน่วย : บาท 

ปีบัญชี 
จ านวนสมาชิก 

(คน) 
จ านวนเงิน 

หนี้สินเฉลี่ย 
ของสมาชิก 

2558 655           191,722,188.89            292,705.63  
2559 694           236,389,559.91            340,618.96  
2560 712           284,794,352.57            399,992.07  
2561 738           334,943,017.73            453,852.33  
2562 739           381,071,613.34            515,658.48  

 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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 4.6  สวัสดิการ 

  สหกรณ์ฯ  ได้จัดสรรทุนส าหรับเป็นสวัสดิการต่าง ๆ  แก่สมาชิก  และครอบครัว  ในระหว่างปี  
สหกรณ์ฯ  จัดสรรและจ่ายเงินทุนสวัสดิการ  รายละเอียด  ดังนี้         

                                                                                            หนว่ย  :  บาท 
รำยกำร ยอดคงเหลือต้นปี เพ่ิมระหว่ำงปี ลดระหว่ำงปี ยอดคงเหลือส้ินปี

ทุนสาธารณประโยชน์ 127,817.16      249,946.75  118,490.00 259,273.91      
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 230,000.00      -            -           230,000.00      
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม 88,592.20       40,000.00   14,000.00   114,592.20      
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 590,888.29      96,000.00   -           686,888.29      
กองทุนช่วยเหลือสมาชิก 17,000.00       -            17,000.00   -                
ทุนสวัสดิการสมาชิก 294,973.69      200,990.00  145,820.00 350,143.69      
ทุนสะสมเพ่ือบริการส่วนรวม 68,500.00       -            68,500.00   -                

รวมท้ังส้ิน 1,417,771.34   586,936.75 363,810.00 1,640,898.09    
 

 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 
1 นางสมจิต  รัตนวิจิตร 80,000 
 รวมจ านวนเงินทั้งหมด 80,000 
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 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อท าบุญและวางพวงหรีดในงานบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิก และทายาท
ตามกฎหมาย 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 

1 มารดานางพวงรัตน์  รัตนสุภา 1,000 
2 มารดานายวินัย  จินดาวัฒน์ 1,000 
3 มารดานายรวิศ  ค าหาญพล 1,000 
4 บิดานางสาวอรอุมา  รักษาชล 1,000 
5 บิดานางสาววันเพ็ญ  ทองใหญ่ 1,000 
6 มารดานางสาคร  นิปริยาย 1,000 
7 บิดานางสาวนราธิป  ธีรธนาธร 1,000 
8 มารดานางนุชนารถ  กฤษณรมย์ 1,000 
9 นางสมจิต รัตนวิจิตร 1,000 
10 นายก าธร  จ่างทอง 1,000 
11 มารดานางมณี  สันถมิตร 1,000 
12 บิดานางพรรณนภา  เขียวน้อย 1,000 
13 มารดานางสาวแฉล้ม    สถาพร 1,000 
14 นายช าแลง  โพธิ์ทิพย์ 1,000 
15 มารดานายอรุณ  วุฒิมานพ 1,000 
16 บิดานายวีรยุทธ  สุดสมบูรณ์ 1,000 
17 บิดานางสาววิยะดา  พรหมจิตต์ 1,000 
 รวมจ านวนเงินทั้งหมด 17,000 
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 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 
1 นางสาวสุภาวิณี  ยอดพิจิตร 1,000 
2 นางสาวเย็นฤดี  หนูเพชร 1,000 
3 นาย ส.ศิริชัย  นาคอุดม 1,000 
4 นางสาวนิภาพร  เรืองณรงค์ 1,000 
5 นางสาวศศิธร  อิสโร 1,000 
6 นางเกวลิน  เกื้อสุข 1,500 
7 นางสาววันเพ็ญ  ทองใบใหญ่ 1,500 
8 นางสาวจิระดา  วุฒิมานพ 1,500 
9 นางสาวพิชญาภา  พริ้มพราย 1,500 
10 นางวราพร  กาญจนคลอด 1,500 
11 นางสาววราภรณ์  คชินทร์ 1,500 
12 นายโชคชัย  หมั่นถนอม 2,000 
13 นายอ านวย  ทองทะวัย 2,000 
14 นายวีระยุทธ  สุดสมบูรณ์ 2,000 
15 นางบุญน า  สุวรรณ 2,000 
16 นางสุภาพร  สุทิน 2,500 
17 นายโสภณ  ชุมทองโด 2,500 
18 นางนิตยารัตน์  คงนาลึก 2,500 
19 นางณัชฌา  นนทโชติ 2,500 
20 นางกมลรัตน์  แพรกเมือง 3,000 
21 นางสาวสุพักดิ์  ชูขาว 3,000 
22 นางโสภี  แก้วชะฎา 3,000 
23 นางพรทิพย์  จันทร์ภักดี 3,000 
24 นางมัลลิกา  คงแก้ว 3,000 
 รวมจ านวนเงินทั้งหมด 47,000 

 
 
 

 



16      รายงานประจำาปี 2563

 

16 รายงานประจ าปี  2563 

 

 กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
 

ที ่ ชื่อสกุล 
ทะเบียน
สมาชิก
เลขที่ 

เงินบ าเหน็จสมาชิก 
เกษียณอายุราชการ 

(บาท) 

อายุการเป็นสมาชิก  
(เดือน) 

1 นางสุภาวดี  หนูเจริญ 00126 10,000 423 
2 นางจรุงใจ  มนต์เลี้ยง 00097 10,000 422 
3 นายปัญญา  เลิศไกร 00155 9,000 417 
4 นางเกศริน  มนูญผล 00331 8,000 341 
5 นางดริดา  ขุนจักรี 00325 8,000 339 
6 นายสมพงค์ เหมือนเพชร 00326 8,000 338 
7 นางสาวอารี  ใจจิตร 00412 7,000 253 
8 นายปรีชา  ร่มบ้านโหล๊ะ 00512 5,000 158 
9 นายเฉลิมเกียรติ  ขุนทองเพชร 00520 5,000 152 
10 นายมงคล  จุลโพธิ์ 00742 5,000 122 
11 นายอภิชาติ  วัชรพันธุ์ 00629 5,000 122 
12 นางสาวละออง  แก้วเกาะจาก 00959 3,000 50 

รวมจ านวนทั้งหมด 83,000  
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ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ที ่ ชื่อสกุล 
ทะเบียน

สมาชิกเลขที่ 

เงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

(บาท) 

วันที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาล 

1 นายฉัตรชัย  สังข์ผุด 00506 1,000 2-16  ม.ค.  2562 
2 นางธมน  ไชยก าจร 00574 1,000 18-21 ก.พ.  2562 
3 นางพรทิพย์  ศรีวิสุทธิ์ 00812 1,000 2-5  มี.ค.  2562 
4 นางสุจิตราพร  ประสาน 00554 1,000 24 มี.ค. -1 ก.พ.  2562 
5 นางสาวสายฝน เตระไชย 01101 1,000 2-11 มี.ค. 2562 
6 นายสุทธิชัย  วทานิยะกุล 00907 1,000 12-16 มี.ค.  2562 
7 นางสุนีย์  จิตวิบูรณ์ 00395 1,000 23-27 มี.ค.  2562 
8 นายคณิต  หนูทอง 00189 1,000 23 เม.ย.- 6 พ.ค. 2562 
9 นางอังคณา  ขวดแก้ว 00490 1,000 16-18 พ.ค. 2562 
10 นางสาววิจิตรา  พรหมจรรย์ 00571 1,000 23-31 พ.ค. 2562 
11 นางธมน  ไชยก าจร 00574 1,000 26-19 มิ.ย. 2562 
12 นางยุภาภรณ์  พรหมจันทร์ 00833 1,000 10-17 ก.ค. 2562 
13 นายธีระยุทธ  ชะนิล 00933 1,000 16-18 ก.ค.  2562 
14 นางฐิฌา  โปยารถ 00648 1,000 18-20 ก.ค. 2562 
15 นางสาวนัตติกานต์  สมนึก 00616 1,000 22-31 ก.ค.  2562 
16 นางสาวสุพรรณิการ์  ศรีสุวรรณ 01078 1,000 22-29 ก.ค.  2562 
17 นางสาวศิวพร  ระเห็จหาญ 01017 1,000 31 ก.ค.-3 ส.ค. 2562 
18 นางสาวศิริพันธ์  เทพมาก 00832 1,000 30 ก.ค.-3 ส.ค.  2562 
19 นางสาววิมล  เรียนสุด 00761 1,000 18-24 ก.ค.  2562 
20 นางสาวเจนจิรา  รื่นรส 00816 1,000 14-19 ส.ค.  2562 
21 นางสาวนงลักษณ์ สถาพร 01166 1,000 3-5 ก.ย.  2562 
22 นางสาวศิวพร  ระเห็จหาญ 01017 1,000 25-28 ส.ค.  2562 
23 นางสาวสุนิษา  คิดใจเดียว 00509 1,000 23-31 ส.ค.  2562 
24 นางสาวอาภาพร  นาคสุวรรณ 00820 1,000 9-13 ก.ย.  2562 
25 นางนฤมล  ขุนวีช่วย 00615 1,000 17-20 ก.ย.  2562 
26 นายสุภาพ  บุญเรือง 00358 1,000 10-16 ต.ค.  2562 
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ที ่ ชื่อสกุล 
ทะเบียน

สมาชิกเลขที่ 

เงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

(บาท) 

วันที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาล 

27 นางสาวดวงใจ  พูนสวัสดิ์ 01130 1,000 30 ก.ย.-5 ต.ค.  2562 
28 นายสุพัฒน์  บุตรดี 00923 1,000 25-28  ต.ค.  2562 
29 นางสาวภัทรมน  สวนอินทร์ 00975 1,000 30 ต.ค.-2 พ.ย.  2562 
30 นางปิยะพร  กลิ่นมาลี 00760 1,000 6-10 พ.ย.  2562 
31 นางสุภาวดี  วสวีิวัฒน์ 00636 1,000 18-22 ต.ค.  2562 

รวมจ านวนทั้งหมด 31,000  
 

 ทุนสวัสดิการสมาชิกส าหรับผู้เป็นโสด 
 

ที ่ ชื่อสกุล 
ทะเบียน

สมาชิกเลขที่ 
ทุนสวัสดิการส าหรับผู้เป็นโสด 

(บาท) 
1 นายธนกฤต  ยอดอุดม 00339 2,000 
2 นางสาวศิริพร  หมื่นหัสถ์ 00338 2,000 
3 นายอรรครา  ธรรมาธิกุล 00723 2,000 

รวมจ านวนทั้งหมด 6,000 
 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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 4.7  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ 

นางกาญฎา  ไกรนรา  ผู้จัดการ  น าเสนอการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ในปี  2562  คณะกรรมการ
ด าเนินการ  ชุดที่  34  ได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเพ่ิมสวัสดิการให้แก่
สมาชิก  ดังนี้ 

1) ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ว่าด้วยการ
ให้เงินกูป้ระเภทสามัญแก่สมาชิกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 

2) ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ว่าด้วยการ
ให้กู้เงินประเภทสามัญแก่สมาชิก พ.ศ. 2562  และประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
สหกรณ ์

3)  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ว่าด้วยการ 
ให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ. 2561  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  และประกาศเรื่อง
การก าหนดสิทธิการกู้เงินของสมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 

 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

 4.8 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี  2562 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  มอบหมายให้  ผู้ตรวจสอบกิจการ  รายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2562   

 นางสาวสอางเนตร  ทินนาม  ผู้ตรวจสอบกิจการ  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  
ประจ าปี  2562  รายละเอียด  ดังนี้ 
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 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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 มติที่ประชุม  :  รับทราบ 
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                                       เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

                               
 5.1  ขออนุมัติงบการเงิน  ประจ าปี  2562 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  เรียนเชิญผู้สอบบัญชี  ประจ าปี  2562  น าเสนองบ
การเงินตอ่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
 นายมีชัย  มิตรารมย์   ผู้สอบบัญชี น าเสนองบการเงิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562  
รายละเอียดดังนี้ 
 รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  รายละเอียด  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  5 
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1. งบแสดงฐานะทางการเงิน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2562 

รายการ จ านวนเงิน 
สินทรัพย์ 407,141,024.80 
หนี้สิน 227,585,098.84 
ทุน 179,555,925.96 

 

2.  งบก าไรขาดทุน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2562 

รายการ จ านวนเงิน 
รายได้ 14,930,566.81 
ค่าใช้จ่าย 3,399,684.21 
ก าไรสุทธิ 11,530,882.60 

 

3.  งบกระแสเงินสด  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2562 

รายการ จ านวนเงิน 
เงินสด  ณ  วันต้นปี 11,773,257.27 
เงนิสดสุทธิเพ่ิมข้ึน 13,148,627.72 
เงินสด  ณ  วันสิ้นปี 24,921,884.99 

 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถาม  เมื่อสมาชิกไม่มีข้อ
ซักถาม  จึงขออนุมัติงบการเงินประจ าปี  2562  ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ 

 มติที่ประชุม  :   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจ าปี  2562  ตามที่น าเสนอ   
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 5.2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปีบัญชี  2562 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  มอบหมายให้นางมนทิรา  สังข์ทอง  กรรมการและ
เลขานุการ  น าเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562 

 นางสาวมนทิรา  สังข์ทอง  กรรมการและเลขานุการ  น าเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
2562  รายละเอียดดังนี้ 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562  

          หน่วย :  บาท 

ที ่ รายการ 2562  คิดเป็น %  2561   คิดเป็น %  

1 ทุนส ารองไม่น้อยกว่า 10% ของก าไรสุทธิ       1,486,425.68  12.89   1,236,028.76  12.38 
2 เงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ ์           30,000.00  0.26       30,000.00  0.30 
3 เงินปันผล  5.20 % แห่งค่าหุ้นท่ีช าระของสมาชิก       7,522,300.00  65.24   6,705,323.00  67.17 
4 เงินเฉลี่ยคืน 6.55 % ของดอกเบี้ยเงินกู ้       1,395,818.00  12.11   1,227,828.00  12.30 
5 ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 10 % ของก าไรสุทธิ          287,652.92  2.49      247,826.75  2.48 
6 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ          115,000.00  1.00       96,000.00  0.96 
7 โบนัสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่          280,000.00  2.43      220,000.00  2.21 
8 ทุนสะสมเพื่อศึกษาอบรมทางสหกรณ ์           50,000.00  0.43       40,000.00  0.40 
9 ทุนสวัสดิการสมาชิก          363,686.00  3.15      180,000.00  1.80 

           ก าไรสุทธิ     11,530,882.60        100.00    9,983,006.51      100.00  
 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562 ตามที่เสนอมีผลดังนี้ 

ที ่ รายการ 
ปีบัญชี 2562 ปีบัญช ี2561 

จ านวนเงิน 
(บาท)  %  จ านวนเงิน 

(บาท)  %  

1 การจัดสรรให้สมาชิก         

  1.1  กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน) 8,918,118.00    77.35  7,933,151.00    79.47  

  1.2  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (ทุนส ารองและทุนสะสมอื่น ๆ) 2,302,764.60     19.96  1,799,855.51  18.02  

2 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  30,000.00       0.26        30,000.00    0.30  

3 เป็นโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี  280,000.00       2.43  220,000.00    2.21  
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 นายธนกฤต  ยอดอุดม  ทะเบียนสมาชิก  00339  เสนอให้ปรับลดอัตราเงินโบนัสกรรมการและ
เจ้าหน้าที่จากจ านวนเงิน  280,000  บาท  เป็นจ านวนเงิน  250,000  บาท   
 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามประเด็นอ่ืน เมื่อสมาชิก
ไม่มีข้อซักถาม  จึงขออนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562  ต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562  โดยให้
ปรับลดอัตราเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่จากจ านวนเงิน  280,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท  
ส่วนจ านวนเงินส่วนต่าง  30,000  บาท  ให้สมทบเป็นทุนส ารอง 

 5.3 เป้าหมายการด าเนินงาน  ประจ าปี  2563 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  น าเสนอเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี  2563
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จ านวนสมาชิก/สมทบ  เข้าใหม่   40  คน 
2. ทุนเรือนหุ้น     20.00  ล้านบาท 
3. เงินรับฝาก             121.00  ล้านบาท 
  3.1  เงินรับฝากออมทรัพย์  40.00   ล้านบาท 
  3.2  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  80.00   ล้านบาท 
     3.3  เงินรับฝากอุ่นใจวัยเกษียณ                1.00   ล้านบาท  

  4.  ให้บริการเงินกู้ยืม    200.00  ล้านบาท 
  4.1  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   20.00   ล้านบาท 
   4.2  เงินกู้สามัญ            170.00   ล้านบาท 
   4.3  เงินกู้พิเศษ    10.00   ล้านบาท 
  5.  ก าไรสุทธิ       12.50  ล้านบาท 
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เปรียบเทียบประมาณการรายได้  รายจ่ายและผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2562  และประมาณการ
ปีบัญชี  2563 

ประมำณกำร

ประมำณกำร ผลกำรด ำเนินงำน ปีบัญชี 2563

รำยได้

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 20,800,000.00        21,918,462.49         24,844,740.00        - รายได้ท่ีเกิดจากการให้กู้เงิน

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 90,000.00             122,391.26             50,000.00             - รายได้ท่ีเกิดจากการฝากเงิน

ผลตอบแทนจากลงทุน 25,000.00             10,997.50               19,000.00             - รายได้ท่ีเกิดจากการลงทุน

   เงินปันผลหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีได้รับ

รายได้อ่ืนๆ 12,000.00             16,598.54               11,000.00             - รายได้อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รวมรำยได้ 20,927,000.00        22,068,449.79         24,924,740.00       

ค่ำใช้จ่ำย

ดอกเบ้ียจ่าย 6,200,000.00         6,926,610.20           8,200,000.00         - ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากและดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืม

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,113,530.00         3,518,424.67           4,124,740.00         - รายจ่ายตามงบประมาณประจ าปี

ค่าใช้ทางบัญชี 95,000.00             92,532.32               100,000.00            - ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายทางบัญชีอ่ืนๆ

รวมค่ำใช้จ่ำย 10,408,530.00       10,537,567.19         12,424,740.00       

ประมำณกำรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย 10,518,470.00       11,530,882.60         12,500,000.00       

ปีบัญชี 2562
ค ำช้ีแจงรำยกำร

 
 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเป้าหมายการด าเนินงานประจ าปี  2563 
ตามท่ีน าเสนอ 

 5.4 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีบัญชี  2563 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  น าเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563
รายละเอียดดังนี้ 

