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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

วันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2564    
ณ ศนูยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก

มหาวิทยาลัยขอนแกน



เปนสหกรณชั้นนําของประเทศที่มุงสงเสริมคุณภาพชีวิต

ที่พอเพียง ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

มีสวนรวม มีธรรมาภิบาล และสรางคุณประโยชนตอสังคม 

พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน



1. สรางความเขมแขง็ใหองคกร บริหารงานโดยหลักธรรมาภบิาล

กอใหเกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป

2. พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการและจัดสวัสดิการแกสมาชิก

เพิ่มมากขึ้น

3. เปนองคกรที่เปนที่รูจัก และไดรับการยอมรับทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน และสรางประโยชนแกสังคม

และชุมชน

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกยึดการดําเนินชีวิตตามแนว

พระราชดาํรสัปรชัญาเศรษ กจิพอเพียง พึง่ตนเองใหมากท่ีสุด

พันธกิจ
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สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

มาตรการทั่วไปในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( -19)

1. มีการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของผูจัดและผูเขารวมประชุมกอนเขางาน จะตองมีอุณหภูมิไมเกิน 

37.5 องศาเซลเซยีส และคดักรองอาการปวยระบบทางเดินหายใจ (ไอ นํา้มกู เจบ็คอ ไมไดกลิน่ หายใจเรว็ 

หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก) หากมีอาการดังกลาว จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม

2. ผูจัดประชุมและผูเขารวมประชุมตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา และจัดใหมี

อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปนสําหรับผูใหบริการ เชน ถุงมือ หรือแผนใสครอบหนา (Face shield)

3. จํากัดจํานวนผูเขารวมประชุมตามเกณฑขนาดพื้นที่หองประชุม อยางนอย 5 ตารางเมตรตอคนหรือ

ตามอัตราสวนของผูเขารวมประชุมตามที่ภาครัฐกําหนด

4. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล 70% สําหรับทําความสะอาดมือไวบริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดท่ีมีการสัมผัส

รวมอยางเพียงพอ

5. จัดทําสัญลักษณ เพื่อเวนระยะหางระหวางผูเขารวมประชุม เชน บริเวณที่ลงทะเบียน บริเวณที่รอคิว

จายคาเบี้ยประชุม

6. จัดใหมีระบบการลงทะเบียนเขาและออกจากสถานที ่และใชแพลตฟอรม “ไทยชนะ” ในการลงทะเบยีน

เขาออกหองประชุม หรือหากเปนสมุดลงทะเบียนผูจัดจะเก็บสมุดลงทะเบียนหลังจากประชุม

เปนระยะเวลา 60 วัน

7. ทําความสะอาดพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีมีการสัมผัสรวม ดวยนํ้ายาทําความสะอาดหรือแอลกอฮอล 70% 

หรอืโยเดยีมไฮเปอรคลอไรท (นํา้ยาฟอกขาว) ความเขมขน 0.1% บรเิวณจุดเส่ียง เชน มอืจับ ราวบนัได

8. จัดใหมีหองสวมที่เพียงพอและทําความสะอาดอยางนอยทุก 2 ชั่วโมง ดวยนํ้ายาทําความสะอาด และ

มีการทําความสะอาดจุดสัมผัสรวมดวยนํ้ายาทําความสะอาดหรือแอลกอฮอล 70% หรือโซเดียม

ไฮเปอรคลอไรท (นํ้ายาฟอกขาว) ความเขมขน 0.1% เชน ลูกบิดประตู อางลางมือ ที่รองนั่งโถสวม 

และจัดใหมีนํ้ายาและสบูสําหรับลางมืออยางเพียงพอ

9. จดัใหมถีงัขยะทีม่ฝีาปดและถงัรองรบัไวภายในสถานท่ีอยางเพยีงพอ และรวบรวมเพ่ือกาํจดัอยางถกูวิธี

10. จัดใหมีการทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางสมํ่าเสมอ

11. จัดใหมีการบริการอาหารและอาหารวาง แบบลดการสัมผัส เชน จัดอาหารวางแบบกลอง และอาหาร

ชุดเดียว



รายงานประจําป 2563 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด4



บันทึก
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รายงานผลการดําเนินคดีของสหกรณ

1. คดีแพง

คดีที่ คดีแพง จํานวน ผลการดําเนินคดี หมายเหตุ

1. สหกรณฟองสมาชกิทีผ่ดินดัชาํระหนี้

(ขาดสงชาํระหนีเ้กนิ 3 เดอืนข้ึนไป)

 27 คดี คดีหมายเลขดํา 2 คดี

คดีหมายเลขแดง 25 คดี

2. คดีอาญา

คดีที่ คดีอาญา จํานวน ผลการดําเนินคดี หมายเหตุ

1. สหกรณฟองผูที่ทําใหสหกรณ

เสียหาย 

1 คดี - คดีหมายเลขแดง 1 คดี ศาลจําหนาย

คดีช่ัวคราว 

โดยออก

หมายจับ

จําเลยท่ี 1 

และถอน

ฟองจําเลย

ท่ี 2

3. การบังคับคดี (คดีแพง)

คดีที่ คดีแพง จํานวน ผลการดําเนินคดี หมายเหตุ

1. คดีผิดนัดชําระหนี้ ที่มีการ

สืบทรัพยบังคับคดี และ

เจาพนักงานบังคับคดี 

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย

93 คดี คดีหมายเลขแดง 93 คดี

วาระที่ 1.1



รายงานประจําป 2563 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 15

ขั้น
ตอ

นก
ารด

ําเน
ินค

ดี

6.ค
ณะ

กรร
มก

ารดํ
าเนิ

นก
ารพ

ิจาร
ณา

แล
ะ

นํา
เขา

วาร
ะก

ารป
ระช

ุมให
ญป

ระจ
ําป

เพื่อ
เสน

อตั
ดห

นี้ส
ูญ

5.ลู
กห

นี้ที่
คดี

ขาด
อายุ

คว
าม

4.ลู
กห

นี้ช
ั้นบั

งคับ
คดี

 
(ระ

ยะ
เวล

าดํา
เนิน

การ
ภา

ยใน
10

ป)

3.ศ
าลมี

คําพ
ิพา

กษ
า

2.ยื่
นฟ

องค
ดี

1.ลู
กห

นี้ร
ะห

วาง
บอ

กก
ลาว

ทว
งถา

มให
ชําร

ะห
นี้

1.1
.โด

ยฝ
ายเ

รงร
ัดห

นี้ส
ินส

งห
นังสื

อบ
อก

กล
าวฯ

ไมชํ
าระ

4.1
.สืบ

ทร
ัพย



4.2
.ยึด

ทร
ัพย



4.3
.ขา

ยท
อด

ตล
าด

ทร
ัพย

ที่ยึ
ด

พบ
ทร

ัพย


ไมพ
บท

รัพ
ย

ยึด
ทร

ัพย
ที่จ

ําน
องก

ับส
หก

รณ


ยึด
ทร

ัพย
ที่ส

ืบพ
บ

1.2
.โด

ยท
นา

ยค
วาม

สงห
นังสื

อบ
อก

กล
าวฯ

ขาย
ไดแ

ลว
แต

มีห
นี้เห

ลือ

ขาย
ไมไ

ด

สืบ
ทร

ัพย
อื่น

อีก
ครั้ง

ยึด
ไวจ

นก
วาจ

ะข
ายไ

ด

ศาล
กําห

นด
วัน

นัด
พิจ

ารณ
าคดี

ไมชํ
าระ

ไมม
ีทร

ัพย
อื่น

ใหย
ึดแ

ลว

ลูก
หนี้

ที่ส
หก

รณ
ดําเ

นิน
คด

ี คือ
 สม

าชิก
ถูก

ใหอ
อก

จาก
สห

กรณ
ตาม

ขอ
บัง

คับ
สห

กรณ
ออ

มท
รัพ

ย
มห

าวิท
ยาลั

ยข
อน

แก
น จ

ํากัด
 พ.

ศ.2
56

2 ข
อ 4

0 
ดว

ยเห
ตุ ต

าย,
 ลา

ออ
ก, 

เปน
คน

ไรค
วาม

สาม
ารถ

หร
ือเส

มือ
นไร

คว
ามส

ามา
รถ,

 เป
นบุ

คค
ลล

มล
ะล

าย,
 

ถูก
ออ

กจ
ากร

าชก
ารห

รือง
าน

ปร
ะจาํ

, ถ
ูกให

ออ
กจ

าก
สห

กรณ
 แล

ะได
คาง

สงเ
งินง

วด
ชําร

ะห
นี้ไม

วาต
นเง

ิน
หร

ือด
อก

เบี้ย
ติด

ตอ
กัน

เปน
เวล

าถึง
สาม

งวด
 หร

ือผิ
ด

นัด
การ

สงเ
งินง

วด
ชําร

ะห
นี้ดั

งวา
นั้น

ถึงส
ามค

ราว
สําห

รับ
เงิน

กูรา
ยห

นึ่งๆ
ขอ

งป
นั้น

 แล
ะส

หก
รณ

ได
ดําเ

นิน
การ

นํา
เงิน

ที่ต
องจ

ายคื
นให

แก
สม

าชิก
มาห

ัก
ชําร

ะห
นี้ค

งเห
ลือ

แล
ว ต

ามข
อบั

งคับ
สห

กรณ
ฯ ข

อ 
44

46
 ปร

ากฏ
วายั

งคง
มีห

นี้ค
างช

ําระ
อยู

จึงไ
ด

ดําเ
นิน

การ
ดังต

อไป
นี้

3.1
.ศา

ลพ
ิพา

กษ
าตา

มฟ
อง/

ตาม
สัญ

ญา
ยอ

ม

3.2
.ถอ

นฟ
อง 

(ชํา
ระห

นี้ค
รบ

)

ชําร
ะห

นี้
ไมช

ําระ
หนี้

1.1
.โด

ยฝ
ายเ

รงร
ัดห

นี้ส
ินส

งห
นังสื

อบ
อก

กล
าวฯ

1.2
.โด

ยท
นา

ยค
วาม

สงห
นังสื

อบ
อก

กล
าวฯ



บันทึก

มติที่ประชุม

รบัรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที ่2



รายงานประจําป 2563 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 17

รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 
เมื่อวันเสารที่ 25 มกราคม 2563วาระที่ 2.1

1 

 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
วันเสารท่ี 25 มกราคม 2563 

ณ หองประชุมพีรสิทธิ์ คํานวณศิลป วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,149 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 6,915  คน 
 2.  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 40   
 3.  ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4   รศ.สุขุมาล  ธนาเศรษฐอังกูล รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางอําไพ  นวลมณี  กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ กรรมการ 
 7.  นายพีระพงษ  แพงไพรี  กรรมการ 
 8.  นายแดน  แสนมี  กรรมการ 
   9.  นายปญญา  คนล้ํา  กรรมการ 
 10.  นายสมเกียรติ   แพทยประดิษฐ กรรมการ 

 11.  นายรังสิต  แพทยประดิษฐ กรรมการ 
 12.  นายปยพิกุล  สุดโปรง  กรรมการ 
 13.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
 14.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายสุรชัย  อิงสถิตธนวันต ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
2. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญการ 
3. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
4. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
5. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
6. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูตรวจสอบบัญชี 
7. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 

เริ่มประชุมเวลา  09.21  น. 
รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวกลาวเปดการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2562 โดยมีสาระสําคัญสรุปความวา เนื่องจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ติดภารกิจงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแกน ครบรอบ 56 ป ได 
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มอบหมายให รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร ทําหนาท่ีประธานในพิธีเปดการ
ประชุมแทน ่งในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความยินดีท่ีไดรับเกียรติใหเปนประธานเปดการ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เปนองคกรท่ีมีขนาดใหญ 
มีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง ดําเนินธุรกิจยางเขาปท่ี 43 แลว การจัดลําดับสหกรณอยูในกลุมสหกรณขนาดใหญ 
และยังเปนองคกรท่ีจัดสวัสดิการสวนหน่งใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ มีการบริหารงานโดยยดหลักธรรมาภิบาล  
ตามหลักการ และอุดมการณของสหกรณ คือการชวยเหลอืตนเอง และการชวยเหลือ ่งกันและกัน ไมแสวงหาผล
กําไรเปนหลัก การดําเนินงานไดมีการกําหนดนโยบายในการบริหารงานท่ีชัดเจน โดยมุงเนนการจัดสวัสดิการ
ตาง  ใหกับสมาชิก ่งผลการดําเนินงานในรอบป 2562 นี้  ถือวาเปนผลการดําเนินงานท่ีนาพอใจ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน ขอสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีเปนประโยชนของสหกรณใหบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ขอขอบคุณตัวแทนสหกรณจังหวัดขอนแกน ตัวแทนสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ สมาชิก
สหกรณและผูเขารวมประชุมทุกทาน พรอมดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้  

วาระท่ี  1  เร่องแจงเพ่อทรา  
1.1 รายงานผลการดําเนินคดีของสหกรณ 

ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถงผลการดําเนินคดีตาง  ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย  
ขอนแกน จาํกัด ดังนี้ 
     คดีแพง สหกรณ องสมาชิกท่ีผิดนัดชําระหนี้ ขาดสงชําระหนี้เกิน 3 เดือนข้นไป  แบงเปนคดี
หมายเลขดํา 4 คดี และคดีหมายเลขแดง 16 คดี รวมจํานวนคดีแพงท้ังหมด 20 คดี  
 คดีอาญา สหกรณ องผูท่ีทําใหสหกรณเสียหาย เปนคดีหมายเลขแดง อยูระหวางสืบพยาน 
จํานวน  1 คดี 
 การบังคับคดี คดีแพง  คดีผิดนัดชําระหนี้ ท่ีมีการสืบทรัพยบังคับคดี และเจาพนักงานบังคับคดี
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย เปนคดีหมายเลขแดง จํานวน 87 คดี 
 ม ิท่ีประชุม  รั ทรา    

วาระท่ี  2  รั รองรายงานการประชุม 
 2.1 รั รองรายงานการประชุมใหญสามัญประจาํป 2561 เม่อวันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 
    ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันเสารท่ี 26 
มกราคม 2562 ณ หองประชุมประจักษ พัวเพ่ิมพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ท่ีประชุมมีม ิเปนเอก ันทเหนชอ รั รองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ดย
มมีการแก ข  

 2.2 รั รองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครังท่ี 1 2562 เม่อวันเสารท่ี 2  กรก าคม 2562 
    ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1 2562  เม่ือวันเสารท่ี 
27 กรก าคม 2562 ณ หองประชุมประจักษ พัวเพ่ิมพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยสมาชิกในท่ีประชุมเสนอใหมีการแกไข ดังนี้  
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    หนาท่ี 1 บรรทัดท่ี 23 ขอความเดิม อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  แกไขเปน รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 หลังจากท่ี ดมีการแก ขแลว ท่ีประชุม ดยเสียงสวนใหญมีม ิเหนชอ รั รองรายงานการประชุม
ใหญวิสามัญ ครังท่ี 1 2562 ดวยจํานวนเสียง เหนชอ  1 0 เสียง มเหนชอ   1 เสียง รศ.สุธา  ูสิทธิศักดิ์  
 2.3 รั รองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครังท่ี 2 2562 เม่อวันเสารท่ี 5 ุลาคม 2562 
    ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 2 2562 เม่ือวันเสารท่ี 5 
ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมประจักษ พัวเพ่ิมพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 ท่ีประชุม ดยเสียงสวนใหญมีม ิเหนชอ รั รองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครังท่ี 2 2562 ดวย
จํานวนเสียงเหนชอ  จาํนวน 194 เสียง  มเหนชอ  1 เสียง รศ.สุธา ูสิทธิศักดิ์  

วาระท่ี  3  รายงานผลการดําเนินการประจําป 2562 
 3.1 รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2562      
             3.1.1  ผลการดําเนินงานดาน าง  
              ประธานรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 40 ประจําป 2562 ความ
วาคณะกรรมการดําเนินการ  ไดบริหารงานโดยยดหลักการ และอุดมการณของสหกรณ บริหารงานดวยความ
รอบคอบ โปรงใส คํานงถงประโยชนสูงสุดของสมาชิกเปนหลัก ่งปราก ผลงานในรอบปท่ีผานมา ดังนี้ 
 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการ 
     ในรอบป 2562 ท่ีผานมาคณะกรรมการอํานวยการไดดําเนินการบริหารงานตามนโยบายการ
บริหารงานเพ่ือมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการป ิบัติงาน ตามประมาณการท่ีไดรับความ
เหนชอบจากท่ีประชุมใหญสามัญ  โดยเนนถงความประหยัด โปรงใส และเอ้ือประโยชนตอสมาชิก ท้ังดาน
การบริการอํานวยความสะดวกแกสมาชิก การปรับปรุงสถานท่ี และจัดทําระบบท่ีสามารถเขาถงขอมูลของ
สมาชิกรายบุคคล โดยไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 40 ดังนี้ 

1. ไดดําเนินการตอเติมอาคารสํานักงาน สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ให
สมาชิกท่ีมาใชบริการไดรับความสะดวก อบอุนใจในการติดตอท่ีดีข้น 

2. จัดหาเครื่องมือ อํานวยความสะดวกในการใหบริการสมาชิก โดยจัดทําระบบบัตรคิว สําหรับ
สมาชิกท่ีมาใชบริการดานตาง  กับสหกรณ มีเจาหนาท่ีใหคําแนะนําเบ้ืองตนในการมารับบริการจากสหกรณ 

3. จัดทําระบบเวบไ ตแสดงผลขอมูลสมาชิกแบบ   เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ
สมาชิกในการตรวจสอบขอมูลไดดวยตนเองบนระบบออนไลน   

4. จัดทําระบบ    ของสหกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับสมาชิกใน
การเขาถงขอมูล ขาวสาร ขาวประชาสัมพันธตาง  ไดสะดวกและรวดเรว และจะทําการพัฒนาประยุกตใชงาน 
เพ่ือเชื่อมตอกับระบบสหกรณ เพ่ือใหสมาชิกสามารถตรวจสอบสถานภาพและขอมูลตาง  ของตัวเองตอไป 

5. จากผลการดําเนินการมาในรอบ 1 ปบัญชีสหกรณจะเหนไดวาสหกรณมีผลกําไรเพ่ิมข้น นั้น
หมายถงสมาชิกมีความเชื่อม่ันและมาใชบริการอยางตอเนื่อง ดังคําขวัญท่ีวา สหกรณม่ันคง สมาชิกม่ังค่ัง   
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    ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการเงินกู 
     การดําเนินงานของคณะกรรมการเงินกูในรอบปท่ีผานมาเนนการใหบริการภายใตคติพจนท่ีวา 
เงินกู ปรงใส รวจสอ ด มลัดคิว  คณะกรรมการเงินกูยังคงป ิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการ

ดําเนินการในการใหความชวยเหลือมวลสมาชิกและเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกตามสมควรใน
หลักการขอบังคับและระเบียบ นอกจากนี้ในรอบปท่ีผานมาทางคณะกรรมการ ายเงินกูไดจัดโครงการยายหนี้
จาก ช.พ.ค. มาสูสหกรณ และเพ่ิมชองทางการกูเงิน ุกเ ินโดยใชเงินปนผลเปนหลักประกัน นอกจากนี้ยังไดมี
การปรับปรุงระเบียบการใหเงินกูเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังจัด
รายการวิทยุ รายการเงินทอง องรู  ดําเนินรายการโดย อาจารยพีระพงษ แพงไพรี ทางสถานีวิทยุ            
กระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน 103 . . . .   เพจรายการเงินทองตองรู 

. . รายการเงินทองตองรู  เพ่ือใหสมาชิกและบุคคลท่ัวไปมีความรูในเรื่องของการเงิน
มากข้น โดยรายการมีจุดมุงหมายใหผู งสามารถหมดหนี้ไดกอนเกษียณอายุและมีเงินออมเพ่ือใชหลังเกษียณ
โดยไมตองพ่งพาใคร ท้ังนี้เพ่ือใหสมาชิกมีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้นและใหความรูเก่ียวกับขอบังคับ
บับ พ.ศ.2562 หรือแมแตระเบียบท่ีมีการแกไขและปรับปรุง 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการศก าและประชาสัมพันธ 
คณะกรรมการการศกษาและประชาสัมพันธ เนนการประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับบทบาท

หนาท่ีของสมาชิก สิทธิประโยชนของสมาชิก ในรอบปท่ีผานมาไดมีการแกไขขอบังคับ เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ บับท่ี 3  พ.ศ. 2562 และไดมีการปรับปรุงแกไขระเบียบตาง  ของสหกรณเพ่ือให
สอดคลองกับขอบังคับสหกรณ  พ.ศ. 2562  ไดมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมตาง  ของ
สหกรณ พรอมท้ังผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการใหสมาชิกไดรับทราบผานหลายชองทาง 
เชน จดหมายขาว สลิปเงินเดือน และเวบไ ตสหกรณ . .      

.   และยังไดออกสัญจรพบปะบุคลากรและสมาชิกสหกรณเพ่ือสื่อสารทําความเขาใจ 
ใหขอมูล ตอบขอ ักถาม และเชิญชวนบุคลากรท่ียังไมเปนสมาชิกสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิก ทําใหมีผูสนใจ
สมัครเขาเปนสมาชิกในป 2562 เพ่ิมข้น จํานวน 454 คน  

นอกจากนั้นคณะกรรมการการศกษาและประชาสัมพันธ ยังไดจัดสวัสดิการมอบทุนสงเสริม
การศกษาบุตรสมาชิก จํานวน 1 287 ทุน  จํานวนเงิน 2 215 600.00 บาท โครงการสานสัมพันธและมอบเงิน
สวัสดิการบําเหนจสมาชิกแกผูเกษียณ ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 149 ราย จํานวนเงิน 3 277 400.00 บาท 
โครงการศกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้น ดานชุมชนรวมเปนเจาภาพ
ทอดผาปาสามัคคีเพ่ือสมทบทุนบูรณะ อมแ มระบบประปาท่ีมีอายุการใชงานเกือบ 50 ป ของชาวบานโนน
เมือง ตําบลดงลิง อําเภอกมลาไสย จังหวัดกา สินธุ ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยชาวอําเภอบานไผ จังหวัด
ขอนแกน และยังรวมกิจกรรมตาง  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง
และประเพณีทอดกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแกน   

ดานการพัฒนา ไดมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ โดยการจัด กอบรมทางวิชาการ 
และสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาจากหนวยงานตาง   เชน สหกรณจังหวัด  สันนิบาตสหกรณ 
ชุมนุมสหกรณ ชมรมเจาหนาท่ีสหกรณ  เปนตน  
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3.1.2 ผลการดําเนินงานท่ัว ป 
  ประธานรายงานผลการการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 40 ประจําป 2562         

ท่ีผานมา มีการบริหารงานตามนโยบายการบริหารงานเพ่ือมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการ
ป ิบัติงาน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก สงผลใหสมาชิกมีความเชื่อม่ันในสหกรณเพ่ิมมากข้น ่งมีผล
ตอความเจริญเติบโตของสหกรณ จะเหนไดจากผลการดําเนินงานในรอบป 2562 สหกรณมีสมาชิก จํานวน    
6 915 คน สมาชิกสมทบ จํานวน 930 คน รวมสมาชิกท้ังหมด จํานวน 7 845 คน เพ่ิมจากปท่ีผานมา จํานวน    
184 คน มีทุนเรือนหุน จํานวน 1 760 384 316.75 บาท เพ่ิมข้น จํานวน 146 805 426.75 บาท ทุนสํารอง 
จํานวน 201 605 032.01 บาท เพ่ิมข้น จํานวน 12 542 228.55 บาท ทุนดําเนินการ จํานวน 2 101 372 138.15 
บาท เพ่ิมข้น จํานวน 166 866 803.30 บาท เงินรับ ากจากสมาชิก จํานวน 1 676 212 856.16 บาท เพ่ิมข้น 
จํานวน 206 502 836.92 บาท เงินใหกูแกสมาชิก จํานวน 3 398 826 223.10 บาท เพ่ิมข้น จํานวน 
419 263 301.47 บาท ดังนั้น ในป 2562 สหกรณมีกําไรสุทธิ จํานวน 131 601 634.56 บาท เพ่ิมข้นจากป 2561 
จํานวน 6 933 295.14 บาท จากการบริหารงานตามนโยบายท่ีกําหนด ทําใหสหกรณสามารถบริหารงานไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  อั ราดอกเ ียเงินรั าก 
 ในป 2562 ท่ีผานมา คณะกรรมการดําเนินการไดมีการสงเสริมการออมตามหลักการ และ
อุดมการณของสหกรณ  โดยกําหนดใหอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวาสถาบันการเงินอ่ืน เพ่ือประโยชนสูงสุดของสมาชิก
เงิน ากออมทรัพยรอยละ 1.50 เงิน ากออมทรัพยพิเศษรอยละ 2.50 เงิน ากประจํา 12 เดือน รอยละ 2.75 
เงิน ากประจํา 24 เดือน รอยละ 3.25 และเงิน ากทวีสิน รอยละ 3.00 บาท     

2.  อั ราดอกเ ียเงินกูทุกประเ ท 
คณะกรรมการดําเนินการ ใหความสําคัญกับสมาชิกผูกูเงินจากสหกรณ เพ่ือเปนการแบงเบาภาระ

ดอกเบ้ียของสมาชิก ตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และคํานงถงประโยชนสูงสุดของสหกรณและสมาชิก 
สหกรณไดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูประเภทตาง  ดังนี้ เงินกู ุกเ ิน รอยละ 6.25 บาทตอป เงินกูสามัญรอยละ 
6.25 บาทตอป เงินกูพิเศษ รอยละ 6.25 บาทตอป เงินกูสวัสดิการสงเคราะห  รอยละ 4.00 บาทตอป เงินกู
เพ่ือท่ีอยูอาศัยรอยละ 5.00 บาทตอป และการใหเงินกูโครงการยาย ช.พ.ค. มาสูสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด รอยละ 5.50 บาทตอป  

3. การจัดการดานสินเช่อแกสมาชิก  
    สหกรณ ไดดําเนินธุรกิจดานการเงินและการใหสินเชื่อแกสมาชิกภายใตขอบังคับ ระเบียบ  มติและ

คําแนะนําของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ภายใตศักยภาพในการกูยืมของสมาชิก และความเหนชอบในการใหสินเชื่อ
ของคณะกรรมการดําเนินการ ในป 2562 สมาชิกขอกูยืมเงินทุกประเภท จํานวน 7 043 สัญญา เปนเงิน 
2 008.66 ลานบาท เพ่ิมข้นจากป 2561 รวมเปนเงิน 117.97 ลานบาท ่งเม่ือพิจารณาถงยอดลูกหนี้สุทธิ
โดยรวมเม่ือสิ้นป 2562 สหกรณมียอดลูกหนี้สุทธิ 3 398 826 223.10 บาท เพ่ิมจากเม่ือป 2561 จํานวน 
419 263 301.47 บาท  
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4. สวัสดิการ าง  ของสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดจัดใหมีสวัสดิการตาง  ท่ีเปนประโยชนแก

สมาชิก ดังตอไปนี้ 
1. ทุนสงเสริมการศกษาบุตรสมาชิก  คณะกรรมการดําเนินการไดเลงเหนความสําคัญในดาน

การศกษาของบุตรสมาชิก ดังนั้น จงไดพิจารณามอบทุนสงเสริมการศกษาบุตรสมาชิก โดยแบงเปนทุนประเภท
ท่ัวไป และทุนประเภทเรียนดีกี าเดน ่งมีสมาชิกท่ีไดรับทุนท้ัง 2 ประเภท จํานวน 1 287  ทุน รวมเปนเงิน 
จํานวน 2 215 600.00 บาท   

2. กองทุนสวัสดิการบําเหนจสมาชิก ในป 2562 สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการตาม
ระเบียบ โดยจายใหสมาชิกท่ีทุพลภาพโดยสิ้นเชิง สมาชิกท่ีลาออกจากราชการ ่งเปนสมาชิกติดตอกันมาแลว
ไมนอยกวา 20 ป สมาชิกท่ีลาออกจากการเปนสมาชิก ่งเปนสมาชิกติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 20 ป สมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนด ท่ีเปนสมาชิกไมนอยกวา 10 ป รวมเปนเงินจํานวน 
3 277 400.00 บาท  

3. ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหเก่ียวกับการศพของสมาชิก คูสมรส บิดา มารดา และบุตร
สมาชิก สหกรณไดจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสําหรับสมาชิก คูสมรส บิดา มารดา และบุตรของสมาชิกท่ี
เสียชีวิต ในป 2562 จํานวน 3 276 250.00 บาท  

4. ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต สหกรณไดจายเงิน
ชวยเหลือเพ่ือสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต โดยใหจายเงินทุนนี้ตามเง่ือนไขของอายุการเปน
สมาชิกของผูเสียชีวิตปละ 8 000 บาท และจายใหสมาชิกผูเสียชีวิตท่ีมีอายุการเปนสมาชิกต้ังแต 25 ปข้นไป
รายละไมเกิน 200 000 บาท โดยทายาทจะตองยื่นหลักฐานท่ีจําเปนตอสหกรณภายใน 120 วัน นับต้ังแต
วันท่ีเสียชีวิต เม่ือพนกําหนดนี้แลวใหถือวาสละสิทธิ์ จํานวน 4 471 000.00 บาท ่งสวัสดิการตาง  เหลานี้
ลวนเปนประโยชนแกมวลสมาชิกท้ังสิ้น 
              ม ิท่ีประชุม รั ทรา  

       3.2  รายงานจํานวนสมาชิกเขาออก ระหวางป 2562 
   ปจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสมัครเปนสมาชิกสหกรณครบทุกหนวยงาน โดยในรอบป 
2562 มีสมาชิกเขา ออก ดังนี้ 
จํานวนสมาชิกยกมา เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จํ านวน     7 661  

คน 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถง 31 ธนัวาคม 2562 มีสมาชิกเขา  ออก ตามเหตุผลตาง  ดังตอไปนี้  

สมาชิกเขา  
  อนุมัติใหเขาเปนสมาชิก                                             จํานวน   454  คน  
  ปรับปรุงเขาตามขอบังคับสหกรณ หมวด 5 ขอ 44            จํานวน      2  คน                     
สมาชกิลาออกจําแนกตามสาเหตุ  
  ลาออกจากราชการ      จํานวน    41  คน 
  ตองการขอรับทุนเรือนหุนคืน      จํานวน  168  คน 
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  โอนยายไปสหกรณอ่ืน จํานวน     0  คน 
  โอนยายไปป ิบัติงานท่ีอ่ืน จํานวน     8  คน 
  ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินอ่ืน  จํานวน      0   คน 
  เสียชีวิต   จํานวน     24  คน 

  สมาชิก จํานวน   20  คน 
  สมาชิกสมทบ ประเภทท่ี 1 จํานวน    1  คน 
  สมาชิกสมทบ ประเภทท่ี 2 จํานวน    3  คน 
  ใหออกจากการเปนสมาชิกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ       
   ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 42           
                                                                 รวม        

  
จํานวน     31  คน  

  จํานวน   272  คน 
จํานวนสมาชิกเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2562    จํานวน   7 845  คน 
สมาชิก จํานวน  6 915 คน 
สมาชิกสมทบ  

  สมาชิกสมทบ ประเภทท่ี 1 ลกูจางชั่วคราว จํานวน    661  คน 
  สมาชิกสมทบ ประเภทท่ี 2 จํานวน    269  คน 

 บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก จํานวน    238  คน 
 นักศกษา จํานวน     10   คน 
 ศิษยเกา จํานวน     18   คน 
 ขาราชการบํานาญ ผูเกษียณอายุราชการ จํานวน       3   คน 

สมาชิกเพ่ิมข้นจากป 2561 จํานวน  184  คน 
             ม ิท่ีประชุม  รั ทรา    

3.3  รายงานผลการ รวจสอ กิจการสหกรณ ประจําป 2562 
       ประธานให รศ.อัมพน  หอนาค ผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

ประจําป 2562 ความวา ตามท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 ไดเลือกต้ัง
ใหขาพเจาและคณะเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด สําหรับปทาง
บัญชีสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ขาพเจาและคณะไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนท่ีเขาตรวจสอบนั้น ขาพเจาจงขอเสนอผลการตรวจสอบ
ประจําป 2562 โดยสรุปดังตอไปนี้ 
1. วั ถุประสงคของการ รวจสอ  

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการป ิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน  ของสหกรณ  
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2. ขอ เข ของการ รวจสอ วิธีการ รวจสอ  
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 

3. ผลการ รวจสอ และขอเสนอแนะ 
3.1 ผลการดําเนินงาน 

3.1.1 ดานสมาชิก 
 เม่ือสิ้นป 2561 สหกรณมีสมาชิกจํานวน 7 661 คน ในระหวางปมีสมาชิกเพ่ิมข้นสุทธิ 184 คน คิด

เ ลี่ยเดือนละประมาณ 15 คน ทําใหเม่ือสิ้นป 2562 สหกรณมีสมาชิกรวมท้ังหมด 7 845 คน คิดเปนอัตรา
การเพ่ิมของสมาชิกรอยละ 2.40 ตอป ตํ่ากวาในป 2561 ่งอยูท่ีรอยละ 3.47 และในจํานวนสมาชิกท้ังหมด
ในขณะนี้ เปนสมาชิก จํานวน 6 915 คน และเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 930 คน 
 3.1.2 ดานสินทรัพย หนีสินและทุนสหกรณ  
     เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณมีสินทรัพยท้ังหมดประมาณ 3 824.68 ลานบาท เพ่ิมข้นจากป 
2561 รอยละ 10.92 จําแนกเปนสินทรัพยหมุนเวียน ่งสวนใหญไดแก เงินท่ีใหสมาชิกกูยืมระยะสั้น เงิน าก
สหกรณอ่ืน เงินสดและเงิน ากธนาคารท่ีสามารถนํามาหมุนเวียนใชในระยะเวลา 1 ป ประมาณ 902.52 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 23.60 ของสินทรัพยท้ังหมด สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 76.40 เปนสินทรัพยไมหมุนเวียน
ประมาณ 2 922.16 ลานบาท ่งสวนใหญเปนเงินใหกูยืมระยะยาวเกินกวา 1 ป และเงินกูพิเศษประมาณ 
2 901.53 ลานบาท  
     ในสวนของหนี้สิน สหกรณมีหนี้สินท้ังหมดประมาณ 1 723.31 ลานบาท เพ่ิมข้นรอยละ 13.85 ของ
ปท่ีผานมา ่งรอยละ 98.28 เปนหนี้สินหมุนเวียน ท่ีเกือบท้ังหมดเปนเงินรับ ากประเภทตาง  ของสมาชิก
ประมาณ 1 676.21 ลานบาท สวนอีกรอยละ 1.72 เปนหนี้สินไมหมุนเวียน เชน เงินสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกผูเสียชีวิต และเงินสํารองบําเหนจเจาหนาท่ี เปนตน อน่ง เปนท่ีนาสังเกตวา ในบรรดาหนี้สิน
หมุนเวียนท่ีเปนหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ในรายการกองทุนเรงรัดหนี้สิน จํานวน 3 797 662.00 บาท นั้น ใน
ระยะท่ีผานมา 1 ป ไมไดมีความเคลื่อนไหวแตอยางไร ่งจากการตรวจสอบพบวา การดําเนินงานเก่ียวกับคดี
ความเพ่ือเรงรัดหนี้สิน ไดมีการต้ังคาใชจายอยูในงบประมาณคาดําเนินคดีความอยูแลว ดังนั้น จงเหนวานาจะ
ไดมีการยกเลิกกองทุนเรงรัดหนี้สิน และนําเงินเขาสมทบเขาเปนทุนสํารอง เพ่ือจะทําใหสหกรณมีหนี้สินลดลง 
ท้ังยังเปนการเพ่ิมทุนสํารองท่ีจะทําใหสหกรณมีผลกําไรเพ่ิมข้น 
      ดานทุนของสหกรณ เม่ือสิ้นป 2562 สหกรณมีทุนท้ังสิ้นประมาณ 2 101.37 ลานบาท เพ่ิมข้นจากป
ท่ีแลวคิดเปนรอยละ 8.62 ประกอบดวย ทุนเรือนหุนประมาณ 1 760.38 ลานบาทคิดเปนรอยละ 89.37 ของ
ทุนสหกรณ และมีทุนสํารองของสหกรณประมาณ 201.60 ลานบาทคิดเปนรอยละ 10.23 สวนท่ีเหลือเปน
ทุนสะสมตามขอบังคับและกําไรสุทธิ   
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       3.1.3 ดานราย ด รายจายและกํา รสุทธิ 
ในรอบป 2562 สหกรณมีรายไดจากดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนประมาณ 202.88 

ลานบาท ่งเม่ือหักคาใชจายดอกเบ้ียเงินรับ ากของสมาชิก 39.66 ลานบาทและรายการหักหนี้สูญ สํารอง
หนี้สงสัยจะสูญอีกประมาณ 1.06 ลานบาทแลว จะคงเหลือเปนรายไดจากดอกเบ้ียและผลตอบแทนการ
ลงทุนสุทธิประมาณ 162.15 ลานบาท และจากรายไดอ่ืน  อีกประมาณ 2.50 ลานบาท รวมเปนเงินรายได
ท้ังหมดของป 2562 ประมาณ 164.65 ลานบาท เพ่ิมข้นจากปท่ีแลวคิดเปนรอยละ 8.30  

ขณะเดียวกัน สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงานอีกประมาณ 33.05 ลานบาท คาใชจาย
ท่ีมากท่ีสุดของป 2562 ไดแก คาเบี้ยประชุมสมาชิกในการประชุมใหญ ประมาณ 7.24 ลานบาท มากกวาปท่ี
แลวประมาณ 4.44 ลานบาท ทําใหในป 2562 สหกรณมีกําไรสุทธิ ประมาณ 131.60 ลานบาท ไดกําไร
มากกวาป 2561 ประมาณ 6.93 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพ่ิมข้นรอยละ 5.56  

3.2 ดาน ริหารงานท่ัว ป 
          การบริหารงานของคณะกรรมการ  ในรอบปท่ีผานมา ไดเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน ก หมาย 
ขอบังคับ ระเบียบและมติตาง  ตามท่ีคณะกรรมการ ไดพิจารณาตีความและเหนชอบตามอํานาจท่ีกําหนด
ไวในขอบังคับ ท้ังนี้โดยมีคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  ไดเขารวมประชุมในคณะกรรมการดําเนินการทุก
ครั้ง เพ่ือใหขอคิดเหนในเรื่องการดําเนินงานทุกครั้ง รวมท้ังในบางครั้งท่ีมีเรื่องสําคัญ กจะมีผูตรวจการ
สหกรณ จากสํานักงานสหกรณจังหวัดขอนแกน และผูตรวจบัญชีสหกรณ จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ
ขอนแกน เขารวมประชุมเพ่ือใหคําปรกษาและขอเสนอแนะอีกดวย  

ขอเสนอแนะ ในการบริหารงานของสหกรณ ควรยดถือก หมาย ขอบังคับ และระเบียบ อยางเครงครัด 
โดยคํานงถงความถูกตองและความม่ันคงของสหกรณ เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ และหากมีกรณีท่ีไม
อาจตัดสินใจไดในท่ีประชุม อันเนื่องจากการท่ีอาจจะไมเปนไปตามก หมายสหกรณ ควรท่ีจะไดขอคําปรกษา
จากนายทะเบียนสหกรณ โดยผานทางสหกรณจังหวัดหรือหัวหนาตรวจบัญชีสหกรณ เสียกอน  

3.3 ดาน ัญชี 
จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชี พบวา ครบถวน ถูกตอง 
จากการตรวจสอบการบันทกบัญชีสหกรณ พบวา เรียบรอยและเปนปจจุบัน 

         3.4 ดานการเงิน 
จากการตรวจสอบการป ิบัติการดานการเงิน เม่ือสิ้นป 2562 พบวา การรับจายและการเกบรักษา

เงินสด ถูกตองตามระเบียบท่ีกําหนด สวนการใชจายเงินตาง  เปนไปตามงบประมาณรายจาย ตามท่ีท่ี
ประชุมใหญเหนชอบแลว ่งในป 2562 พบวา สหกรณมีการพิจารณาใชจายโดยความจําเปนและประหยัด 
ทําใหมีคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมดคิดเปนรอยละ 81.71 ของประมาณการท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
ใหญ  อน่ง ในระหวางปไดมีการขออนุมัติถัวเ ลี่ยคาใชจายในงบประมาณรายจายในบางหมวดบางรายการ 
่งสามารถกระทําไดตามระเบียบ  

    3.5 ดานเงินรั าก 
 เม่ือสิ้นป 2562 สหกรณมีเงินรับ ากคงเหลือจากสมาชิกท่ี ากเงินประเภทตาง  ประมาณ 1 676.21 
ลานบาท เพ่ิมข้นจาก ป 2561 ประมาณ 206.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.05 ดังนี้  
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 1  เงินรับ ากประจํา ประมาณ 301.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ18.01 ของเงิน ากท้ังหมด 
 2  เงินรับ ากออมทรัพย ประมาณ 61.26 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.66 ของเงิน ากท้ังหมด 
 3  เงินรับ ากออมทรัพยพิเศษ ประมาณ 1 312.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.33 ของเงิน ากท้ังหมด 
 ขอสังเก  จะเหนวา ยอดเงินรับ ากออมทรัพยพิเศษ ไดรับความนิยมจากสมาชิกเปนจํานวนมากถง
รอยละ 78.28 ของเงิน ากท้ังหมด เนื่องจากเปนเงิน ากท่ีมีอัตราดอกเบ้ียตอบแทนท่ีคอนขางสูงในตลาด
การเงิน และไมตองถูกหักภาษีเงินไดอีกดวย  

ขอเสนอแนะ ควรมีการวางแผนการบริหารเงิน ากของสมาชิกใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การ
อํานวยสินเชื่อแกสมาชิกตามระเบียบเงินกูใหมากข้น การนําไปลงทุนในสหกรณและสถาบันการเงินอ่ืน  ท่ีให
ผลตอบแทนท่ีคุมคา ไมเสี่ยงภัย และเปนไปตามระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณ  

3.6 ดานสินเช่อ 
เม่ือสิ้นป 2562 สหกรณ มียอดลูกหนี้สุทธิโดยรวมประมาณ 3 398.82 ลานบาท เพ่ิมข้นจากป 2561 

เปนเงิน 419.26 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพ่ิมรอยละ 14.07  
           ขอเสนอแนะ ในการพิจารณาการใหเงินกูกับสหกรณอ่ืน  และกับสมาชิก ควรใหเปนไปตามระเบียบ
วาดวยเงินกูอยางเครงครัด เชน สิทธิในการกู หลักประกันเงินกู สถานภาพทางการเงินและความสามารถใน
การชําระคืนของผูกูตามเวลา ไมควรสนับสนุนใหสมาชิกเปนหนี้มากจนเกินไป ่งจะเปนภาระอยางมากตอตัว
สมาชิกเอง และเกิดความเสียหายตอสหกรณ ในกรณีท่ีทางมหาวิทยาลัยไมสามารถหักเงินไดรายเดือนจาก
สมาชิกสงใหกับสหกรณได 
4. ขอเสนอแนะท่ัว ป 
         คณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ควรศกษาหาความรู และทําความเขาใจ เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับสหกรณ ตลอดจนระเบียบตาง  ท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะทําใหการป ิบัติงาน
ไดเปนไปอยางถูกตอง รวมท้ังมีความสามัคคี ปรองดอง ื่อสัตยและเสียสละ จะทําใหการบริหารกิจการของ
สหกรณไดเปนไปอยางราบรื่น มีความสุขและปลอดภัย 

สําหรบัดานสมาชิก ควรมีวินัยทางการเงิน รูจักประหยัด ไมใชจายจนเกินตัว และสมาชิกท่ีกูเงินจาก
สหกรณไปแลว ควรมีความ ื่อสัตยในการชดใชเงินคืน  เพ่ือมิใหเกิดความเดือดรอนตอตนเองและครอบครัว 
รวมท้ังผูคํ้าประกัน ท่ีตองรับภาระจากการถูก องรองดําเนินคดี ทําใหขาดความเชื่อถือและขาดการยอมรับ
จากสังคมและเพ่ือนรวมงาน 
 รศ.สุธา ภูสิทธิ์ศักด์ิ สมาชิกเลขท่ี 01198  สอบถามความวา ขอบเขตในการป ิบัติงานของตรวจสอบ
กิจการมีมากนอยแคไหน และหากตรวจสอบแลวพบวาคณะกรรมการกระทําการใหเกิดความเสียหายตอ
สหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบดวยใชหรือไม 
 นางสาวเอ้ืออารี บุญรักษ เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญการ ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา               
ผูตรวจสอบกิจการจะเขาตรวจการบริหารงานสหกรณ โดยจะทําการตรวจสอบตามแนวป ิบัติการตรวจสอบ
กิจการท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนดไว การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการรายงานผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนและประจําป รวมท้ังขอสังเกต ขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษร และเขารวมประชุม
เพ่ือแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมประจําเดือนคราวถัดไป 
และรายงานตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญของสหกรณดวย  
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 กรณีผูตรวจสอบพบวา มีเหตุการณท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกของสหกรณอยางรายแรง 
หรือสหกรณมีการป ิบัติไมเปนไปตามก หมาย ระเบียบ  คําสั่ง ประกาศ หรือคําแนะนําของทางราชการ 
รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม หรือคําสั่งของสหกรณ จนกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกและ
สหกรณอยางรายแรง ใหแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการทันที เพ่ือดําเนินการแกไข และให
จัดสงสําเนารายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักสหกรณจังหวัดท่ีกํากับดูแลโดยเรว 
  ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการแกไขตามรายงานการตรวจสอบ และสําเนารายงานผลการแกไขและ
ผลการติดตามของผูตรวจสอบกิจการตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานักงานสหกรณจังหวัดท่ีกํากับดูแล  
          ม ิท่ีประชุม  รั ทรา  

วาระท่ี  4  เร่องเสนอเพ่อพิจารณา 
 4.1  การเลอก ังกรรมการดําเนินการ และผู รวจสอ กิจการ ประจําป 2563 
 ประธานใหนายสันติ  บัวหอม  ประธานคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง  ประจําป 2563 ทําหนาท่ี
ดําเนินการประชุมวาระท่ี 4.1 ความวา คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง  ประจําป 2563 ไดดําเนินการจัดการ
เลือกต้ังตามระเบียบสหกรณ  วาดวย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 13 ท่ีกําหนดใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบ
กิจการจากสมาชิกผูมีคุณสมบัติในขอ 11.1 และ ขอ 11.2 ตามลําดับ และจะตองผานการสรรหาดวยวิธีการ
หยอนบัตรลงคะแนนจากสมาชิกตามข้ันตอนท่ีคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง  กําหนด ่งคณะกรรมการ
จัดการเลือกต้ัง  ไดดําเนินการสรรหากรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการไปแลวเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2563 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร เดิม  มหาวิทยาลัยขอนแกน และ ณ อาคารสํานักงานบริหาร ชั้น 1 
วิทยาเขตหนองคาย และตามหมวด 8 วิธีการเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญ กําหนดใหคณะกรรมการจัดการ
เลือกต้ัง  เปนผูดําเนินการใหแลวเสรจในท่ีประชุมใหญ โดยมีข้ันตอน ดังนี้   

1. คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังนําเสนอรายชื่อผูท่ีผานกระบวนการสรรหาเสนอท่ีประชุมใหญ 
2. การลงคะแนนใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยวิธีเปดเผย ผูท่ีไดรับการเลือกต้ังตองไดคะแนนเสียง

ขางมากจากสมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ัง ในกรณีท่ีคะแนนเทากันใหสมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนน
โดยวิธีเปดเผยใหม จนกวาจะทราบผล  

3. กรณีท่ีสมาชิกผูมีสิทธิเลือกต้ังไมเลือกต้ังผูไดรับการสรรหาคนใด จะถือวาตําแหนงกรรมการ
ตําแหนงนั้นวางลง   

 ดังนั้นในการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 คณะกรรมการ
จัดการเลือกต้ัง  ประจําป 2563 จงนํารายชื่อผูผานกระบวนการสรรหาเสนอใหท่ีประชุมใหญเพ่ือเลือกต้ัง
เปนรายบุคคล ดังนี้ 
 กรรมการดําเนินการ 

1. นายสาธิต  ม่ังค่ัง 
2. นางจุ ารักษ  ขันทะชา 
3. นายสําราญ  นามสีฐาน 
4. นายบัญชา  พระพล 
5. นางสาวจันทรเพญ  ทิพยตําแย  
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ผูตรวจสอบกิจการ 
1.รศ.อัมพน หอนาค 
2.ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง 
3.นางสาวมารศรี เตียสวัสด์ิ 

 นายอุดม โลมาอินทร สมาชิกเลขท่ี 15324 ไดมีการอภิปรายถงคุณสมบัติของผูผานการสรรหาลําดับท่ี 
2 นางจุ ารักษ  ขันทะชา วาเนื่องจากในการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการในป 2562 นางจุ ารักษ  ขันทะชา 
ไดลงสมัครรับเลือกต้ังและถูกกลาวหาวามีปญหาดานคุณสมบัติเนื่องจากไดดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ
ครบ 2 วาระ ติดตอกันแลว และตอกรณีดังกลาวท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561 ไดมีมติใหรอผลการ
วินิจ ัยจากนายทะเบียนสหกรณ หากผลการวินิจ ัยของนายทะเบียนสหกรณเปนประการใดใหถือเปนท่ี
สิ้นสุด ดังนั้น จงขอสอบถามคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 40 วาไดทําหนังสือหารือไปยังนายทะเบียน
สหกรณหรือไม และผลเปนประการใด 
 ประธานชี้แจงสรุปความวา เนื่องจากปญหาดังกลาวไดเกิดข้นต้ังแตป 2561 คณะกรรมการจัดการ
เลือกต้ัง  ประจําป 2562 ไดทําหนังสือหารือสหกรณจังหวัดกรณีการลงสมัครรับเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณของนางจุ ารักษ  และสหกรณจังหวัดตอบขอหารือ ความวากรรมการดําเนินการสหกรณ
่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน  ่งกรณีของนางจุ ารักษ  

ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการนั้น ไดดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการโดยเลือกต้ังเขามาแทนตําแหนงท่ี
วางในวาระท่ี 1 ปท่ี 2 ในป 2559 และยังไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการอีกในป 2560 2561 จง
ถือไดวานางจุ ารักษ  ไดดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการครบแลว 2 วาระตาม พ.ร.บ.สหกรณ มาตรา 50 
ในกรณีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีไดรับเลือก

ต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน  ดังนั้นนางจุ ารักษ  จงไมสามารถสมัครเลือกต้ัง
เปนกรรมการดําเนินการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดเพราะดํารงตําแหนง
กรรมการดําเนินการเปน 2 วาระติดตอกันแลว  ท้ังนี้ ประธานไมทราบเหตุผลท่ีคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 
39 ไดมีมติใหนางจุ ารักษ  ลงสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการไดดวยเหตุผลประการใด เนื่องจากนางจุ ารักษ
 ไดขาดคุณสมบัติต้ังแตตนแลว ดังนั้น ในป 2562 จงไมถือวานางจุ ารักษ  มีสถานะเปนกรรมการ

ดําเนินการ ชุดท่ี 40 ประจําป 2562 โดยยดตามคําวินิจ ัยของสหกรณจังหวัดเปนหลัก 
        หลังจากท่ี ดมีการอ ิปรายแลว ท่ีประชุมมีม ิเลอก ังกรรมการดําเนินการ และผู รวจสอ กิจการ 
ประจําป 2563 เปนราย ุคคล ดยวิธีเปดเผยดวยการยกมอนั คะแนน ผลการเลอก ังเปนดังนี 
               ลําดั                 ช่อ  สกุล            จํานวนสมาชิกท่ีเลอก    จํานวนสมาชิกท่ี มเลอก 
       กรรมการดําเนินการ 
                  1          นายสาธิ     ม่ังคั่ง                       2                   0 
                  2          นางจุ ารัก     ขันทะชา               196                  3 
                  3          นายสําราญ  นามสี าน                 30                   0 
                  4          นาย ัญชา  พระพล                     302                  0 
                  5          นางสาวจันทรเพญ  ทิพย ําแย        2                   0 
       ผู รวจสอ กิจการ  
 1           รศ.อัมพน    หอนาค 304                  0   
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 2           ผศ.ดร.กลมเกลียว  มาเวียง 2 6                  0 
 3           นางสาวมารศรี   เ ียสวัสดิ์            264                  0    

 4.2  พิจารณาอนุมั ิง การเงินประจําป สินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 ประธานให ดร.ศักด์ิชาย จันทรเรือง ผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2562 เสนอรายงานงบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบกําไรขาดทุน และงบประแสเงินสด สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณาดังนี้  
 ง แสดง านะการเงิน ดานสินทรัพย สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 902 524 470.58 บาท สินทรัพยไม
หมุนเวียน จํานวน 2 922 164 616.85 บาท รวมสินทรัพยท้ังสิ้น 3 824 689 087.43 บาท ดานหนี้สินและทุน 
หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 1 693 741 558.32 บาท หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 29 575 390.97 บาท รวม
หนี้สินท้ังสิ้น จํานวน 1 723 316 949.29 บาท ทุนของสหกรณ จํานวน 2 101 372 138.14 บาท รวมหนี้สิน
และทุนของสหกรณท้ังสิ้น จํานวน 3 824 689 087.43 บาท  
 ง กํา รขาดทุน ในป 2562 สหกรณมีรายไดยังไมหักคาใชจาย จํานวน 205 384 418.08 บาท  รายจาย 
จํานวน 73 782 783.52 บาท มีกําไรสุทธิ 131 601 634.56 บาท 
  ง กระแสเงินสด เงินสด ณ วันตนป จํานวน 449 117 299.26 บาท เงินสด ณ วันสิ้นป จํานวน 
400 769 760.78 บาท เงินสดสุทธิลดลง จํานวน 48 347 538.58 บาท 
  ท่ีประชุมมีม ิเปนเอก ันทรั รองง แสดง านะการเงิน ง กํา รขาดทุนและง กระแสเงินสด สินสุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ามเสนอ 