 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  35  ในการประชุมครั้งที่  14/2562  เมื่อวันที่  22  มกราคม  
2563  พิจารณาเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายและผลการด าเนินงาน  ประจ าปี  2562 
2. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี  2563 
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 นายวินัย จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  เสนอการตั้งงบประมาณปีบัญชี  2563  โดยเสนอ
รายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาตามหมวดรายจ่ายตามล าดับ  รายละเอียดดังนี้ 
 หมวดที่ 1  หมวดเงินเดือน  เสนองบประมาณจ านวนเงินทั้งหมด  1,191,600  บาท 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หมวดที่  
1  เงินเดือน  จ านวนเงิน  1,191,600 บาท 
 หมวดที่ 2  หมวดค่าตอบแทน  เสนองบประมาณจ านวนเงินทั้งหมด  458,700  บาท 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หมวดที่  
2  ค่าตอบแทน  จ านวนเงิน  458,700 บาท  
 หมวดที่ 3  หมวดค่าใช้สอย  เสนองบประมาณจ านวนเงิน  1,679,240  บาท 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หมวดที่  
3  ค่าใช้สอย  จ านวนเงิน  1,679,240  บาท  
 หมวดที่ 4  หมวดค่าวัสดุ  เสนองบประมาณจ านวนเงิน 180,000  บาท 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หมวดที่  
4  ค่าวัสดุ  จ านวนเงิน  180,000  บาท 
 หมวดที่ 5  หมวดค่าสาธารณูปโภค  เสนองบประมาณจ านวนเงิน  20,000  บาท 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หมวดที่  
5  ค่าสาธารณูปโภค  จ านวนเงิน  20,000  บาท 
 หมวดที่ 6  หมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  เสนองบประมาณจ านวนเงินทั้งหมด  201,800  บาท 

 มติที่ประชุม  :   
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หมวดที่ 6  ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง  จ านวนเงิน  201,800  บาท  

 หมวดที่ 7  หมวดรายจ่ายอื่น ๆ  เสนองบประมาณจ านวนเงินทั้งหมด  45,500  บาท 

 มติที่ประชุม  :   
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563   หมวดที่ 7 รายจ่ายอื่น ๆ  
จ านวนเงิน  45,500  บาท 
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4  ค่าวัสดุ  จ านวนเงิน  180,000  บาท 
 หมวดที่ 5  หมวดค่าสาธารณูปโภค  เสนองบประมาณจ านวนเงิน  20,000  บาท 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หมวดที่  
5  ค่าสาธารณูปโภค  จ านวนเงิน  20,000  บาท 
 หมวดที่ 6  หมวดค่าครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง  เสนองบประมาณจ านวนเงินทั้งหมด  201,800  บาท 

 มติที่ประชุม  :   
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563  หมวดที่ 6  ค่าครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง  จ านวนเงิน  201,800  บาท  

 หมวดที่ 7  หมวดรายจ่ายอื่น ๆ  เสนองบประมาณจ านวนเงินทั้งหมด  45,500  บาท 

 มติที่ประชุม  :   
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563   หมวดที่ 7 รายจ่ายอื่น ๆ  
จ านวนเงิน  45,500  บาท 

 

 

 



30      รายงานประจำาปี 2563

 

30 รายงานประจ าปี  2563 

 

 หมวดที่ 8  โครงการตามแผนกลยุทธ์  เสนองบประมาณจ านวนเงิน  347,900  บาท 
 นางสาวสอางเนตร  ทินนาม  ทะเบียนสมาชิก  00557   เสนอให้ปรับลดงบประมาณจากเดิม
จ านวนเงิน  60,000  บาท  คงเหลืองบประมาณจ านวนเงิน  20,000  บาท  โดยเสนอให้จัดโครงการฯ  ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
  นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  ขอมติต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ปรับลดงบประมาณ  ดังนี้ 

1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์  ขอตั้งงบประมาณ  จ านวนเงิน  60,000  บาท  เสนอให้ปรับ 
ลดงบประมาณจากเดิมจ านวนเงิน  40,000  บาท  คงเหลืองบประมาณจ านวนเงิน  20,000  บาท   

 หมวดที่  8 โครงการตามแผนกลยุทธ์  ขอตั้งงบประมาณจ านวนเงินทั้งหมด  347,900  บาท
ปรับลดคงเหลืองบประมาณจ านวนเงิน  307,900  บาท  
 งบประมาณรายจ่ายข้างต้นไม่ได้รวมต้นทุนการด าเนินงาน เช่น  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ย
จ่ายเงินรับฝาก  และค่าใช้จ่ายทางบัญชี  เช่น  ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ ค่าเสื่อมราคา  สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย  
และค่าใช้จ่ายทางบัญชีอื่น ๆ   เป็นต้น 
  ค่าใช้จ่ายทุกหมวด  ถัวเฉลี่ยจ่ายได้  ยกเว้น  หมวดที่ 1 เงินเดือน  และหมวดที่ 6 ค่าครุภัณฑ์  
และสิ่งก่อสร้าง 
 
 5.5 พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  น าเสนอการก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ า
ประกัน ประจ าปี  พ.ศ.  2563  รายละเอียด  ดังนี้ 
              ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด พ.ศ. 2549 ได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

     ข้อ  17  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ส าหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

       ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
ส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง 

                วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2562  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
จ านวน  120  ล้านบาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)  มีข้อมูลดังนี้ 
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 ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารมีสภาพคล่องและสหกรณ์สามารถหาแหล่งเงินทุนต่ า โดยไม่กระทบกับ
ข้อจ ากัดของวงเงินกู้ยืมประจ าปี  2563 

     คณะกรรมการด าเนินการ  จึงขอเสนอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ 
ประจ าปีบัญชี  2563  เพ่ือที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2562  พิจารณาจ านวนเงิน 120 ล้านบาท ซึ่งไม่
เกิน 1.4 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง 

  
      มติที่ประชมุ  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันในปี 

พ.ศ. 2563   จ านวนเงิน  120,000,000.00  บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

 5.6  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี  ประจ าปี   2563 และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  น าเสนอเรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์  ประจ าปี 2563   รายละเอียดดังนี้ 
 โดยข้อก าหนดของกรมการตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ก าหนดให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ใดที่มีสินทรัพย์เกินกว่า  50  ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  จะต้องจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน  เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ  ท าบัญชี  รับรองงบการเงินประจ าปี 
 เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการ  ครั้งที่  14/2562  มีมติให้น าเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี  2563 จ านวน  2  ราย  เพื่อให้พิจารณา ดังนี้ 

  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  35  ในการประชุมครั้งที่  14/2562  เมื่อวันที่  22  มกราคม 
2563 มีมติให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี  จ านวน  2  บริษัท  (มีผู้เสนอราคาเป็นผู้สอบบัญชี  2  บริษัท)  ต่อที่
ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  2563  รายละเอียดดังนี้ 
  

 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์  เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวนเงิน  
60,000.00  บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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 หมวดที่ 8  โครงการตามแผนกลยุทธ์  เสนองบประมาณจ านวนเงิน  347,900  บาท 
 นางสาวสอางเนตร  ทินนาม  ทะเบียนสมาชิก  00557   เสนอให้ปรับลดงบประมาณจากเดิม
จ านวนเงิน  60,000  บาท  คงเหลืองบประมาณจ านวนเงิน  20,000  บาท  โดยเสนอให้จัดโครงการฯ  ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   
  นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  ขอมติต่อที่ประชุมใหญ่  โดยการยกมือ 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  ให้ปรับลดงบประมาณ  ดังนี้ 

1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์  ขอตั้งงบประมาณ  จ านวนเงิน  60,000  บาท  เสนอให้ปรับ 
ลดงบประมาณจากเดิมจ านวนเงิน  40,000  บาท  คงเหลืองบประมาณจ านวนเงิน  20,000  บาท   

 หมวดที่  8 โครงการตามแผนกลยุทธ์  ขอตั้งงบประมาณจ านวนเงินทั้งหมด  347,900  บาท
ปรับลดคงเหลืองบประมาณจ านวนเงิน  307,900  บาท  
 งบประมาณรายจ่ายข้างต้นไม่ได้รวมต้นทุนการด าเนินงาน เช่น  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม, ดอกเบี้ย
จ่ายเงินรับฝาก  และค่าใช้จ่ายทางบัญชี  เช่น  ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ ค่าเสื่อมราคา  สิทธิประโยชน์ตัดจ่าย  
และค่าใช้จ่ายทางบัญชีอื่น ๆ   เป็นต้น 
  ค่าใช้จ่ายทุกหมวด  ถัวเฉลี่ยจ่ายได้  ยกเว้น  หมวดที่ 1 เงินเดือน  และหมวดที่ 6 ค่าครุภัณฑ์  
และสิ่งก่อสร้าง 
 
 5.5 พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี  พ.ศ.  2563 
 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  น าเสนอการก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ า
ประกัน ประจ าปี  พ.ศ.  2563  รายละเอียด  ดังนี้ 
              ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด พ.ศ. 2549 ได้
ก าหนดไว้ดังนี้ 

     ข้อ  17  วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน
ส าหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

       ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
ส าหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส าหรับปีก่อนไปพลาง 

                วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2562  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
จ านวน  120  ล้านบาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)  มีข้อมูลดังนี้ 
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 ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารมีสภาพคล่องและสหกรณ์สามารถหาแหล่งเงินทุนต่ า โดยไม่กระทบกับ
ข้อจ ากัดของวงเงินกู้ยืมประจ าปี  2563 

     คณะกรรมการด าเนินการ  จึงขอเสนอก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ 
ประจ าปีบัญชี  2563  เพ่ือที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี  2562  พิจารณาจ านวนเงิน 120 ล้านบาท ซึ่งไม่
เกิน 1.4 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง 

  
      มติที่ประชมุ  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันในปี 

พ.ศ. 2563   จ านวนเงิน  120,000,000.00  บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) 

 5.6  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี  ประจ าปี   2563 และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  น าเสนอเรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์  ประจ าปี 2563   รายละเอียดดังนี้ 
 โดยข้อก าหนดของกรมการตรวจบัญชีสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ก าหนดให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ใดที่มีสินทรัพย์เกินกว่า  50  ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)  จะต้องจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน  เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ  ท าบัญชี  รับรองงบการเงินประจ าปี 
 เมื่อคราวการประชุมคณะกรรมการ  ครั้งที่  14/2562  มีมติให้น าเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี  
ประจ าปี  2563 จ านวน  2  ราย  เพื่อให้พิจารณา ดังนี้ 

  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  35  ในการประชุมครั้งที่  14/2562  เมื่อวันที่  22  มกราคม 
2563 มีมติให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี  จ านวน  2  บริษัท  (มีผู้เสนอราคาเป็นผู้สอบบัญชี  2  บริษัท)  ต่อที่
ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  2563  รายละเอียดดังนี้ 
  

 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นางสาวยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์  เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวนเงิน  
60,000.00  บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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 5.7  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี  2563 

 นายวินัย  จินดาวฒัน์  ประธานกรรมการ  น าเสนอเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
ประจ าปี  2563 
 5.7.1  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี  2563 
  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจ ากัด พ.ศ.  
2549   ข้อ 72  ว่าด้วยคณะกรรมการด าเนินการ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่  
10/2562  เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม 2562  ก าหนดให้สหกรณ์ด าเนินการรับสมัครคณะกรรมการด าเนินการแทน
ต าแหน่งที่ว่างซึ่งครบวาระจ านวน 7 คน  เพ่ือน าเสนอท่ีประชุมใหญ่ประจ าปี  2562  เลือกตั้ง  ดังนี้ 

  สหกรณ์ได้ด าเนินการรับสมัครกรรมการ เมื่อวันที่  2- 27  ธันวาคม  2562   มีผู้สมัครดังนี้ 
รายชื่อผู้สมัครกรรมการ  จ านวน  11  คน  ดังนี้ 

  หมายเลข  1  นายธรรมสันต์  สุวรรณ์โรจน์  
  หมายเลข  2  นายโพธิเศรษฐ์  โพธิ์ปลอด 
  หมายเลข  3  นางสาวสุทธาวัลย์  ชัยแสง 

หมายเลข  4  นางสาวยินดี  เจ้าแก้ว 
หมายเลข  5  นายวิชิต  มาลาเวช 
หมายเลข  6  นายพัฒน์ภูมิ  เตชะธนวณิชย์ 
หมายเลข  7  นายสมพงค์  เหมือนเพชร 
หมายเลข  8  นางสาวสุกัญญา  สุทธิชาต ิ
หมายเลข  9  นายประหยัด  เกษม 
หมายเลข  10 นางณภัคจิรา  ทิพยศุภลักษณ์ 

 หมายเลข  11 นายวิชิต  จรุงสุจริตกุล 
 

 มติที่ประชุม  :  มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562  เลือกตั้ง  กรรมการด าเนินการ  
ประจ าปี  2563  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ดังนี้ 

    1  นายธรรมสันต์  สุวรรณ์โรจน์  
       2  นายโพธิเศรษฐ์  โพธิ์ปลอด 

      3  นายวิชิต  มาลาเวช 
      4  นายสมพงค์  เหมือนเพชร 
      5  นายประหยัด  เกษม 
      6  นางณภัคจิรา  ทิพยศุภลักษณ์ 

                 7  นายวิชิต  จรุงสุจริตกุล 
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 5.8  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563 
         อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวดที่  9  ข้อ  102   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ   การเงิน  การบัญชี  
การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ฯ  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  จ านวนไม่เกิน   5 คน  
มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  34/2561  ในการประชุมครั้งที่ 14/2561  เมื่อวันที่  16  
มกราคม  2562  ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  พ.ศ.  2563  จ านวน  2  คน 
  สหกรณ์ได้ด าเนินการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่  2- 27  ธันวาคม  2562   มีผู้สมัคร
ดังนี้ 
 รายช่ือผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  จ านวน  2  คน  ดังนี้ 

      หมายเลข   1  นางสาวสอางเนตร  ทินนาม 
      หมายเลข   2  นางสาวเบญจา  ทองพันธ์ 

 
 มติที่ประชุม  :  มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562  เห็นชอบการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ

กิจการประจ าปี  2563  จ านวน  2  คน  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์  พ.ศ.  2549  โดยอยู่ในต าแหน่งหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์  ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้ 

1  นางสาวสอางเนตร  ทินนาม 
2  นางสาวเบญจา  ทองพันธ์ 
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1               เร่ืองอื่น ๆ 

 นางสาวสอางเนตร  ทินนาม  สมาชิกเลขที่  00557 เสนอให้คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือภัยพบิัติทางธรรมชาติ   

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  แจ้งให้ทราบว่ากรณีดังกล่าวสหกรณ์ฯ  มีระเบียบ
เกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติคณะกรรมการด าเนินการสามารถพิจารณาช่วยเหลือ
สมาชิกตามความเหมาะสมได้  
 นางสาวจุรีรัตน์  เสนาะกรรณ  สมาชิกเลขที่ 00371 ได้เสนอให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทบทวนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ก่สมาชิก 

 นายวินัย  จินดาวัฒน์  ประธานกรรมการ  แจ้งว่าจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป  

 ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์   ผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์  เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  สมาชิก  สมาชิกสมทบ  คณะกรรมการ
ด าเนินการ  และฝ่ายจัดการ  ที่เข้าประชุม  และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม  17.00 น. 

 

                     (นางมนทิรา  สังข์ทอง)                                  (นายวินัย  จินดาวฒัน์) 
                    กรรมการและเลขานุการ                                    ประธานกรรมการ 
                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                  ประธานในที่ประชุม 
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                                เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 

   
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................... ................................... 
  
 มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................... ....................................................................... ................................... 
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 มติที่ประชุม
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.................................................................... ....................................................................... ................................... 
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ณ วันท่ี 31/12/2563 ณ วันท่ี 31/12/2562
จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) %

สินทรัพย์รวม 446,124,710.52    407,141,024.80    38,983,685.72     9.57
เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืน 8,731,542.90        24,921,884.99       (16,190,342.09) (64.96)
เงินลงทุน 412,790.00          412,050.00          740.00 0.18
เงินให้กู้แก่สมาชิก 436,006,640.87     380,983,566.00     55,023,074.87     14.44
สินทรัพย์อ่ืน ๆ 973,736.75          823,523.81          150,212.94         18.24
หน้ีสินรวม 248,615,845.03    227,585,098.84    21,030,746.19     9.24
เงินรับฝาก 247,153,605.70     203,278,854.44     43,874,751.26     21.58
เงินกู้ยืม -                    23,000,000.00       (23,000,000.00) (100.00)
หนี้สินอ่ืน ๆ 1,462,239.33        1,306,244.40        155,994.93         11.94
ทุนของสหกรณ์ 197,508,865.49    179,555,925.96    17,952,939.53     10.00
ทุนเรือนหุ้น 168,237,700.00     154,005,550.00     14,232,150.00     9.24
ทุนส ารอง 13,895,020.95      12,378,595.27       1,516,425.68       12.25
ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอ่ืนๆ 1,881,601.01        1,640,898.09        240,702.92         14.67
ก ำไรสุทธิประจ ำปี 13,494,543.53      11,530,882.60      1,963,660.93      17.03

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
รำยกำร

                                       เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 
 
   
  สถานะการเงินโดยย่อ 
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 ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2562
จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) %

รำยได้ 24,856,323.70     22,068,449.79     2,787,873.91      12.63     
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 24,671,659.21     21,918,462.49      2,753,196.72      12.56     
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก/เงินลุงทุน 175,296.55         133,388.76         41,907.79          31.42     
รายได้อ่ืน 9,367.94            16,598.54           (7,230.60) (43.56)
ค่ำใช้จำ่ย 11,361,780.17     10,537,567.19     824,212.98        7.82       
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 7,559,141.39       6,356,769.70       1,202,371.69      18.91     
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ 267,721.31         569,840.50         (302,119.19) (53.02)
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,534,917.47       3,610,956.99       (76,039.52) (2.11)
ก ำไรสุทธิ 13,494,543.53     11,530,882.60     1,963,660.93      17.03     

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
รำยกำร

 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย/ประมาณการ  ประจ าปี  2563 

เป้ำหมำย/ประมำณกำร ผลกำรด ำเนินงำน
(บำท) (บำท)

รำยได้ 24,924,740.00       24,856,323.70    (68,416.30) (0.27)
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 24,844,740.00        24,671,659.21     (173,080.79) (0.70)
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 50,000.00             150,507.91         100,507.91 201.02
ผลตอบแทนจากการลงทุน 19,000.00             24,788.64          5,788.64 30.47
รายได้อ่ืน 11,000.00             9,367.94            (1,632.06) (14.84)
ค่ำใช้จำ่ย 12,424,740.00       11,361,780.17    (1,062,959.83) (8.56)
ดอกเบ้ียจ่าย 8,200,000.00          7,826,862.70       (373,137.30) (4.55)
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,124,740.00          3,429,387.31       (695,352.69) (16.86)
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 100,000.00            105,530.16         5,530.16 5.53
ก ำไรสุทธิ 12,500,000.00       13,494,543.53    994,543.53 7.96

ปีบัญชี 2563 มำกกว่ำ(น้อยกว่ำ)
รำยกำร

จ ำนวนเงิน (บำท) %
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ณ วันท่ี 31/12/2563 ณ วันท่ี 31/12/2562
จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) %