 4.3  พิจารณาการจัดสรรกํา รสุทธิ ประจําป 2562 
  ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 ่งผลการดําเนินการของ
สหกรณในรอบป 2562 มีกําไรจากการดําเนินงาน จํานวน 131 601 634.56 บาท คณะกรรมการดําเนินการ 
เหนควรตามความในขอบังคับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 
28 ใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ จํานวน 
13 160 163.46 บาท เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกินรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ ไมเกิน 
30 000. บาท  จํานวน 30 000 บาท  เปนเงินปนผลตามหุนรอยละ 5.50 แหงคาหุนท่ีชําระแลวของสหกรณ
คิดใหตามสวนของระยะเวลา ตามก หมายจายไดไมเกินรอยละ 10 ของคาหุนท่ีชําระแลว  จํานวน 
91 692 182.36 บาท เปนเงินเ ลี่ยคืนรอยละ 11.00 ของดอกเบ้ียเงินกูท่ีสหกรณ ไดรับระหวางป จายคืนแก
สมาชิก จํานวน 20 107 406.87 บาท เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ีไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
จํานวน 3 700 000.00 บาท เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน จํานวน 
21 881.87 บาท เปนทุนสงเสริมการศกษาและสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ แบงเปน
ทุนสงเสริมการศกษา การอบรมของกรรมการและเจาหนาท่ี จํานวน 250 000.00 บาท เปนทุน
สาธารณประโยชน จํานวน 2 250 000.00 บาท เปนทุนสงเสริมการศกษาอบรมทางสหกรณของสมาชิก 
จํานวน 300 000.00 บาท เปนทุนสะสมปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ จํานวน 90 000.00 บาท  
  สมาชิกไดอภิปรายถงการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 วาการจัดสรรไมเปนไปตามสัดสวนของ
รายได เนื่องจากในป 2562 สหกรณมีกําไรมากข้น แตการจัดสรรเงินปนผลตามหุนไดเทากับป 2561 ท่ีระดับ 
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5.5  แตเงินเ ลี่ยคืนตามดอกเบ้ียท่ีจายไดลดลงจากป 2561 จาก 14  เปน 11  การจัดสรรกําไรสุทธิใน
หลาย หมวดลดลงอยางเหนไดชัด แตกลับเพ่ิมในสวนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี ดังนั้น จงขอเสนอให
คณะกรรมการดําเนินการชี้แจง และนําขอเสนอไปพิจารณาการจัดสรรในปถัดไปดวย 
 ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณโดยชี้ใหเหนวาในรอบหลายปท่ีผานมาอัตราการจายเงินปนผลและเงินเ ลี่ยคืนจะอยู
ในอัตราเทาเดิมหรืออาจเพ่ิมลดบางเลกนอยในแตละป แตในป 2561 สหกรณจายเงินปนผลและเ ลี่ยคืนใน
อัตราท่ีเพ่ิมข้นมากกวาเดิม เนื่องจากเปนปแรกท่ีผูสอบบัญชีสหกรณไดมีการเปลี่ยนแปลงการบันทกบัญชี
เก่ียวกับลูกหนี้ ทําใหในป 2561 สหกรณมีรายไดเพ่ิมจากดอกเบ้ียรับจากลูกหนี้ตามคําพิพากษาจํานวนถง 
9 489 548.96 บาท และสงผลใหสมาชิกไดรับเงินปนผลและเงินเ ลี่ยคืนในอัตราท่ีสูงกวาทุก  ป ท่ีผานมา
อยางชัดเจน แตอยางไรกตามในป 2562 จะเหนไดวาเปนปแรกท่ีสหกรณไดมีการปรับคาเบ้ียประชุมใหญ
สามัญ เพ่ิมจาก 500 บาท เปน 1 000 บาท และมีการจายคาเบ้ียประชุมใหญวิสามัญอีก 1 ครั้ง ทําใหมีการ
จายคาเบี้ยประชุมเพ่ิมข้นถง 4.4 ลานบาท ประกอบกับจํานวนทุนเรือนหุนท่ีเพ่ิมมากข้นทําใหคาใชจายเงินปน
ผลตองจายเพ่ิมข้นเชนกัน จงเปนผลทําใหมีการจายเงินเ ลี่ยคืนนอยกวาปท่ีผานมา 
 ท่ีประชุม ดมีการอ ิปรายแลวมีม ิ ดยเสียงสวนใหญเหนชอ อนุมั ิการจัดสรรกํา รสุทธิ
ประจําป 2562 ามเสนอ ยกเวน เงิน นัสกรรมการและเจาหนาท่ี อนุมั ิใหจายเทากั ป 2561 เปนเงิน
จํานวน 3,650,000.00 าท และใหนําเงินสวนท่ีปรั ลดลง จํานวน 50,000.00 าท เขาเปนทุนสํารอง 
ดยมีสมาชิกเหนชอ  จํานวน 210 เสียง มเหนชอ  จํานวน 14 เสียง  

 4.4 พิจารณาประมาณการรายรั   รายจาย ประจําป 2563 
 4.4.1 ประมาณการกํา รขาดทุน สําหรั ป สินสุด 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาประมาณการกําไรขาดทุน สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 
ความวา ในป 2563 สหกรณประมาณการรายได จํานวน 225 036 000.00 บาท ประมาณการรายจาย จํานวน 
86 489 400.00 ประมาณการกําไรสุทธิ ประจําป 2563 จํานวน  138 546 600.00 บาท 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีม ิเปนเอก ันทเหนชอ ประมาณการกํา รขาดทุน ประจําป 2563 
ามเสนอ 

          4.4.2 ประมาณการราย ด ประจําป 2563 
 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาประมาณการรายได ประจําป 2563 ความวา ในป 2563 สหกรณ
คาดวาจะมีรายได  จํานวน 225 036 000.00 บาท ่งรายไดสวนใหญมาจากดอกเบ้ียรับ จํานวน 
209 900 000.00 บาท ดอกเบี้ยเงิน ากจากธนาคาร จํานวน 533 000.00 บาท ดอกเบ้ียเงิน ากจากสหกรณอ่ืน 
จํานวน 9 265 000.00 บาท ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกูแกสหกรณอ่ืน จํานวน 4 118 000.00 บาท รายไดจาก
ผลตอบแทนการลงทุนถือหุนกับชุมนุมสหกรณ และบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด จํานวน 530 000.00 บาท  
รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิก จํานวน 90 000.00 บาท รายไดจากดอกเบ้ียรับลูกหนี้ตามคํา
พิพากษา 300 000.00 บาท และรายไดอ่ืน  จํานวน 300 000.00 บาท   
 ท่ีประชุมพิจารณา แลวมีม ิเปนเอก ันทเหนชอ ประมาณการราย ด ประจําป 2563 าม
เสนอ  
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         4.4.3 ประมาณการรายจาย ประจําป 2563 
 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาประมาณการรายจาย ประจําป 2563 ดังนี้ 
 หมวดท่ี 1 เงินเดอนเจาหนาท่ี เปนเงินเดือนเจาหนาท่ีสหกรณ จํานวน 24 คน จายจริงตาม
ระเบียบสหกรณ จํานวน 8 300 000.00 บาท 
 หมวดท่ี 2 เงิน ําเหนจเจาหนาท่ี เปนเงินสํารองบําเหนจเจาหนาท่ีสหกรณสะสมตามระเบียบ จายจริง
เม่ือมีเจาหนาท่ีลาออกและทํางานครบ 5 ป และสํารองเงินชดเชย รวมเปนเงิน จํานวน 2 600000.00 บาท 
 หมวดท่ี 3 คาเ ียประชุมและคา อ แทน เปนคาเบ้ียประชุมสําหรับสมาชิกในการเขารวมประชุม
ใหญสามัญ คนละ 1 000.00 บาท ประชุมใหญวิสามัญ คนละ 300.00 บาท จํานวน 9 500 000.00 บาท คาของ
รางวัลสําหรับสมาชิกในการเขารวมประชุม จํานวน 150 000.00 บาท คาเบ้ียประชุมกรรมการดําเนินการ 
462 000.00 บาท  คาเบ้ียประชุมกรรมการ ายตาง  จํานวน 360 000.00 บาท คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ าย
ตาง  รวมกับเจาหนาท่ี 307 000.00 บาท คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 108 000.00 บาท 
คาตอบแทนท่ีปรกษาและคาตอบแทนท่ีปรกษาดานก หมายของสหกรณ จํานวน 30 000.00 บาท คาตอบแทน
กองคลังมหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 50 000.00 บาท  คาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย จํานวน 
50 000.00 บาท คาตอบแทนผู เขารวมประชุมประจําเดือน จํานวน 20 000.00 บาท  คาตอบแทน
คณะอนุกรรมการเ พาะกิจตาง  จํานวน 300 000.00 บาท รวมเปนเงิน 11 337 200.00 บาท  
    หมวดท่ี 4 คาลวงเวลา เปนคาป ิบัติงานนอกเวลาทําการและวันหยุดของเจาหนาท่ีสหกรณท่ี
จะตองทํางานในกรณีเรงดวนและภาระงานเพ่ิมข้น เก่ียวกับการบริการสมาชิกสหกรณ การใหบริการดานขอมูล
ตาง  ท่ีเพ่ิมมากข้น จํานวน 300 000.00 บาท 
 หมวดท่ี 5 คารั รอง เปนคารับรองสมาชิก จํานวน 30 000.00 บาท เปนคารับรองสมาชิกและผู
ชวยเหลืองานสหกรณ ในการประสานงานแจกขาว และสงใบเสรจรับเงิน จํานวน 50 000.00 บาท คารับรอง
คณะกรรมการและผู เขารวมประชุม จํานวน 150 000.00 บาท คารับรองแขกของสหกรณ จํานวน 
100 000.00 บาท รวมเปนเงิน 330 000.00 บาท  
 หมวดท่ี 6 เคร่องเขียนแ พิมพและวัสดุ  เปนคาอุปกรณเครื่องเขียน คาวัสดุคอมพิวเตอร คา
จัดทําใบเสรจรับเงิน ใบ าก ถอนเงิน  คา   ขาว คาจัดทํา องจดหมาย กระดาษตอเนื่อง คาจัดทํา
สําเนาเอกสารแบบพิมพใบคํารอง และอ่ืน  จํานวน 500 000.00 บาท คาจัดพิมพหนังสือรายงานกิจการ 
จํานวน 100 000.00 บาท คาหนังสือสอบทานสถานภาพสมาชิก จํานวน 39 000.00 บาท รวมเปนเงิน 
639 0000.00 บาท 
 หมวดท่ี  คาใชสอย  คาเบี้ยเลี้ยง คายานพาหนะ และคาเชาท่ีพักในการบริหารงานสหกรณ จํานวน 
600 000.00 บาท คาเบ้ียเลี้ยงดานกิจกรรมตาง  ของสหกรณ จํานวน 30 000.00 บาท คาชวยเหลือการศกษาบุตร
เจาหนาท่ี จํานวน 100 000.00 บาท เงินสมทบประกันสังคม และกองทุนทดแทน จํานวน 216 000.00 บาท คา
เครื่องแบบกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาท่ีสหกรณ จํานวน 126 000.00 บาท คาสวัสดิการตรวจ
สุขภาพประจําปเจาหนาท่ีสหกรณ จํานวน 72 000.00 บาท คาทําความสะอาดสํานักงานสหกรณ จํานวน 
30 000.00 บาท คาสาธารณูปโภค  จํานวน 300 000.00 บาท คาเชาหองประชุม จํานวน  40 000.00 บาท คาสอบ
บัญชีสหกรณ จํานวน 120 000.00 บาท คาเบ้ียประกันการขนยายและเกบเงินสด จํานวน 30 000.00 บาท คาเบ้ีย 
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ประกันทรัพยสินของสหกรณ จํานวน 50 000.00 บาท คาเบี้ยประกันชีวิตคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบ
กิจการ และเจาหนาท่ี จํานวน 100 000.00 บาท รวมเปนเงิน คาใชสอย จํานวน 1 814 000.00 บาท 
 หมวดท่ี   คาเส่อมราคาและคาปรั ปรุง ัดจาย เปนคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร จํานวน 
1 500 000.00 บาท คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจาย ลูกหนี้ดําเนินคดี  จํานวน 96 300.00 บาท คาเสื่อม
ราคาคาพัฒนาเวบไ ตและแอปพลิเคชั่นของสหกรณ จํานวน 75 000.00 บาท  รวมเปน 1 671 300.00 บาท 
 หมวดท่ี 9 ดอกเ ียจาย ดอกเบ้ียจายใหสถาบันการเงินอ่ืน จํานวน 100 000.00 บาท ดอกเบี้ย
จายแกสมาชิก จํานวน 45 090 000.00 บาท รวมเปนเงิน 45 190 000.00 บาท 
 หมวดท่ี 10 ทุนสวัสดิการ  เปนทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต เพ่ือจาย
ใหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต และตัดจายสมทบเปนทุนสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ วาดวยทุน
สวัสดิการเพ่ือสงเคราะหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต พ.ศ.2562 จํานวน  4 000 000.00 บาท  
  หมวดท่ี 11 สวัสดิการ ําเหนจสมาชิก เปนเงินสวัสดิการบําเหนจสมาชิกตามระเบียบสหกรณ 
จํานวน 4 000 000.00 บาท เงินสนับสนุนสมาคม าปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน จํากัด จํานวน 265 900.00 บาท  รวมเปนเงิน 4 265 900.00 บาท 
 หมวดท่ี 12 คาใชจายท่ัว ป คา อมแ มและบํารุงรักษาครุภัณ  และอาคารสํานักงานสหกรณ 
จํานวน  300 000.00 บาท คาบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 300 000.00 บาท คาน้ํามัน
เชื ้อเพลิง และน้ํามันหลอลื ่น จํานวน 60 000.00 บาท คาดําเนินคดี จํานวน 450 000.00 บาท คา
ชวยเหลือสงเคราะหศพสมาชิก คูสมรส บิดามารดา และบุตรสมาชิก  จํานวน 4 000 000.00 บาท 
คาธรรมเนียม และคาอากรแสตมป จํานวน 100 000.00 บาท  คาสาธารณกุศล จํานวน 200 000.00 บาท 
คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100 000.00 บาท คาของที่ระลก จํานวน 60 000.00 บาท คาโ ษณา
ประชาสัมพันธ จํานวน 100 000.00 บาท คากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ จํานวน 200 000.00 บาท คาวัสดุ
งานบาน จํานวน 50 000.00 บาท คาบํารุงรักษาบริเวณสํานักงานสหกรณ จํานวน 50 000.00 บาท คาเชา
เครื่องถายเอกสาร 72 000.00 บาท รวมท้ังสิ้น จํานวน 6 042 000.00 บาท 

หมวดท่ี 13  คาใชจายลงทุนและคาครุ ัณ   เปนคาตกแตงภายในสํานักงาน จํานวน 700 000.00 
บาท ครุภัณ สํานักงาน จํานวน 562 600.00 บาท คาจัดทําหองประชุมยุค 4.0 จํานวน 300 000.00 บาท คา
กลองวงจรปด 2 จุด จํานวน 35 000.00 บาท  คาปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานสหกรณ 100 000.00 บาท คาจัดทํา
ระบบบริหารจัดการเวบไ ตและแอปพลิเคชั่นของสหกรณและระบบการพิมพใบเสรจรับเงินแบบอัตโนมัติของ
สมาชิก จาํนวน 300 000.00 บาท รวมคาใชจายลงทุน จํานวน 1 997 600.00 บาท รวมประมาณการคาใชจายทุก
หมวด เปนเงินจํานวน 88 487 000.00 บาท 

ท่ีประชุมมีม ิเปนเอก ันทอนุมั ิประมาณการรายรั รายจาย ประจําป 2563 ามเสนอ   

        4.5  พิจารณาอนุมั ิวงเงินกูยม หรอการคําประกัน ประจําป 2563 
ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ.2562 หมวด 4 การดําเนินงาน ขอ 

18 กําหนดไววาท่ีประชุมใหญอาจกําหนด วงเงินกูยืม หรือการคํ้าประกันสําหรับปหน่ง  ไวตามท่ีจําเปนและ 
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สมควรแกการดําเนินงาน วงเงิน ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเหนชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  ถาท่ี
ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเหนชอบวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน
สําหรับปใด กใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปท่ีแลวไปพลางกอน   

่งในป พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2562 ไดอนุมัติ
วงเงินกูยืม หรือการคํ้าประกันไว เปนเงิน จํานวน 1 000 000 000.00 บาท  

ดังนั้น ในป พ.ศ. 2563 คณะกรรมการดําเนินการ เสนอขออนุมัติวงเงินกูยืม หรือการคํ้าประกันเปนเงิน 
จํานวน 1 000 000 000.00 บาท เพ่ือใหการบริหารงานของสหกรณเกิดสภาพคลอง และเพ่ือใหบริการแก
สมาชิกท่ีมีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้น 

ที่ประชุมมีม ิเปนเอก ันทอนุมั ิใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกนจํากัด กําหนด
วงเงินกูยมหรอคําประกัน ประจําป 2563 จํานวน 1,000,000,000.00 าท  

4.6 พิจารณาเลอกผูสอ ัญชี และกําหนดคา อ แทน ประจําป 2563 
 ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาวา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 
พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 25 กําหนดไววา การตรวจสอบบัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยาง
นอยปละหน่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด 
โดยผูสอบบัญชี ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง  ่งในป 2563 มีบริษัทสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอใหบริการ
สอบบัญชี จํานวน 1 บริษัท ดังนี้  

 บริษัท สํานักงานบัญชีทองเอก จํากัด โดยมี ดร.ศักด์ิชาย จันทรเรือง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียน 7541 เสนอคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําป 2563 จํานวน 110 000.00 บาท 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีม ิเปนเอก ันท เลอก ริ ัท สํานักงาน ัญชีทองเอก จํากัด เปนผูสอ
ัญชีรั อนุญา  ประจําป 2563  สําหรั สอ ัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

สินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 คาธรรมเนียมในการสอ ัญชี จํานวน 110,000.00 าท  

 4.   พิจารณา ัดหนีสูญ  
         ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาตัดหนี้สูญ ความวา เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณดานการ 
บัญชีเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจําหนายหนี้สูญจาก
บัญชีลูกหนี้ของสหกรณ พ.ศ. 2546 ขอ 6 1 3 ก  และขอ 7 1  และคณะกรรมการดําเนินการ ไดติดตาม
ลูกหนี้ตามข้ันตอนของนายทะเบียนสหกรณจนถงท่ีสุดแลว การอนุมัติตัดจําหนายหนี้สูญเปนเพียงการป ิบัติ
ทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการกรระงับ ่งสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณแตอยางใด   

ดังนั้น จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 40 ครั้งท่ี 1 2563 เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 
2563 มีมติใหนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ จํานวน 3 ราย รวมหนี้สิน
ท่ีเสนอพิจารณาตัดหนี้สูญเปนสวนของหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 1 881 389.94 บาท และดอกเบ้ียคางรับ
ตามคําพิพากษา จํานวน 1 944 222.36 บาท รวมหนี้เพ่ือพิจารณาขอตัดหนี้สูญ จํานวน 3 825 612.30 บาท 
่งมีรายละเอียด ดังนี้  
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1. นายไชยา วงศรัตนะ เลขท่ีสมาชิกสหกรณ 6221 หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขท่ี พ24400528 
ยอดรวมหนี้สินท่ีเสนอพิจารณาตัดหนี้สูญเปนสวนของหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 759 398.36 บาท และ
ดอกเบี้ยคางรับตาม คําพิพากษา จํานวน 870 293.03 บาท รวมหนี้สินท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาตัดหนี้สูญ จํานวน 
1 629 691.39 บาท  

2. นางปรียารัตน วงศรัตนะ เลขท่ีสมาชิกสหกรณ 5775 หน้ีเงินกูพิเศษตามสัญญาเลขท่ี พ24400529 
ยอดรวมหนี้สินท่ีเสนอพิจารณาตัดหนี้สูญเปนสวนของหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 461 684.58 บาท และ
ดอกเบี้ยคางรับตาม คําพิพากษา จํานวน 533 788.22 บาท รวมหนี้สินท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาตัดหนี้สูญ จํานวน 
995 472.80 บาท   

3. นางนิภาพร  ื่อดี เลขท่ีสมาชิกสหกรณ 2617 หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขท่ี พ24400619 ยอด
รวมหนี้สินท่ีเสนอพิจารณาตัดหนี้สูญเปนสวนของหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน 660 307.00 บาท และ
ดอกเบี้ยคางรับตาม คําพิพากษา จํานวน 540 141.11 บาท รวมหนี้สินท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาตัดหนี้สูญ จํานวน  
1 200 448.11 บาท  
   ท่ีประชุม ดมีการอ ิปรายแลว มีม ิ ดยเสียงสวนใหญ มอนุมั ิใหมีการ ัดหนีสูญของลูกหนีทัง 
3 ราย ดยมีม ิของท่ีประชุมสําหรั ลูกหนีราย ุคคล ดังนี 
           ลําดั                 ช่อ  สกุล                      อนุมั  ิ           มอนุมั ิ 
 1            นาย ชยา   วงศรั นะ  20                  211 
 2.         นางปรียารั น   วงศรั นะ           14                  20  
 3.   นางนิ าพร   อ่ดี   15                  196 

วาระท่ี  5  เร่องอ่น   
 ประธานใหสมาชิกในท่ีประชุมไดเสนอขอคิดเหนและขอแนะนําตาง  เพ่ือเปนขอมูลท่ีจะไปใชในการ
บริหารงานของสหกรณ โดยมีสมาชิกไดเสนอความคิดเหน ดังนี้ 

1. พิจารณาการจายคาเบ้ียประชุมใหญวิสามัญจากเดิม 300 บาท เปน 500 บาท และสมาชิก
ยอมรับไดหากจะทําใหไดรับเงินปนผลและเงินเ ลี่ยคืนลดลง 

2. โครงการศกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ไมควรจะระบุหามผูท่ีเคยเขารวมโครงการในรอบ 2 ป 
ไมใหสมัครเขารวมโครงการอีก ควรเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนท่ีสนใจไดสมัครเขารวม แลวทํา
การจับสลากจากผูท่ียื่นใบสมัครเขารวมโครงการท้ังหมด และหากสมาชิกผูไดรับสิทธิ์เขารวม
โครงการแลวไมใชสิทธิ สมาชิกผูนั้นตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้นสําหรับตนเองท้ังหมด 

3. เสนอใหเพ่ิมของรางวัลสําหรับสมาชิกในหองประชุมจากท่ีใหเพียง 100 คนแรก ขยายจํานวนเปน 
200 คนแรก  เนื่องจากการใหเพียง 100 คนแรกนั้นนอยเกินไปถาคิดตามสัดสวนของสมาชิกท่ี
เขารวมประชุม 

4. เสนอใหคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง กําหนดวันสรรหากรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 
เปนวันหยุดราชการ เนื่องจากทุกคนตองทํางาน และในบางหนวยงาน หัวหนางานอาจไมอนุญาตให
ลา และจะมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบดวย  
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5. เสนอพิจารณาใหจายเบ้ียประชุมสมาชิกสมทบ เนื่องจากสมาชิกสมทบมีหุน และจายดอกเบ้ีย
เงินกูเหมือนกับสมาชิก  

6. เสนอวาในการจัดสรรโบนัสของกรรมการและเจาหนาท่ี ควรจัดสรรเปนอัตราสวน 60  40 และ
ใหกําหนดไวในระเบียบเพ่ือใชเปนเกณ ในการถือป ิบัติตอไป 

 ประธานรั ขอเสนอแนะจากสมาชิก ปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หาก
ประเดนใด มขัดหรอแยง อก หมาย ขอ ังคั  และระเ ีย สหกรณ และ ังเกิดผลดี อสหกรณและ
สมาชิกสวนใหญแลว คณะกรรมการดําเนินการกยินดีท่ีจะนํา ปกําหนดเปนระเ ีย  ประกาศ หรอแนว
ป ิ ั ิ อ ป    

เลิกประชุมเวลา  14.40 น. 
 
 
        รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ                          นายศิริพร   ศรีอุน  
      ประธานคณะกรรมการดําเนินการ               กรรมการและเลขานุการ 
               ประธานท่ีประชุม 
 
                     นางพานิช  โคตรพันธ   
                                                                                     ผูชวยผูจัดการ ายธุรการ 
                                                                                  ผูจดบันทกรายงานการประชุม 
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รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2563
เมื่อวันเสารที่ 14 พฤศจิกายน 2563วาระที่ 2.2

1 
 

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ครั้งท่ี 1/2563 
วันเสารท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 

ณ หองประชุมประจักษ พัวเพ่ิมพูลศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
ผูมาประชุม   

1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 4,491 คน จากสมาชิก 
ผูมีสิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,059 คน 

 2.  รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 41   
 3.  ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4   รศ.สุขุมาล ธนาเศรษฐอังกูล รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางอําไพ นวลมณี กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  นายพีระพงษ แพงไพรี กรรมการ 
 7.  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ พูนสวัสด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจันทรเพ็ญ ทิพยตําแย กรรมการ    
 9.  นายบัญชา  พระพล กรรมการ 
 10.  นายแดน แสนมี กรรมการ 
 11.  นายปญญา คนล้ํา กรรมการ 
 12.  นางจุฬารักษ ขันทะชา  กรรมการ 
 13.  นายสาธิต ม่ังค่ัง กรรมการ 

 14.  นายรังสิต แพทยประดิษฐ กรรมการ 
 15.  นายสําราญ นามสีฐาน  กรรมการ 
 16.  นายศิริพร ศรีอุน กรรมการและเลขานุการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน   
2. นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. รศ.อัมพน หอนาค ผูตรวจสอบกิจการ 
4. นางสาวมารศรี       เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
5. นางศิรดา   บุบผา       ผูจัดการ 

เปดประชุมเวลา  09.00  น. 
เ ม่ื อ ท่ี ป ร ะชุ มค รบอ งค ป ร ะชุ ม   รศ . นพ . ช าญชั ย   พานทอง วิ ริ ย ะ กุ ล   อ ธิ ก า รบ ดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวเปดการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2563  โดยมีสาระสําคัญวา ในนาม
ตัวแทนของ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดมีโอกาสมาเปนประธานในพิธีเปดการ
ประชุมในวันนี้ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เปนองคกรท่ีสรางคุณประโยชนตอสังคม 
และเปนท่ีพ่ึงของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน การบริหารงานโดยคณะกรรมการดําเนินการ ภายใต
พระราชบัญญัติ ขอบังคับ และระเบียบสหกรณเปนไปดวยความราบรื่นอยางมีธรรมภิบาล และสอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจของสหกรณ สหกรณมีผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 เปนท่ีนาพอใจ แม
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จะมีผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 หรือ โรคโควิด
19 ก็ตาม  

สําหรับการแกไขขอบังคับ บับท่ี 2 พ.ศ.2563 ในวันนี้ ขอใหสมาชิกและผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน
จงใชความรู ความสามารถท่ีมีอยู รวมกันพิจารณาดําเนินการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เพ่ือสิทธิประโยชน
ของสมาชิกและขององคกร ในนามมหาวิทยาลัยขอนแกน ขอขอบคุณประธานกรรมการดําเนินการ  
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาท่ีทุก ายท่ีไดดําเนินการใหมีการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณสมาชิก 
ผูเขาประชุมทุกคน ท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะชวยกันแกไขขอบังคับเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก 
และถือป ิบัติตอไป   
   ภายหลังพิธีเปด รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ  ประธานท่ีประชุม กลาวขอบคุณประธานในพิธี 
ตัวแทนสหกรณจังหวัดขอนแกน และสมาชิกสหกรณและผูเขารวมประชุมทุกทาน  พรอมดําเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้  

วาระท่ี  1  เร่องแจงเพ่อทรา  
1.1 รายงานผลการดาเนินงาน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563  
ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย  

ขอนแกน จํากัด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
จํานวนสมาชิก จํานวน        7,956  คน 
เงินใหกูแกสมาชิก   
 เงินกูสามัญ จํานวน 1,996,940,266.15 บาท  
 เงินกูพิเศษ จํานวน   804,152,139.07 บาท  
 เงินกู ุกเ ิน จํานวน   676,667,067.47 บาท  

 รวมเงินกูท้ังสิ้น 3,477,759,472.69 บาท 
ทุนเรือนหุน  จํานวน 1,870,140,720.00 บาท 
เงินรับ ากจากสมาชิก   
 เงินรับ ากออมทรัพย จํานวน     64,585,570.59 บาท  
 เงินรับ ากออมทรัพยพิเศษ จํานวน 1,499,457,116.14 บาท  
 เงินรับ ากทวีสิน จํานวน       4,583,000.00 บาท  
 เงินรับ ากประจํา 12 เดือน 
 เงินรับ ากประจํา 24 เดือน 

จํานวน     49,922,218.79 บาท 
จํานวน   301,265,716.46 บาท 

 

 รวมเงินรับ ากท้ังสิ้น 1,919,813,621.98 บาท 
รายได จํานวน 17,620,497.86 บาท 
รายจาย จํานวน 1,468,719.20 บาท 
รายไดสูงกวารายจาย     16,151,778.66 บาท  

บวกยกมา 114,549,565.60 บาท  
 รวมรายไดสูงกวารายจายจาํนวน 130,701,344.26 บาท 

    ท่ีประชุมมีมติรั ทรา  
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1.2 การสรรหาประ านกรรมการ กรรมการดาเนินการ ประจาป 2564   
  ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในวันท่ี 14 พ ศจิกายน 2563 สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดกําหนดใหมีการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ 
ประจําป 2564 ข้ึน โดยจะมีการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 คน  กรรมการดําเนินการ
สายวิชาการ จาํนวน 4 คน และกรรมการดําเนินการสายสนับสนุน จํานวน  5 คน โดยมีการเปดใหสมาชิก
ลงคะแนนเพ่ือสรรหา ต้ังแตเวลา 08.30 น. ไปจนถึงเวลา 15.00 น. เม่ือไดผลการสรรหาแลว คณะกรรมการ
จัดการเลือกต้ัง จะนํารายชื่อผูไดรับการสรรหาใหท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 เลือกต้ัง ตอไป 
 ท่ีประชุมมีมติรั ทรา   

วาระท่ี  2  เร่องเสนอเพ่อพิจารณา  
 2.1 ราง  ขอ ังคั สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จากัด แก ขเพ่ิมเติม ั  2  
พ.ศ. 2563  
        ประธานมอบหมายให ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ ายการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ทําหนาท่ีนําเสนอ ราง  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย ขอนแกน จํากัด แกไข
เพ่ิมเติม บับท่ี 2 พ.ศ.2563 ใหท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้  
ราง  ขอ ังคั สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จากัด แก ขเพ่ิมเติม ั ท่ี 2 พ.ศ. 2563 

 ขอความเดิม ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ขอ 1  31  ขอ 1  31 ตามเดิม มแก ข  

ขอ 32. คุณสม ัติของสมาชิก ผูท่ีจะสมัครเขาเปน
สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
2  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  
3  เปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน 
     ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน 
     พนักงานหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย  
     ขอนแกน หรือเปนเจาหนาท่ีของสหกรณนี้                      
4   เปนผูมีความประพ ติและนิสัยดีงาม    
5   มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอ่ืน ท่ีมีวัตถุ  
     ประสงคในการใหกูยืมเงิน 

ขอ 32. คุณสม ัติของสมาชิก ผูท่ีจะสมัครเขา
เปนสมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
2  เปนบุคคลธรรมดาสัญชาติ ทยและบรรลุ 
      นิติภาวะ  
3  เปนขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงาน 
      ราชการพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแกน  
      ุคลากรประจาเตมเวลาหรอพนักงาน 
      ประจาเตมเวลาของสวนงานใน 
      มหาวิทยาลัยขอนแกน หรอลูกจางของ 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีป ิ ัติงาน 
     มาแลว มนอยกวา 5 ป หรอเปน 
     เจาหนาท่ีของสหกรณนี้ 
4   เปนผูมีความประพ ติและนิสัยดีงาม    
5   มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอ่ืนท่ีมี   
     วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

 เพ่ือใหลูกจาง
ของ
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนท่ี
ป ิบัติ งาน
มาแลวไมนอย
กวา 5 ป เปน
สมาชิกสหกรณ
ได 
 ขอเสนอแนะ

จากท่ีประชุม
ใหญสามัญ
ประจําป 
2562 
เพ่ือใหสอดคลอง 

กับ พ.ร.บ
มหาวิทยาลัยขอ
นแกน พ.ศ. 
2558 

ท่ีประชุมมีมติเปนเอก ันทใหสหกรณแก ขเพ่ิมเติมขอ ังคั  ขอท่ี 32 ตาม ราง   
ท่ีนาเสนอ ดย มมีการแก ข ดวยคะแนน  119 เสียง  
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ขอความเดิม ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ขอ 33  39 ขอ 33  39 ตามเดิม มแก ข  

ขอ 40. การขาดจากสมาชิก าพ สมาชิกยอมขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  ดังตอไปนี้   

1   ตาย 
2   ลาออก 
3   เปนคนไรความสามารถ หรือคน 
      เสมือนไรความสามารถ 
4   เปนบุคคลลมละลาย 
5   ถูกออกจากราชการ หรืองานประจํา 
     ตามขอ 32 3  โดยมีความผิด 
6   ถูกใหออกจากสหกรณ 
7   ลาออกจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
     หรือโอนยายไปสังกัดหนวยงานอ่ืน 
     ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน  
     ยกเวน ผูเกษียณอายุราชการหรือ 
     เกษียณอายุราชการกอนกําหนด 

 

ขอ 40. การขาดจากสมาชิก าพ สมาชิกยอม
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  ดังตอไปนี้   

1   ตาย 
2   ลาออก 
3   เปนคนไรความสามารถ หรือคน 
     เสมือนไรความสามารถ 
4   เปนบุคคลลมละลาย 
5   ถูกออกจากราชการ หรืองานประจํา 
      ตามขอ 32 3  โดยมีความผิด 
6   ถูกใหออกจากสหกรณ 
7   ลาออกจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
     หรือโอนยายไปสังกัดหนวยงานอ่ืน 
     ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน  
     ยกเวน ผูเกษียณอายุราชการ หรอ 

              เกษียณอายุการทางานหรือ 
     เกษียณอายุราชการกอนกําหนด 

 
 
 
 
 
 เพ่ือให

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกนท่ี
เกษียณอายุการ
ทํางานแลว
สามารถคง
สมาชิกภาพ
เปนสมาชิก
สหกรณตอไป
ได 

ท่ีประชุมมีมติเปนเอก ันทใหสหกรณแก ขเพ่ิมเติมขอ ังคั  ขอท่ี 40 ตาม ราง   
ท่ีนาเสนอ ดย มมีการแก ข ดวยคะแนน  126  เสียง  

ขอ 41  4  ขอ 41  4  ตามเดิม มแก ข  
ขอ 4 . คุณสม ัติของสมาชิกสมท   สมาชิก
สมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
2  เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณและประสงค 
     จะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ 
3  เปนผูบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
4  เปนลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

หนวยงานในกํากับของมหาวิทยาลัยขอนแกน                         
5  เปนบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของสมาชิก 
6  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอ่ืนท่ีมี

วัตถุประสงคในการกูยืมเงิน 

ขอ 4 . คุณสม ัติของสมาชิกสมท   สมาชิก
สมทบ ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 
2  เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณและ

ประสงค 
     จะเขารวมกิจกรรมกับสหกรณ 
3  เปนผูบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
4  เปนลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน

หรอพนักงาน มเตมเวลาหรอพนักงาน
ตาม ารกิจหรอพนักงานช่ัวคราวของ 

    สวนงานในมหาวิทยาลัยขอนแกน                 
 

  เพ่ือให
ลูกจางและ
พนักงานไมเต็ม
เวลาและ
พนักงานตาม
ภารกิจหรือ
พนักงาน
ชั่วคราวของ
สวนงานใน
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เปน
สมาชิกสมทบ
ของสหกรณได 
เพ่ือให
สอดคลอง 
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ขอความเดิม  ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 
 5  เปนบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของ

สมาชิก 
    6  มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอ่ืนท่ีมี 
        วตัถุประสงค ในการกูยืมเงิน 

กับ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  
พ.ศ.2558 

ท่ีประชุมมีมติเปนเอก ันทใหสหกรณแก ขเพ่ิมเติมขอ ังคั  ขอท่ี 4  ตาม ราง   
ท่ีนาเสนอ ดย มมีการแก ข ดวยคะแนน  121  เสียง   

ขอความเดิม  ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ขอ 49  51 ขอ 49  51 ตามเดิม มแก ข  

ขอ 52. การขาดจากสมาชิก าพของสมาชิกสมท  
สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  
ดังตอไปนี้ 

1  ตาย 
2  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร 
    ความสามารถ 
3  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
4  ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 
5  ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 48 
6  ถูกใหออกจากสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
      สมาชิกของสหกรณ ึ่งเปนผูเก่ียวของกับสมาชิก
ตามขอ 48 5  ท่ีตองขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด  
ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ไมเปนเหตุใหสมาชิกสมทบ
รายนั้น  ตองขาดสมาชิกภาพดวย 

ขอ 52. การขาดจากสมาชิก าพของสมาชิก
สมท  สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด  ดังตอไปนี้ 

1  ตาย 
2  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร 
    ความสามารถ 
3  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 
4  ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาต
แลว 
5  ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 48 
6  ถูกใหออกจากสหกรณ 

 ลาออกจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
หรอ อนยาย ปสังกัดหนวยงานอ่น
ายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน ยกเวนผู

เกษียณอายุราชการหรอเกษียณอายุการ
ทางาน 

      สมาชิกของสหกรณ ึ่ งเปนผู เก่ียวของกับ
สมาชิกตามขอ 48 5  ท่ีตองขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด  ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับ ไมเปน
เหตุใหสมาชิกสมทบรายนั้น  ตองขาดสมาชิกภาพ
ดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เพ่ือใหสมาชิก

สมทบท่ีเกษียณ 
อายุราชการ
แลว คงสมาชิก
ภาพการเปน
สมาชิกสหกรณ
ตอไปได 

ท่ีประชุมมีมติเปนเอก ันทใหสหกรณแก ขเพ่ิมเติมขอ ังคั  ขอท่ี 52 ตาม ราง   
ท่ีนาเสนอ ดย มมีการแก ข ดวยคะแนน  122  เสียง   
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ขอความเดิม  ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ขอ 53  69 ขอ  53  69 ตามเดิม มแก ข  

ขอ 0. คณะกรรมการดาเนินการ ใหสหกรณ มี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธาน
กรรมการดําเนินการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก
สิบสี่คน ึ่งท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก  

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เลือกต้ัง
ระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบ
โดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ 
           การไดมา ึ่งประธานคณะกรรมการดําเนินการ มา
จากสมาชิกผูประสงคสมัครรับเลือกต้ัง หรือสมาชิกผู
ผานความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ ริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน สงสมัครรับเลือกต้ัง 

ขอ 0. คณะกรรมการดาเนินการ ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธาน
กรรมการดําเนินการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการ
อีกสิบสี่คน ึ่งท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก  

ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ เลือกต้ัง
ระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปด
ประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ 
           การไดมา ึ่งประธานคณะกรรมการดําเนินการ  
มาจากสมาชิกผูประสงคสมัครรั การสรรหาและ
เลือกต้ัง หรือสมาชิกผูผานความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการ ริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน สงสมัครรั การสรรหาและเลอืกต้ัง 

 

       คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน มา
จากสมาชิก ประกอบดวย สายวิชาการ จํานวน 4 คน 
สายสนับสนุน จํานวน 10 คน 
        วิธีดําเนินการสรรหาใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณ
กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ 

หามไมใหบุคคล ึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือ
ทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 

1  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
    ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2   เคยถูกไลออก ปลดออก หรอืใหออกจาก 
      ราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ 
      เอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 
3   เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือ 

 มีคําวินิจ ัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง 
     กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
4   เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออก 

จากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ
หนาท่ี 

      คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน มา
จากสมาชิก ประกอบดวย สายวิชาการ จํานวน 4 
คน สายสนับสนุน จํานวน 10 คน 
       วิ ีดาเนินการสรรหาและเลอกตั้งใหเปนไปตาม
ระเบียบท่ีสหกรณกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
ท่ีประชุมใหญ 
       หามไมใหบุคคล ึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปน
หรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 

1  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด
      ใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ี  
       ไดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2   เคยถูกไลออก ปลดออก หรอืใหออกจาก 
        ราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ 
        เอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 

3  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือ 
       มีคําวินิจ ัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง 
     กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 
4  เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออก

จากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอ 
หนาท่ี 

   เพ่ือให
สอดคลองกับ
ขอความใน 
พ.ร.บ.สหกรณ 
พ.ศ.2542 
มาตรา 43 9  
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ขอความเดิม  ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 
5   สมาชิก ึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ้

             ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองป 
             ทางบัญชี นับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกต้ัง 
             กรรมการดําเนนิการ  เวนแตการผิดนัดนัน้ 
             มิไดเกิดข้ึนจากการ กระทําของตนเอง 

6   ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดี 
     ความใด  ในชั้นศาลกับสหกรณเก่ียวกับ   
     คดีอาญา คดีแพง คดีปกครองหรือคดีอ่ืน 
     ใดตามท่ีก หมายกําหนด  
7   เจาหนาท่ีประจําในสหกรณนี้ไมมีสิทธิ  

 ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ 
 ของสหกรณ 

5   สมาชิก ึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี ้
            ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองป 
            ทางบัญช ีนับแตปท่ีผดินัดถึงปท่ีเลือกต้ัง 
            กรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดนั้น 
            มิไดเกิดข้ึนจากการ กระทําของตนเอง 

6  ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดี 
    ความใด  ในชั้นศาลกับสหกรณเก่ียวกับ  
    คดีอาญา คดีแพง คดีปกครองหรือคดี

อ่ืนใดตามท่ีก หมายกําหนด  
7  เจาหนาท่ีประจําในสหกรณนี้ไมมีสิทธิ  

ไดรับการสรรหาและเลือกต้ังเปน
กรรมการดําเนินการของสหกรณ 

 
 

ท่ีประชุมมีมติเปนเอก ันทใหสหกรณแก ขเพ่ิมเติมขอ ังคั  ขอท่ี 0 ตาม ราง   
ท่ีนาเสนอ ดย มมีการแก ข ดวยคะแนน  121  เสียง   

ขอความเดิม  ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 
ขอ 1  100 ขอ  1  100 ตามเดิม มแก ข  

ขอ 101. ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบ
กิจกา ร  ใ ห คณะกรรมการ ดํ า เ นิ น ก า ร  ห รื อ
คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประกาศรับสมัครผู
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบ
กิจการท่ีมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอ
ชื่อผูตรวจสอบกิจการท่ีผานการคัดเลือก ใหท่ีประชุม
ใหญเลือกต้ังโดยวิธีลงคะแนนลับ และใหผูไดรับ
เลือกต้ังท่ีมีคะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวน 3 คน 
เปนผูตรวจสอบกิจการ หากคะแนนเทากัน ให
ผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีมีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลาก 

ขอ 101. ข้ันตอนและวิ ีการสรรหาและวิธีการ
เลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการ หรือคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง 
ประกาศรับสมัครผูตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คัดเลือกผูตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหาม ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อ ผูตรวจสอบ
กิจการท่ีผานการสรรหา ให ท่ีประชุมใหญ
เลอกตั้ง ดยวิ ีเปดเผย และใหผูไดรับการสรรหา
และการเลือกต้ังท่ี มีคะแนนสูงสุดตามลําดับ 
จํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเทากันใหผูสมัครรับการสรรหาและการ
เลือกต้ังท่ีมีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลาก 
          วิ ีดาเนินการสรรหาและเลอกตั้งให
เปน ปตามระเ ีย ท่ีสหกรณกาหนด ดย ดรั
ความเหนชอ จากท่ีประชุมใหญ 

 เพ่ือให
สอดคลองกับ
ข้ันตอนการ
ป ิบัติใน 
การสรรหา
คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 
 
 

ท่ีประชุมมีมติเปนเอก ันทใหสหกรณแก ขเพ่ิมเติมขอ ังคั  ขอท่ี 101 ตาม ราง   
ท่ีนาเสนอ ดย มมีการแก ข ดวยคะแนน  131  เสียง   



รายงานประจําป 2563 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 43
 

 
ขอความเดิม  ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 102  10  ขอ  102  10  ตามเดิม มแก ข  
ขอ 10 . อานาจหนาท่ีของคณะกรรมการจัดการ
เลอกตั้ง  มีดังนี้ 

1  ควบคุมดูแลและดําเนินการจัดการ หรือจัดให
มีการเลือกต้ัง ใหเปนไปโดยสุจรติและเท่ียงธรรม 

2  ออกประกาศ ขอกําหนดท้ังหลายอันจําเปน
แกการป ิบัติงาน ในการเลือกต้ัง 

3  ดําเนินการเลือกต้ัง และจัดใหมีบัญชีรายชื่อ  
     ผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

   4   ประกาศผลการเลือกต้ัง รับรองผลการเลือกต้ัง  
        และไมรับรองผลการเลือกต้ัง เสนอตอท่ี 
        ประชุมใหญ 

ขอ 10 . อานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
จัดการเลอกตั้ง  มีดังนี้ 

1  ควบคุมดูแลและดําเนินการจัดการ หรือ
จัดใหมีการสรรหาและการเลือกต้ัง ให
เปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

2  ออกประกาศ ขอกําหนดท้ังหลายอันจําเปน
แกการป ิบัติงาน ในการสรรหาและการ
เลือกต้ัง 

3  ดําเนินการสรรหาและการเลือกต้ัง และจัด
ใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสรรหาและเลือกต้ัง 

4  ประกาศผลการสรรหาและผลการเลือกต้ัง 
รับรองผลการสรรหาและผลการเลือกต้ัง 
และไมรับรองผลการสรรหาและผลการ
เลือกต้ัง เสนอตอท่ีประชุมใหญ 

 

5  ผูท่ีคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ไมรับรอง
ผลการเลือกต้ัง ึ่งไดกระทําผิดขอบังคับ ดังนี้ 
1. จัดทําให เสนอให หรือสัญญาวาจะให 
    ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด ึ่ง 
    สามารถคํานวณเปนเงินได 
 

5  ผู ท่ีคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ไม
รับรองผลการสรรหาและผลการเลือกต้ัง 
ึ่งไดกระทําผิดขอบังคับ ดังนี้ 

1. จัดทําให เสนอให หรือสัญญาวาจะให
ทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใด ึ่ง
สามารถคํานวณเปนเงินได  

 เพ่ือให
สอดคลองกับ
ข้ันตอนการ
ป ิบัติใน 
การสรรหา
คณะกรรมการ 

2.  ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินไมวา  
     จะโดยตรง หรือทางออมแกผูใด 
3.  ทําการโ ษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพ 
     และการรื่นเริงตาง  

   2. ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินไม
วาจะโดยตรง หรือทางออมแกผูใด 

3. ทําการโ ษณาหาเสียงดวยการจัด 
    มหรสพและการรื่นเริงตาง  

ดําเนินการ 

4.  เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใดหรือใหผูใด 
     เลี้ยงไมวาภายในหรือภายนอก 
     มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5.  ขมขูหรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใด  
6.  กระทําการหาเสียง หรือจูงใจในวันเลือกต้ัง

ในเขตปริมณ ลตามท่ีคณะกรรมการ
จัดการเลือกต้ังกําหนด 

4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใดหรือใหผูใด 
    เลี้ยงไมวาภายในหรือภายนอก 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน 
5. ขมขูหรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใด
6. กระทําการหาเสียง หรือจูงใจในวันสรรหา 

และวันเลือกต้ัง ในเขตปริมณ ลตามท่ี
คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังกําหนด 
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ขอความเดิม  ขอความท่ีขอแก ขเพ่ิมเติม เหตุผล 

ขอ 102  10  ขอ  102  10  ตามเดิม มแก ข  
6  สืบสวนหรือไตสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงหรือขอ

โตแยงเก่ียวกับการเลือกต้ัง และสรุปผลการ
สอบขอเท็จจริงตอคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือวินิจ ัยชี้ขาด คําวินิจ ัยนั้นใหถือเปน
ท่ีสุด 

 7  จัดทํารายงานผลการเลือกต้ังเสนอตอ
คณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือทราบ 

 

6  สบืสวนหรือไตสวนเพ่ือหาขอเท็จจริงหรือ
ขอโตแยงเก่ียวกับการสรรหาและการ
เลือกต้ัง และสรุปผลการสอบขอเท็จจริง
ตอคณะกรรมการ ดําเนินการเพ่ือวินิจ ัย
ชี้ขาด คําวินิจ ัยนั้นใหถือเปนท่ีสุด 

     7  จัดทํารายงานผลการสรรหาและผลการ  
      เลือกต้ังเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการเพ่ือทราบ 

 

ขอ 109  120   ขอ 109  120 ตามเดิม มแก ข  

ท่ีประชุมมีมติเปนเอก ันทใหสหกรณแก ขเพ่ิมเติมขอ ังคั  ขอท่ี 10  ตาม ราง   
ท่ีนาเสนอ ดย มมีการแก ข ดวยคะแนน  129  เสียง   

        2.2  พิจารณา อนเงินปนผลคางจายและเงินเ ล่ียคนเขาเปนทุนสารอง 
              ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา เนื่องจากวาระท่ี 2.2  พิจารณาโอนเงินปนผลคางจายและ 
เงินเ ลี่ยคืนคางจายเขาเปนทุนสํารองนั้น สหกรณไดทําหนังสือขอหารือไปยังสหกรณจังหวัดวาจะกระทําได
หรือไมและสหกรณจังหวัดไดขอเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ขณะนี้อยูระหวางรอคําตอบขอ
หารือจากสหกรณจังหวัด ดังนั้น ประธานจึงขอถอนวาระการประชุมท่ี 2.2 เพ่ือจะนําไปเสนอท่ีประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2563 ในวันท่ี 23 มกราคม 2564 ตอไป 
      ท่ีประชุมมีมตเิหนชอ   

วาระท่ี  3  เร่องอ่น   
 3.1 กรณีสมาชิก องรองสมาชิกเพ่อเรียกเงินคน หรอหาท่ีดินให   
 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ในอดีตท่ีผานมาสหกรณไดใหสินเชื่อเงินกูพิเศษเพ่ือ ื้อท่ีดิน
กับโครงการใหกับสมาชิก และเกิดปญหาข้ึนทําใหมีการ องรองและเปนคดีความกันดังท่ีทราบแลวนั้น และ
เนื่องจากในชวง 1 2 ปท่ีผานมา ไดมีสมาชิกหรืออดีตสมาชิกจํานวนหนึ่งไดทําหนังสือถึงสหกรณเพ่ือให
สหกรณหาท่ีดินให หรือคืนเงินในสวนท่ี ื้อท่ีดินใหกับสมาชิก เนื่องจากปญหาดังกลาวท่ีเกิดข้ึนไดผาน
กระบวนการพิจารณาของศาล และศาลไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว แตก็ยังมีสมาชิกบางคนยื่น ีกาตอ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จนประธานในนามตัวแทนของสหกรณและตัวแทนจากสหกรณจังหวัดตอง
เดินทางเพ่ือไปชี้แจงและใหขอมูลตอคณะทํางานของทานองคมนตรีถึงเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และสหกรณ 
ไดยึดคําพิพากษาของศาลเปนแนวทางในการใหขอมูล   
 ดังนั้นประธานจึงขอชี้แจงปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการ ื้อ ท่ีดินดังกลาววาคดีไดเขาสู
กระบวนการของศาลและศาลไดมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดแลว จึงขอ ากใหสมาชิกชวยชี้แจงหรือประชาสัมพันธ
ใหสมาชิกท่ียังไมเขาใจไดรับทราบดวย 
 ท่ีประชุมมีมติรั ทรา   
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 3.2 ขอเสนอแนะจากสหกรณจังหวัดขอนแกน  
 นายสุรชัย อิงสถิตธนวันต ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1 ผูแทนสหกรณจังหวัดขอนแกน  
แจงใหท่ีประชุมทราบเรื่องการออกก กระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ อยางไมเปนทางการ  ไดมีการ
กําหนดหลักเกณ  วิธีการ และเง่ือนไขการดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยเก่ียวกับการให
เงินกูและการใหสินเชื่อ โดยการกําหนดใหสหกรณใหเงินกูได 3 ประเภท คือ เงินกู ุกเ ิน กําหนดงวดชําระ
หนี้ไดไมเกิน 12 งวด เงินกูสามัญชําระหนี้ไดไมเกิน 150 งวด และเงินกูพิเศษชําระหนี้ไดไมเกิน 360 งวด 
สวนเงินคาครองชีพคงเหลือไมต่ํากวา 31 เปอรเ ็นต  พรอมใหขอเสนอแนะสหกรณเพ่ิมเติมวาการใหเงินกู
แกสมาชิกกลุมเกษียณอายุราชการตองคํานวณอยางรอบคอบ ใหสมาชิกมีเงินเหลือเพ่ือดํารงชีพเม่ือ
เกษียณอายุราชการไปแลว และสุดทายขอใหสหกรณเนนการออมเงินใหกับสมาชิก โดยใหมุงเนนการออม
แบบสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  เชน การออมในรูปแบบเงิน าก หรือการเพ่ิมหุน เพ่ือใหชีวิตหลังเกษียณ 
มีความเปนอยูท่ีสุขสบาย 
 ท่ีประชุมมีมติรั ทรา  
 3.3 ขอเสนอแนะจากสมาชิก 
 ประธานใหสมาชิกท่ีเขารวมประชุมไดรวมเสนอแนะขอคิดเห็น โดยสมาชิกมีขอเสนอแนะ ดังนี้    

1. เสนอเพ่ิมเงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ จากปละ 700. บาท เปน   
ปละ 1,000. บาท  

2. เสนอหาแนวทางหรือเพ่ิมเงินสวัสดิการตาง  เพ่ือเปนการชวยเหลือสมาชิกเม่ือเกษียณอายุ
ราชการ  

3. ประชาสัมพันธเชิญชวนบุคลากรใหสมัครเขาเปนสมาชิก และเสนอใหจัดสวัสดิการใหกับ
สมาชิกสมทบเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจ 

4. เสนอเพ่ิมคาเบี้ยประชุมใหญวิสามัญ จาก 300 บาท เปน 500 บาท  
5. เสนอขอใหสหกรณมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกทุก  ป ไมตองใหปเวนป 
6. เสนอเพ่ิมจํานวนสมาชิกเขารวมโครงการสัมมนาสมาชิกสัมพันธประจําป และขอใหเพ่ิม

โควตาใหสมาชิกกลุมเกษียณอายุราชการ  
7. เสนอเพ่ิมของรางวัลสําหรับสมาชิกผูเขารวมประชุมจาก 120 คนแรก เปน 200 คนแรก   
ประ านรั ทรา ขอเสนอแนะจากสมาชิก พรอมจะนาขอเสนอแนะตาง  ท้ังหมด ปศกษา

หาแนวทางในการดาเนินการ พรอมท้ังนาเขาหารอในท่ีประชุมคณะกรรมการดาเนินการตอ ป 

ปดประชุมเวลา 11.09  น. 
 