สินทรัพย์รวม 446,124,710.52    407,141,024.80    38,983,685.72     9.57
เงินสด/เงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อ่ืน 8,731,542.90        24,921,884.99       (16,190,342.09) (64.96)
เงินลงทุน 412,790.00          412,050.00          740.00 0.18
เงินให้กู้แก่สมาชิก 436,006,640.87     380,983,566.00     55,023,074.87     14.44
สินทรัพย์อ่ืน ๆ 973,736.75          823,523.81          150,212.94         18.24
หน้ีสินรวม 248,615,845.03    227,585,098.84    21,030,746.19     9.24
เงินรับฝาก 247,153,605.70     203,278,854.44     43,874,751.26     21.58
เงินกู้ยืม -                    23,000,000.00       (23,000,000.00) (100.00)
หนี้สินอ่ืน ๆ 1,462,239.33        1,306,244.40        155,994.93         11.94
ทุนของสหกรณ์ 197,508,865.49    179,555,925.96    17,952,939.53     10.00
ทุนเรือนหุ้น 168,237,700.00     154,005,550.00     14,232,150.00     9.24
ทุนส ารอง 13,895,020.95      12,378,595.27       1,516,425.68       12.25
ทุนสะสมตามข้อบังคับและทุนอ่ืนๆ 1,881,601.01        1,640,898.09        240,702.92         14.67
ก ำไรสุทธิประจ ำปี 13,494,543.53      11,530,882.60      1,963,660.93      17.03

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
รำยกำร

                                       เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 
 
   
  สถานะการเงินโดยย่อ 

 
 

 

 

 

 
 
 

ระเบียบวาระที่  4 

  4.1  สรุปผลการด าเนินงาน 
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 ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2562
จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) จ ำนวนเงิน (บำท) %

รำยได้ 24,856,323.70     22,068,449.79     2,787,873.91      12.63     
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 24,671,659.21     21,918,462.49      2,753,196.72      12.56     
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก/เงินลุงทุน 175,296.55         133,388.76         41,907.79          31.42     
รายได้อ่ืน 9,367.94            16,598.54           (7,230.60) (43.56)
ค่ำใช้จำ่ย 11,361,780.17     10,537,567.19     824,212.98        7.82       
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 7,559,141.39       6,356,769.70       1,202,371.69      18.91     
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ 267,721.31         569,840.50         (302,119.19) (53.02)
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,534,917.47       3,610,956.99       (76,039.52) (2.11)
ก ำไรสุทธิ 13,494,543.53     11,530,882.60     1,963,660.93      17.03     

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
รำยกำร

 
 

ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมาย/ประมาณการ  ประจ าปี  2563 

เป้ำหมำย/ประมำณกำร ผลกำรด ำเนินงำน
(บำท) (บำท)

รำยได้ 24,924,740.00       24,856,323.70    (68,416.30) (0.27)
ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 24,844,740.00        24,671,659.21     (173,080.79) (0.70)
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 50,000.00             150,507.91         100,507.91 201.02
ผลตอบแทนจากการลงทุน 19,000.00             24,788.64          5,788.64 30.47
รายได้อ่ืน 11,000.00             9,367.94            (1,632.06) (14.84)
ค่ำใช้จำ่ย 12,424,740.00       11,361,780.17    (1,062,959.83) (8.56)
ดอกเบ้ียจ่าย 8,200,000.00          7,826,862.70       (373,137.30) (4.55)
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,124,740.00          3,429,387.31       (695,352.69) (16.86)
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 100,000.00            105,530.16         5,530.16 5.53
ก ำไรสุทธิ 12,500,000.00       13,494,543.53    994,543.53 7.96

ปีบัญชี 2563 มำกกว่ำ(น้อยกว่ำ)
รำยกำร

จ ำนวนเงิน (บำท) %
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ผลการด าเนินงานสหกรณ์  เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการ  ประจ าปีบัญชี  2563 
 

ท่ี รำยกำร เป้ำหมำย/ประมำณกำร ผลกำรด ำเนินงำน
มำกกว่ำ(น้อยกว่ำ)

เป้ำหมำย
สูงกว่ำ(ต่ ำกว่ำ)

เป้ำหมำย

1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 40                           34                  (6) ราย (15) %
2 ทุนเรือนหุ้น 20.00                       18.44              (1.56) ล้านบาท (7.80) %
3 เงินรับฝาก 121.00                     118.65              (2.35) ล้านบาท (1.94) %
4 ให้บริการเงินกู้ยืม 200.00                     254.92             54.92 ล้านบาท 27.46 %
5 ก าไรสุทธิ 12.50                       13.49              0.99 ล้านบาท 7.92 %
6 รายได้ 24.92                       24.86              (0.06) ล้านบาท (0.24) %
7 ค่าใช้จ่าย 12.42                       11.36               (1.06) ล้านบาท (8.53) %  

  
 มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................... .................................................................... ................................... 
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         สหกรณ์ฯ  ด ำเนินงำนโดยมุ่งหวังผลประโยชน์เพ่ือสมำชิกเป็นเป้ำหมำยหลัก  ในขณะเดียวกัน
กำรบริหำรงำนได้ค ำนึงถึงควำมม่ันคงของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย ในฐำนะที่สหกรณ์  เป็นสถำบันกำรเงินหนึ่ง
ที่ให้บริกำรสมำชิก  ควำมพอเพียงของเงินทุน  จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรกำรเงินให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด  
บริหำรเงินตำมแผนงำนที่ก ำหนด  ให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิกที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ  เพ่ือกำรช ำระ
หนี้สินสถำบันกำรเงินอ่ืนที่ต้องรับภำระจำกดอกเบี้ยสูง  และเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัยของสมำชิ ก  โดยก ำหนด
นโยบำยให้สมำชิกช ำระหนี้ภำยในช่วงระยะเวลำก่อนเกษียณอำยุรำชกำร  เพ่ือให้สมำชิกมีหนี้หลังเกษียณอำยุ
รำชกำรน้อยลง  ลดควำมเสี่ยงและภำระติดตำมหนี้หลังเกษียณ  ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรทุกด้ำน  ได้แก่  
1) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  2) ด้ำนกำรออม  3) ด้ำนกำรกู้   
 ส ำหรับกำรบริหำรด้ำนกำรออม  สหกรณ์ฯ  จัดกิจกรรมตำมโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์ 
รำยละเอียด  ดังนี้ 

1) โครงการสมาชิกสัมพันธ์ 
 กิจกรรมสมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ 

จ ำนวนสมำชิกท่ีร่วม
กิจกรรม ( รำย )

กิจกรรมเปิดบัญชีเงินฝาก 52 930,200.00                 
กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่ 8 14,700.00                  
กิจกรรมขอเพ่ิมหักบัญชีเงินฝาก 51 89,140.00                  
กิจกรรมการฝากเงิน 303 18,323,657.95             

รวม 414 19,357,697.95            

กิจกรรม จ ำนวนเงิน (บำท)

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  4.2 การบริหารการเงิน 
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38 รายงานประจ าปี  2563 

 

ผลการด าเนินงานสหกรณ์  เทียบกับเป้าหมาย/ประมาณการ  ประจ าปีบัญชี  2563 
 

ท่ี รำยกำร เป้ำหมำย/ประมำณกำร ผลกำรด ำเนินงำน
มำกกว่ำ(น้อยกว่ำ)

เป้ำหมำย
สูงกว่ำ(ต่ ำกว่ำ)

เป้ำหมำย

1 จ านวนสมาชิกเข้าใหม่ 40                           34                  (6) ราย (15) %
2 ทุนเรือนหุ้น 20.00                       18.44              (1.56) ล้านบาท (7.80) %
3 เงินรับฝาก 121.00                     118.65              (2.35) ล้านบาท (1.94) %
4 ให้บริการเงินกู้ยืม 200.00                     254.92             54.92 ล้านบาท 27.46 %
5 ก าไรสุทธิ 12.50                       13.49              0.99 ล้านบาท 7.92 %
6 รายได้ 24.92                       24.86              (0.06) ล้านบาท (0.24) %
7 ค่าใช้จ่าย 12.42                       11.36               (1.06) ล้านบาท (8.53) %  

  
 มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................  
....................................................................... .................................................................... ................................... 
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         สหกรณ์ฯ  ด ำเนินงำนโดยมุ่งหวังผลประโยชน์เพ่ือสมำชิกเป็นเป้ำหมำยหลัก  ในขณะเดียวกัน
กำรบริหำรงำนได้ค ำนึงถึงควำมม่ันคงของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย ในฐำนะที่สหกรณ์  เป็นสถำบันกำรเงินหนึ่ง
ที่ให้บริกำรสมำชิก  ควำมพอเพียงของเงินทุน  จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรกำรเงินให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด  
บริหำรเงินตำมแผนงำนที่ก ำหนด  ให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิกที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ  เพ่ือกำรช ำระ
หนี้สินสถำบันกำรเงินอ่ืนที่ต้องรับภำระจำกดอกเบี้ยสูง  และเพ่ือเป็นที่อยู่อำศัยของสมำชิ ก  โดยก ำหนด
นโยบำยให้สมำชิกช ำระหนี้ภำยในช่วงระยะเวลำก่อนเกษียณอำยุรำชกำร  เพ่ือให้สมำชิกมีหนี้หลังเกษียณอำยุ
รำชกำรน้อยลง  ลดควำมเสี่ยงและภำระติดตำมหนี้หลังเกษียณ  ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรทุกด้ำน  ได้แก่  
1) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  2) ด้ำนกำรออม  3) ด้ำนกำรกู้   
 ส ำหรับกำรบริหำรด้ำนกำรออม  สหกรณ์ฯ  จัดกิจกรรมตำมโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์ 
รำยละเอียด  ดังนี้ 

1) โครงการสมาชิกสัมพันธ์ 
 กิจกรรมสมาชิกสหกรณ์สัมพันธ์ 

จ ำนวนสมำชิกท่ีร่วม
กิจกรรม ( รำย )

กิจกรรมเปิดบัญชีเงินฝาก 52 930,200.00                 
กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่ 8 14,700.00                  
กิจกรรมขอเพ่ิมหักบัญชีเงินฝาก 51 89,140.00                  
กิจกรรมการฝากเงิน 303 18,323,657.95             

รวม 414 19,357,697.95            

กิจกรรม จ ำนวนเงิน (บำท)

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  4.2 การบริหารการเงิน 
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40 รายงานประจ าปี  2563 
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42 รายงานประจ าปี  2563 

 

 2)  โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีท าแอลกอฮอล์เจล 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  Happy  Maney 
เก็บเงินได้  ใช้เงินเป็น 
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 2)  โครงการอบรมสมาชิกสหกรณ์ 
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เก็บเงินได้  ใช้เงินเป็น 
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44 รายงานประจ าปี  2563 

 

 ในการบริหารจัดการทางการเงิน  สหกรณ์ฯ  ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินพร้อมวิเคราะห์
ต้นทุนทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  ต้องค านึงถึงต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  และให้ความส าคัญกับ
สัดส่วนแหล่งที่มาของเงินทุนและการลงทุนให้เหมาะสม  รายละเอียด  ดังนี้ 
 
 แหลง่ท่ีมาของเงินทุน  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2563 
 

บาท %
ทุนส ำรอง 13,895,020.95               3.13
ทุนสะสม 1,881,601.01                 0.42
ก ำไรสะสม 13,494,543.53               3.04
เงินรับฝำก 247,153,605.70              55.58
ทุนเรือนหุ้น 168,237,700.00              37.83

รวม 444,662,471.19              100.00
รวมต้นทุนภำยใน 444,662,471.19              100.00
รวมต้นทุนภำยนอก -                             0.00

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
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 ในการบริหารจัดการทางการเงิน  สหกรณ์ฯ  ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินพร้อมวิเคราะห์
ต้นทุนทางการเงินอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  ต้องค านึงถึงต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  และให้ความส าคัญกับ
สัดส่วนแหล่งที่มาของเงินทุนและการลงทุนให้เหมาะสม  รายละเอียด  ดังนี้ 
 
 แหลง่ท่ีมาของเงินทุน  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2563 
 

บาท %
ทุนส ำรอง 13,895,020.95               3.13
ทุนสะสม 1,881,601.01                 0.42
ก ำไรสะสม 13,494,543.53               3.04
เงินรับฝำก 247,153,605.70              55.58
ทุนเรือนหุ้น 168,237,700.00              37.83

รวม 444,662,471.19              100.00
รวมต้นทุนภำยใน 444,662,471.19              100.00
รวมต้นทุนภำยนอก -                             0.00

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
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แหล่งใช้ไปของเงินลงทุน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2563 
 

รายการ จ านวนเงิน  (บาท) ร้อยละ

เงินให้สมำชิกกู้ 435,908,615.43              97.96

เงินลงทุน 412,790.00                   0.09

เงินฝำกธนำคำร 8,683,591.90                 1.95

รวม 445,004,997.33             100.00                          
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หลักประกันแก่สมาชิก 
 สหกรณ์ฯ ด าเนินการและวางนโยบายสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิก ครอบครัวของ
สมาชิก ตลอดจนผู้ค้ าประกันดังนี้ 

1) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูไทย (สสอค.) จ่ายเมื่อสมาชิกเสียชีวิต รายละ 600,000 บาท 
โดยสมาชิกต้องจ่ายเงินให้สมาคมปีละ 4,860 บาท 

2) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  จ่ายเมื่อสมาชิก
เสียชีวิต รายละ 600,000 บาท โดยสมาชิกต้องจ่ายเงินให้สมาคมปีละ 4,840 บาท 

3) เงินประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ สหกรณ์ฯ ส่งเสริมให้สมาชิกท าประกันคุ้มครองหนี้ เพ่ือสร้างความ
มั่นคงให้กับสมาชิกและทายาทตามกฎหมาย ตลอดจนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันไม่ต้องรับภาระหนี้การค้ าประกัน
จากผู้กู้กรณีผู้กู้เสียชีวิต 

หลักประกันแก่สหกรณ์ 

1) การด ารงสภาพคล่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์                
พ.ศ. 2552  

     สหกรณ์ฯ มีนโยบายก าหนดแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2563-2566 โดยสหกรณ์ฯ จะต้องด ารง
สภาพคล่องฯ ไม่น้อยกว่า 2 % (ตามกฎหมายก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 %) ซึ่งสหกรณ์ฯ ยึดถือตามแนวทาง
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

2) การใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2563 
สหกรณ์ฯ เปิดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563   ภายในวงเงินที่            

นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบ จ านวน 120  ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินกู้/วงเงินกู้
คงเหลือ ดังนี้ 
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 การใช้วงเงินกู้ยืมและวงเงินกู้ยืมคงเหลือ 
หน่วย:บำท

วงเงินกู้คงเหลือ ณ 31/12/63
อัตราดอกเบ้ีย

( ต่อปี )
เงินกู้ยืมระยะส้ัน
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน-ธนำคำรออมสิน -                 -               -               -                       30,000,000.00   4.75%
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน-ธนำคำร ธกส. -                 -               -               -                       15,000,000.00   4.75%
เงินกู้ยืม สอ.รพ.หำดใหญ่ 23,000,000.00   -               23,000,000.00 -                       35,000,000.00   3.20%

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ัน 23,000,000.00  -               23,000,000.00 -                       80,000,000.00  
เงินกู้ยืมระยะยาว

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว -                 -               -               -                       -                 
รวมวงเงินกู้ยืม 23,000,000.00  -               23,000,000.00 -                       80,000,000.00  

ณ 31/12/63
แหล่งเงินกู้ ยกมาต้นปี กู้ระหว่างปี ช าระระหว่างปี  จ านวนเงินกู้คงเหลือส้ินปี

 
 
การจัดสรร 

สหกรณ์ฯ มีแนวโน้มเพ่ิมการจัดสรรทุนส ารองให้ได้ 15% จากก าไรสุทธิ ภายในปี 2565 เพ่ือความ 
มั่นคงของสหกรณ ์

การคืนประโยชน์แก่สมาชิก 
  สหกรณ์ฯ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละด้าน และบริหารตามแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 

และด าเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีก าไรสุทธิ และเสนอจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
13,494,543.53 บาท คืนสู่สมาชิก 97.56 % ของก าไรสุทธิ ดังนี้ 

1. การคืนประโยชน์สู่สมาชิก 
1) กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง (77.35 % ของก าไรสุทธิ) 

ผลตอบแทน จ านวนเงิน  (บาท) % ของก าไรสุทธิ 
เงินปันผล (5.25 %) 8,294,630.00 61.47 
เงินเฉลี่ยคืน (7.00%) 1,710,121.00 12.67 
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หลักประกันแก่สมาชิก 
 สหกรณ์ฯ ด าเนินการและวางนโยบายสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่สมาชิก ครอบครัวของ
สมาชิก ตลอดจนผู้ค้ าประกันดังนี้ 

1) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกครูไทย (สสอค.) จ่ายเมื่อสมาชิกเสียชีวิต รายละ 600,000 บาท 
โดยสมาชิกต้องจ่ายเงินให้สมาคมปีละ 4,860 บาท 

2) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  จ่ายเมื่อสมาชิก
เสียชีวิต รายละ 600,000 บาท โดยสมาชิกต้องจ่ายเงินให้สมาคมปีละ 4,840 บาท 

3) เงินประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ สหกรณ์ฯ ส่งเสริมให้สมาชิกท าประกันคุ้มครองหนี้ เพ่ือสร้างความ
มั่นคงให้กับสมาชิกและทายาทตามกฎหมาย ตลอดจนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันไม่ต้องรับภาระหนี้การค้ าประกัน
จากผู้กู้กรณีผู้กู้เสียชีวิต 

หลักประกันแก่สหกรณ์ 

1) การด ารงสภาพคล่องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์                
พ.ศ. 2552  

     สหกรณ์ฯ มีนโยบายก าหนดแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2563-2566 โดยสหกรณ์ฯ จะต้องด ารง
สภาพคล่องฯ ไม่น้อยกว่า 2 % (ตามกฎหมายก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 1 %) ซึ่งสหกรณ์ฯ ยึดถือตามแนวทาง
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 

2) การใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2563 
สหกรณ์ฯ เปิดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2563   ภายในวงเงินที่            

นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบ จ านวน 120  ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินกู้/วงเงินกู้
คงเหลือ ดังนี้ 
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หน่วย:บำท

วงเงินกู้คงเหลือ ณ 31/12/63
อัตราดอกเบ้ีย

( ต่อปี )
เงินกู้ยืมระยะส้ัน
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน-ธนำคำรออมสิน -                 -               -               -                       30,000,000.00   4.75%
ต๋ัวสัญญำใช้เงิน-ธนำคำร ธกส. -                 -               -               -                       15,000,000.00   4.75%
เงินกู้ยืม สอ.รพ.หำดใหญ่ 23,000,000.00   -               23,000,000.00 -                       35,000,000.00   3.20%

รวมเงินกู้ยืมระยะส้ัน 23,000,000.00  -               23,000,000.00 -                       80,000,000.00  
เงินกู้ยืมระยะยาว

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว -                 -               -               -                       -                 
รวมวงเงินกู้ยืม 23,000,000.00  -               23,000,000.00 -                       80,000,000.00  

ณ 31/12/63
แหล่งเงินกู้ ยกมาต้นปี กู้ระหว่างปี ช าระระหว่างปี  จ านวนเงินกู้คงเหลือส้ินปี