 
                          รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ            นายศิริพร   ศรีอุน  

  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ        กรรมการและเลขานุการ 
                                 ประธานท่ีประชุม 

      นางพานิช  โคตรพันธ  
     ผูชวยผูจัดการ ายธุรการ 

            ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 



บันทึก

รายงานผลการดาํเนนิงาน ประจาํป 2563

ระเบียบวาระที ่3
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2563วาระที่ 3.1

 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 41

 ในระหวางป พ.ศ. 2563 ที่ผานมาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 มีความตระหนักเปนหวง

สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เนื่องจากมีเหตุการณที่ทุกคนไมคาดคิดเกิดขึ้น

ในโลกและในประเทศไทย คือมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( -19) ซึ่งทําให

วิถีการดํารงชีพตองเปนไปอยางระมัดระวัง คณะกรรมการดําเนินการ ไดพยายามท่ีจะบรรเทาชวยเหลือ

สมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( -19)  

ท้ังนี้ เพื่อใหสมาชิกไดรับความเดือดรอนนอยลง โดยคณะกรรมการดําเนินการไดมีมาตรการในการ

ชวยเหลือสมาชิก ประกอบดวย

 1. ดานการเงิน/นโยบาย

     1.1 ลดดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทจากเดิมรอยละ 6.15 เมื่อเดือนมกราคม 2563 เปนรอยละ 

5.50 เมื่อเดือนมีนาคม 2563 และลดลงอีกรอยละ 0.25 - 0.50 เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในชวงโควิด 

(รายละเอียดตามตารางที่ 5)

  1.2 พักชําระหนี้เงินกู (เงินตน) สําหรับสมาชิกที่แจงความประสงค มีผลเดือนพฤษภาคม - 

ตุลาคม 2563

  1.3  ลดการสงหุนรายเดอืน สาํหรบัสมาชกิทีแ่จงความประสงค มผีลเดอืนเมษายน – ธนัวาคม 

2563

  1.4  สมาชิกสามารถกูเงินกูฉุกเฉินเพื่อการเฉพาะกิจ ตั้งแตเดือนเมษายน - ธันวาคม 2563

  1.5  สมาชกิสามารถขอกูเงนิปนผล 2563 เพือ่ดํารงชพีไดกอนมีการประชุมใหญสามญั ประจาํป

อันเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( -19)   

     จากสถานการณในชวงรอบปทีผ่านมาสหกรณมกีารลดดอกเบีย้เงินกูทุกประเภท ยอมมผีลกระทบ

กับการดําเนินงานของสหกรณไมวาจะเปนผลกําไรในรอบป 2563 ซ่ึงในปนี้สมาชิกจะไดรับผลตอบแทน

ลดลงบางตามธรุกจิสหกรณ ในขณะเดยีวกนัสหกรณไดรบัความเชือ่มัน่จากสมาชิกเพิม่มากขึน้ โดยสมาชกิ

ไดนําเงินมาฝากกับสหกรณมากข้ึน และเงินท่ีสหกรณนําไปฝากกับสหกรณออมทรัพยอ่ืนเพิ่มมากขึ้น 

หมายถึงความมั่นคงของสหกรณ

 2. ดานการใหบริการเงินกู

  2.1 คณะกรรมการดาํเนนิการไดปรบัวธีิการในการตรวจสอบขอมลูสมาชิก สทิธใินการกู – การคํา้

ประกัน การตรวจสอบหนีส้นิ เชน หุน-หนีค้งเหลอื - ยอดเงนิฝาก ใบเสรจ็รายการเรยีกเกบ็เงนิจากสหกรณ 

ซึง่ขอมูลเหลาน้ีเปนขอมูลสวนบุคคล สมาชกิสามารถทีจ่ะตรวจสอบได โดยการสมคัร e e e  ของ

สหกรณ
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   2.2  เพือ่ใหการมาตดิตอสหกรณในการทาํธรุกรรมตางๆ เปนไปอยางรวดเรว็ โปรงใส ไมลัดควิ 

คณะกรรมการดําเนินการไดมีการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวเพื่อความสะดวกในการติดตอเรื่องตางๆ สําหรับ

สมาชิก

 3.  ดานการประชาสัมพันธและสวัสดิการสมาชิก

  3.1  ไดมกีารแกไขขอบงัคบัของสหกรณเพ่ือใหสอดคลองกบั พ.ร.บ. สหกรณ ฉบับ พ.ศ. 2562 

และมีการปรับปรุงแกไขระเบียบ เพื่อใหเอื้อตอสมาชิกและเกิดประโยชน และความมั่นคงของสหกรณ

      3.2  กจิกรรมตอสมาชกิและสงัคม สหกรณไดมอบทนุการศกึษาแกบตุรสมาชกิ ประจาํป 2563 

จํานวน 1 315 ทุน เปนเงิน 2 213 950.00 บาท สวัสดิการบําเหน็จสมาชิกแกผูเกษียณ จํานวน 156 ราย 

เปนเงิน 3 486 700.00 บาท นอกจากนั้น เปนการมอบเงินทุนสวัสดิการในรอบป 2563 และกิจกรรมรวม

กับมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน กิจกรรมวางพานพุมอนุสาวรียในหลวง ร.4 คณะวิทยาศาสตร

      3.3 เพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป คณะกรรมการดําเนินการ

ไดรบัการสนบัสนนุจากสถานวีทิยกุระจายเสยีงมหาวทิยาลยัขอนแกน F 103  ใหจดัรายการเงนิทอง

ตองรู ซึ่งดําเนินรายการโดย อาจารยพีระพงษ แพงไพรี ประธานคณะกรรมการเงินกู 

     ในรอบ 1 ป คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ไดบริหารงานสหกรณดวยหลักธรรมาภิบาล 

บริหารดวยความโปรงใส ตามหลักการสหกรณ ดังคําขวัญที่วา “สหกรณมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง” 

ผลการดําเนินงานทั่วไป

  การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ในรอบป พ.ศ. 2563 ที่ผานมา มีการ

บริหารงานตามนโยบายการบริหารงานเพื่อมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลของการป ิบัติงาน 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก สงผลใหสมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลตอ

ความเจริญเติบโตของสหกรณเห็นไดจากผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาดังแสดงไวในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานในรอบ 5 ป ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

(หนวย  ลานบาท)

ป

พ.ศ.

สมาชิก

(คน)

ทุน

เรือนหุน

ทุน

สํารอง

ทุนสะสม

ตามขอบังคับ

ทุน

ดําเนินการ

เงินรับฝาก

จากสมาชิก

เงินใหกู

แกสมาชิก
กําไรสุทธิ 

2559 7,178 1,354.75 168.38 5.24 2,901.30 1,237.13 2,195.83 96.04

2560 7,404 1,475.65 178.24 6.51 3,141.25 1,333.29 2,486.19 107.06

2561 7,661 1,613.57 189.06 7.20 3,448.07 1,470.91 2,884.10 124.67

2562 7,845 1,760.38 201.60 7.78 3,824.69 1,676.21 3,306.44 131.60

2563 8,012 1,900.48 214.95 8.18 4,317.62 2,020.19 3,559.35 122.74
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 ในป พ.ศ. 2563 สหกรณมีสมาชิกสามัญ 

จํานวน 7 113 คน สมาชิกสมทบ จํานวน 899 คน 

รวมเปน 8 012 คน สมาชิกเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2562 

จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 2.13

 ทุนเรือนหุนของสหกรณ เพ่ิมขึน้อยางตอเนือ่ง

ทําใหเมื่อ สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 สหกรณ

มีทุนเรือนหุ นจํานวน 1 900 475 670.00 บาท 

เพิม่ขึน้จากป พ.ศ. 2562 จํานวน 140 091 353.25 บาท 

คิดเปนรอยละ 7.96

        ทุนสํารองของสหกรณ ในชวงเวลา 5 ป มีอัตรา

ที่เพิ่มขึ้นโดยตลอด ทําใหในป พ.ศ. 2563 สหกรณมี

ทนุสาํรองทัง้สิน้ 214 954 251.44 บาท เพิ่มขึ้นจากป 

พ.ศ. 2562 จํานวน 13 349 219.43 บาท คิดเปน

รอยละ 6.62

ป 2559 1,354

ป 2560 1,475

ป 2561 1,613

ป 2562 1,760

ป 2563 1,900
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ชดุขอ้มลู1

ป 2559 168
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สมาชิกยอนหลัง 5 ป

ทุนเรือนหุนยอนหลัง 5 ป

ทุนสํารองยอนหลัง 5 ป

ป 2559 7,178    149

ป 2560 7,404    226

ป 2561 7,661    257

ป 2562 7,845    184

ป 2563 8,012    167
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 ทุนดําเนินการของสหกรณ ในป พ.ศ. 

2563 มจํีานวนทัง้ส้ิน 4 317 622 157.05 เพ่ิมขึน้

จากป พ.ศ. 2562 จํานวน 492 933 069.62  

บาท คิดเปนรอยละ 12.89

 ยอดเงินรับฝากของสมาชิก ในป พ.ศ. 

2563 เม่ือสิน้เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2563 มีจํานวน

ทั้งสิ้น 2 020 190 544.47 บาท เพิ่มข้ึนจาก

ป พ.ศ. 2562 จํานวน 342 738 140.34 บาท 

คิดเปนรอยละ 20.43

 ยอดเงินใหกู แกสมาชิกในระหวางป 

พ.ศ. 2563 เทากับ 3 559 346 842.01 บาท 

เงินใหกูแกสมาชิก เพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 

252 910 618.91 บาท คิดเปนรอยละ 7.65
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ป 2560 1,333
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ป 2562 1,676

ป 2563 2,020
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ชดุขอ้มลู1

ทุนดําเนินการยอนหลัง 5 ป

เงินรับฝากจากสมาชิกยอนหลัง 5 ป

เงินใหกูแกสมาชิกยอนหลัง 5 ป
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 สหกรณ มีกําไรสุทธิเมื่อสิ้นป พ.ศ. 

2563 จํานวน 122 737 343.31 บาท ลดลง

จากป พ.ศ. 2562 จํานวน 8 864 291.25 บาท 

คิดเปนรอยละ 6.75

ป 2559 96

ป 2560 107

ป 2561 124          

ป 2562 131          

ป 2563 122          
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เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู

กําไรสุทธิยอนหลัง 5 ป

ฉุกเฉนิ

1 ม.ีค.63 – 30 เม.ย.63 86

1 เม.ย.63 –31 พ.ค. 63 96

1 ม.ิย. – 31 ส.ค. 63 107

1 ก.ย.63 - ปัจจบุนั 124                             
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ตารางที่ 2 ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2562 กับ ป พ.ศ. 2563

รายการ 2562 2563 เพิ่ม (ลด) เพิ่ม 

(ลด) %(บาท) (บาท) (บาท)

ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว 1,760,384,316.75 1,900,475,670.00 140,090,353.25 7.96

ทุนสะสมตามขอบังคับ, 

ระเบียบอื่นๆ

7,781,154.82 8,177,391.69 396,236.87 5.09

ทุนสํารอง 201,605,032.01 214,954,251.44 13,349,219.43 6.62

ทุนดําเนินการ 3,824,689,087.43 4,317,622,157.05 492,933,069.62 12.89

เงินรับฝากจากสมาชิก 1,677,452,404.13 2,020,190,544.47 342,738,140.34 20.43

เงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ) 3,306,436,223.10 3,559,346,842.01 252,910,618.91 7.64

กําไรสุทธิประจําป 131,601,634.56 122,737,343.31 (8,864,291.25) (6.74)

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

  ในป 2563 ที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการไดมีการสงเสริมการออม ตามหลักการและ

อดุมการณของสหกรณ กาํหนดใหอัตราดอกเบ้ียท่ีสงูกวาสถาบนัการเงนิอืน่ เพ่ือประโยชนสงูสดุของสมาชกิ  

ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ประจําป พ.ศ. 2563

วันที่

ประเภท

ออมทรัพย

(รอยละ)

ออมทรัพย

พิเศษ

(รอยละ)

ประจํา 12 

เดือน

(รอยละ)

ประจํา 24 

เดือน

(รอยละ)

เงินฝากทวีสิน

(รอยละ)

20 ก.ย. 60 – 31 ธ.ค. 62 1.50 2.50 2.75 3.25 3.00

1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค.63 1.50 2.40 2.75 3.25 3.00

 

 เงนิรบัฝากจากสมาชกิในป 2563  สหกรณไดรบัความไววางใจจากสมาชกิ และเชือ่มัน่ในสหกรณ

เพิ่มมากขึ้น ทําใหมีเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา รายละเอียดดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเงินฝากคงเหลือ ป พ.ศ. 2562 กับ ป พ.ศ. 2563

ประเภท 2562

(บาท)

2563

(บาท)

เพิ่ม (ลด) 

(บาท)

เพิ่ม (ลด) 

%

ออมทรัพย 61,264,804.32 63,509,650.21 2,244,845.89 3.66

ออมทรัพยพิเศษ 1,312,949,925.22 1,585,139,983.27 272,190,058.05 20.73

ประจํา 297,221,674.59 367,914,672.24 70,692,997.65 23.78

ทวีสิน 6,016,000.00 4,910,000.00 (1,106,000.00) (18.38)

รวม 1,677,452,404.13 2,020,190,544.47 342,738,140.34 20.43

 2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภท

  ในป 2563 ตามท่ีเกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( -19) 

แพรกระจายในประเทศ รฐับาลไดออกมาตรการตางๆ รวมทัง้ประกาศสถานการณฉกุเฉนิทัว่ราชอาณาจกัร 

เพื่อควบคุมการแพรระบาด ซึ่งมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประชาชน รวมท้ังสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด สหกรณไดมีมาตรการบรรเทาความเดือดรอนแกสมาชิกท่ีไดรับ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( -19) ดังนี้

  1. ใหสทิธิพกัชําระหนี้ตนเงินดวยความสมัครใจ สําหรับสัญญาเงนิกูทุกประเภท จาํนวนไมเกิน 

2 สัญญา

  2. สมาชิกท่ีสมัครใจตองแจงความประสงคขอพักชําระหนี้ ตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนด 

ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสหกรณ สามารถสงเอกสารไดทางไปรษณีย หรือหยอนใสกลอง

รับคํารองหนาสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 7 – 24 เมษายน พ.ศ. 2563 สหกรณจะตอบรับทางโทรศัพท หรือ

ทาง ail

   2.1 เงินกูใชบุคคลคํ้าประกัน ผูกูและผูคํ้าประกันทุกคนตองลงลายมือชื่อใหความยินยอม

ในการพักชําระหนี้

   2.2 สมาชิกไมสามารถนําเงนิเหลอืรับทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการพกัชําระหนี ้ไปใชในการกูเพิม่

จากสหกรณทุกกรณี

 ดังน้ัน เพื่อเปนการแบงเบาภาระดอกเบี้ยของสมาชิก และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสหกรณ

และสมาชิกสหกรณจึงไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู รายละเอียดดังตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู ประจําป พ.ศ. 2563

         วัน/เดือน/ป

ประเภทเงินกู

ฉุกเฉิน สามัญ พิเศษ
สวัสดิการ

สงเคราะหฯ

เพื่อที่อยู

อาศัย

เอ้ืออาทร/

พัฒนาคุณภาพ

1 มี.ค.63 – 31 มี.ค.63 5.75/6.00 5.50 5.25 4.00 5.00 5.50

1 เม.ย.63 –31 พ.ค.63 5.50/5.75 5.25 5.00 3.75 4.75 5.25

1 มิ.ย.63 – 31 ส.ค.63 5.25/5.50 5.00 4.75 3.50 4.50 5.00

1 ก.ย.63 - ปจจุบัน 5.75/6.00 5.50 5.25 4.00 5.00 5.50

 3. การจัดการดานสินเชื่อแกสมาชิก 

      สหกรณ ไดดําเนินธุรกิจดานการเงินและการใหสินเชื่อแกสมาชิกภายใตขอบังคับ ระเบียบ มติ

และคําแนะนําของหนวยงานที่เก่ียวของ ภายใตศักยภาพในการกูยืมของสมาชิกเอง และความเห็นชอบ

ในการใหสินเชื่อของคณะกรรมการ ยอดการใหสินเชื่อมีรายละเอียด ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบจํานวนเงินใหกูแกสมาชิก ป พ.ศ. 2562 กับ ป พ.ศ. 2563

รายการ

2562 2563 เพิ่ม (ลด)

จํานวน

สัญญา

จํานวนเงิน 

(บาท)

จํานวน

สัญญา

จํานวนเงิน 

(บาท)

จํานวนเงิน

(บาท)

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2 922   177 542 200.00 1 450 63 072 900.00 (114 469 300.00)

เงินกูฉุกเฉินเฉพาะกิจ 

(120 000) 

0             0 1 463  125 056 000.00  125 056 000.00 

เงินกูเพื่อการศึกษา 141      3 111 800.00 89      2 012 535.00 (1 099 265.00)

เงินกูเพื่อพั นาคุณภาพชีวิต 542     84 773 000.00 428    57 768 200.00 (27 004 800.00)

เงินกูสวัสดิการสงเคราะห 133    22 848 000.00 125    21 710 000.00 (1 138 000.00)

เงินกูเอื้ออาทร 635    171 062 000.00 595     58 860 500.00 (12 201 500.00)

เงินกูสามัญ 2 551 1 387 500 400.00 2 503 1 516 189 500.00   28 689 100.00 

เงินกูพิเศษ 102 132 284 000.00 50  69 445 000.00 (62 839 000.00)

เงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย 17 29 543 900.00 12   25 155 000.00 (4 388 900.00)

รวม 7,043 2,008,665,300.00 6,715 2,039,269,635.00   30,604,335.00 
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 จากตารางที่ 6 จะเห็นไดวา ในรอบป พ.ศ. 2562 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562) มีสมาชิกขอ
กูยืมเงินทุกประเภท 7 043 สัญญา เปนเงิน 2 008.66 ลานบาท และในป พ.ศ. 2563 (1 มกราคม - 31 
ธันวาคม 2563) มีสมาชิกขอกูยืมเงินทุกประเภท 6 715 สัญญา เปนเงิน 2 039.27 ลานบาท ทําใหเงิน
ท่ีสมาชิกกูยืมในรอบป พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากในรอบป พ.ศ. 2562 เปนเงิน 30.60 ลานบาท ซ่ึงเมื่อ
พิจารณาถึงยอดลูกหนี้สุทธิโดยรวม เมื่อสิ้นป พ.ศ. 2563 สหกรณมียอดลูกหนี้สุทธิ 3 559.34 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจากเมื่อป พ.ศ. 2562 เปนเงิน 252.91 ลานบาท ดังแสดงในตารางแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ 
(ตารางที่ 2)

ตารางที่ 7 การใหเงินกูแกสมาชิกในรอบ 5 ป

ป

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกูเอื้ออาทร เงินกูพัฒนาคุณภาพชีวิต ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เงินกูสามัญ

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท

2559 2 699 167 950 750.00 405 102 413 800.00 242 35 205 900.00 20     496 650.00 1 635   492 147 350.00 

2560 3 406 228 945 900.00 692 179 896 200.00 603 91 665 000.00 32      728 300.00 1 985   726 212 900.00 

2561 3 072 218 563 100.00 635 173 724 000.00 676 104 128 000.00 74  1 756 500.00 2 486 1 200 297 700.00 

2562 2 922 177 542 200.00 635 171 062 000.00 542 84 773 000.00 141   3 111 800.00 2 551 1 387 500 400.00 

2563 1 450  63 072 900.00 595 158 860 500.00 428  57 768 200.00 89  2 012 535.00 2 503 1 516 189 500.00 

ป

เงินกูพิเศษ เงินกูพิเศษเพ่ือท่ีอาศัย เงินกูสวัสดิการสงเคราะห
เงินกูฉุกเฉินเฉพาะกิจ 

(120,000)
รวม รวม

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวนเงิน

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา (บาท)

2559 98  90 537 000.00 41  61 324 200.00 37   3 468 000.00 0 - 5 177   953 543 650.00 

2560 101  93 881 000.00 47  62 822 800.00 83 10 545 000.00 0 - 6 949 1 394 697 100.00 

2561 131 124 265 000.00 34  51 045 100.00 117 16 909 800.00 0 - 7 225 1 890 689 200.00 

2562 102 132 284 000.00 17  29 543 900.00 133 22 848 000.00 0 - 7 043 2 008 665 300.00 

2563 50  69 445 000.00 12 25 155 000.00 125 21 710 000.00 1 463 125 056 000.00 6 715 2 039 269 635.00 

 4. สวัสดิการตางๆ ของสมาชิก

  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ไดจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ที่เปนประโยชนแก

สมาชิก ดังตอไปนี้

  1. ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการไดเล็งเห็นความสําคัญในดาน

การศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนั้น จึงไดพิจารณามอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก โดยแบงเปนทุน

ประเภททั่วไป และทุนประเภทเรียนดีกี าเดน ซึ่งมีสมาชิกที่ไดรับทุนทั้ง 2 ประเภท จํานวน 1 315 ทุน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2 213 950.00 บาท แยกเปนทุนระดับตางๆ ตามตารางที่  8
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  2. กองทุนสวัสดิการบําเหน็จสมาชิกในป พ.ศ. 2563 สมาชิกผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการ

ตามระเบียบ โดยจายใหสมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สมาชิกที่ลาออกจากราชการซึ่งเปนสมาชิกติดตอ

กนัมาแลวไมนอยกวา 20 ป สมาชกิทีล่าออกจากการเปนสมาชกิซึง่เปนสมาชิกตดิตอกนัมาแลวไมนอยกวา 

20 ป สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรอืเกษยีณอายรุาชการกอนกาํหนด ตองเปนสมาชกิไมนอยกวา 10 ป 

รายละเอียดการจายเงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก ประจําป พ.ศ. 2563 ตามตารางที่ 9

  3.  ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก คูสมรส บิดา มารดา และบุตร

สมาชิกสหกรณ ไดจายเงินสวัสดิการสงเคราะหสําหรับสมาชิก คูสมรส บิดา มารดา และบุตรของสมาชิก

ที่เสียชีวิต รายละเอียดการจายเงินสวัสดิการสงเคราะห  ประจําป พ.ศ. 2563 ตามตารางที่ 10

  4.  ทนุสวสัดิการสมาชิกเพือ่สงเคราะหครอบครวัของสมาชกิผูเสยีชวีติ สหกรณ ไดจายเงนิชวย

เหลอืเพือ่สงเคราะหครอบครวัของสมาชกิผูเสยีชวีติ โดยใหจายเงนิทนุนีต้ามเงือ่นไขของอายกุารเปนสมาชกิ

ของผูเสียชีวิตปละ 8 000.- บาท และจายใหสมาชิกผูเสียชีวิตท่ีมีอายุการเปนสมาชิกต้ังแต 25 ปข้ึนไป 

รายละไมเกิน 200 000.- บาท โดยทายาทจะตองยืน่หลกัฐานทีจ่าํเปนตอสหกรณภายใน 120 วนั นบัต้ังแต

วันที่เสียชีวิต เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหถือวาสละสิทธิ ซ่ึงสวัสดิการตางๆ เหลานี้ลวนเปนประโยชนแก

มวลสมาชิกทั้งสิ้น รายละเอียดการจายเงินสงเคราะห  ตามตารางที่ 11

  5.  สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไมมีบุตร เพื่อเปนสวัสดิการ เปนขวัญและกําลังใจใหกับสมาชิก

ที่ไมมีบุตร สหกรณจะจายเงินสวัสดิการ จํานวน 5 000.-บาท ใหแกสมาชิกท่ีไมมีบุตร ที่มีอายุ 50 ป 

ขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 15 ป สมาชิกสามารถขอรับเงินสวัสดิการนี้ไดเพียงครั้งเดียว 

กรณีสมาชิกและคูสมรสเปนเปนผูมีสิทธิรับเงินสวัสดิการ สามารถรับสวัสดิการไดทั้ง 2 คน ระเบียบนี้

จะมีผลในป 2564 เปนตนไป

ตารางที่ 8 รายละเอียดการจายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2562 กับ ป พ.ศ. 2563

ระดับ

2562 จํานวนเงิน 

(บาท)

2563 จํานวนเงิน 

(บาท)ประเภททุน ประเภททุน

ทั่วไป 

(ทุน)

เรียนดี กีฬาเดน 

(ทุน)

ทั่วไป 

(ทุน)

เรียนดี กีฬาเดน 

(ทุน)

อนุบาล 93 0 120,900.00 103 0 128,750.00

ประถมศึกษา 183 315 791,700.00 177 362 836,250.00

มัธยมศึกษา 190 194 653,600.00 169 200 615,050.00

อาชีวศึกษา 31 5 56,000.00 23 11 53,700.00

ปริญญาตรี 138 138 593,400.00 123 147 580,200.00

รวม 635 652 2,215,600.00 595 720 2,213,950.00
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ตารางที ่9 รายละเอยีดการจายเงินสวสัดกิารบําเหนจ็สมาชกิ เปรยีบเทียบ ป พ.ศ. 2562 กบั ป พ.ศ. 2563

รายการ
2562 2563

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิน 
(บาท)

จํานวน
(ราย)

จํานวนเงิน 
(บาท)

สมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง - - - -

สมาชิกที่ลาออกจากราชการซึ่งเปนสมาชิก
ติดตอกันมาแลว ไมนอยกวา 20 ป

5 104,300.00 3 56,700.00

สมาชิกที่ลาออกจากการเปนสมาชิกซึ่งเปน
สมาชิกติดตอกันมาแลวไมนอยกวา  20 ป

7 135,100.00 9 182,700.00

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณ
อายุราชการ กอนกําหนด ตองเปนสมาชิก
ไมนอยกวา 10 ป

137 3,038,000.00 144 3,247,300.00

รวม 149 3,277,400.00 156 3,486,700.00

ตารางที่ 10 รายละเอียดการจายเงนิทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหเกีย่วกบัการศพของสมาชกิ คูสมรส บดิา 
            มารดา และบุตรสมาชิก ป พ.ศ. 2562 กับ ป พ.ศ. 2563