 
 
การจัดสรร 

สหกรณ์ฯ มีแนวโน้มเพ่ิมการจัดสรรทุนส ารองให้ได้ 15% จากก าไรสุทธิ ภายในปี 2565 เพ่ือความ 
มั่นคงของสหกรณ ์

การคืนประโยชน์แก่สมาชิก 
  สหกรณ์ฯ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในแต่ละด้าน และบริหารตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ 

และด าเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีก าไรสุทธิ และเสนอจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
13,494,543.53 บาท คืนสู่สมาชิก 97.56 % ของก าไรสุทธิ ดังนี้ 

1. การคืนประโยชน์สู่สมาชิก 
1) กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง (77.35 % ของก าไรสุทธิ) 

ผลตอบแทน จ านวนเงิน  (บาท) % ของก าไรสุทธิ 
เงินปันผล (5.25 %) 8,294,630.00 61.47 
เงินเฉลี่ยคืน (7.00%) 1,710,121.00 12.67 
 

 

 

 

 



48      รายงานประจำาปี 2563

 

48 รายงานประจ าปี  2563 

 

2) เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก (23.41 % ของก าไรสุทธิ) 

รายการ 
 จ านวนเงิน  

 % ของก าไรสุทธิ  
 ( บาท )  

ทุนส ารอง 1,686,817.94 12.50 
ทุนสาธารณประโยชน์ 1,000,000.00 7.41 
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 115,000.00 0.85 
ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 100,000.00 0.74 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 257,974.59 1.91 

 

ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโบนัสกรรมการกับเจ้าหน้าที่ คิดเป็น 
0.22 % และ 2.23 % ของก าไรสุทธิ ตามล าดับ 

ก าไรของสหกรณ์มาจากรายได้ประจ าปี 2563 มีรายได้รวม จ านวนเงิน  22,068,449.79  บาท รายละเอียด
ดังนี้   

ประเภทรายได้  จ านวนเงิน ( บาท )  % ของรายได้ทั้งหมด 
1) ก าไรจากการท าธุรกรรมของสมาชิก 

  
   รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 24,671,659.21 99.26 
   รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,700.00 0.01 
   รายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ 3,500.00 0.01 

รวม 24,676,859.21  
2) ก าไรจากธุรกรรมที่ไม่ได้จากสมาชิก 

  
   รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 150,507.91 0.61 
   รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 11,286.64 0.04 
   รายได้อ่ืนๆ 17,669.94 0.07 

รวม 179,464.49  
รวมรายได้ทั้งหมด 24,856,323.70 100.00 
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 3)  การมีส่วนร่วมของกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ 
 

1.  กรรมการ ร้อยละ

     1.1  กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 15 95.90
ของจ านวนกรรมการด าเนินการท้ังหมดท่ีประชุมในรอบปี
   = จ านวนกรรมการท่ีมาประชุมในรอบปี x 100
จ านวนกรรมการของสหกรณ์ท้ังหมด x จ านวนคร้ังท่ีประชุม

2.  สมาชิก
     2.1  การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี (19 ก.พ. 2563) 625 84.57 ของสมาชิกท้ังหมด 739  ราย
     2.2  การมีส่วนร่วมในธุรกิจสหกรณ์ฯ 743 99.20 ของสมาชิกท้ังหมด 749 ราย
          (ฝากเงินและหรือกู้เงินกับสหกรณ์ฯ)
     2.3  การเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ฯ 85 11.35 ของสมาชิกท้ังหมด 749 ราย
          (ท่ีมิใช่ธุรกิจและการเข้าประชุมใหญ่)
     2.4  ร่วมท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2563 2 0.02 ของสมาชิกท้ังหมด 749 ราย

รายการ
รวมจ านวนท่ีเข้า
ประชุม (คร้ัง)

คิดเป็น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจำาปี 2563       49

 

48 รายงานประจ าปี  2563 

 

2) เป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก (23.41 % ของก าไรสุทธิ) 

รายการ 
 จ านวนเงิน  

 % ของก าไรสุทธิ  
 ( บาท )  

ทุนส ารอง 1,686,817.94 12.50 
ทุนสาธารณประโยชน์ 1,000,000.00 7.41 
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 115,000.00 0.85 
ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 100,000.00 0.74 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 257,974.59 1.91 

 

ส่วนที่เหลือจัดสรรเป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโบนัสกรรมการกับเจ้าหน้าที่ คิดเป็น 
0.22 % และ 2.23 % ของก าไรสุทธิ ตามล าดับ 

ก าไรของสหกรณ์มาจากรายได้ประจ าปี 2563 มีรายได้รวม จ านวนเงิน  22,068,449.79  บาท รายละเอียด
ดังนี้   

ประเภทรายได้  จ านวนเงิน ( บาท )  % ของรายได้ทั้งหมด 
1) ก าไรจากการท าธุรกรรมของสมาชิก 

  
   รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 24,671,659.21 99.26 
   รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,700.00 0.01 
   รายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ 3,500.00 0.01 

รวม 24,676,859.21  
2) ก าไรจากธุรกรรมที่ไม่ได้จากสมาชิก 

  
   รายได้ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 150,507.91 0.61 
   รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน 11,286.64 0.04 
   รายได้อ่ืนๆ 17,669.94 0.07 

รวม 179,464.49  
รวมรายได้ทั้งหมด 24,856,323.70 100.00 
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 3)  การมีส่วนร่วมของกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ 
 

1.  กรรมการ ร้อยละ

     1.1  กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 15 95.90
ของจ านวนกรรมการด าเนินการท้ังหมดท่ีประชุมในรอบปี
   = จ านวนกรรมการท่ีมาประชุมในรอบปี x 100
จ านวนกรรมการของสหกรณ์ท้ังหมด x จ านวนคร้ังท่ีประชุม

2.  สมาชิก
     2.1  การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี (19 ก.พ. 2563) 625 84.57 ของสมาชิกท้ังหมด 739  ราย
     2.2  การมีส่วนร่วมในธุรกิจสหกรณ์ฯ 743 99.20 ของสมาชิกท้ังหมด 749 ราย
          (ฝากเงินและหรือกู้เงินกับสหกรณ์ฯ)
     2.3  การเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ฯ 85 11.35 ของสมาชิกท้ังหมด 749 ราย
          (ท่ีมิใช่ธุรกิจและการเข้าประชุมใหญ่)
     2.4  ร่วมท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2563 2 0.02 ของสมาชิกท้ังหมด 749 ราย

รายการ
รวมจ านวนท่ีเข้า
ประชุม (คร้ัง)

คิดเป็น
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รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ 
จ านวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี   15  ครั้ง 

ท่ี ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง เข้าร่วมประชุม(คร้ัง) % การเข้าร่วมประชุม
1 นายวินัย  จินดาวัฒน์ ประธานกรรมการ 15 100.00
2 นายประหยัด  เกษม รองประธานกรรมการคนท่ี 1 15 100.00
3 นายสมพงค์ เหมือนเพชร รองประธานกรรมการคนท่ี 2 15 100.00
4 นางณภัคจิรา  ทิพยศุภลักษณ์ กรรมการและเหรัญญิก 13 86.67
5 นายคมกฤช  แก่นทอง กรรมการ 15 100.00
6 นางร าเพย  บัวจันทร์ กรรมการ 15 100.00
7 นางสุภาวดี หนูเจริญ กรรมการ 15 100.00
8 นายโพธิเศรษฐ์  โพธ์ิปลอด กรรมการ 15 100.00
9 นายวิชิต จรุงสุจริตกุล กรรมการ 15 100.00
10 นายวิชิต  มาลาเวช กรรมการ 13 86.67
11 นายภาณุวัฒน์  เพชรโชติ กรรมการ 14 93.33
12 นายก่อกานต์  ประเสริฐ กรรมการ 14 93.33
13 นายธรรมสันต์  สุวรรณ์โรจน์ กรรมการและเลขานุการ 13 86.67  

  
 มติที่ประชุม

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
 

รายงานการเข้าตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
จ านวนครั้งที่เข้าตรวจสอบตามแผนทั้งปี  12  ครั้ง 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
การเข้าตรวจ 

(คร้ัง) 
เข้าร่วมประชุม  

(คร้ัง) 
การส่งรายงาน 

(คร้ัง) 
1 นางสาวสอางเนตร  ทินนาม 12 1 12 
2 นางสาวเบญจา  ทองพันธ์ 12 1 12 

 
 มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................. ................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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รายละเอียด 
สมาชิก  
(ราย) 

สมาชิกสมทบ  
(ราย) 

รวม 

   สมาชิกสามัญ  คงเหลือ ณ วันต้นปี 653 86 739 
   สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 27 7 34 
   สมาชิกลาออกระหว่างปี  23 1 24 
   ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2563 657 92 749 
 

 
เพศชาย  =  273   คน   เพศหญิง  =  476  คน  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.3  จ านวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ
สมทบ 
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จ านวนสมาชิกทั้งหมด  ณ  31  ธันวาคม  2563 เปรียบเทียบกับปีก่อน 
 

ประเภทสมาชิก 
ปี 

2559 2560 2561 2562 2563 
สามัญ 616 637 648 653 657 
สมทบ 78 75 90 86 92 
รวม 694 712 738 739 749 

 

 
 

ทุนเรือนหุ้น 
เป็นแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส าคัญของสหกรณ์ฯ  แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ              

ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของสหกรณ์ข้อหนึ่ง  และยังแสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ฯ  ซึ่งปีบัญชี  2563 
สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  14,232,150.00  บาท  คิดเป็น  9.24 % 

                                                                                                       หน่วย :  บาท 
ยกมาต้นปี รับค่าหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น คงเหลือสิ้นปี 

154,005,550.00 18,444,062.27 4,211,912.27 168,237,700 
 

 มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................................. ................  
....................................................................................................................... ..................................................... 
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3.4 
                                             

 สหกรณ์ฯ  มีนโยบายให้ความส าคัญกับเงินรับฝาก  โดยก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม  ตามโครงการสมาชิกสัมพันธ์  ในปี  2563   
สมาชิกสหกรณ์ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว  ณ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีบัญชีเงินรับฝาก  1,544 
บัญชี จ านวนเงิน 247,153,605.70  บาท  มีผู้ฝาก จ านวน 743 ราย  คิดเป็น 99.20 %  ของสมาชิกทั้งหมด  
(749 ราย)  รายละเอียด  ดังนี้ 

 

1. ออมทรัพย์ 2.25 13,351,522.14       29,731,911.22     28,871,018.19  14,212,415.17       1,060    

2. ออมทรัพย์อุ่นใจวัยเกษียณ 3.75 895,337.49           1,487,368.89      187,239.02      2,195,467.36         86        

3. ออมทรัพย์พิเศษ 3.50 189,031,994.81     87,435,311.29     45,721,582.93  230,745,723.17     397      

203,278,854.44    118,654,591.40   74,779,840.14  247,153,605.70     1,543    

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

ร้อยละ (ต่อปี)
ประเภทเงินฝาก

จ านวน
บัญชี

คงเหลือส้ินปี (บาท)ถอน  (บาท)ฝาก  (บาท)ยกมาต้นปี  (บาท)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 เงินรับฝาก 
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1. ออมทรัพย์ 2.25 13,351,522.14       29,731,911.22     28,871,018.19  14,212,415.17       1,060    
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203,278,854.44    118,654,591.40   74,779,840.14  247,153,605.70     1,543    

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

ร้อยละ (ต่อปี)
ประเภทเงินฝาก

จ านวน
บัญชี

คงเหลือส้ินปี (บาท)ถอน  (บาท)ฝาก  (บาท)ยกมาต้นปี  (บาท)

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 เงินรับฝาก 
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หน่วย  :  บาท
จ านวนสมาชิก เงินออมเฉล่ีย

(ราย) ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก รวมเงินออมของสมาชิก ของสมาชิก
2558 655 83,481,380.00   93,054,982.14   176,536,362.14         269,521.16       
2559 694 99,416,730.00   105,530,255.46 204,946,985.46         295,312.66       
2560 712 113,708,150.00 126,999,479.52 240,707,629.52         338,072.51       
2561 738 139,207,330.00 167,919,193.72 307,126,523.72         416,160.60       
2562 739 154,005,550.00 203,278,854.44 357,284,404.44         483,470.10       
2563 749 168,237,700.00 247,153,605.70 415,391,305.70         554,594.53       

ปีบัญชี
เงินออมของสมาชิก

 
 
 
 

 
 
 

 มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................  
........................................................................................................................................... ................................... 

เงินออมของสมาชิก 
 

รายงานประจ าปี  2563  55 

 

 
                                             

  
 ในระหว่างปี  2563  สหกรณ์ฯ  ให้บริการเงินกู้ทุกประเภท  จ านวน 222,909,345.68 บาท          
ณ วันที่  31  ธันวาคม  2563 มีลูกหนี้คงเหลือจ านวน  435,908,615.43  บาท  รายละเอียด  ดังนี้ 
 

สัญญา คน
1.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 15,605,524.03      27,231,277.00      33,225,021.04      9,611,779.99        163           142         
2.  เงินกู้สามัญ 324,031,406.23     217,428,541.29     157,899,472.27     383,560,475.25     472           382         
3.  เงินกู้พิเศษ 41,557,908.52      10,316,012.97      9,039,535.86        42,834,385.63      20            20          

รวม 381,194,838.78    254,975,831.26    200,164,029.17    436,006,640.87    655           544         

ประเภทเงินกู้ ยกมาต้นปี จ่ายเงินกู้ รับช าระหน้ี
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2563

คงเหลือ
จ านวน

หน่วย : บาท

 
 
 
 เปรียบเทียบจ านวนสมาชิกกับเงินให้กู้ยืม 

           หน่วย : บาท

ปีบัญชี
จ านวนสมาชิก

(คน)
จ านวนเงิน  (บาท) หน้ีสินเฉล่ียของสมาชิก

2558 655 191,722,188.89            292,705.63             
2559 694 236,389,559.91            340,618.96             
2560 712 284,794,352.57            399,992.07             
2561 738 334,943,017.73            453,852.33             
2562 739 381,071,613.34            515,658.48             
2563 749 435,908,615.43            581,987.47             

 
  
 

 

 

 

4.5 การให้บริการเงินกู้
กก 
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4.5 การให้บริการเงินกู้
กก 
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 การใช้ประโยชน์ของเงินให้กู้ 

จ ำนวนเงิน (บำท) สัญญำ จ ำนวนเงิน (บำท) สัญญำ จ ำนวนเงิน (บำท) สัญญำ
ค่ารักษาพยาบาล 207,000.00        2            2,525,200.00        1            -                  -        2,732,200.00        
ช าระหน้ีภายนอก 4,107,000.00      55          43,590,500.00      41          -                  -        47,697,500.00      
ใช้จ่ายในครอบครัว 4,895,677.00      83          3,667,000.00        6            -                  -        8,562,677.00        
ใช้จ่ายส่วนตัว 11,956,500.00    202         8,005,000.00        6            -                  -        19,961,500.00      
ซ้ือท่ีดิน 20,000.00          1            21,441,000.00      19          -                  -        21,461,000.00      
ซ้ือบ้าน/สร้างบ้าน 100,000.00        1            15,480,000.00      11          3,893,000.00      2          19,473,000.00      
ซ้ือบ้านพร้อมท่ีดิน -                  -         -                    -         -                  -        -                    
ซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 1,220,000.00      20          22,265,000.00      27          6,153,000.00      2          29,638,000.00      
เพ่ือซ้ือยานพาหนะ 96,000.00          2            9,143,900.00        11          -                  -        9,239,900.00        
เพ่ือทุนการศึกษา 2,103,200.00      34          19,365,000.00      18          -                  -        21,468,200.00      
ลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 2,525,900.00      31          37,834,000.00      43          -                  -        40,359,900.00      
อ่ืนๆ -                  -         2,000,000.00        2            270,012.97        -        2,270,012.97        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต -                  -         5,177,000.00        37          5,177,000.00        
ปรับโครงสร้างหน้ี -                  -         5,626,941.29        4            5,626,941.29        
เพ่ืออเนกประสงค์ 21,308,000.00      50          

จ ำนวนรวมท้ังส้ิน 27,231,277.00    431         217,428,541.29    276         10,316,012.97    4          233,667,831.26    
จ ำนวนสมำชิก (รำย) 201         219         1          

วัตถุประสงค์กำรขอกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สำมัญ เงินกู้พิเศษ

รวม (บำท)
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 การใช้ประโยชน์ของเงินให้กู้ 

จ ำนวนเงิน (บำท) สัญญำ จ ำนวนเงิน (บำท) สัญญำ จ ำนวนเงิน (บำท) สัญญำ
ค่ารักษาพยาบาล 207,000.00        2            2,525,200.00        1            -                  -        2,732,200.00        
ช าระหน้ีภายนอก 4,107,000.00      55          43,590,500.00      41          -                  -        47,697,500.00      
ใช้จ่ายในครอบครัว 4,895,677.00      83          3,667,000.00        6            -                  -        8,562,677.00        
ใช้จ่ายส่วนตัว 11,956,500.00    202         8,005,000.00        6            -                  -        19,961,500.00      
ซ้ือท่ีดิน 20,000.00          1            21,441,000.00      19          -                  -        21,461,000.00      
ซ้ือบ้าน/สร้างบ้าน 100,000.00        1            15,480,000.00      11          3,893,000.00      2          19,473,000.00      
ซ้ือบ้านพร้อมท่ีดิน -                  -         -                    -         -                  -        -                    
ซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย 1,220,000.00      20          22,265,000.00      27          6,153,000.00      2          29,638,000.00      
เพ่ือซ้ือยานพาหนะ 96,000.00          2            9,143,900.00        11          -                  -        9,239,900.00        
เพ่ือทุนการศึกษา 2,103,200.00      34          19,365,000.00      18          -                  -        21,468,200.00      
ลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพเสริม 2,525,900.00      31          37,834,000.00      43          -                  -        40,359,900.00      
อ่ืนๆ -                  -         2,000,000.00        2            270,012.97        -        2,270,012.97        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต -                  -         5,177,000.00        37          5,177,000.00        
ปรับโครงสร้างหน้ี -                  -         5,626,941.29        4            5,626,941.29        
เพ่ืออเนกประสงค์ 21,308,000.00      50          

จ ำนวนรวมท้ังส้ิน 27,231,277.00    431         217,428,541.29    276         10,316,012.97    4          233,667,831.26    
จ ำนวนสมำชิก (รำย) 201         219         1          

วัตถุประสงค์กำรขอกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สำมัญ เงินกู้พิเศษ

รวม (บำท)
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        สหกรณฯ์  จัดสรรทุนส ำหรับสมำชิก รำยละเอียด  ดังนี้ 
หน่วย  :  บาท

รายการ ยอดคงเหลือต้นปี เพ่ิมระหว่างปี ลดระหว่างปี ยอดคงเหลือส้ินปี
ทุนสาธารณประโยชน์ 259,273.91      287,652.92  519,800.00 27,126.83       
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 230,000.00      -            -           230,000.00      
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม 114,592.20      50,000.00   15,000.00   149,592.20      
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 686,888.29      115,000.00  -           801,888.29      
ทุนสวัสดิการสมาชิก 350,143.69      374,250.00  51,400.00   672,993.69      

รวมท้ังส้ิน 1,640,898.09   826,902.92 586,200.00 1,881,601.01    
 
 

 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส  
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 

1 นำยเสรี  นังคลำ 120,000 
2 นำยช ำแลง  โพธิ์ทิพย์ 120,000 
3 นำยคณิต  หนูทอง 120,000 
4 นำงสำวนิตยำ  วงศ์วิวัฒน ์ 100,000 
5 นำยก ำธร  จ่ำงทอง 80,000 
 รวมจ านวนเงินทั้งหมด 540,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6  สวัสดิการ 
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 สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท และมีนโยบายก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้ 

ประเภท อัตรำดอกเบ้ีย ( % ต่อปี )
1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1 6.10
2. เงินกู้สามัญท่ัวไป ( ใช้บุคคลค้ าประกัน) 6.15
3. เงินกู้สามัญ (ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน) 6.10
4. เงินกู้สามัญ ( ทุนเรือนหุ้นค้ าประกัน ) 6.10
5. เงินกู้สามัญ ( เงินฝากค้ าประกัน ) 6.10
6. เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.15
7. เงินกู้สามัญเพ่ืออเนกประสงค์ 6.20
8. เงินกู้พิเศษ
   (8.1) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 5.90
   (8.2) เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 6.40  

 
  มติที่ประชุม
..................................................................................................................... .........................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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        สหกรณฯ์  จัดสรรทุนส ำหรับสมำชิก รำยละเอียด  ดังนี้ 
หน่วย  :  บาท

รายการ ยอดคงเหลือต้นปี เพ่ิมระหว่างปี ลดระหว่างปี ยอดคงเหลือส้ินปี
ทุนสาธารณประโยชน์ 259,273.91      287,652.92  519,800.00 27,126.83       
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 230,000.00      -            -           230,000.00      
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม 114,592.20      50,000.00   15,000.00   149,592.20      
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 686,888.29      115,000.00  -           801,888.29      
ทุนสวัสดิการสมาชิก 350,143.69      374,250.00  51,400.00   672,993.69      

รวมท้ังส้ิน 1,640,898.09   826,902.92 586,200.00 1,881,601.01    
 
 

 ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส  
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 

1 นำยเสรี  นังคลำ 120,000 
2 นำยช ำแลง  โพธิ์ทิพย์ 120,000 
3 นำยคณิต  หนูทอง 120,000 
4 นำงสำวนิตยำ  วงศ์วิวัฒน ์ 100,000 
5 นำยก ำธร  จ่ำงทอง 80,000 
 รวมจ านวนเงินทั้งหมด 540,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6  สวัสดิการ 
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 สหกรณ์ฯ ให้บริการเงินกู้ 3 ประเภท และมีนโยบายก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้ 

ประเภท อัตรำดอกเบ้ีย ( % ต่อปี )
1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1 6.10
2. เงินกู้สามัญท่ัวไป ( ใช้บุคคลค้ าประกัน) 6.15
3. เงินกู้สามัญ (ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน) 6.10
4. เงินกู้สามัญ ( ทุนเรือนหุ้นค้ าประกัน ) 6.10
5. เงินกู้สามัญ ( เงินฝากค้ าประกัน ) 6.10
6. เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.15
7. เงินกู้สามัญเพ่ืออเนกประสงค์ 6.20
8. เงินกู้พิเศษ
   (8.1) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 5.90
   (8.2) เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 6.40  

 
  มติที่ประชุม
..................................................................................................................... .........................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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ประมวลภาพ 

ทายาทนายเสรี  นังคลา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทายาทนางสาวนิตยา  วงศ์วิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทายาทนายก าธร  จ่างทอง 
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ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อท าบุญและวางพวงหรีดในงานบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิก และทายาทตาม
กฎหมาย 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 

1 นำงธมน  ไชยก ำจร 1,000 
2 นำงอำรีย์  อุ่นสกุล 1,000 

3 นำยเสรี  นังคลำ 1,000 

4 บิดำนำงสำวจุรีพร  ยืนนำน 1,000 

5 บิดำนำงสำวพิกุล  บรรเจิดฤทธิ์ 1,000 

6 บิดำนำงวีรวรรณ  จงจิตร ศิริจิรกำล 1,000 

7 บิดำนำงสำวศรีไพร  อมรฤทธิ์ 1,000 

8 บิดำนำยเศณวี  ฤกษ์มงคล 1,000 

9 บิดำนำยสำยชล  โชติรักษ์ 1,000 

10 บิดำนำยสุรินทร์  ทองทศ 1,000 

11 บิดำนำยอ ำนวย  ทองทะวัย 1,000 

12 มำรดำนำงนงเยำว์  เกตุแก้ว 1,000 

13 มำรดำนำยนุภำพ  มนต์เลี้ยง 1,000 

14 มำรดำนำงวริษฐำ  วุฒิมำนพ 1,000 

15 มำรดำนำงสำวปัทมำ  คงช่วย 1,000 

16 มำรดำนำงสำวพิมนภำ  ดวงแก้ว 1,000 

17 มำรดำนำงสำวพีรญำ  กัณฑบุตร 1,000 

18 มำรดำนำงสำวสุพรรณิกำร์  ศรีสุวรรณ 1,000 

19 มำรดำนำงสำวสุรีพร  วุฒิมำนพ 1,000 

20 มำรดำนำยพงศ์พัชร  บัวเพชร 1,000 

21 มำรดำนำยสิทธิพร  นิลแสง 1,000 

22 มำรดำนำงพัชรินทร์  สุขใส 1,000 
23 นำยคณิต  หนูทอง 1,000 

24 บิดำนำยพร  พ่วงกิ่ม 1,000 

25 มำรดำนำงอรวรรณ  นังคลำ 1,000 

26 มำรดำนำงสุจิตรำพร  ประสำน 1,000 
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ประมวลภาพ 

ทายาทนายเสรี  นังคลา 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทายาทนางสาวนิตยา  วงศ์วิวัฒน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทายาทนายก าธร  จ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจ าปี  2563  61 

 

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อท าบุญและวางพวงหรีดในงานบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิก และทายาทตาม
กฎหมาย 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 

1 นำงธมน  ไชยก ำจร 1,000 
2 นำงอำรีย์  อุ่นสกุล 1,000 

3 นำยเสรี  นังคลำ 1,000 

4 บิดำนำงสำวจุรีพร  ยืนนำน 1,000 

5 บิดำนำงสำวพิกุล  บรรเจิดฤทธิ์ 1,000 

6 บิดำนำงวีรวรรณ  จงจิตร ศิริจิรกำล 1,000 

7 บิดำนำงสำวศรีไพร  อมรฤทธิ์ 1,000 

8 บิดำนำยเศณวี  ฤกษ์มงคล 1,000 

9 บิดำนำยสำยชล  โชติรักษ์ 1,000 

10 บิดำนำยสุรินทร์  ทองทศ 1,000 

11 บิดำนำยอ ำนวย  ทองทะวัย 1,000 

12 มำรดำนำงนงเยำว์  เกตุแก้ว 1,000 

13 มำรดำนำยนุภำพ  มนต์เลี้ยง 1,000 

14 มำรดำนำงวริษฐำ  วุฒิมำนพ 1,000 

15 มำรดำนำงสำวปัทมำ  คงช่วย 1,000 

16 มำรดำนำงสำวพิมนภำ  ดวงแก้ว 1,000 

17 มำรดำนำงสำวพีรญำ  กัณฑบุตร 1,000 

18 มำรดำนำงสำวสุพรรณิกำร์  ศรีสุวรรณ 1,000 

19 มำรดำนำงสำวสุรีพร  วุฒิมำนพ 1,000 

20 มำรดำนำยพงศ์พัชร  บัวเพชร 1,000 

21 มำรดำนำยสิทธิพร  นิลแสง 1,000 

22 มำรดำนำงพัชรินทร์  สุขใส 1,000 
23 นำยคณิต  หนูทอง 1,000 

24 บิดำนำยพร  พ่วงกิ่ม 1,000 

25 มำรดำนำงอรวรรณ  นังคลำ 1,000 

26 มำรดำนำงสุจิตรำพร  ประสำน 1,000 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 

27 บิดำนำงสำวศศิธร  อิสโร 1,000 
28 นำงสำวนิตยำ  วงศ์วิวัฒน์ 1,000 

29 มำรดำนำงสำวสุธิดำ  สุมงคล 1,000 

 รวมจ านวนเงินทั้งหมด 29,000 
 

 ประมวลภาพงานบ าเพ็ญกุศลศพสมาชิก และทายาทตามกฎหมาย 
  นางธมน  ไชยก าจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  นางอารีย์  อุ่นสกุล 
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  นายเสรี  นังคลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บิดานางสาวจุรีพร  ยืนนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บิดานางสาวพิกุล  บรรเจิดฤทธิ์ 
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  บิดานางวีรวรรณ  จงจิตร  ศิริจิรกาล 
 

 
  บิดานางสาวศรีไพร  อมรฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  บิดานายเศณวี  ฤกษ์มงคล 
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  บิดานายสายชล  โชติรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บิดานายสุรินทร์  ทองทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  บิดานายอ านวย  ทองทะวัย 
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  บิดานางสาวศรีไพร  อมรฤทธิ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  บิดานายเศณวี  ฤกษ์มงคล 
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  บิดานายสายชล  โชติรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  บิดานายสุรินทร์  ทองทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  บิดานายอ านวย  ทองทะวัย 
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  มารดานางนงเยาว์  เกตุแก้ว 
 

 
 
 
 
 
 

 
 มารดานายนุภาพ  มนต์เลี้ยง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 มารดานางวริษฐา  วุฒิมานพ 
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 มารดานางสาวปัทมา  คงช่วย 
 
 

 
 
 
 

 
 มารดานางสาวพิมนภา  ดวงแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 มารดานางสาวพีรญา  กัณฑบุตร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 มารดานางสาวสุพรรณิการ์  ศรีสุวรรณ 
 

 
 
 
 
 



68      รายงานประจำาปี 2563
 

68 รายงานประจ าปี  2563 

 

 มารดานางสาวสุรีพร  วุฒิมานพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 มารดานายพงศ์พัชร  บัวเพชร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 มารดานายสิทธิพร  นิลแสง 
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ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษาบุตรสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนเงิน  (บาท) 
1 นำยกฤษฎำ  จิตสมพงษ์ 1,000 
2 นำงสำวปัทมำ  สุวรรณมณี 1,000 

3 นำงสำววิภำวรรณ  เกิดกัน 1,000 

4 นำงอวยพร  ชูแก้ว 1,000 

5 นำยธีรวัฒน์  พูลผล 1,000 

6 นำงสำวอ่อนอุมำ  ศรีธรรมศักดิ์ 1,000 

7 นำงสำวสำวิตรี  บุญนุชิต 1,500 
8 นำยสุทธิชัย  วทำนิยะกุล 1,500 

9 นำยธรำดล  กิจบรรณ 1,500 

10 นำยเอกวุฒิ  เพชรทองด้วง 1,500 

11 นำงสำวหทัยกำนต์  สวยลึก 1,500 

12 นำงจิรำภรณ์  เหมพันธ์ 1,500 

13 นำงรัชฎำพร  ไชยฤกษ์ 1,500 

14 นำยอรรณพ  ข ำขำว 1,500 

15 นำยพลกฤษณ์  วสีวิวัฒน์ 1,500 

16 นำงพรทิพำ  อุมำรี 2,000 
17 นำงนฤมล  ขุนวีช่วย 2,000 
18 นำงนิลรัตน์  นวกิจไพฑูรย์ 2,000 
19 นำงสำวศุภิษฐฌำณ์  รำชเวช 2,500 
20 นำงชะบำ  อำรีกิจ 2,500 

21 นำงสำวสิริกร เมืองเกิด 2,500 

22 นำงสุคนธ์  ไชยเดช 2,500 

23 นำยเหวียน  โพธิ์ทิพย์ 3,000 
24 นำงจิรำพร  อนุรักษ์ 3,000 
25 นำยสมพร  เรืองอ่อน 3,000 
 รวมจ านวนเงินทั้งหมด 44,500 
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 ประมวลภาพ 
    จับฉลากทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
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 กองทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
 

ที ่ ชื่อสกุล 
ทะเบียน
สมาชิก
เลขที่ 

เงินบ าเหน็จสมาชิก 
เกษียณอายุราชการ 

(บาท) 

อายุการเป็นสมาชิก  
(เดือน) 

1 นำงทัศนีย์  พำเจริญ 00277 9,000 388 
2 นำงสำวมลิวัลย์  สมศักดิ์ 00439 7,000 260 
3 นำยพงศ์ศักดิ์  สังขภิญโญ 00440 7,000 260 
4 นำงสำวทิพพำภรณ์  วัฒโน 00476 7,000 288 
5 นำยทรงพล  โสภณ 01109 2,000 29 
6 นำงณัฐชย์นภัส  แก้วฟุ้งรังษี 00271 9,000 389 
7 นำยเนือง  ภูธรภักดี 00294 9,000 376 
8 นำงสมญำ  เจ้งวัฒนพงศ์ 00333 8,000 338 
9 นำงวรรณี  นนทโชติ 00356 8,000 311 
10 นำงจงดี  สุขพันธ์ 00394 7,000 286 
11 นำงสุนีย์  จิตวิบูรณ์ 00395 7,000 286 

รวมจ านวนทั้งหมด 80,000  
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ประมวลภาพ 
 
  มอบทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 
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 ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ที ่ ชื่อสกุล 
ทะเบียน

สมาชิกเลขที่ 

เงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

(บาท) 

วันที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาล 

1 นำยสุริยะ  วิฤทธิ์ 00807 1,000 19-23 ธ.ค.  2562 
2 นำยสุภำพ  บุญเรือง 00358 1,000 8-16  ธ.ค.  2562 
3 นำยปัญญำ  เลิศไกร 00155 1,000 26-30 ธ.ค.  2562 
4 นำงสำวพันทิพำ  พงศ์ทองเมือง 01162 1,000 2-5  ม.ค.  2563 
5 นำงสำวศิริณทิพย์  ปักแป้น 00806 1,000 6-11 ม.ค.  2563 
6 นำงธมน  ไชยก ำจร 00574 1,000 7-11  ม.ค.  2563 
7 นำงธมน  ไชยก ำจร 00574 1,000 13-16  ม.ค.  2563 
8 นำงร ำเพย  บัวจันทร์ 00547 1,000 17-19 ม.ค.  2563 
9 นำงกัณฑ์จรี  แสวงกำร 00846 1,000 17-21  ม.ค.  2563 
10 ว่ำที่ ร.ต.หญิงใหม่  บัวบำล 00948 1,000 18-21 ม.ค.  2563 
11 นำงณัชฌำ  นนทโชติ 00741 1,000 20-23 ม.ค.  2563 
12 นำงสำวกิติยำ  จิตโชติ 01024 1,000 26 ม.ค. -3 ก.พ.  2563 
13 นำงสำวชุติมำ  ศรีธรรมศักดิ์ 00972 1,000 13-18  ก.พ.  2563 
14 นำยสุรชัย  วังบุญคง 00680 1,000 23-26 ก.พ.  2563 
15 นำงสำวพนิตำ  ขำววงค์ 01079 1,000 24-27  ก.พ.  2563 
16 นำงสำวกุลวดี  จันทร์วิเชียร 01058 1,000 20-24 เม.ย.  2563 
17 นำงสำวนงค์ลักษณ์  สถำพร 01166 1,000 19-21 พ.ค.  2563 
18 นำยภำณุวัฒน์  เพชรโชติ 01020 1,000 22-24  มิ.ย.  2563 
19 นำยรวิศ  ค ำหำญพล 00444 1,000 24 มิ.ย. -2 ก.ค.  2563 
20 นำงสำววิจิตรำ  พรหมจรรย์ 00571 1,000 2-6  ก.ค.  2563 
21 นำงสุพักดิ์  ชูขำว 00673 1,000 8-21 ก.ค.  2563 
22 นำงนิภำพร  ทองค ำชุม 00794 1,000 20-24  ก.ค.  2563 
23 นำงทัศนีย์  พำเจริญ 00277 1,000 21-25  ส.ค.  2563 
24 นำยสุพัฒน์  บุตรดี 00923 1,000 5-16  ก.ย.  2563 
25 นำงสุจิตรำพร  ประสำน 00554 1,000 10-14  ก.ย. 2563 
26 นำงสำวพีรดำว หมัดอ่ำดัม 00971 1,000 23-27  ต.ค.  2563 
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ที ่ ชื่อสกุล 
ทะเบียน

สมาชิกเลขที่ 

เงินสวัสดิการ
รักษาพยาบาล 

(บาท) 

วันที่เข้ารับการ
รักษาพยาบาล 

27 นำงสำวสุธิดำ สุมงคล 00825 1,000 2-5 พ.ย.  2563 
28 นำงสำวศิรินันท์  พันธรักษ์ 00949 1,000 9-13 พ.ย.  2563 
29 นำงสำวปสุตำ  สังข์ศรี 01028 1,000 17-19  ธ.ค.  2563 

รวมจ านวนทั้งหมด 29,000  
 

ประมวลภาพ 
  มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาล 
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มติที่ประชุม 

.......................................................................... .................................................................................... ................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์  พ.ศ.  2563 
 

เรื่อง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิกเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์  พ.ศ.  2563 

เริ่มบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 
2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิก  พ.ศ.  2563  
 

เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญแก่สมาชิก  พ.ศ.  2563 

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  

 
3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญเพ่ืออเนกประสงค์ พ.ศ.  2563  
 

เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามัญเพ่ืออเนกประสงค์ พ.ศ.  2563  

เริ่มบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  

 

มติที่ประชุม
.............................................................................................................................. ................................................  
................................................................................. ............................................................................................. 

 

  4.7  แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ 
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  4.8 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี  2563 
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รายงานประจ าปี  2563  79 
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 มติที่ประชุม

............................................................................................................................. .................................................  

........................................................................................................................................... ................................... 
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 มติที่ประชุม

............................................................................................................................. .................................................  

........................................................................................................................................... ................................... 
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                                       เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

                                       

 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ได้จัดท างบการเงิน              
(งบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด)  ประจ าปีบัญชี  2563  เสนอผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ฯ  ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์  พ.ศ.  2542  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่  36/2563  ในการประชุมครั้งที่  15/2563  เมื่อวันที่  
20 มกราคม  2564  พิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบรับรองงบการเงินประจ าปีบัญชี  2563  (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย) 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีบัญชี  2563 
 

 มติที่ประชุม
......................................................................... ..................................................................................... ................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  5 

  5.1  ขออนุมัติงบการเงิน  ประจ าปี  2563 
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 มติที่ประชุม

............................................................................................................................. .................................................  

........................................................................................................................................... ................................... 
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 มติที่ประชุม

............................................................................................................................. .................................................  