ลําดับ รายการ
ป 2562 ป 2563

ราย บาท ราย บาท

1 สมาชิกเสียชีวิต 28 1 295 000.00 30 1 447 500.00

2 คูสมรสเสียชีวิต 20 434 375.00 22 338 750.00

3 บิดาเสียชีวิต 82 628 750.00 82 670 625.00

4 มารดาเสียชีวิต 97 851 875.00 85 798 125.00

5 บุตรเสียชีวิต 6 66 250.00 8 87 500.00

รวม 233 227 3,342,500.00
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ตารางท่ี 11 รายละเอยีดการจายเงนิทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะหครอบครัวสมาชกิผูเสียชีวติ ป พ.ศ.2563

ลําดับ
 

ชื่อ- สกุลสมาชิก
ผูเสียชีวิต

เลขที่
สมาชิก

สังกัด

อายุการ
เปน

สมาชิก 
(ป)

วันที่
เสียชีวิต 

 รับสวัสดิการ 
 จํานวนเงิน 

1 น.ส.เบญจวรรณ นาราสัจจ 6349 มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

26 18 ธ.ค. 62  200 000.00 

2 นางจันทรเพ็ญ บัวเผื่อน 6200 ลาออกจากราชการ 27 14 ธ.ค. 62 200 000.00 

3 นายเรือง  สุวรรณผา 754 เกษียณอายุราชการ 43 26 ธ.ค. 62    200 000.00 

4 นางสุวารีย ไชยมาตย 599 เกษียณอายุราชการ 43 16 ม.ค. 63    200 000.00 

5 นายบุญทัน กลางเหลือง 4007 เกษียณอายุราชการ 33 14 ก.พ. 63    200 000.00 

6 นางพรรณกร สมภาร 6719 ขาราชการบํานาญ 25 13 มี.ค. 63    200 000.00 

7 นางลําพูน วงศชัย 569 ขาราชการบํานาญ 43 12 เม.ย. 63    200 000.00 

8 นางฉันทยา จาดจร 13778 พ.มข.คณะศึกษาศาสตร 5  28 เม.ย. 63     20 000.00 

9 นางกีประภา นันทดี 536 เกษียณอายุราชการ 43 27 เม.ย. 63    200 000.00 

10 น.ส.ภิญโญ อรามเลื่อม 70 ขาราชการบํานาญ 43 16 พ.ค. 63    200 000.00 

11 นางประภัสสร เย็นสบาย 6265 ขาราชการบํานาญ 27 4 มิ.ย. 63    200 000.00 

12 น.ส.นภาพร นารอง 3985 ขาราชการบํานาญ 34 14 พ.ค. 63    200 000.00 

13 นายธวัชชัย สีดานอย 4725 ขาราชการบํานาญ 32 8 มิ.ย. 63    200 000.00 

14 นายอุทัย โนตศิริ 281 เกษียณอายุราชการ 43 24 พ.ค. 63    200 000.00 

15 นายสัมฤทธิ เฟองจันทร 363 เกษียณอายุราชการ 43 14 พ.ค. 63    200 000.00 

16 นายภิรมณ สุขทรงสุนทร 7890 แพทยศาสตร 21 6 มิ.ย. 63    168 000.00 

17 นายลับ แจงพรมมา 482 เกษียณอายุราชการ 43 12 มิ.ย. 63    200 000.00 

18 นางกัลยณภัค โกมลไพศาล 3417 ขาราชการบํานาญ 35 2 มิ.ย. 63    200 000.00 

19 นางละเอียด ออนสอาด 5352 เกษียณอายุราชการ 30 18 มิ.ย. 63    200 000.00 

20 นายสุวิทย ทําสีมา 5697 ศึกษาศาสตร 29 7 มิ.ย. 63 200 000.00

21 นายวิชัย เสริมผล 11601 พ.มข.คณะเทคโนโลยี 8 2 ก.ค. 63 32 000.00

22 นายนิพนธ โสดา 3880 เกษียณอายุราชการ 34 1 ส.ค. 63 200 000.00

23 นายสุพจน  โดยเคน 3756 ขาราชการบํานาญ 34 21 ส.ค. 63 200 000.00

24 นายลําภัย วงศตระกูล  3629 ทันตแพทยศาสตร 35 13 ส.ค. 63 200 000.00

25 น.ส.เกียรติรัตน คุณารัตนพฤกษ 5166 ขาราชการบํานาญ 31 21 ก.ค. 63  200 000.00
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ลําดับ
 

ชื่อ- สกุลสมาชิก
ผูเสียชีวิต

เลขที่
สมาชิก

สังกัด

อายุการ
เปน

สมาชิก 
(ป)

วันที่
เสียชีวิต 

 รับสวัสดิการ 
 จํานวนเงิน 

26 นายวิรัตน ตระกูลสุข 2063 เกษียณอายุราชการ 38 30 ก.ย. 63    200 000.00 

27 นายชัยณรงค กระโจมทอง 470 เกษียณอายุราชการ 44 27 ก.ย. 63    200 000.00 

28 นายบุญเลี้ยง เมืองซอง 2310 เกษียณอายุราชการ 37 14 ต.ค. 63    200 000.00 

29 นางพิณทอง นอยเรือง 5187 เกษียณอายุราชการ 31 29 ต.ค. 63    200 000.00 

30 นางเกื้อกูล ศรีพาลี 2231 แพทยศาสตร 38 6 ธ.ค. 63    200 000.00 

จํานวนเงิน 5,620,000.00 

หมายเหตุ  เรียงลําดับตามวันที่ทายาทมาติดตอ

มติที่ประชุม

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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วาระที่ 3.2 รายงานจํานวนสมาชิกเขา - ออก ระหวางป พ.ศ. 2563
3.2  รายงานจํานวนสมาชิกเขาออก ระหวางป พ.ศ. 2563 

ปจจุบันบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดสมัครเปนสมาชิกสหกรณ ครบทุกหนวยงาน โดยใน
รอบปมีสมาชิกเขา – ออก ดังนี้ 

จํานวนสมาชิกยกมา เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562          จํานวน      7,845  คน 
ระหวางวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563  ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563   
มีสมาชิกเขา – ออก ตามเหตุผลตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 3.2.1 สมาชิกเขา  
   อนุมัติใหเขาเปนสมาชิก จํานวน    393 คน 
   ปรับปรุงเขาตามขอบังคับสหกรณ หมวด 5 ขอ 44           จํานวน                   คน 

3.2.2 สมาชิกลาออกจําแนกตามสาเหตุ 
 ลาออกจากราชการ จํานวน 42 คน 
 ตองการขอรับทุนเรือนหุนคืน จํานวน 104  คน 
 โอนยายไปสหกรณอ่ืน จํานวน 2  คน 
 โอนยายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน จํานวน 8  คน 
 ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินอ่ืน จํานวน   คน 
 เสียชีวิต  จํานวน 38  คน 
  สมาชิก                              จํานวน    

 สมาชิกสมทบประเภทท่ี 1        จํานวน     
 สมาชิกสมทบประเภทท่ี 2        จํานวน    

36  คน 
    คน 
 2  คน 

  
 

   

 ใหออกจากการเปนสมาชิกเนื่องจากขาด 
คุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562  

         
จํานวน       

  
  32    

 
คน  

   

 รวม     จํานวน                  226  คน                           
จํานวนสมาชิกเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563                        จํานวน    8,012   คน 
สมาชิก  จํานวน  7,113   คน        
สมาชิกสมทบ     

  สมาชิกสมทบประเภทท่ี 1 ลูกจางชั่วคราว จํานวน     620   คน         
 สมาชิกสมทบประเภทท่ี 2 จํานวน     279   คน    
   บิดา มารดา คูสมรส และบุตรสมาชิก จํานวน 253           คน     
   นักศึกษา                                   จํานวน    9     คน     
   ศิษยเกา                                    จํานวน  17                 คน     

สมาชิก เพ่ิมข้ึนจากป พ.ศ.2562 จํานวน      167  คน 
 

            มติท่ีประชุม 
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รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบกิจการ 
ประจําป 2563วาระที่ 3.3

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรียน  ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
 

       ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ไดเลือกตั้งให 

รองศาสตราจารยอมัพน หอนาค ผูชวยศาสตราจารย ดร.กลมเกลยีว มาเวียง และ นางสาวมารศรี เตียสวสัดิ 

เปนคณะผูตรวจสอบกิจการ ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ประจําป 2563 

โดยใหปทางบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ตามขอบังคับของสหกรณ พ.ศ. 2562 หมวด 10 

ขอ 104 กําหนดใหผูตรวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการตรวจสอบกจิการประจาํเดอืนตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ ในการประชุมประจําเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอท่ีประชุมใหญดวยน้ัน 

ในการนี้จึงใครขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2563 ตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 

2563 โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ

 1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานสหกรณ

 1.2 เพื่อตรวจสอบการป ิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

 1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

 2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ

 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม

 2.4 ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนนิการตามแผนงานและงบประมาณทีก่าํหนดไว

3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ

 3.1 ผลการดําเนินงาน

  3.1.1  ดานสมาชิก

   เมื่อสิ้นปที่แลว (2562) สหกรณมีสมาชิกจํานวน 7 845 คน และในระหวางป 2563 

มีสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิ 167 คน คิดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 14 คน ทําใหเมื่อสิ้นป 2563 สหกรณ

มีสมาชกิรวมทัง้หมด 8 012 คน คดิเปนอตัราการเพ่ิมของสมาชกิรอยละ 2.12 ตอป และในจํานวนสมาชกิ

ทั้งหมดขณะนี้ คิดเปนสมาชิก จํานวน 7 115 คน และเปนสมาชิกสมทบ จํานวน 897 คน
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  3.1.2 ดานสินทรัพย หนี้สินและทุนสหกรณ 

       เมือ่วนัที ่31 ธันวาคม 2563 สหกรณมสีนิทรพัยทัง้หมดประมาณ 4 317.62 ลานบาท 

เพิม่ขึน้จากวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ประมาณ 492.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.88 จาํแนกเปนสนิทรพัย

หมุนเวียน ซึ่งสวนใหญไดแก เงินที่ใหสมาชิกกูยืมระยะสั้น เงินฝากสหกรณอื่น เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ที่สามารถนํามาหมุนเวียนใชในระยะเวลา 1 ป ประมาณ 1 172.87 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.16 

ของสินทรัพยทั้งหมด สวนที่เหลืออีกประมาณ 3 144.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.84 เปนสินทรัพย

ไมหมุนเวียน ซึ่งสวนใหญเปนเงินใหกูยืมระยะยาวเกินกวา 1 ป และเปนเงินกูพิเศษประมาณ 3 122.60 

ลานบาท 

       ในสวนของหนี้สิน ในปนี้สหกรณมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2 071.27 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 347.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.19 ซึ่งรอยละ 98.59 หรือประมาณ 

2 042.12 ลานบาทเปนหนี้สินหมุนเวียน ที่เกือบทั้งหมดเปนเงินรับฝากของสมาชิก สวนอีกประมาณ 

29.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.41 เปนหนี้สินไมหมุนเวียน เชน เงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิก

ผูเสียชีวิต  เปนตน

        ดานทนุของสหกรณ เมือ่สิน้ป 2563 สหกรณมทีนุทัง้สิน้ประมาณ 2 246.34 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปที่แลวประมาณ 144.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.89 ประกอบดวย ทุนเรือนหุนประมาณ 

1 900.47 ลานบาทคิดเปนรอยละ 84.60 ของทุนสหกรณ และมีทุนสํารองของสหกรณประมาณ 214.95 

ลานบาทคิดเปนรอยละ 9.56 สวนที่เหลือเปนทุนสะสมตามขอบังคับและกําไรสุทธิ 

        3.1.3  ดานรายได รายจายและกําไรสุทธิ

   ในรอบป 2563 สหกรณมรีายไดจากดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทนุประมาณ 

201.38 ลานบาท ซ่ึงเม่ือหักคาใชจายดอกเบ้ียเงินรับฝากของสมาชิกจํานวนประมาณ 45.58 ลานบาท

และหักหน้ีสงสัยจะสูญประมาณ 8 แสนกวาบาทแลว คงเหลือเปนรายไดจากดอกเบี้ยและผลตอบแทน

การลงทุนสุทธิประมาณ 154.97 ลานบาท และเมื่อรวมกับรายไดอื่นๆ อีกประมาณ 1.42 ลานบาท 

จะเปนเงินรายไดท้ังหมดของป 2563 ประมาณ 156.39 ลานบาท ลดลงจากปที่แลวประมาณ 8.25 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.01 

   ขณะเดียวกัน สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงานอีกประมาณ 33.66 ลานบาท 

คาใชจายทีม่ากทีส่ดุของป 2563 ไดแก คาใชจายท่ีเกีย่วกับสมาชิก เชน คาเบีย้ประชมุสมาชกิ ทุนสงเคราะห

ครอบครวัสมาชกิท่ีเสยีชีวิต เงนิชวยแหลอืสมาชิกและคูสมรสทีถ่งึแกกรรม และเงินอุดหนนุบําเหนจ็สมาชกิ 

เปนตนจํานวนประมาณ 18.50 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 54.96 ของคาใชจายทัง้หมด ทาํใหในป 2563 

สหกรณมีกําไรสุทธิ ประมาณ 122.73 ลานบาท ลดลงจากป 2562 ประมาณ 8.86 ลานบาท คิดเปน

ลดลงรอยละ 6.73  

 3.2  ดานบริหารงานทั่วไป

           ดานการบรหิารงานของคณะกรรมการ  ในรอบปที่ผานมา ไดเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน 

ระเบียบและมติตางๆ ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ ไดพิจารณาเห็นชอบตามอํานาจที่กําหนดไวใน
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ขอบังคับ ทั้งนี้โดยมีคณะผูตรวจสอบกิจการ ไดเขารวมประชุมในคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง  

รวมทัง้การประชุมในบางครัง้ทีม่เีรือ่งสาํคญั จะมกีารขอเชญิผูตรวจการสหกรณ จากสาํนกังานสหกรณจงัหวดั

ขอนแกน และผูตรวจบญัชสีหกรณ จากสํานกังานตรวจบญัชสีหกรณขอนแกน เขารวมประชุมเพ่ือขอคาํปรึกษา

และขอเสนอแนะอกีดวย 

 ขอเสนอแนะ ในการบริหารงานของสหกรณ ควรยึดถือก หมาย ขอบังคับ และระเบียบ 

อยางเครงครัด โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความมั่นคงของสหกรณและผลประโยชนของมวลสมาชิก

เปนสําคัญ และหากมีกรณีที่ไมอาจตัดสินใจไดในที่ประชุม ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ 

อนัเนือ่งจากการทีอ่าจจะไมเปนไปตามก หมายสหกรณ ควรทีจ่ะไดขอคาํปรกึษาจากนายทะเบยีนสหกรณ 

โดยผานทางสหกรณจังหวัดหรือหัวหนาตรวจบัญชีสหกรณ เสียกอน 

 3.3  ดานบัญชี

  มีเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถวน ถูกตอง

  การบันทึกบัญชีของสหกรณ ถูกตอง เรียบรอยและเปนปจจุบัน

  การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตางๆ ถูกตองตามบัญชีคุมยอด

  มีการเสนอรายงานทางบัญชีตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน

         3.4  ดานการเงิน

  ผลการตรวจสอบการป ิบัติการดานการเงิน เมื่อสิ้นป 2563 พบวา การรับจายและการ

เก็บรักษาเงินสด ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด กลาวคือไมเกินวันละ 200 000 บาท สวนการใชจายเงิน

ตาง ๆ เปนไปตามงบประมาณรายจาย ตามที่ที่ประชุมใหญเห็นชอบแลว ซึ่งในป 2563 พบวา สหกรณ

มีการพิจารณาใชจายโดยความจําเปนและประหยัด ทําใหมีคาใชจายในการดําเนินงานทั้งหมดคิดเปน

รอยละ 90.27 ของประมาณการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ อนึ่ง ในระหวางปไดมีการขออนุมัติ

ถัวเฉลี่ยคาใชจายในงบประมาณรายจายในบางรายการของหมวดรายจายเดียวกัน ซึ่งสามารถกระทําได

ตามระเบียบ 

    3.5  ดานเงินรับฝาก

  เมื่อสิ้นป 2563 สหกรณมีเงินรับฝากคงเหลือจากสมาชิกที่ฝากเงินประเภทตาง ๆ ประมาณ 

2 016.56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2562 ประมาณ 343.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.55 ดังนี้

  (1) เงนิรบัฝากประจาํ ประมาณ 371.54 ลานบาท คดิเปนรอยละ18.42 ของเงินฝากทัง้หมด

  (2) เงนิรบัฝากออมทรัพย ประมาณ 63.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.15 ของเงนิฝากทัง้หมด

  (3) เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ประมาณ 1 581.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.43 ของ

เงินฝากทั้งหมด

 ขอสงัเกต จะเหน็วา ยอดเงนิรบัฝากออมทรัพยพิเศษ ไดรบัความนยิมจากสมาชกิเปนจํานวนมาก

ถึงรอยละ 78.28 ของเงินฝากทั้งหมด เนื่องจากเปนเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยตอบแทนที่คอนขางสูง 

เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ ทั้งดอกเบี้ยที่ไดยังไมตองถูกหักภาษีเงินไดอีกดวย 
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 ขอเสนอแนะ ควรมีการวางแผนการบริหารเงินฝากของสมาชิกใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน 

การอํานวยสินเช่ือแกสมาชิกตามระเบียบเงินกูใหมากขึ้น การนําไปลงทุนในสหกรณและสถาบันการเงิน

อื่นๆ ที่ใหผลตอบแทนที่คุมคา ไมเสี่ยงภัย และเปนไปตามระเบียบของกรมสงเสริมสหกรณ

 3.6 ดานสินเชื่อ

  เมื่อสิ้นป 2563 สหกรณ มียอดเงินใหสมาชิกและสหกรณอื่นกูยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เปนเงินประมาณ 3 594.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 เปนเงิน 195.49 ลานบาท คิดเปนอัตรา

การเพิ่มรอยละ 5.75 

           ขอเสนอแนะ ในการพิจารณาการใหเงินกูกับสหกรณอื่น ๆ และกับสมาชิก ควรใหเปนไปตาม

ระเบียบวาดวยเงินกูอยางเครงครัด เชน สิทธิในการกู หลักประกันเงินกู สถานภาพทางการเงินและ

ความสามารถในการชําระคืนของผูกู ตามเงื่อนไขเวลา โดยเฉพาะในดานของสมาชิก ไมควรสงเสริม

ใหสมาชิกเปนหน้ีมากจนเกนิไป ซึง่จะเปนภาระอยางมากตอตวัสมาชกิเอง และเกดิความเสยีหายตอสหกรณ 

       3.7 ดานอื่นๆ

  ฝายจัดการไดสรปุสถานะลกูหนีข้องสหกรณออมทรพัย มหาวทิยาลยัขอนแกน ทีไ่มไดป บิตัิ

ตามระเบยีบวาดวยเงนิกูของสหกรณ เมือ่สิน้สดุป 2563 จํานวน 9 กลุม ดังนี ้(ขอมลูเมือ่วนัที ่11 มกราคม 

2564)

  1. กลุมลกูหนีร้ะหวางบอกกลาวทวงถาม จาํนวน 63 ราย รวมมูลคาหนี ้25 744 629.74 บาท

  2. กลุมลูกหนี้ระหวางพิจารณาคดี 2 ราย รวมมูลคาหนี้ 85 295.50 บาท

  3. กลุมลูกหนี้ติดตามหลังมีคําพิพากษา จํานวน 35 ราย รวมมูลคาหนี้ 9 816 906.58 บาท

  4. กลุมลกูหนีท้ีอ่ยูในระหวางการสบืทรพัย จาํนวน 29 ราย รวมมลูคาหนี ้6 616 779.77 บาท

  5. กลุมลูกหนี้อยูระหวางการยึดทรัพย จํานวน 6 ราย รวมมูลคาหนี้ 3 353 436.25 บาท

  6. กลุ มลูกหนี้ชั้นบังคับคดี ขายทอดคลาดทรัพย จํานวน 32 ราย รวมมูลคาหนี ้

19 370 615.64 บาท

  7. กลุมลูกหนี้หมดอายุความบังคับคดี จํานวน 28 ราย รวมมูลคาหนี้ 15 933 357.04 บาท

  8. กลุ มลูกหนี้คดีอื่นๆ ลมละลาย คดีอาญา คดีแพง รวม 3 ราย รวมมูลคาหนี้ 

2 253 875.25 บาท

  9. กลุมหักเงนิบํานาญ หกัชาํระเงนิตนไดไมครบ รวม 50 ราย รวมมลูคาหนี ้36 960 861.93 บาท

รวม ลูกหนี้ทั้ง 9 กลุม จํานวน 248 ราย รวมมูลคาหนี้ 120 135 757.70 บาท 

4. ขอเสนอแนะทั่วไป

 4.1  สหกรณควรมกีารประชาสัมพนัธเกีย่วกบัความเคลือ่นไหวของกจิกรรมสหกรณอยางตอเนือ่ง 

เชน ผลการประชุมของคณะกรรมการ  ท่ีมผีลตอสมาชกิ รวมทัง้ใหสมาชกิไดรบัรูถึงผลประโยชนทีส่มาชกิ

จะไดรับ และโอกาสที่จะเสียไปจากการลาออกจากการเปนสมาชิก  
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 4.2  สหกรณ ควรรณรงค และใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประชุมใหญโดยใชผูแทนสมาชิก

จากคณะตางๆ และสมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นโดยผานทางตัวแทนคณะ ซึ่งจะทําใหการประชุมได

เปนไปอยางราบรื่น มีสาระ ไมเสียเวลาสมาชิก ประหยัดและเกิดประสิทธิผลในการประชุม

        

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                  (รองศาสตราจารยอัมพน หอนาค)

                   ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563

มติที่ประชุม



บันทึก

ระเบียบวาระที ่4
เสนอเพื่อพิจารณา
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พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
ดําเนินการ ประจําป 2564วาระที่ 4.1
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จํากดั 
เลขที  หมู่  ตู ้ปณ.   ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 40002   
โทร. 0942953331, 0831422699, 0896224432, 043 009700 ต่อ 4430129 โทรสาร 043202422 
www.coopkku.com, EMail Address : coopkku@gmail.com 

 

ตามคําสั่งสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ท่ี 23/2563 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้ง ประจําป 2564 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563 ซึ่งตามคําสั่งดังกลาวสหกรณแตงตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เพ่ือให
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งทําการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 เพ่ือ
ทดแทนตําแหนงท่ีวางลง ซึ่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ไดดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด เมื่อวันเสารท่ี 14 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งฯ ฉบับท่ี 6/2563 เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 ลงวันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2563  

ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 ของสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ดําเนินไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจําป 2564 จึงได 
ออกประกาศฉบับท่ี 2/2564 เรื่อง รับรองผลการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ประจําป 2564 ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2564โดยมีรายช่ือผูท่ีผานการสรรหา ดังน้ี

1. ประธานกรรมการ ไดแก  
1. ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน  

2. กรรมการดําเนินการ สายวิชาการ ไดแก 
1. รศ.สุธา  ภูสิทธิศักดิ ์   
2. รศ.ดร.มนตร ี บุญเสนอ  
3. ผศ.ดร.ชูศักดิ ์ พูนสวัสดิ ์ 
4. รศ.วิภาพร   วรหาญ    

3.  กรรมการดําเนินการ สายสนับสนุน ไดแก 
1. นายศิริพร  ศรีอุน   
2.  น.ส.จุรีพร อุนบุญเรือง  
3. นางสกาวรัตน สุขโข   
4. นายวิศิษฐ  บุญสุชาต ิ  
5. นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ    

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด หมวด 10 ขอ 108 (4) และตามระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ 
พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 8 วิธีการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ กําหนดไววา “การเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้งเปนผูดําเนินการจัดการเลือกตั้งใหแลวเสร็จในท่ีประชุมใหญ โดยมีวิธีการ ดังน้ี 

(1) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนําเสนอรายช่ือผูท่ีผานกระบวนการสรรหาเสนอท่ีประชุมใหญ  
(2) การลงคะแนน ใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยวิธีเปดเผย ผูท่ีไดรับการเลือกตั้งตองไดคะแนนเสียงขางมากจาก

สมาชิกผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีท่ีคะแนนเทากันใหสมาชิกผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนโดยวิธีเปดเผยใหม จนกวา
จะทราบผล 

(3)  กรณีท่ีสมาชิกผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเลือกตั้งผูไดรับการสรรหาคนใด จะถือวาตําแหนงกรรมการตําแหนงน้ันวางลง” 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา .................................................................................................................... 
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วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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วาระที่ 4.3 พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563

 ในป 2563 ผลการดาํเนนิงานของสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัขอนแกน จาํกัด มกีาํไรจากการ

ดาํเนินงาน จํานวน 122 737 343.31 บาท ฉะนัน้ อาศยัอาํนาจตามความใน หมวด 4 ขอ 28 แหงขอบงัคบั

สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัขอนแกน จํากดั พ.ศ. 2562 เหน็ควรจดัสรรกาํไรสทุธ ิประจาํป 2563 ดงันี้ 

พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563

รายการ
2563 2562

บาท รอยละ บาท รอยละ

กําไรสุทธิ 122,737,343.31 100.00 131,601,634.56 100.00 

1.  เปนเงินสํารองไมนอยกวา รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 12 273 734.33 10.00 13 210 163.46 10.04

2.  เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

    รอยละ 1 ของกําไรสุทธิแตไมเกิน 30 000 บาท

30 000.00 0.02 30 000.00 0.02

3. เปนเงินปนผลตามหุนรอยละ 5.0 แหงคาหุนที่ชําระ

    แลวของสหกรณคิดใหตามสวนของระยะเวลา 

(ตามก หมายจายไดไมเกินรอยละ 10 ของคาหุน

ที่ชําระ)

90 396 639.43 73.65 91 692 182.36 69.67

4. เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.75 ของดอกเบี้ยเงิน    

    กูที่สหกรณไดรับระหวางป จายคืนแกสมาชิก

13 869 542.29 11.30 20 107 406.87 15.28

5.  เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ ไมเกิน    

    รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

3 375 000.00 2.75 3 650 000.00 2.77

6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2

    ของทุนเรือนหุน

22 427.26    0.02 21 881.87 0.02

7.  เปนทุนสงเสริมการศึกษาและสาธารณประโยชน

    ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

    7.1  เปนทุนสงเสริมการศึกษา อบรมของกรรมการ

          และเจาหนาที่

150 000.00 0.12 250 000.00 0.19

    7.2  เปนทุนสาธารณประโยชน 2 250 000.00 1.83 2 250 000.00 1.71

    7.3  เปนทุนสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ

          ของสมาชิก

300 000.00 0.24 300 000.00 0.23

8.  เปนทุนสะสมปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ         70 000.00      0.06 90 000.00   0.07

รวม 122,737,343.31 100.00 131,601,634.56 100.00
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วาระที่ 4.4 พิจารณาประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2564