........................................................................................................................................... ................................... 
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  การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด  ประจ าปีบัญชี  
2563  มีก าไรสุทธิจ านวน  13,494,543.53  บาท  คณะกรรมการด าเนินการฯ  ในการประชุมครั้งที่  15/2563   
เมื่อวันที่  20  มกราคม พ.ศ.  2563  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสนอการจัดการจัดสรรก าไรสุทธิตาม    ข้อ 27  
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด  ดังนี้ 
 

 
   
 ***ปี  2562  จัดสรรเงินปันผล  5.20  เงินเฉลี่ยคืน  6.55 

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2563  ตามที่เสนอมีผลดังนี ้

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน
(บำท) (บำท)

1 กำรจดัสรรให้สมำชิก 13,164,543.53 97.56      11,250,882.60 97.57      
1.1 กลับมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน) 10,004,751.00  74.14      8,918,118.00   77.34      
1.2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (ทุนส ารองและทุนสะสมอ่ืน ๆ) 3,159,792.53   23.41      2,332,764.60   20.23      

2 เป็นของสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00       0.22        30,000.00       0.26        
3 เป็นโบนัสกรรมกำร 210,000.00     1.56        181,400.00     1.57        
4 โบนัสเจ้ำหน้ำท่ี 90,000.00       0.67        68,600.00       0.59        

รวม 13,494,543.53 99.99      11,530,882.60 100.00    

ท่ี รำยกำร
ปีบัญชี  2563

%

ปีบัญชี  2562

%

 
 
  คณะกรรมการด าเนินการจึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีบัญชี 2563 

  มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 

ท่ี รำยกำร 2563 คิดเป็น % 2562 คิดเป็น %
1 ทุนส ารองไม่นอ้ยกว่า 10% ของก าไรสุทธิ 1,686,817.94   12.50 1,516,425.68   13.15
2 เงินค่าบ ารุงสันนบิาตสหกรณ์ 30,000.00       0.22 30,000.00       0.26
3 เงินปันผล  5.25 %  แห่งค่าหุ้นที่ช าระของสมาชิก 8,294,630.00   61.47 7,522,300.00   65.24
4 เงินเฉล่ียคืน 7.00 %  ของดอกเบ้ียเงินกู้ 1,710,121.00   12.67 1,395,818.00   12.11
5 ทุนสาธารณประโยชนไ์ม่เกิน 10 % ของก าไรสุทธิ 1,000,000.00   7.41 287,652.92      2.50
6 ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 115,000.00      0.85 115,000.00      1.00
7 โบนสัคณะกรรมการ 210,000.00      1.56 181,400.00      1.57
8 โบนสัเจ้าหนา้ที่ 90,000.00       0.67 68,600.00       0.59
9 ทุนสะสมเพ่ือศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 100,000.00      0.74 50,000.00       0.43
10 ทุนสวัสดิการสมาชิก 257,974.59      1.91 363,686.00      3.15

         ก ำไรสุทธิ 13,494,543.53 100.00    11,530,882.60 100.00    

  5.2  อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ  ประจ าปีบัญชี  2563 
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เปรียบเทียบประมาณการรายได้  รายจ่ายและผลการด าเนินงาน  ประจ าปีบัญชี  2562 และ
ประมาณการปีบัญชี  2563 

ประมาณการ
ประมาณการ ผลการด าเนินงาน ปีบัญชี 2564

รายได้

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 24,844,740.00   24,660,658.71      30,500,000.00        - รายได้ทีเ่กิดจากการให้กู้เงิน

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 50,000.00        150,510.91          80,000.00             - รายได้ทีเ่กิดจากการฝากเงิน

ผลตอบแทนจากลงทนุ 19,000.00        10,997.50            12,000.00             - รายได้ทีเ่กิดจากการลงทนุ

   เงินปันผลหรือประโยชนอ่ื์นใดทีไ่ด้รับ

รายได้อ่ืนๆ 11,000.00        34,156.58            27,000.00             - รายได้อ่ืนๆ ทีไ่ม่ใชด่อกเบ้ีย เชน่ ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า

รวมรายได้ 24,924,740.00   24,856,323.70      30,619,000.00       

ค่าใช้จ่าย

ดอกเบ้ียจ่าย 8,200,000.00    7,826,862.70        11,550,000.00        - ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากและดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืม

ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 4,124,740.00    3,429,387.31        4,217,740.00         - รายจ่ายตามงบประมาณประจ าปี

ค่าใชท้างบัญชี 100,000.00      105,530.16          120,000.00            - ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายทางบัญชอ่ืีนๆ

รวมค่าใช้จ่าย 12,424,740.00   11,361,780.17      15,887,740.00      

ประมาณการายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 12,500,000.00   13,494,543.53      14,731,260.00       

ปีบัญชี 2563
ค าช้ีแจงรายการ

 

5.3 เป้าหมายการด าเนินงาน  ประจ าปี  2564 
 

1.  จ านวนสมาชิก/สมทบ  เข้าใหม่   50  ราย 
2. ทุนเรือนหุ้น     20.00  ล้านบาท 
3. เงินรับฝาก             118.60  ล้านบาท 
  3.1  เงินรับฝากออมทรัพย์  35.00   ล้านบาท 
  3.2  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  80.00   ล้านบาท 
    3.3  เงินรับฝากอุ่นใจวัยเกษียณ                 3.60                       ล้านบาท 

  4.  ให้บริการเงินกู้ยืม    260.00  ล้านบาท 
  4.1  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   30.00   ล้านบาท 
   4.2  เงินกู้สามัญ            220.00   ล้านบาท 
   4.3  เงินกู้พิเศษ    10.00   ล้านบาท 
  5.  ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 14.70   ล้านบาท 
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  คณะกรรมการด าเนินการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป้าหมายการด าเนินงาน  
ประจ าปี  2564 
 
  มติที่ประชุม 

............................................................................................................................. .................................................  

................................................................ ........................................................................... ................................... 
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 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  36  ในการประชุมครั้งที่  15/2563  เมื่อวันที่  20  มกราคม  

2564  พิจารณาเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีบัญชี  2564 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

 

 มติทีป่ระชุม
............................................................................................................................. .................................................  
.......................................................................... .................................................................................................... 

 

5.4 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีบัญชี  2564 
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ปีบัญชี 2564
งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ ค าช้ีแจง

(บาท) (บาท) (บาท)
1. หมวดเงินเดือน 1,191,600.00    1,191,600.00    1,292,280.00   

1.1 ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ี 1,191,600.00    1,191,600.00    1,292,280.00   จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 นครศรีธรรมราช จ ากัด ว่าด้วยเข้าหน้าท่ีและข้อบังคับ

 เก่ียวกับการท างาน พ .ศ. 2550  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  9)

 พ.ศ. 2558  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่รวม  4  คน  เดือนละ
107,690  บาท  จ านวน  12  เดือน  

107,690  บาท  x  12 เดือน  = 1,292,280  บาท

รวมเป็นเงิน  1,292,280 บาท

2. หมวดค่าตอบแทน 458,700.00      403,900.00      471,900.00     

2.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 274,100.00      238,800.00      274,100.00      - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

 - ประธานกรรมการ คร้ังละ 1,200 บาท

1,200 บาท X 13 คร้ัง  = 15,600 บาท

 - คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 12 คน

1,000 บาท X 12 คน X 13 คร้ัง = 156,000  บาท

  - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

500 บาท X 5 คน X 12 คร้ัง = 30,000 บาท

  - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการเงินกู้

500 บาท X 5 คน X 12 คร้ัง = 30,000 บาท

  - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการศึกษาและ

 ประชาสัมพันธ์

500 บาท X 5 คน X 12 คร้ัง = 30,000 บาท

  - อนุกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

5 คน x 500 บาท x 1 คร้ัง  =2,500  บาท

 - อนุกรรมการปรับโครงสร้างหน้ี

5 คน x 500 บาท x 4 คร้ัง  =10,000  บาท

รวมเป็นเงิน  274,100 บาท

ปีบัญชี 2563
รายการ
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 นครศรีธรรมราช จ ากัด ว่าด้วยเข้าหน้าท่ีและข้อบังคับ

 เก่ียวกับการท างาน พ .ศ. 2550  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  9)

 พ.ศ. 2558  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่รวม  4  คน  เดือนละ
107,690  บาท  จ านวน  12  เดือน  

107,690  บาท  x  12 เดือน  = 1,292,280  บาท

รวมเป็นเงิน  1,292,280 บาท

2. หมวดค่าตอบแทน 458,700.00      403,900.00      471,900.00     

2.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 274,100.00      238,800.00      274,100.00      - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการด าเนินการ

 - ประธานกรรมการ คร้ังละ 1,200 บาท

1,200 บาท X 13 คร้ัง  = 15,600 บาท

 - คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 12 คน

1,000 บาท X 12 คน X 13 คร้ัง = 156,000  บาท

  - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการอ านวยการ

500 บาท X 5 คน X 12 คร้ัง = 30,000 บาท

  - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการเงินกู้

500 บาท X 5 คน X 12 คร้ัง = 30,000 บาท

  - ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการศึกษาและ

 ประชาสัมพันธ์

500 บาท X 5 คน X 12 คร้ัง = 30,000 บาท

  - อนุกรรมการจัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

5 คน x 500 บาท x 1 คร้ัง  =2,500  บาท

 - อนุกรรมการปรับโครงสร้างหน้ี

5 คน x 500 บาท x 4 คร้ัง  =10,000  บาท

รวมเป็นเงิน  274,100 บาท

ปีบัญชี 2563
รายการ
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ปีบัญชี 2564

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

2.2 ค่าตอบแทนต าแหน่งผู้จัดการ 42,000.00        42,000.00        42,000.00         - ค่าตอบแทนการปฏิบติงานของผู้จัดการเดือนละ

  3,500 บาท X 12 เดือน = 42,000 บาท

2.3 ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 18,000.00        18,000.00        24,000.00        - ประธานกรรมการเดือนละ 2,000 บาท

2,000 บาท X 12 เดือน = 24,000 บาท

2.4 ค่าตอบแทนเหรัญญิก 14,400.00        14,400.00        18,000.00        - เหรัญญิก เดือนละ 1,500 บาท

1,500 บาท X 12 เดือน = 18,000 บาท

2.5 ค่าตอบแทนเลขานุการ 14,400.00        14,400.00        18,000.00        - เลขานุการ เดือนละ 1,500 บาท

1,500 บาท X 12 เดือน  = 18,000 บาท

2.6 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ์ 39,000.00        19,500.00        39,000.00        - ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ์ฯ  ในการเข้าประชุม

1,500 บาท X 2  คน X 13 คร้ัง  =  39,000  บาท

2.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 28,800.00        28,800.00        28,800.00        - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ  

1,200 บาท X 2  คน X 12  เดือน  =  28,800  บาท

2.8 ค่าล่วงเวลา 10,000.00        10,000.00        10,000.00        - ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีท างาน

นอกเวลาราชการ = 10,000  บาท

2.9 ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาด 12,000.00        12,000.00        12,000.00        - ค่าจ้างพนักงานท าความสะอาดส านักงานสหกรณ์

ส านักงานสหกรณ์ 1,000  บาท X 12 เดือน = 12,000  บาท

2.10 ค่าตอบแทนหน่วยงานการเงิน 6,000.00         6,000.00         6,000.00         - ค่าตอบแทนหน่วยงานการเงินในการจัดเก็บ

เงินให้กับสหกรณ์ฯ เหมาจ่ายปีละ 6,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 471,900  บาท

3. หมวดค่าใช้สอย 1,679,240.00    1,544,106.86    1,592,460.00   

3.1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 50,000.00        14,450.00        50,000.00        - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

บุคลากรสหกรณ์ฯ  ส าหรับการประชุม อบรม

สัมมนา เพ่ือประสานงานและด าเนินการอ่ืน ๆ

ของสหกรณ์ฯ

รายการ

ปีบัญชี 2563

ค าช้ีแจง
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ปีบัญชี 2564

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2 ค่าพาหนะในการเดินทาง 96,000.00        82,400.00        96,000.00        - ค่าพาหนะในการเดินทางท าธุรกรรมทางการเงิน

ท าธุรกรรมทางการเงิน ส าหรับผู้เก่ียวข้องในการเดินทางเพ่ือท าธุรกรรม

 ทางการเงิน  2  คร้ัง  เดือนละ 40 คร้ัง จ านวน 

12 เดือน  จ านวนเงินคร้ังละ 200  บาท

200  บาท X 40 คร้ัง X 12 เดือน =96,000  บาท

3.3 ค่าดูแลโปรแกรมระบบบัญชี 24,000.00        24,000.00        24,000.00        - ค่าดูแลโปรแกรมระบบบัญชีเหมาจ่าย

ปีละ 24,000 บาท 

3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 60,000.00        60,000.00        60,000.00        - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปีบัญชี 

2563 (ต้ังงบประมาณสูงสุดท่ีผู้สอบบัญชี

เสนอราคา)

3.5 ค่ารับรอง 30,000.00        34,523.00        35,000.00        - ค่ารับรองส าหรับคณะกรรมการ  สมาชิก

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ฯ

3.6 ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 207,340.00      207,340.00      231,460.00      - ค่าเงินบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯตามระเบียบ

ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน

พ.ศ.  2550

3.7 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 887,900.00      801,005.30      908,000.00      - ค่าเบ้ียประชุมสมาชิก 

   1,000 บาท X 657  คน = 657,000 บาท

 - ค่าเบ้ียประชุมสมาชิกสมทบ

   500 บาท X 96  คน = 48,000 บาท

 - ค่าจัดท ารายงานประจ าปี  2563 จ านวน 760 เล่ม  

760 เล่ม X  95  บาท = 72,200  บาท

 - ค่าออกแบบปกรายงานกิจการ  500  บาท

 - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  48,000  บาท

 - เงินรางวัลส าหรับสมาชิก  39,000  บาท

 - ของท่ีระลึกส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 6,000 บาท

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีบันทึกภาพและวีดีโอ

จ านวนเงิน 1,500 บาท  จ านวน  5  คน

 - ค่าตอบแทนฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ี 3,000 บาท 

จ านวน  10  คน

รายการ

ปีบัญชี 2563

ค าช้ีแจง
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ปีบัญชี 2564

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.2 ค่าพาหนะในการเดินทาง 96,000.00        82,400.00        96,000.00        - ค่าพาหนะในการเดินทางท าธุรกรรมทางการเงิน

ท าธุรกรรมทางการเงิน ส าหรับผู้เก่ียวข้องในการเดินทางเพ่ือท าธุรกรรม

 ทางการเงิน  2  คร้ัง  เดือนละ 40 คร้ัง จ านวน 

12 เดือน  จ านวนเงินคร้ังละ 200  บาท

200  บาท X 40 คร้ัง X 12 เดือน =96,000  บาท

3.3 ค่าดูแลโปรแกรมระบบบัญชี 24,000.00        24,000.00        24,000.00        - ค่าดูแลโปรแกรมระบบบัญชีเหมาจ่าย

ปีละ 24,000 บาท 

3.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 60,000.00        60,000.00        60,000.00        - ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจ าปีบัญชี 

2563 (ต้ังงบประมาณสูงสุดท่ีผู้สอบบัญชี

เสนอราคา)

3.5 ค่ารับรอง 30,000.00        34,523.00        35,000.00        - ค่ารับรองส าหรับคณะกรรมการ  สมาชิก

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ฯ

3.6 ค่าบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 207,340.00      207,340.00      231,460.00      - ค่าเงินบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯตามระเบียบ

ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน

พ.ศ.  2550

3.7 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 887,900.00      801,005.30      908,000.00      - ค่าเบ้ียประชุมสมาชิก 

   1,000 บาท X 657  คน = 657,000 บาท

 - ค่าเบ้ียประชุมสมาชิกสมทบ

   500 บาท X 96  คน = 48,000 บาท

 - ค่าจัดท ารายงานประจ าปี  2563 จ านวน 760 เล่ม  

760 เล่ม X  95  บาท = 72,200  บาท

 - ค่าออกแบบปกรายงานกิจการ  500  บาท

 - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  48,000  บาท

 - เงินรางวัลส าหรับสมาชิก  39,000  บาท

 - ของท่ีระลึกส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 6,000 บาท

 - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีบันทึกภาพและวีดีโอ

จ านวนเงิน 1,500 บาท  จ านวน  5  คน

 - ค่าตอบแทนฝ่ายจัดเตรียมสถานท่ี 3,000 บาท 

จ านวน  10  คน

รายการ

ปีบัญชี 2563

ค าช้ีแจง
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ปีบัญชี 2564

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

 - ค่าตอบแทนฝ่ายลงทะเบียน 3,000 บาท 

 จ านวน  10  คน

 - ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกต้ัง 2,000 บาท 

จ านวน  5  คน

 - ค่าผลิตส่ือประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ฯ  

งานออกเบบแบนเนอร์แนะน าตัวผู้สมัครกรรมการ

1,650  บาท

งานออกแเบบแบนเนอร์แนะน าตัวผู้สมัคร

ผู้ตรวจสอบกิจการ  300  บาท

งานออกแบบแบนเนอร์งานฉากเวที  200  บาท

งานออกแบบแบนเนอร์กิจกรรม

ประชุมใหญ่  200  บาท

ป้ายไวนิลติดบอร์ดแนะน าผู้สมัคร

คณะกรรมการ  900  บาท

ป้ายไวนิลติดบอร์ดแนะน าผู้สมัคร

ผู้ตรวจสอบกิจการ  900  บาท

ป้ายประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ฯ

หน้าส านักงานสหกรณ์ฯ  1,650 บาท

ป้ายต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่  2,000 บาท

 - ค่าห้องประชุม 20,000 บาท

รวมเป็นเงิน  908,000  บาท

3.8 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ 20,000.00        14,170.00        20,000.00        - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์สหกรณ์ฯ

3.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00        9,885.00         25,000.00        - ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเพ่ือ

ท าธุรกรรมทางการเงิน และค่าธรรมเนียมอ่ืน

รายการ

ปีบัญชี 2563

ค าช้ีแจง
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ปีบัญชี 2564

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.10 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00        3,339.00         30,000.00        - ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีตามระเบียบสหกรณ์ฯ

3.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 36,000.00        34,200.00        36,000.00        - ค่าเงินสมทบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม

3.12 เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม 1,000.00         720.00            1,000.00         - ค่าเงินกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม

3.13 ค่าส่ือสาร 35,000.00        23,852.56        35,000.00        - ค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือนของสหกรณ์ฯ  

ค่าส่งเอกสารถึงสมาชิก และหน่วยงานอ่ืนฯ 

3.14 ค่าตกแต่งส านักงาน 55,000.00        1,500.00         35,000.00        - ค่าตกแต่งส านักงานสหกรณ์ฯ ตามความจ าเป็น
3.15 ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี 12,000.00        11,983.00        -                - ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ
3.16 ค่าปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชี 5,000.00         -                5,000.00        ค่าปรับปรุงโปรแกรมฯ  ระบบงานอ่ืน ๆ
3.17 ค่าสงเคราะห์เก่ียวกับการศพสมาชิก  120,000.00      220,000.00      -                - ค่าสงเคราะห์ฯ  ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
และคู่สมรส  (กรณีเสียชีวิต) เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับการศพฯ พ.ศ. 2559
3.18 ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 739.00            1,000.00         - ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

จ่ายตามจ านวนสมาชิกคงเหลือส้ินปี
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  1,592,460 บาท

4. หมวดค่าวัสดุ 180,000.00      150,228.32      180,000.00     
4.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 180,000.00      150,228.32      180,000.00      - ค่าแบบพิมพ์ ค่าเคร่ืองเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร

และวัสดุอ่ืนท่ีใช้ในงานสหกรณ์ฯ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 20,000.00        20,000.00        20,000.00       
5.1 ค่าสาธารณูปโภค 20,000.00        20,000.00        20,000.00        - ค่าสาธารณูปโภค จ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง 201,800.00      243,949.00      169,000.00     
6.1 เคร่ืองส ารองไฟ 2,800.00         1,900.00         -               
6.2 โปรแกรมสอบถามข้อมูลสหกรณ์ 60,000.00        60,000.00        -               
     ส าหรับสมาชิก
6.3 ชุดคอมพิวเตอร์ (เคร่ือง sever) 120,000.00      115,640.00      -               
6.4  ป้ายบุคลากรสหกรณ์ฯ 9,000.00         8,850.00         -               
6.5  ตู้เก็บเอกสาร 10,000.00        9,859.00         -               
6.6 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 12,000.00        -               
6.7 โทรศัพท์มือถือ 10,990.00        -               
6.8 เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 6,990.00         -               
6.9 กระติกน้ าร้อน 1,850.00         -               
6.10 ตู้เก็บเอกสาร 2,980.00         -               
6.11 ตู้เก็บของ 12,890.00        -               
6.12 เคร่ืองนับธนบัตร 45,000.00       
6.13 เคร่ืองพร้ินเตอร์ 15,000.00       
6.14 เคร่ืองปรับอากาศ 20,000.00       
6.15 โปรเจคเตอร์ 39,000.00       
6.6 ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก 50,000.00       
       (Mobile Application)

รายการ

ปีบัญชี 2563

ค าช้ีแจง
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ปีบัญชี 2564

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)

3.10 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 15,000.00        3,339.00         30,000.00        - ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีตามระเบียบสหกรณ์ฯ

3.11 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 36,000.00        34,200.00        36,000.00        - ค่าเงินสมทบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม

3.12 เงินกองทุนทดแทนประกันสังคม 1,000.00         720.00            1,000.00         - ค่าเงินกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม

3.13 ค่าส่ือสาร 35,000.00        23,852.56        35,000.00        - ค่าใช้บริการโทรศัพท์รายเดือนของสหกรณ์ฯ  

ค่าส่งเอกสารถึงสมาชิก และหน่วยงานอ่ืนฯ 

3.14 ค่าตกแต่งส านักงาน 55,000.00        1,500.00         35,000.00        - ค่าตกแต่งส านักงานสหกรณ์ฯ ตามความจ าเป็น
3.15 ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ี 12,000.00        11,983.00        -                - ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ
3.16 ค่าปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชี 5,000.00         -                5,000.00        ค่าปรับปรุงโปรแกรมฯ  ระบบงานอ่ืน ๆ
3.17 ค่าสงเคราะห์เก่ียวกับการศพสมาชิก  120,000.00      220,000.00      -                - ค่าสงเคราะห์ฯ  ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
และคู่สมรส  (กรณีเสียชีวิต) เพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับการศพฯ พ.ศ. 2559
3.18 ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 739.00            1,000.00         - ค่าบ ารุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

จ่ายตามจ านวนสมาชิกคงเหลือส้ินปี
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  1,592,460 บาท

4. หมวดค่าวัสดุ 180,000.00      150,228.32      180,000.00     
4.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 180,000.00      150,228.32      180,000.00      - ค่าแบบพิมพ์ ค่าเคร่ืองเขียน  ค่าถ่ายเอกสาร

และวัสดุอ่ืนท่ีใช้ในงานสหกรณ์ฯ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 20,000.00        20,000.00        20,000.00       
5.1 ค่าสาธารณูปโภค 20,000.00        20,000.00        20,000.00        - ค่าสาธารณูปโภค จ่ายให้มหาวิทยาลัยฯ
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง 201,800.00      243,949.00      169,000.00     
6.1 เคร่ืองส ารองไฟ 2,800.00         1,900.00         -               
6.2 โปรแกรมสอบถามข้อมูลสหกรณ์ 60,000.00        60,000.00        -               
     ส าหรับสมาชิก
6.3 ชุดคอมพิวเตอร์ (เคร่ือง sever) 120,000.00      115,640.00      -               
6.4  ป้ายบุคลากรสหกรณ์ฯ 9,000.00         8,850.00         -               
6.5  ตู้เก็บเอกสาร 10,000.00        9,859.00         -               
6.6 ตู้แอมป์อเนกประสงค์ 12,000.00        -               
6.7 โทรศัพท์มือถือ 10,990.00        -               
6.8 เคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 6,990.00         -               
6.9 กระติกน้ าร้อน 1,850.00         -               
6.10 ตู้เก็บเอกสาร 2,980.00         -               
6.11 ตู้เก็บของ 12,890.00        -               
6.12 เคร่ืองนับธนบัตร 45,000.00       
6.13 เคร่ืองพร้ินเตอร์ 15,000.00       
6.14 เคร่ืองปรับอากาศ 20,000.00       
6.15 โปรเจคเตอร์ 39,000.00       
6.6 ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก 50,000.00       
       (Mobile Application)

รายการ

ปีบัญชี 2563

ค าช้ีแจง

                         

 



114      รายงานประจำาปี 2563
 

114 รายงานประจ าปี  2563 

 

ปีบัญชี 2564
งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ

(บาท) (บาท) (บาท)
7. หมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ 45,700.00        44,151.11        47,500.00       
7.1 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 10,000.00        9,349.67         12,000.00        - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์ฯ
7.2 ค่าเช่าตู้นิรภัย 3,000.00         2,568.00         3,000.00         - ค่าเช่าตู้นิรภัยส าหรับเก็บเอกสารส าคัญของสหกรณ์ฯ
7.3 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 700.00           680.52            700.00           - ค่าเช่าพ้ืนท่ีโดเมน (เหมาจ่ายรายปี)
7.4 ค่าประกันความเสียหายอาคารส านักงาน 3,000.00         2,788.54         2,800.00         - ค่าประกันอัคคีภัยทรัพย์สินและอาคาร
สหกรณ์ฯ ส านักงานสหกรณ์ฯ 
7.5 ค่าประกันภัยส าหรับเงินสด 29,000.00        28,764.38        29,000.00        - ค่าประกันความความสูญเสียของเงิน

ของสหกรณ์ฯ
8. โครงการตามแผนกลยุทธ์ 307,900.00      252,012.00      444,600.00     
8.1 โครงการศึกษาดูงาน 83,000.00        52,990.00        164,700.00      - ระยะเวลาโครงการศึกษาดูงาน จ านวน 5 วัน 4 คืน

 - จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน  21  คน
 - ค่าเบ้ียเล้ียง  300 บาท X 21 คน  X  5 วัน 
  = 31,500  บาท
 - ค่าท่ีพัก  1,800 บาท X 11 ห้อง X 4 คืน  
 = 79,200  บาท
 - ค่าพาหนะ  1,800 บาท X 3 คัน X 5 วัน  
   = 27,000 บาท
 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  =  8,000 บาท  X 3 คัน 
 =  24,000 บาท
 - ค่าของท่ีระลึก  = 3,000 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  164,700 บาท
8.2 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 20,000.00        21,300.00        60,000.00        - ระยะเวลาโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี  2563 จ านวน  2  วัน  1  คืน

 - จ านวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการจ านวน  21  คน
 - ค่าท่ีพัก  1,800 บาท X11 ห้อง X 1 คืน  
  = 19,800  บาท
 - ค่าพาหนะ  1,800 บาท X 2 คัน X 2 วัน  
  = 7,200  บาท
 - ค่าอาหาร 300 บาท X 21 คน X1 วัน 
 = 6,300 บาท
 - ค่าอาหาร 600 บาท X 21 คน X1 วัน 
 = 12,600 บาท

รายการ
ปีบัญชี 2563

ค าช้ีแจง
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งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท)

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  =  4,000 บาท  X 2 คัน
 =  8,000 บาท
 - ค่าวัสดุ  =  6,100 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  60,000 บาท
8.3 โครงการพัฒนาระบบ ICT 25,000.00        14,250.00        25,000.00         - ค่าเช่าระบบพัฒนา ICT   และค่าบริการ
เพ่ือการบริหารจัดการ
8.4 ค่าพัฒนาเว็บไซต์ 5,000.00         3,000.00         5,000.00         - ค่าปรับปรุง พัฒนาเว็ปไซต์สหกรณ์ฯ
8.5 โครงการสมาชิกสัมพันธ์ 50,000.00        49,939.00        50,000.00        - ค่าของท่ีระลึกส าหรับสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ

สมาชิกสัมพันธ์
8.6 โครงการเพ่ิมเงินฝากแก่สมาชิกในวันเกิด 77,900.00        71,100.00        79,900.00        - เงินฝากให้สมาชิกในวันเกิด 

คนละ 100 บาท
สมาชิกส้ินปี  2563  จ านวน 749  คน 
100 บาท X749 คน = 74,900  บาท

 สมาชิกเป้าหมาย ปี 2564 จ านวน  50 คน
 100 บาท X 50 คน = 5,000  บาท

 รวมเป็นเงิน  79,900  บาท
8.7 โครงการอบรมความรู้ด้านสหกรณ์ 30,000.00        27,963.00        30,000.00        - ค่าวิทยากร  2 คน X 600 X 6 ช่ัวโมง 

  = 7,200  บาท
ให้แก่สมาชิก  - ค่าอาหารและอาหารว่าง  100 คน X 200  

  = 20,000  บาท
 - ค่าวัสดุในการอบรม  =  2,800 บาท

 รวมเป็นเงิน  30,000  บาท
8.8 โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก 17,000.00        11,470.00        30,000.00        - ค่าวิทยากร  1 คน X 600 X 3 ช่ัวโมง X 2 คร้ัง

  = 3,600  บาท
 - ค่าอาหารและอาหารว่าง  40 คน X 200 บาท X 2 คร้ัง
 = 16,000 บาท
 - ค่าวัสดุในการอบรม  5,200 บาท X 2 คร้ัง = 10,400 บาท

 รวมเป็นเงิน  30,000  บาท
รวม 4,084,940.00    3,849,947.29    4,217,740.00   

รายการ
ปีบัญชี 2563

ค าช้ีแจง
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งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท)

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง  =  4,000 บาท  X 2 คัน
 =  8,000 บาท
 - ค่าวัสดุ  =  6,100 บาท

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  60,000 บาท
8.3 โครงการพัฒนาระบบ ICT 25,000.00        14,250.00        25,000.00         - ค่าเช่าระบบพัฒนา ICT   และค่าบริการ
เพ่ือการบริหารจัดการ
8.4 ค่าพัฒนาเว็บไซต์ 5,000.00         3,000.00         5,000.00         - ค่าปรับปรุง พัฒนาเว็ปไซต์สหกรณ์ฯ
8.5 โครงการสมาชิกสัมพันธ์ 50,000.00        49,939.00        50,000.00        - ค่าของท่ีระลึกส าหรับสมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการ

สมาชิกสัมพันธ์
8.6 โครงการเพ่ิมเงินฝากแก่สมาชิกในวันเกิด 77,900.00        71,100.00        79,900.00        - เงินฝากให้สมาชิกในวันเกิด 

คนละ 100 บาท
สมาชิกส้ินปี  2563  จ านวน 749  คน 
100 บาท X749 คน = 74,900  บาท

 สมาชิกเป้าหมาย ปี 2564 จ านวน  50 คน
 100 บาท X 50 คน = 5,000  บาท

 รวมเป็นเงิน  79,900  บาท
8.7 โครงการอบรมความรู้ด้านสหกรณ์ 30,000.00        27,963.00        30,000.00        - ค่าวิทยากร  2 คน X 600 X 6 ช่ัวโมง 

  = 7,200  บาท
ให้แก่สมาชิก  - ค่าอาหารและอาหารว่าง  100 คน X 200  

  = 20,000  บาท
 - ค่าวัสดุในการอบรม  =  2,800 บาท

 รวมเป็นเงิน  30,000  บาท
8.8 โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก 17,000.00        11,470.00        30,000.00        - ค่าวิทยากร  1 คน X 600 X 3 ช่ัวโมง X 2 คร้ัง

  = 3,600  บาท
 - ค่าอาหารและอาหารว่าง  40 คน X 200 บาท X 2 คร้ัง
 = 16,000 บาท
 - ค่าวัสดุในการอบรม  5,200 บาท X 2 คร้ัง = 10,400 บาท

 รวมเป็นเงิน  30,000  บาท
รวม 4,084,940.00    3,849,947.29    4,217,740.00   

รายการ
ปีบัญชี 2563
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 หมายเหตุ    .          6.  ห ว ค่ ค ุภัณฑ์ ิ่ง ่   ้ งปี ัญช   2563      ั ท ่   
        6. 0   ู้   ป์    ป   งค ์ จ   ว  งิ    2,000    ท   
        6.    โท ศัพท์ ื ถื   จ   ว  งิ    0,990    ท   
        6. 2   ค ื่ งท       ้  -      ็   จ   ว  งิ   6,990    ท 
        6. 3      ิ      ้    จ   ว  งิ   ,850    ท 
        6. 4   ู้  ็         จ   ว  งิ   2,980    ท  
        6. 5   ู้  ็ ข ง  จ   ว  งิ   2,890    ท 
    ว จ   ว  งิ ห ว ค่ ค ุภัณฑ์ ิ่ง ่   ้ ง    ั ท ่ 6. 0-6. 5  ทั งห   ป็ จ   ว  งิ   47,700  
  ท  ใ    ป  ชุ ค ั งท ่   4/2563    ื่ วั ท ่  25  พฤศจิ      2563  ท ่ป  ชุ คณ             ิ      ุ ั ิ
ให้ใช้ง ป    ณจ         3.  ห ว ค่ ใช้     3. 4 ค่     ่ง    ั ง    ซึ่งท ่ป  ชุ ใหญ่  ุ ั ิง ป    ณไว้
จ   ว  งิ   55,000    ท 
   2. ง ป    ณ   จ่  ข้ ง ้ ไ ่ไ ้ ว  ้ ทุ         ิ ง    ช่           จ่   งิ  ู้ ื ,         
จ่   งิ  ั ฝ       ค่ ใช้จ่  ท ง ัญช    ช่   ค่     ห ็จ จ้ ห ้ ท ่ ค่   ื่    ค    ิทธิป  โ ช ์ ั จ่       
ค่ ใช้จ่  ท ง ัญช  ่ื  ๆ    ป็  ้  
   3. ค่ ใช้จ่  ทุ ห ว   ถัว ฉ  ่ จ่  ไ ้     ว้   ห ว ท ่    งิ   ื      ห ว ท ่  6  ค ุภัณฑ์   
 ิ่ง ่   ้ ง 
 
เอกสารแนบ  1 
    
ประมาณการเครื่องใช้/อุปกรณ์ส านักงาน  ปี  2564 

ที ่ รายการ จ านวน ราคา/หน่วย รวม 
1  ค ื่ ง ั ธ  ั       45,000 45,000 
2  ค ื่ งพ ิ      ์      5,000  5,000 
3  ค ื่ งป ั     ศ   20,000 20,000 
4 โป  จ็ค    ์     39,000 39,000 
5        ถ  ข้  ู    ชิ      50,000 50,000 
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ ากัด ได้ก ำหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกัน
ส ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำรด ำเนินงำน วงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 ถ้ำประชุมใหญ่ยังมิได้ก ำหนด หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
กำรค้ ำประกันส ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันส ำหรับปีก่อนไปพลำง 
 ข้อ 18 กำรกู้ยืมเงินหรือกำรค้ ำประกัน สหกรณ์อำจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญำใช้เงิน หรือตรำ
สำรกำรเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด ส ำหรับใช้เป็นทุนด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ได้ตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภำยในวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันประจ ำปีตำม ข้อ 17  
 วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันของสหกรณ์ ประจ ำปีบัญชี 2563 นำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำม
เห็นชอบจ ำนวน 120 ล้ำนบำท  มีข้อมูลดังนี้ 

 เงินกู้ยืม 
 

 วงเงินกู้ / 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 

ยอดหนี้ 
คงเหลือ 

31 ธ.ค. 2563 

วงเงินกู้ยืม 
คงเหลือ 

31 ธ.ค. 2563 

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) 
ณ 31 ธันวาคม  2563 

วงเงินตั๋วสัญญำใช้เงินธนำคำรออมสิน 30.00 -    30.00 4.40% 
รวมเงินวงกู้ยืมระยะสั้น 30.00 - 30.00   

เงินกู้ยืมระยะยาว 
   

  
รวมวงเงินกู้ระยะยาว - - -   

เงินรับฝำกสหกรณ์อื่น  0.31 0.31 0.31 3.00% 
(สหกรณ์กำรเกษตรพัฒนำ 
ชนบทนบพิต ำ จ ำกัด) 

   
  

รวมวงเงินกู้ยืม 30.31 0.31 30.31   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5.5 ก าหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  พ.ศ.  2564 
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 ทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง 
 

ที ่ รายการ  จ านวนเงิน ( บาท )  
1 ทุนเรือนหุ้น 168,237,700.00 
2 ทุนส ำรอง 13,895,020.95 
  รวม 182,132,720.95 
  1.5 เท่ำ ( ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ำรอง) 273,198,031.43 

 
 
ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์  ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบวงเงินกำรกู้ยืมหรือกำรกำรค้ ำประกันของสหกรณ์  พ.ศ.  
2561 
7.2 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ัวไปส ำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท 
     7.2.1 พิจำรณำจำกทุนเรือนหุ้นท่ีพิจำรณำแล้วรวมกับทุนส ำรองของสหกรณ์ตำมงบทดลอง  ณ  วันสิ้นเดือนสุดท้ำย  ก่อนวันประชุมใหญ่ 
     7.2.2 ก ำหนดค่ำสัมประสิทธิ์ในกำรค ำนวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตำมประเภทของสหกรณ์  ดังน้ี 
          (1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ถือใช้วงเงินกำรกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน  1.5 เท่ำ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ำรองของสหกรณ์ 
          (2)  ประเภทของสหกรณ์ร้ำนค้ำ... 