เสนอเพื่อพิจารณา

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

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

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

1 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

 ประมาณการรายรับรายจ่าย  ประจําปี   
สําหรับปี สินสุด   ธันวาคม   

รายการยอรายได  คาใชจาย 
ป 2564 (ประมาณ) 

จํานวนเงิน 
บาท % 

รายได:   
 ดอกเบี้ยรับ 203,150,000.00 99.49 
 รายไดอ่ืนๆ 1,041,000.00 0.51 

รวมรายได 204,191,000.00 100.00 
คาใชจาย :   

ดอกเบี้ยจาย 50,600,000.00 24.78 
        คาใชจายดําเนินการ   

  เงินเดือนเจาหนาท่ี 8,600,000.00 4.21 
  คาบําเหน็จเจาหนาท่ี 2,600,000.00 1.27 
  คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน 15,537,200.00 7.61 
  คาลวงเวลาเจาหนาท่ี 300,000.00 0.15 
  คารับรอง 330,000.00 0.16 
  คาเครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ 642,500.00 0.31 
  คาใชสอย 2,021,000.00 0.99 
  คาเสื่อมราคาและคาปรับปรุงตัดจาย 1,671,300.00 0.82 
  ทุนสวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต 4,000,000.00 1.96 
  เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก  4,200,000.00 2.06 
  เงินสนับสนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย มข. จํากัด 265,350.00 0.13 
  คาใชจายท่ัวไป 9,418,000.00 4.61 

รวมคาใชจาย 100,185,150.00 49.06 
กําไรสุทธิ 104,005,850.00 50.94 

 
เสนอเพือพจิารณา 

มติทีประชุม............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
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ประมาณการรายได ประจําป 2564

2 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

ประมาณการรายได้ ประจําปี   

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

1. ดอกเบ้ียรับ 
1.1 ดอกเบ้ียรับจาก       

เงินใหกูแกสมาชิก 
 
 

209,900,000.00 
 
 
 

183,737,195.26 
 
 
 

186,000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

11.38 1. รายไดจากดอกเบ้ีย 
เงินกูสามัญ เงินกูโครงการ
ยายหนี้ ช.พ.ค. เงินกูเอ้ือ
อาทร เงินกูเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประมาณ 
2,426 ลานบาท อัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 5.50 บาท
ตอป 

2. รายไดจาก
ดอกเบี้ยเงินกูพิเศษใช
หลักทรัพยคํ้าประกัน
ประมาณ 504 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.25 
บาทตอป  

3. รายไดจาก
ดอกเบี้ยเงินกูสงเคราะห
ครอบครัวสมาชิก 
ประมาณ 53 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 
บาทตอป 

4. รายไดจาก
ดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพ่ือท่ี
อยูอาศัย (ซ้ือ สรางบาน   
รีไฟแนนทจากสถาบัน
การเงินอ่ืนและฉุกเฉินเพ่ือ
กูเงินปนผล ประมาณ 346 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.00 บาทตอป 
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3 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

5. รายไดจากดอกเบ้ีย
เงินกูสามัญใชหุนคํ้า
ประกัน ประมาณ 161 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 5.25 บาท ตอป 

6. รายไดจากดอกเบ้ีย
เงินกูฉุกเฉิน เงินกูฉุกเฉิน
เพ่ือการเฉพาะกิจ เงินกู
เพ่ือการศึกษา ประมาณ 
122 ลานบาท อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 6.00 บาท
ตอป 

ในป 2563 ยอดเงินกู
ทุกประเภทคงเหลือ
ท้ังสิ้น 3,559 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ย ถัวเฉลี่ย
รอยละ 5.25 ประมาณ
การดอกเบี้ยรับจํานวน  
186,000,000.00 บาท 
(คาดวาสหกรณจะมีการ
ลดดอกเบี้ยในป 2564) 

1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคารและสหกรณอ่ืน 
 ดอกเบี้ยเงินฝาก

จากธนาคาร 
533,000.00 326,086.39 

 
330,000.00 8.08  เปนรายไดจากดอกเบี้ย

เงินฝากธนาคาร ประมาณ 
91 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
เฉลี่ยประมาณรอยละ 0.45 
บาทตอป 
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

 ดอกเบี้ยเงิน าก
จากสหกรณอ่ืน 

9,265,000.00 14,884,890.82 15,000,000.00 61.89  เปนรายไดจากเงิน าก
สหกรณอ่ืน ประมาณ 500 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
เฉลี่ยประมาณ รอยละ 
3.50 บาทตอป 

  ดอกเบี้ยรับ 
เงินใหกูแกสหกรณ
อ่ืน 

4,118,000.00 1,902,270.41 1,290,000.00 68.67  เปนรายไดจากดอกเบี้ย
เงินใหกูแกสหกรณอ่ืน ดังนี้ 

1. สหกรณออมทรัพยครู
ยโส รจํากัด จํานวน 34 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 4.25 บาทตอป  
สงชําระคืน 60 งวด  

2. ล อบแทนการลงทน อ น     
2.1 ชุมนุมสหกรณ 

 ออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด 

 

530,000.00 531,558.35 530,000.00 0.00  เปนรายไดจากเงินปนผลท่ี
สหกรณ ลงทุนถือหุนกับ
ชุมนุมสหกรณ  ประมาณ 
10 ลานบาท อัตรา
ผลตอบแทน ประมาณ  
รอยละ 5.30 บาท ตอป 

2.2 บริษัทสหประกัน
ชีวิต จํากัด 

0.00 0.00 0.00 0.00  สหกรณลงทุนในการซ้ือหุน 
จํานวน 200,000 บาท  

3. รายไดอ่น  
3.1 คา รรมเนียมแรก

เ าจากการสมัคร
สมาชิก 

90,000.00 117,900.00 120,000.00 33.33  เปนรายไดจาก
คา รรมเนียมแรกเ า อง
สมาชิก รายละ 300 บาท 
คาดวาจะมีผูสนใจสมัครเ า
เปนสมาชิกในระหวางป 
2564 ประมาณ 400 คน  
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

3.2 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้
ตามคําพิพากษา 

300,000.00 836,846.59 500,000.00 66.67  เปนรายไดจากดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 

3.3 ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้
เงินสด าดบัญชี 

0.00 0.00 20,000.00 100.00  เปนรายไดจากดอกเบี้ย
รับกรณีลูกหนี้เงินสด าด
บัญชี 

3.4 รายไดอ่ืน 300,000.00 463,488.06 400,000.00 33.33  เปนรายไดจาก
คาตอบแทนการบริหาร
จัดการจากบริษัทประกัน
ชีวิต และคาสมุดเงิน าก 
(กรณีออกสมุดใหม เลมละ 
30 บาท , คาถายเอกสาร, 
คาหนังสือรับรองสถานภาพ 
กรณีไมเปนสมาชิก ฉบับละ 
20 บาท คาปรินสลิป
เงินเดือนสมาชิก ฉบับละ  
5 บาท คาถายเอกสาร 
แผนละ 2 บาท 

4. รายไดจากการ
จํา นายทรัพย ิน 

0.00 10,437.00 1,000.00 100.00  เปนรายไดจากการ
จําหนายวัสดุ ครุภัณ เกา  

5. นี้ รับคน 0.00 0.00 0.00 0.00  ลูกหนี้ท่ีตัดจําหนายหนี้
สูญออกจากบัญชีแลวแต
ภายหลังสามารถเรียกเกบ
หนี้ได ซ่งถือเปนรายได อง
สหกรณในรอบระยะเวลา
บัญชีนั้น ตามคําแนะนํา
องนายทะเบียนสหกรณ 

วาดวย วิ ีป ิบัติทางบัญชี
เก่ียวกับลูกหนี้ พ.ศ. 2547 

ร มรายไดท้ัง ิ้น 225,036,000.00 202, 10,6 2.  204,1 1,000.00 .26  
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 ประมาณการรายจาย ประจําป 2564

 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

ประมาณการรายจาย ประจําปี   

ม ดรายการ 

ป  2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน 

เ ลและค ามจําเปน ั้งไ  
(บาท) 

 

จายจริง 
(บาท) 

ขอ ั้ง 
(บาท) 

/ ลดลง 
(  

ม ดท่ี  1  เงินเดอน 
เงินเดือน 8,300,000.00 7,972,154.00 

 
8,600,000.00 3.61  เปนเงินเดือนสาํหรับเจาหนาท่ี

สหกรณ จาํนวน 24 คน จายจรงิ
ตามระเบียบและประกาศสหกรณ  

ร ม ม ดเงินเดอน ,300,000.00 , 2,154.00 ,600,000.00 3.61  
ม ดท่ี 2  เงินบําเ นจ 

2.1 เงินบําเหนจ
เจาหนาท่ี และสํารอง
เงินชดเชยเจาหนาท่ี
กรณีเกษียณอายุการ
ทํางาน 

 

2,600,000.00 1,766,101.00 2,600,000.00 0.00  เปนเงินสํารองบําเหนจ
เจาหนาท่ี สะสมตามระเบียบ
สหกรณ วาดวย เจาหนาท่ีและ
อบังคับเก่ียวกับการ

ป ิบัติงาน พ.ศ. 2562  
 เปนเงินสํารองเงินชดเชย
สําหรับจายใหเจาหนาท่ีหรือ
ลูกจางซ่งทํางานติดตอกันครบ
ยี่สิบป ้นไป ใหจายไมนอยกวา 
คาจาง อัตราสุดทายสี่รอยวัน 
(กรณีอายุครบ 60 ปบริบูรณ  
ต้ังเงินสํารองชดเชยไวปละ 
600,000 บาท ตามระเบียบ
สหกรณ วาดวย เจาหนาท่ีและ
อบังคับเก่ียวกับการ

ป ิบัติงาน พ.ศ. 2562 อ 77 
ร ม ม ดเงินบําเ นจ 2,600,000.00 1, 66,101.00 2,600,000.00 0.00  
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

ม ดท่ี 3 คาเบ้ียประชมและคา อบแทน 
3.1 คาเบ้ียประชม      

3.1.1 คาเบี้ยประชุม
สมาชิก 

 
 

 

9,500,000.00 7,493,300.00 11,050,000.00 16.32  เปนคาเบี้ยประชุมสําหรบั
สมาชิกท่ีเ ารวมประชุม
(ประมาณ 8,500 คน  
 ประชุมใหญสามัญ คนละ 
1,000 บาท ครั้ง ไมเกิน 1 ครั้ง  
 ประชุมใหญวิสามัญ คนละ 
300 บาท ครั้ง ไมเกิน 1 ครั้ง  

 คา องรางวัล 150,000.00 76,700.00 200,000.00 33.33  เปนเงินรางวัลหรือ องท่ี
ระลกสําหรับสมาชิกในการจัด
ประชุมใหญสามัญ วิสามัญ 

3.1.2 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ 
ดําเนินการ  

462,000.00 442,000.00 462,000.00 0.00  เปนคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ  
คนละ 1,000 บาท ครั้ง 
สําหรับประ าน และเล านุการ 
คนละ 1,200 บาท ครั้ง ปละ
ไมเกิน 30 ครั้ง นอกจากนี้อาจ
มีการประชุมกรณีเรงดวน
ประชุมใหญสามัญ 1 ครั้ง และ
ประชุมใหญวิสามัญ 1 ครั้ง  

3.1.3 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ายตาง  

360,000.00 280,500.00 360,000.00 0.00  เปนคาเบี้ยประชุม อง
คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศกษาและ
ประชาสัมพัน  คณะละไมเกิน  
5 คน  ละ 800 บาท ครั้ง  
ปละ ไมเกิน  30 ครั้งตอคณะ 
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

3.1.4 คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ายตาง  

รวมกับ
เจาหนาท่ี 

307,200.00 
 

245,800.00 307,200.00 0.00  เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ
คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู 
คณะกรรมการศกษาและ
ประชาสัมพัน  ประชุมรวมกับ
เจาหนาท่ี ายท่ีเก่ียว อง อยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง ตาม
ระเบียบ วาดวย เบี้ยประชุม 
พ.ศ. 2563 

3.2   คา อบแทน 
3.2.1 คาตอบแทน 

ผูตรวจสอบ
กิจการ 

108,000.00 105,000.00 108,000.00 
 

0.00  เปนคาตอบแทนคณะผูตรวจ 
สอบกิจการ จํานวน 3 คน  ละ 
3,000 บาทตอเดือน วงเงิน 
ไมเกินเดือนละ 9,000 บาท 

3.2.2 คาตอบแทน        
ท่ีปรกษา 

30,000.00 11,000.00 30,000.00 0.00  เปนคาตอบแทนท่ีปรกษา 2 
ทาน  ละ 1,000 บาท เ ารวม
ประชุม ประจําเดือน  ละ 1 
ครั้ง และ ประชุมใหญสามัญ  1 
ครั้ง ประชุมใหญวิสามัญ 1 ครั้ง 

3.2.3 คาตอบแทน 
กองคลัง
มหาวิทยาลัย
อนแกน 

50,000.00 50,000.00 
 

50,000.00 0.00  เปนคาตอบแทนใหกับ
มหาวิทยาลัย อนแกน ท่ีให 
บริการหักเงินเดือนสมาชิกเพ่ือ
ชําระคาหุนและชําระหนี้ใหกับ
สหกรณ (เหมาจาย  ท้ังป 
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

3.2.4 คาตอบแทน
เจาหนาท่ีรักษา
ความปลอดภัย
และงาน 
รักษาความ
ปลอดภัย มข.  

50,000.00 41,520.00 50,000.00 0.00  เปนคาตอบแทนเจาหนาท่ี
รักษาความปลอดภัย 10 คนๆ 
ละ 450 บาท เจาหนาท่ีตํารวจ  
5 นายๆ ละ 500 บาท ในการ
ประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ และ
เพ่ือเหตุฉุกเฉินอ่ืน และเปน
คาตอบแทนงานรักษาความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ท่ีตรวจ ดูแลความเรียบรอย  
(ตูแดง) บริเวณสํานักงาน 
สหกรณเดือนละ 3,000 บาท 

3.2.5 คาตอบแทน
ผูเขารวมประชุม 

20,000.00 2,000.00 20,000.00 0.00  เปนคาตอบแทนการเขารวม
ประชุม สําหรับท่ีปรึกษาจาก
สหกรณจังหวดัขอนแกน 1 คน 
สหกรณอําเภอเมืองขอนแกน   
1 คน หัวหนาสํานักงานตรวจ
บัญชี  1 คนๆ ละ 1,000 บาท/
ครั้ง ในการประชุมประจําเดือน 
ปละไมเกิน 24 ครั้ง และรวม
ประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ  

3.2.6 คาตอบแทน
การเดินทางมา
ใชสิทธิ์การสรร
หาประธาน
กรรมการ 
กรรมการ
ดําเนินการและ
ผูตรวจสอบ
กิจการ 

0.00 
 
 

0.00 2,550,000.00 100.00  เพ่ือเปนคาตอบแทนการ
เดินทางมาใชสิทธิ์ในการสรรหา
ประธานกรรมการ กรรมการ
ดําเนินการและผูตรวจสอบ
กิจการ คนละ 300 บาท 
(สมาชิก 8,500 คน)  
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

3.2.7 คาตอบแทน   
คณะอนุกรรม  
การเฉพาะกิจ
ตางๆ 

300,000.00 138,500.00 300,000.00 0.00  เปนคาตอบแทน 
คณะอนุกรรมการตางๆ  
ท่ีมีการแตงต้ังข้ึนเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการดําเนนิการ 
และเจาหนาท่ีผูท่ีไดรับการ
แตงต้ังหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
เชิญเขารวมประชุม 

     มอบหมายใหเขารวมประชุมกับ
คณะอนุกรรมการนั้นๆ 
(คณะละไมเกิน 5 คน) 
คาตอบแทนคนละ 500 บาท 
/ครั้ง 

3.2.8 คาตอบแทนการ
ไปใหขอมูลตอ
ศาลหรือเปน
พยานใหกับ
สหกรณ 

0.00 0.00 50,000.00 100.00  เพ่ือเปนคาตอบแทนใหกับ
กรรมการหรือสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกท่ีไปเปนกรณี 
ไปใหขอมูลตอศาลหรือเปน
พยานใหกับสหกรณในคดี 
ตางๆ 

รวมหมวดคาเบ้ียประชุม 11,337,200.00 8,886,320.00 15,537,200.00 37.04  
หมวดท่ี  4   คาลวงเวลา 
คาลวงเวลา 
 

300,000.00 130,920.50 300,000.00 0.00  เปนคาปฏิบัติงานนอกเวลา 
ทําการ และวันหยุดของเจาหนาท่ี
สหกรณ ท่ีจะตองทํางานในกรณี
เรงดวน และภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
เก่ียวกับการบริการสมาชิก
สหกรณ 

รวมหมวดคาลวงเวลา 300,000.00 130,920.50 300,000.00 0.00  
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 
เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

ม ดท่ี  5  คารับรอง 
5.1 คารับรองสมาชิก 30,000.00 4,276.00 30,000.00 0.00  เปนคาเครื่องด่ืมสําหรับ

สมาชิกท่ีเ ารวมประชุมใหญ
สามัญ วิสามัญ และประชุม
พบปะสมาชิกตามหนวยงาน
ตาง  ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อนแกน  

5.2 คารับรองสมาชิก 
และผูชวยเหลืองาน
สหกรณ 
 

50,000.00 44,589.00 50,000.00 0.00  เปนคาอาหารและเครื่องด่ืม
สําหรับผูชวยเหลืองานสหกรณ 
 เปนคาใชจายดานการประสาน 
งาน และการประชาสัมพัน  
 เปนคารับรองสมาชิกท่ี
เกษียณอายุราชการ 
 อ่ืน  ตามความเหมาะสม 

5.3 คารับรอง
คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
คณะอนุกรรมการ
ตาง  และผูเ ารวม
ประชุม 

150,000.00 135,122.00 150,000.00 0.00  เปนคาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
สําหรับกรรมการและผูเ ารวม
ประชุมประจําเดือน และการ
ประชุม องกรรมการแตละ าย 
คณะอนุกรรมการตาง   

5.4 คารับรองแ ก อง
สหกรณ 

100,000.00 9,609.00 100,000.00 0.00  เปนคารับรองคณะผูมาเยี่ยม
ชมกิจการสหกรณ และ 
ผูสอบบัญชี 

ร ม ม ดคารับรอง 330,000.00 1 3,5 6.00 330,000.00 0.00  
ม ดท่ี  6  เคร่องเขียนแบบพิมพและ ั ด 

6.1 คาวัสดุสํานักงาน 500,000.00 392,298.20 500,000.00 0.00  เปนคาอุปกรณเครื่องเ ียน, 
คาวัสดุคอมพิวเตอร, คาจัดทํา
ใบเสรจรับเงิน,ใบ ากถอนเงิน, 
คาถายเอกสาร, คาจัดทําซอง
จดหมาย, กระดาษตอเนื่อง, คา
จัดทําสําเนาเอกสารแบบพิมพ
ใบคํารอง และอ่ืน     
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

6.2 คาพิมพรายงาน
ประจําป 

100,000.00 73,000.00 100,000.00 0.00  เปนคาจัดพิมพหนังสือรายงาน 
ประจําป  

6.3 คาหนังสือสอบทาน
สถานภาพสมาชิก 

39,000.00 16,050.00 42,500.00 8.97  เปนคาจัดทําหนังสือสอบทาน 
จํานวนหุน หนี้สิน และเงินรับ
ฝาก จํานวน 8,500 ชุดๆ ละ  
5 บาท ตามขอบังคับสหกรณ 
พ.ศ. 2562 หมวด 3 ขอ 9.  

รวมหมวดเครื่องเขียนฯ 639,000.00     481,348.20 642,500.00 0.55  
 

หมวดท่ี  7  คาใชสอย 
7.1  คาเบี้ยเลี้ยง       

      7.1.1 คาเบ้ียเลี้ยง           
คายานพาหนะ 
และคาเชา 
ท่ีพักในการ
บริหารงาน
สหกรณ 

 

600,000.00 680,508.22 600,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ 
เจาหนาท่ี และผูตรวจสอบ
กิจการท่ีไปปฏิบัติงานนอก
สํานักงานและคาลงทะเบียนใน
การไปรวมประชุมสัมมนา และ
เขารวมฝกอบรมตางๆ เพ่ือนํา
ความรูความสามารถมาพัฒนา
สหกรณ ตามท่ีไดกําหนดไว 
ในระเบียบสหกรณ 
 เปนคาใชจายสําหรับ
กรรมการในการเปนตัวแทน
ของสหกรณ ไปศาลเพ่ือ
ดําเนินการใหขอมูลเก่ียวกับคดี
ตางๆ ของสหกรณ 
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13 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

    7.1.2 คาเบี้ยเลี้ยง
ดานกิจกรรม
ตางๆ ของ
สหกรณ 

 

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
คณะกรรมการท่ีไปสํารวจ
หลักทรัพย และจดทะเบียนรับ
จํานองหลักทรัพย กรณีสมาชิกกู
โดยใชหลักทรัพยคํ้าประกัน  
ครั้งละ 1 คน (ตามประกาศ
สหกรณฉบับท่ี 11/2561 ลง
วันท่ี 2 พ.ค. 2560 กําหนดให
สมาชิกรับผิดชอบคาใชจาย 
ในการออกตรวจหลักทรัพย 
เพ่ือนํามาประกอบการขอกู)  

7.2 คาชวยเหลือ
การศึกษาบุตร
เจาหนาท่ี 

100,000.00 62,300.00 100,000.00 0.00  เปนคาธรรมเนียมการศึกษา
บุตร ของเจาหนาท่ีสหกรณ 
ถึงระดับปริญญาตรี 

7.3 เงินสมทบ
ประกันสังคมและ
กองทุนทดแทน 

 

216,000.00 176,506.60 216,000.00 0.00  เปนเงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคมจายตามระเบียบและ
พระราชบัญญัติประกันสังคม   
รอยละ 5 ของเงินเดือนไมเกิน 
750 บาท/คน/เดือน จํานวน 24 
คน 
 เปนเงินสมทบตามท่ีสํานักงาน
ประกันสังคมเรียกเก็บตาม 
พรบ. ประจาํป 

7.4 คาเครื่องแบบ
กรรมการ 
เจาหนาท่ีสหกรณ 
และผูตรวจสอบ
กิจการ 

126,000.00 126,000.00 126,000.00 0.00  เปนคาเครื่องแบบสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ 15 
คน เจาหนาท่ีสหกรณ 24 คน 
และผูตรวจสอบกิจการ 3 คน 
รวมท้ังสิ้น 42 คนๆ ละ 3,000 
บาท 
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

7.5 คาสวัสดิการตรวจ
สุ ภาพประจําป 
เจาหนาท่ีสหกรณ 

72,000.00 68,020.00 72,000.00 0.00  เปนคาตรวจสุ ภาพประจําป
องเจาหนาท่ีสหกรณ 24 

คน  ละ 3,000 บาท  
7.6 คาทําความสะอาด

สํานักงานสหกรณ 
30,000.00 3,520.00 30,000.00 0.00  เปนคาจางพนักงานทําความ

สะอาดเปนครั้งคราว เชน 
กระจก ผามาน หรืออ่ืน  
ตามความเหมาะสม 

7.7 คาสา ารณูปโภค 300,000.00 240,030.63 300,000.00 0.00  เปนคาน้ําประปา, คา
กระแสไฟฟา คาโทรศัพท, 
โทรสาร, คาไปรษณียากร, คาเชา
ตูไปรษณีย องสหกรณ 

7.8 คาเชาหองประชุม 40,000.00 26,000.00 200,000.00 400.00  เปนคาเชาหองประชุม เพ่ือ
ประชุมใหญสามัญ 1 ครั้ง และ
ประชุมใหญวิสามัญ 1 ครั้ง 

7.9 คาสอบบัญชี 120,000.00 110,000.00 120,000.00 0.00  เปนคาสอบบัญชี องผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต ประจําป 
2564 ตามมติท่ีประชุมใหญ 
ใหจัดจาง 

7.10 คาเบี้ยประกัน 
การ นยาย และ 
เกบเงินสด 

 

30,000.00 23,080.94 30,000.00 0.00  เปนคาประกันชีวิตเจาหนาท่ี
สหกรณ จํานวน 7 คน ในวงเงิน
ทุนประกันคนละ 500,000 
บาท และประกันการ นยาย 
และการเกบรักษาเงินสด 
ในสํานักงาน วงเงินทุนประกัน 
3,000,000 บาท 

  



รายงานประจําป 2563 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด110

 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

7.11 คาเบี้ยประกัน 
ทรัพยสิน อง
สหกรณ 

50,000.00 42,347.14 50,000.00 0.00  เปนคาประกันอัคคีภัย ทุน
ประกัน จํานวน 8,000,000 บาท  
 เปนคาประกันทรัพยสิน  
ทุนประกัน จํานวน 1,000,000 
บาท  
 เปนคาประกันยานพาหนะ         
ทุนประกัน จํานวน 500,000 
บาท 

7.12 คาเบี้ยประกันชีวิต
คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
เจาหนาท่ีสหกรณ
และผูตรวจสอบ
กิจการ 

100,000.00 98,700.00 147,000.00 47.00  เพ่ือเปนคาเบี้ยประกันสําหรับ
คณะกรรมการดําเนินการ 
เจาหนาท่ีสหกรณ และผูตรวจ
สอบกิจการ เนื่องจากตอง
เดินทางไปป ิบัติงานภายนอก
สํานักงานท้ังในและตางจังหวัด 
ซ่งจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการ
ป ิบัติงาน (คณะกรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 15 คน 
เจาหนาท่ีสหกรณ จํานวน 24 
คน และผูตรวจสอบกิจการ 
จํานวน 3 คน คาเบี้ยประกัน  
ไมเกิน คนละ 3,500 บาท  

ร ม ม ดคา ช อย 1, 14,000.00 1,65 ,013.53 2,021,000.00 11.41  
ม ดท่ี    คาเ ่อมราคาและคาปรับปรง ัดจาย 

8.1 คาเสื่อมราคา
สินทรัพยถาวร 

1,500,000.00 1,155,134.18 1,500,000.00 0.00  คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร 
ตาง  องสหกรณ ประจําป 
2564 คํานวณโดยวิ ีเสนตรง 
ในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด จํานวน 443,179.53 บาท 
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16 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท)

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

 คาเสื่อมราคาอาคารสํานักงาน   
7,000,000 บาทรอยละ 5  
ตอป (20 ป) เปนเงินปละ 
357,982.80 บาท 
 คาเสื่อมราคาปรับปรุงอาคาร  
สํานักงาน 3,207,593 บาท    
รอยละ 5 ตอป (20 ปๆ ละ 
160,379.65 บาท 
 คาเสื่อมราคาตูรางเลื่อน
226,024.05 บาทคาตกแตง
สํานักงานตัดจาย 62,700 บาท 
รอยละ 20 ตอป (5 ปๆ ละ
12,540 บาท) 

8.2 คาเสื่อมราคาคา
พัฒนาโปรแกรม 

    คอมพิวเตอร 
ตัดจาย (ลกูหนี้
ดําเนินคดี) 

96,300.00 96,300.0 96,300.00 0.00  เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 385,200 บาท  
ตัดจาย 4 ปๆ ละ 96,300 
บาท เริ่มป 25632566 