 
 วงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันของสหกรณ์ ตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก ำหนด คือ ไม่เกิน 1.5  

เท่ำ  ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ำรอง  จ ำนวน  273.20  ล้ำนบำท  ในปีบัญชี 2564  สหกรณ์มีเงินทุน
เพียงพอในกำรให้บริกำรสมำชิก  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนมีสภำพคล่อง  รองรับกำรขยำยกำรให้บริกำร  ส ำรอง
กำรขำดสภำพคล่องในระยะสั้น  ๆ  ดังนั้น  จึงขอเสนอก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค้ ำประกันของสหกรณ์  
ประจ ำปี  2564 จ ำนวน  120  ล้ำนบำท  ซึ่งไม่เกิน  1.5  เท่ำของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ำรอง 

 คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ ำประกันของ
สหกรณ์  ประจ ำปี   2564  จ ำนวนเงิน  120 ล้ำนบำท 

  
 มติที่ประชุม

............................................................................................................................. .................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  36/2563  ในการประชุมครั้งที่  15/2563  เมื่อวันที่  20  มกราคม 
2564 มีมติให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี  จ านวน  2  บริษัท  (มีผู้เสนอราคาเป็นผู้สอบบัญชี 2 บริษัท)  ต่อที่
ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี  2564  รายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด คุณมีชัย  มิตรารมย์ คุณยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 

1. วัตถุประสงค์และขอบเขต
การตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของผู้ใช้งบการเงินที่มีต่อ
งบการเงินของสหกรณ์ว่า  สหกรณ์ได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายสหกรณ์  กฎหมายอื่น  ๆที่
เกี่ยวข้อง  และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด เพื่อ
แสดงความเห็นว่างบการเงินโดยรวมของ
สหกรณ์ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง อั น เป็ น
สาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจาการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญ ชีซึ่ งรวมความเห็นของ
ข้ าพ เจ้ าอ ยู่ ด้ ว ยค วาม เช่ื อ มั่ น อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 

 

 

2. ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญช ี

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญใน
งบการเงิน 
-ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบ 
-ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้น
โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการด าเนินการ 
-ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหา
ของงบการเงินโดยรวม 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญในงบการเงิน 
- ท าความเข้าใจในระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
-ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการใช้ 
-สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการด าเนินการ 
-ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม 

 
 
 

5.6  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2564 และก าหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี 
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 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  36/2563  ในการประชุมครั้งที่  15/2563  เมื่อวันที่  20  มกราคม 
2564 มีมติให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี  จ านวน  2  บริษัท  (มีผู้เสนอราคาเป็นผู้สอบบัญชี 2 บริษัท)  ต่อที่
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รายละเอียด คุณมีชัย  มิตรารมย์ คุณยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
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ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด เพื่อ
แสดงความเห็นว่างบการเงินโดยรวมของ
สหกรณ์ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล
ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จ ริ ง อั น เป็ น
สาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจาการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญ ชีซึ่ งรวมความเห็นของ
ข้ าพ เจ้ าอ ยู่ ด้ ว ยค วาม เช่ื อ มั่ น อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล 

 

 

2. ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญช ี

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญใน
งบการเงิน 
-ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบ 
-ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี
ที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้น
โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการด าเนินการ 
-ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหา
ของงบการเงินโดยรวม 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญในงบการเงิน 
- ท าความเข้าใจในระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
-ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการใช้ 
-สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการด าเนินการ 
-ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม 

 
 
 

5.6  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2564 และก าหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี 
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รายละเอียด คุณมีชัย  มิตรารมย์ คุณยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 

3. การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อย
ปีละ  4 ครั้ง  และมอบหมายใหผู้ช่้วยผู้สอบ
บัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-5 วันท าการ และเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุม
ใหญ่ประจ าปี  จ านวน 2 ครั้ง  รวมเข้า
ปฏิบัติงาน  6  ครั้ง  โดยมีจ านวนผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีไม่น้อยกว่า  3-5 คน 

ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองและ
ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีตรวจสอบบัญชีอย่าง
น้อยปีละ  5 ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า  2-4
วันท าการ  โดยมีจ านวนผู้ช่วยผูส้อบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 3-5  คน  รวมการเข้าประชุม
ใหญ่ประจ าป ี

4. ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญช ี

คิดตามปริมาณธุรกิจ  ความเสีย่งในการสอบ
บัญชีภารกิจท่ีนายทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  จ านวนเงิน 
60,000  บาท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ  ความเสีย่งในการ
สอบบัญชีภารกิจที่นายทะเบียนสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
จ านวนเงิน 60,000  บาท 

5. การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญช ี

- รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบญัชีประจ าปี  ตาม
ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 
- ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือ
เป็นค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด 
-ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้งตามที่
สหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานการสอบบญัชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ  
- รายงานการสอบบญัชีประจ าปี  ตาม
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
- ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหาร
การเงินตามทีเ่ห็นสมควร โดยไม่ถอืเป็น
ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
- ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง
ตามที่สหกรณร์้องขอ 

 
 คณะกรรมการด าเนินการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2564  
และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 
 

 มติที่ประชุม
...................................................................................................................................................... ...........  
...................................................................................................................... ........................................... 
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 ตามแผนงานประจ าปี 2564 ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบงาน โดยให้สมาชิกด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง เช่น ระบบสอบถามข้อมูลผ่านเว็บฯ ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ นั้น 
 ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 38 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออก
ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 
2558 ก าหนดดังนี้ 
 “สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและมีความประสงค์อ านวย
ความสะดวกแก่สมาชิก โดยให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองในการท าธุรกรรมกับสหกรณ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ เช่น ข้อมูลส่วนตัว จ านวนเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก รายการเรียกเก็บเงินกู้และดอกเบี้ย 
เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินที่ก าหนดให้สหกรณ์
ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สหกรณ์ต้องด าเนินการให้
สมาชิกสามารถเรียกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบได้ เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลการท าธุรกรรมกับสหกรณ์ ซึ่งการให้สมาชิกเรียกพิมพ์ใบเส ร็จรับเงินจากระบบผ่านทาง
เว็บไซต์ของสหกรณ์ถือเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง จึงให้สหกรณ์ด าเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดวาระการประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา เรื่อง การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล ความจ าเป็นและวิธีปฏิบัติเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบก่อนการ
ประชุมใหญ่ 

1)  เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด รวมถึงระเบียบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

2)  การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ     
ว่าด้วยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานของรัฐใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วไป 

 ก าหนดระบบการควบคุมภายในด้วยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์และมาตรการ 
รักษาความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ที่เหมาะสมและรัดกุม รวมถึงก ากับ
ดูแลให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
มาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยส าหรับสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรที่ใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553” 
 
 

5.7  การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สหกรณ์ 
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รายละเอียด คุณมีชัย  มิตรารมย์ คุณยุวดี  มหาศักดิ์พันธ์ 

3. การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อย
ปีละ  4 ครั้ง  และมอบหมายใหผู้ช่้วยผู้สอบ
บัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง  
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-5 วันท าการ และเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและประชุม
ใหญ่ประจ าปี  จ านวน 2 ครั้ง  รวมเข้า
ปฏิบัติงาน  6  ครั้ง  โดยมีจ านวนผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีไม่น้อยกว่า  3-5 คน 

ข้าพเจ้าจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองและ
ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีตรวจสอบบัญชีอย่าง
น้อยปีละ  5 ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า  2-4
วันท าการ  โดยมีจ านวนผู้ช่วยผูส้อบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 3-5  คน  รวมการเข้าประชุม
ใหญ่ประจ าป ี

4. ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญช ี

คิดตามปริมาณธุรกิจ  ความเสีย่งในการสอบ
บัญชีภารกิจท่ีนายทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  จ านวนเงิน 
60,000  บาท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ  ความเสีย่งในการ
สอบบัญชีภารกิจที่นายทะเบียนสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด  
จ านวนเงิน 60,000  บาท 

5. การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญช ี

- รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบญัชีประจ าปี  ตาม
ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 
- ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือ
เป็นค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด 
-ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้งตามที่
สหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานการสอบบญัชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ  
- รายงานการสอบบญัชีประจ าปี  ตาม
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
- ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหาร
การเงินตามทีเ่ห็นสมควร โดยไม่ถอืเป็น
ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
- ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง
ตามที่สหกรณร์้องขอ 

 
 คณะกรรมการด าเนินการจึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2564  
และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 
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...................................................................................................................................................... ...........  
...................................................................................................................... ........................................... 
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 ตามแผนงานประจ าปี 2564 ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบงาน โดยให้สมาชิกด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง เช่น ระบบสอบถามข้อมูลผ่านเว็บฯ ระบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ นั้น 
 ตามหนังสือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/ว 38 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออก
ใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 
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 “สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลและมีความประสงค์อ านวย
ความสะดวกแก่สมาชิก โดยให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองในการท าธุรกรรมกับสหกรณ์ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ เช่น ข้อมูลส่วนตัว จ านวนเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก รายการเรียกเก็บเงินกู้และดอกเบี้ย 
เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินที่ก าหนดให้สหกรณ์
ต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการรับเงินและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สหกรณ์ต้องด าเนินการให้
สมาชิกสามารถเรียกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบได้ เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลการท าธุรกรรมกับสหกรณ์ ซึ่งการให้สมาชิกเรียกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบผ่านทาง
เว็บไซต์ของสหกรณ์ถือเป็นการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง จึงให้สหกรณ์ด าเนินการ ดังนี้ 

คณะกรรมการด าเนินการ ก าหนดวาระการประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา เรื่อง การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผล ความจ าเป็นและวิธีปฏิบัติเป็นหนังสือให้สมาชิกทราบก่อนการ
ประชุมใหญ่ 

1)  เมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติอนุมัติให้สหกรณ์ท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด รวมถึงระเบียบอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

2)  การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ     
ว่าด้วยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้ประกอบการเอกชนและหน่วยงานของรัฐใช้ถือปฏิบัติโดยทั่วไป 

 ก าหนดระบบการควบคุมภายในด้วยการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์และมาตรการ 
รักษาความปลอดภัยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ที่เหมาะสมและรัดกุม รวมถึงก ากับ
ดูแลให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
มาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยส าหรับสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกรที่ใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553” 
 
 

5.7  การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สหกรณ์ 
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จัดให้มีรายงานการรับเงิน โดยแสดงรายการตามใบรับเงินเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการ 
บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 คณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาดังนี้ 
สมาชิกสามารถเรียกดูข้อมูลได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องจัดเก็บเอกสารเนื่องจากสามารถเรียกดูข้อมูล

ปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลังได้ตามสมควร 
1)  สมาชิกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ การที่ให้สมาชิกพิมพ์ใบรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

จะช่วยลดเวลาการท างาน ลดต้นทุนการจัดซื้อแบบพิมพ์ใบรับเงิน(แบบปกปิด) ลดพ้ืนที่การจัดเก็บส าเนาใบรับ
เงิน และต้นทุนกรณีสมาชิกขอส าเนาใบรับเงินย้อนหลัง 

2)  ช่วยลดการใช้กระดาษ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบ
ให้เสนอที่ประชุมใหญ่ เพ่ือขออนุมัติยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 และ
พิจารณาการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์ ( พิมพ์ใบรับเงินจากระบบ ) 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์และ 
ขออนุมัติยกเลิกการพิมพ์ใบรับเงินประจ าเดือน 
 
       มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................  
........................................................................................................................................... ................................... 
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       มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................  
........................................................................................................................................... ................................... 
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       5.8.1  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี  2564 
        อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจ ากัด 
พ.ศ.  2549   ข้อ 72  ว่าด้วยคณะกรรมการด าเนินการ  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่  
11/2563  เมื่อวันที่ 28  ตุลาคม 2563  ก าหนดให้สหกรณ์ด าเนินการรับสมัครคณะกรรมการด าเนินการ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 5 คน  แทนต าแหน่งท่ีว่างซึ่งครบวาระ  เพ่ือน าเสนอที่
ประชุมใหญ่ประจ าปี  2563  เลือกตั้ง  ดังนี้ 

  รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ  ในปี  2563  ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายวินัย  จินดาวัฒน์ ประธานกรรมการ วาระท่ี  2  ปีที่  2 
2. นางสุภาวดี  หนูเจริญ กรรมการ วาระท่ี  2  ปีที่  2 
3. นายก่อกานต์  ประเสริฐ กรรมการ วาระที่  1  ปีที่  2 
4. นายคมกฤช  แก่นทอง กรรมการ วาระท่ี  1  ปีที่  2 
5. นางร าเพย  บัวจันทร์ กรรมการ วาระท่ี  2  ปีที่  2 
6. นายภาณุวัฒน์  เพชรโชติ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีที่  2 

 
กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งตามวาระ  ในปี 2563 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายประหยัด  เกษม รองประธานกรรมการ  คนที่  1 วาระท่ี  2  ปีที่  1 
2. นายสมพงค์  เหมือนเพชร รองประธานกรรมการ  คนที่  2 วาระท่ี  1  ปีที่  1 
3. นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ์ กรรมการและเหรัญญิก วาระท่ี  2  ปีที่  1 
4. นายธรรมสันต์  สุวรรณ์โรจน์ กรรมการและเลขานุการ วาระท่ี  1  ปีที่  1 
5. นายวิชิต  มาลาเวช กรรมการ วาระท่ี  1  ปีที่  1 
6. นายวิชิต  จรุงสุจริตกุล กรรมการ วาระท่ี  1  ปีที่  1 
7. นายโพธิเศรษฐ์  โพธิ์ปลอด กรรมการ วาระท่ี  1  ปีที่  1 

 
  สหกรณ์ได้ด าเนินการรับสมัครคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  ถึงวันที่  
25  ธันวาคม  2563  มีผู้สมัครดังนี้ 

 

5.8  เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี  2564 
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รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ  จ านวน  2  คน  ดังนี้ 
  หมายเลข  1  นางมนทิรา  สังข์ทอง 
  หมายเลข  2  นายรวิศ ค าหาญพล 
 

ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

 1.................................................................................................................................... ............ 
 

รายชื่อผู้สมัครกรรมการ  จ านวน  11  คน  ดังนี้ 
  หมายเลข  1  นายสุรินทร์  ทองทศ 
  หมายเลข  2  นางศิริวรรณ  จุลทับ 
  หมายเลข  3  นายคมกฤช  แก่นทอง 
  หมายเลข  4  นายศุภฤกษ์  กาธรรมณี 
  หมายเลข  5  นายก่อกานต์  ประเสริฐ 
  หมายเลข  6  นายโกศล  ศะศิสุวรรณ 
  หมายเลข  7  นางศุภวรรณ  พรหมเพรา 
  หมายเลข  8  นายภาณุวัฒน์  เพชรโชติ 
  หมายเลข  9  นายโสภณ  ชุมทองโด 
  หมายเลข  10  นางสาวแววตา  ทองสุภา 
  หมายเลข  11  นายธีระพันธ์  ประทุมมาศ 
 

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
กรรมการ 

 1............................................................................................................................ .................... 
2........................................................................................................................................ ........ 
3............................................................................................................................ .................... 
4............................................................................................................................ .................... 
5.................................................................................................. .............................................. 

 
 

รายงานประจ าปี  2563  125 

 

คณะกรรมการด าเนินการปี 2564 ปฏิบัติงานในต าแหน่งตามโครงสร้างของสหกรณ์  ดังนี้ 
1……………………………………………………………............…………     เป็นประธานกรรมการ 
2................................................................... .........................     เป็นรองประธานคนที่ 1 
3............................................................................................     เป็นรองประธานคนที่ 2 
4..................................................................................... .......     เป็นเหรัญญิก 
5............................................................................................     เป็นเลขานุการ 
6............................................................................................     เป็นกรรมการ 
7...........................................................................................      เป็นกรรมการ 
8...........................................................................................      เป็นกรรมการ     
9...........................................................................................      เป็นกรรมการ 
10..........................................................................................     เป็นกรรมการ 
11............................................................................ ..............     เป็นกรรมการ 
12..........................................................................................     เป็นกรรมการ 
13.........................................................................................      เป็นกรรมการ 
 

 มติทีป่ระชุม 
............................................................................................................................. ................................................  
......................................................................... .................................................................. ................................... 
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  หมายเลข  4  นายศุภฤกษ์  กาธรรมณี 
  หมายเลข  5  นายก่อกานต์  ประเสริฐ 
  หมายเลข  6  นายโกศล  ศะศิสุวรรณ 
  หมายเลข  7  นางศุภวรรณ  พรหมเพรา 
  หมายเลข  8  นายภาณุวัฒน์  เพชรโชติ 
  หมายเลข  9  นายโสภณ  ชุมทองโด 
  หมายเลข  10  นางสาวแววตา  ทองสุภา 
  หมายเลข  11  นายธีระพันธ์  ประทุมมาศ 
 

ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
กรรมการ 

 1............................................................................................................................ .................... 
2........................................................................................................................................ ........ 
3............................................................................................................................ .................... 
4............................................................................................................................ .................... 
5.................................................................................................. .............................................. 
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คณะกรรมการด าเนินการปี 2564 ปฏิบัติงานในต าแหน่งตามโครงสร้างของสหกรณ์  ดังนี้ 
1……………………………………………………………............…………     เป็นประธานกรรมการ 
2................................................................... .........................     เป็นรองประธานคนที่ 1 
3............................................................................................     เป็นรองประธานคนที่ 2 
4..................................................................................... .......     เป็นเหรัญญิก 
5............................................................................................     เป็นเลขานุการ 
6............................................................................................     เป็นกรรมการ 
7...........................................................................................      เป็นกรรมการ 
8...........................................................................................      เป็นกรรมการ     
9...........................................................................................      เป็นกรรมการ 
10..........................................................................................     เป็นกรรมการ 
11............................................................................ ..............     เป็นกรรมการ 
12..........................................................................................     เป็นกรรมการ 
13.........................................................................................      เป็นกรรมการ 
 

 มติทีป่ระชุม 
............................................................................................................................. ................................................  
......................................................................... .................................................................. ................................... 
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รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  จ านวน  2  คน  ดังนี้ 
  หมายเลข  1  นางสาวสอางเนตร  ทินนาม 
  หมายเลข  2  นางสาวเบญจา  ทองพันธ์ 
 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 1............................................................................................................................ .................... 

2..................................................................................... ........................................................... 
 
 มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................  
................................................................................................................................... ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.9  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี  2564 
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รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ  จ านวน  2  คน  ดังนี้ 
  หมายเลข  1  นางสาวสอางเนตร  ทินนาม 
  หมายเลข  2  นางสาวเบญจา  ทองพันธ์ 
 

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 1............................................................................................................................ .................... 

2..................................................................................... ........................................................... 
 
 มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ................................................  
................................................................................................................................... ........................................... 
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                                เร่ืองอื่น ๆ 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... ........................................................ 

............................................................................................................................. .................................................

...................................................................................................................................................... ........................

........................................................................................................... ................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................... ...................................

................................................................................................ .............................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................ ..............................................

..................................................................................... .........................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................... ....................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................... ...............................................................................................................  
 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .................................................  
.................................................................... ....................................................................... ................................... 

 
 

ระเบียบวาระที่  6 



 

 

 
 

ภาคผนวก 
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  ประมวลภาพประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
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  ประมวลภาพศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จ ากัด 
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ประมวลภาพศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง  จ ากัด 
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  ประมวลภาพศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จ ากัด 
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 ประมวลภาพทบทวนแผนกลยุทธ์สหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