8.3 คาเสื่อมราคา 
คาพัฒนาเว็บไซต
และแอปพลิเคชัน
ของสหกรณ 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00  เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรม
คอมพิวเตอร 300,000 บาท       
ตัดจาย 4 ปๆ ละ 75,000 บาท 

รวมหมวดคาเสื่อมราคา 1,671,300.00 1,326,434.18 1,671,300.00 0.00  
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

ม ดท่ี    ดอกเบ้ียจาย 
9.1 ดอกเบี้ยจายให

สถาบันการเงินอ่ืน 

 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00  เปนดอกเบี้ยจาย กรณีมีการ
อกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน 

ประมาณ 2,500,000 บาท 
ภายใตเง่ือนไ อัตราดอกเบี้ย
ประมาณรอยละ 4.00 บาทตอป 

9.2 ดอกเบี้ยจาย 
แกสมาชิก 

45,090,000.00 45,603,533.61 50,500,000.00 11.99  เปนดอกเบี้ยจายสําหรับเงิน
รับ าก องสมาชิก ประมาณ 
2,020 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย รอยละ 2.50 บาทตอป  

ร ม ม ดดอกเบ้ียจาย 45,1 0,000.00 45,603,533.61 50,600,000.00 11.   
ม ดท่ี 10 ทน ั ดิการ 

10.1 ทุนสวัสดิการเพ่ือ
สงเคราะห
ครอบครัวสมาชกิ
ผูเสียชีวิต  

4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00  เพ่ือจายใหครอบครัว อง
สมาชิกผูเสียชีวิตตามระเบียบ 
วาดวย ทุนสวัสดิการสงเคราะห
ครอบครัว องสมาชิกผูเสียชีวิต 
พ.ศ. 2563 

ร ม ม ดทน ั ดิการ 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00  
ม ดท่ี 11 ั ดิการบําเ นจ มาชิก 

11.1 เงินสวัสดิการ
บําเหนจสมาชิก  

 
 

4,000,000.00 3,486,700.00 4,200,000.00 5.00  เพ่ือจัดเปนสวัสดิการบําเหนจ
สําหรับสมาชิกตามระเบียบ
สหกรณ วาดวย สวัสดิการ
บําเหนจสมาชิก พ.ศ. 2562 
(จายตามอายุการเปนสมาชิก ป
ละ 700 บาท  
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

11.2  เงินสนับสนุน
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห สอ.
มข. จํากัด 

265,900.00 265,900.00 265,350.00 0.20  เพ่ือสนับสนุนสมทบเปน       
คาบํารุงสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหใหกับสมาชิกสามัญ 
5,307 คนๆ ละ 50 บาท  

รวมหมวดสวัสดิการ
บําเหน็จ 

4,265,900.00 3,752,600.00 4,465,350.00 4.67  

หมวดท่ี 12 คาใชจายท่ัวไป 
12.1 คาซอมแซมและ

บํารุงรักษา
ครุภัณฑ และ
อาคารสํานักงาน 
สหกรณท่ีชํารุด 

300,000.00 91,254.50 300,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ซอมแซม บํารุงรักษาครุภัณฑ
สํานักงานท่ีอาจจะชํารุด และ
ซอมแซมวัสดุอ่ืนๆ ของสหกรณ 

12.2 คาบํารุงรักษา 
โปรแกรม 
คอมพิวเตอร 

300,000.00 253,035.12 400,000.00 33.33  เพ่ือเปนคาบํารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร 
Internet และคาดูแล 
Website สหกรณ,  
คาโปรแกรม Antivirus 

12.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
และน้ํามันหลอลื่น 

60,000.00 29,470.30 60,000.00 0.00 เพ่ือเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง    
และน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
รถจักรยานยนต 1 คัน และ
รถยนตของสหกรณ 2 คัน 

12.4 คาดําเนินคดี 450,000.00 587,315.50 600,000.00 33.33  เปนคาดําเนินคดี คาฤชา 
ธรรมเนียมศาล คาวิชาชีพ
ทนายความในการดําเนินคดี 
ท่ีตอเนื่องและติดตามหนี้สิน 
ของสหกรณ 
 คาทนายความในการติดตาม
หนี้สินของสหกรณ (กรณีลูกหนี้
ผิดนัดชําระหนี้) และคาใชจาย
บังคับคดี 
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สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

 12.5 คาชวยเหลือ
สงเคราะหศพ
สมาชิก คูสมรส 
บิดามารดา และ
บุตรสมาชิก   

4,000,000.00 3,342,500.00 4,000,000.00 0.00  เพ่ือชวยเหลือสงเคราะหศพ
ของสมาชิก คูสมรส บิดา 
มารดา และ บุตรสมาชิก  
ตามระเบียบ สหกรณ วาดวย 
ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห
เก่ียวกับการศพของสมาชิก  
คูสมรส บิดา มารดา และบุตร 
พ.ศ. 2563 

12.6 คาใชจายเพ่ือเปน
สวัสดิการสมาชิก
ผูไมมีบุตร 

0.00 0.00 1,500,000.00 100.00  เพ่ือจายเปนสวัสดิการแก
สมาชิกผูท่ีไมมีบุตร ตามระเบียบ
สหกรณ คนละ 5,000 บาท 
จํานวนปละไมเกิน 300 คน 

12.7 คาธรรมเนียม และ     
คาอากรแสตมป 

100,000.00 47,323.90 100,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาธรรมเนียมธนาคาร
ในการโอนเงิน คาธรรมเนียม
สวนราชการ, เอกชน  
คาธรรมเนียมการตอทะเบียน
รถยนต รถจักรยานยนต และคา
อากรแสตมป ในการทํานิติกรรม
อ่ืนๆ ของสหกรณ 

12.8 คาสาธารณกุศล 200,000.00 107,400.00 250,000.00 25.00  เพ่ือเปนคาสมทบทําบุญและ
รวมบริจาคใหหนวยงานตางๆ 
ในงานสาธารณกุศล 

12.9 คาใชจายในการ
เลือกต้ัง 

 

100,000.00 90,000.00 100,000.00 00.00  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการ
เลือกต้ังประธานกรรมการ 
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ (เหมาจาย) 

12.10 คาของท่ีระลึก 
 

60,000.00 72,935.00 100,000.00 66.67  เพ่ือเปนคาของท่ีระลึกสําหรับ
สถาบันการเงินอ่ืน และผูมี 
อุปการะคุณท่ีทําธุรกรรมรวมกับ
สหกรณและผูมีสวนเก่ียวของ
และของท่ีระลึกสําหรับสมาชิก 
ผูเกษียณอายุราชการ 
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2  

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

12.11 คาโ ษณา
ประชาสัมพัน  

100,000.00 68,657.00 100,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาโ ษณา
ประชาสัมพัน  และจัดทํา าว
เก่ียวกับกิจการ องสหกรณให
สมาชิกรับทราบ และออก
พบปะสมาชิกตามหนวยงาน
ตาง  

12.12 คากิจกรรม
สมาชิกสัมพัน  

200,000.00 56,804.00 200,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด
กิจกรรมสรางความสัมพัน 
ระหวางสมาชิก เชน การจัดงาน
พิ ีทางศาสนา และการเ ารวม
กิจกรรมตามประเพณี การ
อนุรักษศิลปวัฒน รรม อง
มหาวิทยาลัย อนแกน และ
หนวยงานอ่ืน  

12.13 คาวัสดุงานบาน 50,000.00 48,794.45 50,000.00 0.00  เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบานใช 
ในสํานักงานสหกรณ 

12.14 คาบํารุงรักษา
บริเวณสํานักงาน 
สหกรณ 

50,000.00 24,365.00 50,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาบํารุงรักษาสนาม
หญาและปลูกตนไม และคา
กําจัดปลวกสํานักงานสหกรณ 

12.15 คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร 

72,000.00 93,000.00 

 

108,000.00 
 

50.00  เปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร  
ใชภายในสํานักงานสหกรณ  
จํานวน 3 เครื่อง  ละ 3,000 
บาทตอเดือน 

12.16 คาใชจายหนี้สูญ
และหนี้สงสัยจะ
สูญ 

0.00 0.00 1,500,000.00 100.00  ประมาณการจากการเพ่ิมลด
องการจัดชั้นลูกหนี้ต่ํากวา

มาตร านและลูกหนี้เกิน  
12 เดือนท่ียังไมดําเนินคดี 

ร ม ม ดคา ชจาย
ท่ั ไป 

6,042,000.00 4, 12, 54.  ,41 ,000.00 55.   
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21 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

หมวดท่ี  13 คาใชจายลงทุนและคาครุภัณฑ 
13.1 คาตกแตงภายใน 

สํานักงานสหกรณ 
1. ปรับปรุงหองประชุม 

และหองสันทนาการ  
จํานวน 494,900.00 
บาท 

2. โครงเหล็กหลังคา  
จํานวน 60,000 บาท 

3. คาเขียนแบบตอเติม 
หองประชุมและหอง 
สันทนาการ จํานวน  
40,793.00 บาท 

700,000.00 
 

595,693.00 700,000.00 
 

0.00 1. เพ่ือเปนงบประมาณในการ
ปรับปรุงหองประชุม ชั้น 2  
(โตะประชุมและเกาอ้ี) จํานวน 
500,000 บาท  
2. เพ่ือปรับปรุงหองสันทนาการ 
(โตะ เกาอ้ี) จํานวน 200,000 
บาท 
 

13.2 ครุภัณฑสํานักงาน 
 ครุภัณฑท่ีจัดซ้ือในป 

2563 ประกอบดวย 

562,600.00 387,681.12 
ประกอบดวย 

527,000.00 6.33  เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑสํานักงาน 
ทดแทนเครื่องเดิมท่ีใชงาน  
มานาน โดยมีรายละเอียด 

 เครื่องคอมพิวเตอร 4 
เครื่อง (ฝายสวัสดิการ/
ฝายสินเชื่อ) 

 โตะทํางานพรอมเกาอ้ี 
1 ชุด (ผจก.) 

 ตูบานเลื่อน 3 หลัง 
 เกาอ้ีสํานักงาน 18  

ตัวๆ ละ 2,700 บาท 
 เครื่องพิมพสมุดคูฝาก 

1 เครื่อง 
  เครื่องคํานวณไฟฟา  

5 เครื่อง 
 เครื่องนับธนบัตรแบบ

ลมดูด 1 เครื่อง 
 
 

 116,000.00 
 
 

20,000.00 
 

13,500.00 
 

48,600.00 
39,000.00 

 
17,120.00 

 
44,000.00 

 
 

 

  ครุภัณฑสํานักงานท่ีจะขอจัดซ้ือ
ในป 2564 ดังนี้ 
 ชุดโตะทํางาน 7 ชุดๆ ละ 
8,000 บาทราคา 56,000 บาท
(สินเชื่อ/ผช.สินเชื่อ/เรงรัด/ 
นิติกร/ผช การเงิน) 
 เครื่องคอมพิวเตอร 10 
เครื่องๆ ละ 35,000 บาท  
(ฝายทะเบียน 1 และสินเชื่อ 4 , 
บัญชี 2, การเงิน 3) รวมเปนเงิน 
350,000 บาท 
 เครื่องคํานวณไฟฟา 3 เครื่องๆ 
ละ 4,500 บาท (สินเชื่อ 1, 
บัญชี 2) เปนเงิน 13,500 บาท 
 กลองถายรูป 1 เครื่องราคา 
45,000 บาท (ฝายสวัสดิการ) 
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22 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

 ผามานสํานักงาน 
สวนตอเติม 1 ชุด 

 เครื่องดูดฝุน 1 เครื่อง 
 External Hard disk 

ความจุ 2 TB 2  
เครื่องๆ ละ 1,700 บาท 
 พัดลมติดผนังหองน้ํา 

18 นิ้ว 2 เครื่องๆ ละ 
1,490 บาท 

 ไมโครโฟน 
SARAMONIC 
BLINK500 

 ขาต้ังกลอง 
FOTOPROS 3 (BLUE) 

 โตะทํางาน (ฝายบัญชี) 
 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
อินฟาเรดหนาผาก 

 ไมคลอย micro tech 
mt333d 

 ขาต้ังไมค WD206 

62,700.00 
 

2,490.00 
3,400.00 

 
 

2,980.00 
 
 

7,110.00 
 
 

1,890.00 
4,500.00 

891.12 
 

2,700.00 
800.00 

 

 Capture Card 1 เครื่อง ราคา 
8,000 บาท (ฝายสวัสดิการ) 
 ถังตมน้ํารอนดิจิตอลขนาด 14 
ลิตร ยี่หอ Seagull จํานวน 2 
ถังราคา ถังๆ ละ 8,000 บาท
รวม 16,000 บาท (ฝายธุรการ) 
 อางลานจาน 1 ชุดๆ ละ 
5,000 บาท (ฝายธุรการ 
 ตูเก็บวัสดุงานบาน เชน ถวย 
จาน แกว จํานวน 1 ชุด 
20,000 บาท (ฝายธุรการ) 
 เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู 
จํานวน 1 ตัว ราคา 3,500 
บาท (ฝายธุรการ) 
 เครื่องสํารองขอมูล External  
Hard disk ความจุ 2 TB จํานวน 
1 ตัว (ฝายทะเบียน) ราคา 
5,000 บาท 
 เครื่อง Printer EPSON 
L3150 สี (สินเชื่อ) 1 เครื่องๆ
ละ 5,000 บาท 

13.3 คาจัดทําหอง
ประชุม ยุค 4.0 

300,000.00 0.00 300,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือ
คอมพิวเตอรและระบบไมโครโฟน
ในหองประชุมสหกรณ  
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23 

สุทธิกานต/์ ประมาณการรายรับรายจ่ายปีล่าสุด/// 

รายได 

ป 2563 ป 2564 เพ่ิมข้ึน/
ลดลง 
(%) 

 
คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ 

รายได 
(บาท) 

รายไดจริง 
 

(บาท) 

ประมาณการ 
รายได 
(บาท) 

13.4 กลองงวงจรปด 
 2 ชุด 

35,000.00 34,000.00 35,000.00 0.00  เพ่ือทดแทนเครื่องท่ีเสื่อมสภาพ
การใชงานท้ังภายในและรอบ
บริเวณสํานักงานสหกรณ 

13.5 คาปรับปรุง 
ภูมิทัศนสํานักงาน
สหกรณ 

 
 
 

100,000.00 28,892.40 100,000.00 0.00  เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ปรับปรุงภูมิทัศนและบํารุงรักษา
บริเวณรอบๆ สํานักงานสหกรณ
ใหรมรื่นสวยงามและเปนท่ี
พักผอนสําหรับสมาชิกท่ีมา 
ติดตอสหกรณ 

13.6 คาจัดทําระบบ
บริหารจัดการของ
สหกรณ 

1. พัฒนาระบบเงินฝาก
คํานวณดอกเบี้ยแบบ
ข้ันบันไดและระบบ
สวัสดิการเพ่ือการ
สงเสริมการศึกษา
บุตรจํานวน 300,000 
บาท 

300,000.00 300,000.00 3,000,000.00 900.00  เพ่ือเปนคาจัดทําระบบบริหาร
จัดการของสหกรณ ดังนี้  
1. พัฒนาระบบระบบโปรแกรม
สหกรณ 
2. ระบบงานสวัสดิการของ
สหกรณ ดังนี้ 
 ระบบทุนสวัสดิการสงเคราะห
สมาชิกผูเสียชีวิต 
 ระบบสวัสดิการครอบครัว
สมาชิก คูสมรสบุตร บิดามารดา 
 สวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร 
3. คาจัดทําเว็บไซต และ 
แอปพลิเคชันของสหกรณ  

13.7 คาจัดทําระบบ
บริหารงานระบบ
สหกรณ 

0.00 0.00 200,000.00 100.00  ระบบโปรแกรมเงินกูฉุกเฉิน 
ปนผล (ฝายทะเบียน) 

รวมหมวดคาใชจาย
ลงทุนฯ 

1,997,600.00 1,346,266.52 4,862,000.00 33.25  

รวมคาใชจายทุกหมวด 88,487,300.00 82,029,142.31 105,047,350.00 18.71  
 

หมายเหตุ    สามารถถัวเฉลียจ่ายได้ทุกหมวดรายการ 
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วาระที่ 4.5 พิจารณาอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน 
ประจําป 2564

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 18 

กําหนดไววา “ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืม หรือการคํ้าประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปน

และสมควรแกการดาํเนนิงาน วงเงนิซึง่กาํหนดดงัวานีต้องไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 

ถาทีป่ระชมุใหญยงัมไิดกาํหนด หรือนายทะเบยีนสหกรณยงัมไิดใหความเหน็ชอบวงเงนิกูยมืหรอืการคํา้ประกนั

สาํหรับปใด ก็ใหใชวงเงนิกูยมืหรอืการคํา้ประกันสําหรบัปทีแ่ลวไปพลางกอน” 

 ซึง่ในป 2563 ท่ีประชุมใหญสามญั ประจําป 2562 เม่ือวนัเสารท่ี 25 มกราคม 2563 ไดอนุมติัวงเงนิ

กูยมืหรอืการค้ําประกันไว เปนเงนิ จาํนวน 1 000 000 000 บาท (หนึง่พันลานบาทถวน)

 ดังนั้น ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการ เสนอขออนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน

เปนเงิน จํานวน 1 000 000 000 บาท (หนึ่งพันลานบาทถวน) เพื่อใหการบริหารงานของสหกรณ

เกดิสภาพคลอง และเกดิประโยชนสูงสดุตอมวลสมาชกิและสหกรณ

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.6 พิจารณาเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
ประจําป 2564

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 25 

กําหนดไววา “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณกาํหนด โดยผูสอบบัญชี

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง” 

 ในปบัญชี 2564 มีบริษัทผูสอบบัญชีรับอนุญาต เสนอใหบริการสอบบัญชี จํานวน 1 บริษัท ดังนี้ 

   

ชื่อผูเสนอใหบริการ

สอบบัญชี

การเขา

ตรวจ/ป

(ครั้ง)

ระยะเวลา

เขาตรวจ/ครั้ง

(วัน)

จํานวน

ผูเขาตรวจ

ครั้ง/(คน)

รายงานการ

สอบบัญชี

ระหวางป

(ครั้ง)

คาตอบแทน

(บาท)

1.  บริษัท สํานักงานบัญชี  

    ทองเอก จํากัด  

     ทะเบียน 0105554088855

3-4  2-4 ≤3 ≤2 110,000.00

 

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.7 พิจารณาแกไขขอบังคับ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564

เปรียบเทียบการแกไขขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 กับ ขอบังคับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 

ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 (เดิม) ขอบังคับ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2564 (ใหม)

เหตุผล

ขอ. 1 – ขอ. 32 ขอ. 1 – ขอ. 32 ตามเดิมไมแกไข

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณ 
(รวมทัง้สมาชกิสหกรณอืน่ ซึง่ประสงค
จะเขาเปนสมาชิกสหกรณตามขอ 37) 
ตองยื่นใบสมัครตอสหกรณตามแบบ
พิมพที่สหกรณกําหนดไว โดยให
สมาชกิ จาํนวน 1 คน เปนผูรบัรอง ถา
ผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
ระดับผูชํานาญการไมตองมีผูรับรอง

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัคร
เขาเปนสมาชิกตามขอบังคับสหกรณ 
(รวมทัง้สมาชกิสหกรณอืน่ ซึง่ประสงค
จะเขาเปนสมาชิกสหกรณตามขอ 37) 
ตองยื่นใบสมัครตอสหกรณตามแบบ
พิมพที่สหกรณกําหนดไว  โดยให 
สมาชิก จํานวน 1 คน เปนผูรับรอง ถา
ผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา
ระดับผูชํานาญการไมตองมีผูรับรอง

กรณีสมาชิกสมทบที่เปน
สมาชิกสมทบกอนวันที่นายทะเบียน
สหกรณรับจดทะเบียนขอบังคับ
สหกรณ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2563 ที่มีคุณสมบัติของ
สมาชิกตามขอบังคับสหกรณ ขอ 
32 จะสมัครเปนสมาชิกไดตองยื่น
ใบสมัครตอสหกรณตามแบบพิมพที่
สหกรณกําหนดไว โดยใหสมาชิก 
จํานวน 1 คน เปนผูรับรอง โดยให
ยกเวนคาธรรมเนียมแรกเขา และคา

ถือหุนแรกเขา ใหถือเอาคาหุน
ที่มีอยูเดิมเปนคาหุนแรกเขาและให
นับอายุการเปนสมาชิกตอเนื่อง
ตั้งแตวันที่เปนสมาชิกสมทบครั้งแรก  
รวมถึงหากมีหนี้สินและภาระคํ้า
ประกัน ใหปฏิบัติตามสัญญาเงินกู
เดิมที่มีอยูกอนแลว ทั้งนี้ใหรวมถึง
สมาชิกสมทบที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพการจางของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน

เพื่อใหสมาชิกสมทบ
(กรณีลูกจางชั่วคราว) ที่
มีคุณสมบัติตามขอ
บังคับสหกรณ ขอ 32 
สมัครเขา
เปนสมาชิกไดโดยไม
ตองเสียคาธรรมเนียม
แรกเขาใหมและคาหุน
แรกเขา และเพื่อใหนับ
อายุการเปนสมาชิก
ตอเนื่องตั้งแตวันที่
เปนสมาชิกสมทบครั้ง
แรก และสมาชิกสมทบ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
สถานภาพการจางของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เปลี่ยนสถานภาพเปน
สมาชิกสหกรณได
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ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 (เดิม) ขอบังคับ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2564 (ใหม)

เหตุผล

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ

ไดสอบสวนพิจารณาแลว ปราก วาผู

สมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนด

ไวใน ขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว 

ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได แลวเสนอเรื่อง

การรับสมาชิกเขาใหม ใหที่ประชุมใหญ

คราวถัดไปทราบ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ

ไดสอบสวนพิจารณาแลว ปราก

วาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่

กําหนดไวใน ขอ 32 ทั้งเห็นเปนการ

สมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได 

แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม 

ใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ

ถาคณะกรรมการดําเนินการไม

ยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุ

ใดๆ ก็ตามเม่ือผูสมัครรองขอก็ใหคณะ

กรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอเขาท่ี

ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแหงท่ี

ประชุมใหญ ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณี

ดังวาน้ี ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง

ในสามแหงจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม

ถาคณะกรรมการดําเนินการไม

ยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุ

ใดๆ ก็ตามเม่ือผูสมัครรองขอก็ใหคณะ

กรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอเขาท่ี

ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยช้ีขาด มติแหง

ท่ีประชุมใหญ ใหรับเขาเปนสมาชิกใน

กรณีดังวาน้ี ตองมีคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามแหงจํานวนสมาชิกท่ีมา

ประชุม

ขอ. 34 - ขอ. 69 ขอ. 34 – ขอ. 69 ตามเดิมไมแกไข

หมวด  8

คณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 70. คณะกรรมการดําเนินการ ให

สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณประกอบดวยประธานกรรมการ

ดําเนินการหนึ่งคน และกรรมการ

ดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ

เลือกตั้งจากสมาชิก 

หมวด  8

คณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 70. คณะกรรมการดําเนินการ 

ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนิน

การสหกรณประกอบดวยประธาน

กรรมการดําเนินการหนึ่งคน และ

กรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่

ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกโดย

วิธีเปดเผย 

- เพื่อใหมีความชัดเจน

ในทางป ิบัติ
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ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 (เดิม) ขอบังคับ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2564 (ใหม)

เหตุผล

ใหคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ เลือกตั้งระหวางกันเองขึ้น

ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ

คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการ

คนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง 

นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศ

ใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงาน

สหกรณ

การไดมาซึ่งประธานคณะ

กรรมการดําเนินการ มาจากสมาชิก

ผูประสงคสมัครรับเลือกตั้ง หรือสมาชิก

ผูผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน สงสมัครรับเลือกตั้ง

       คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 

14 คน มาจากสมาชิก ประกอบดวย 

สายวิชาการ จํานวน 4 คน 

สายสนับสนุน จํานวน 10 คน

       วิธีดําเนินการสรรหาใหเปนไป

ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยได

รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี

เปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา

พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

เวนแตเปนโทษสําหรับความ

ผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือ

ใหออกจากราชการ องคการ 
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่

ใหคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ เลือกตั้งระหวางกันเองขึ้น

ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ

คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการ

คนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง 

นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศ

ใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงาน

สหกรณ

การไดมาซึ่งประธานคณะ

กรรมการดําเนินการ มาจากสมาชิก

ผูประสงคสมัครรับเลือกต้ัง หรือสมาชิก

ผูผานความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน สงสมัครรับเลือกตั้ง

     คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 

14 คน มาจากสมาชิก ประกอบดวย 

สายวิชาการ จํานวน 4 คน 

สายสนับสนุน จํานวน 10 คน

วิธีดําเนินการสรรหาใหเปนไป

ตามระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยได

รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี

เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคํา

พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

เวนแตเปนโทษสําหรับความ

ผิดที่ไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือ

ใหออกจากราชการ องคการ 
หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตตอหนาที่
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ขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 (เดิม) ขอบังคับ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2564 (ใหม)

เหตุผล

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนง
กรรมการหรือมีคําวินิจฉัย
เปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติให
ถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงิน
งวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัดถึงป
ที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  
เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้น
จากการกระทําของตนเอง

(6) ไมอยูในระหวางเปนคูกรณี
พิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาล
กับสหกรณเกี่ยวกับคดีอาญา 
คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่น
ใดตามที่ก หมายกําหนด 

(7) เจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้ไมมี
    สิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ
    ดําเนินการของสหกรณ

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนง
กรรมการหรือมีคําวินิจฉัย
เปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามคําสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติ
ใหถอดถอนออกจากตําแหนง
กรรมการเพราะเหตุทุจริต
ตอหนาที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงิน
งวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัดถึง
ปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนิน
การ  เวนแตการผิดนัดนั้นมิได
เกิดขึ้นจากการกระทําของ
ตนเอง

(6) ไมอยูในระหวางเปนคูกรณี
พิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาล
กับสหกรณเกี่ยวกับคดีอาญา 
คดีแพง คดีปกครอง หรือคดี
อื่นใดตามที่ก หมายกําหนด 

(7) เจาหนาที่ประจําในสหกรณ
นี้ไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดําเนินการของ
สหกรณ

ขอ. 71 – ขอ. 120 ขอ. 71 – ขอ. 120 

ตามเดิมไมแกไข

 ที่ประชุมมีมติ ...............................................................................................................................

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

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

.....................................................................................................................................................................
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วาระที่ 4.8
พิจารณาแกไขระเบียบวาดวยการสรรหาประธานกรรมการ 
กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564

ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

วาดวย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564

---------------------------------

 เพื่อใหการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดี

ตอสหกรณ

 ฉะนัน้ อาศยัอาํนาจตามความในขอ 77 (9) แหงขอบังคบัสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัขอนแกน 

จํากัด พ.ศ. 2562 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2563 เมื่อวันเสารที่ 20 กุมภาพันธ 2564 จึงกําหนดระเบียบไว ดังตอไปนี้

หมวดที่  1

บททั่วไป

ขอ 1. ระเบยีบนีเ้รยีกวา “ระเบยีบ สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัขอนแกน จาํกดั วาดวย การสรรหา

ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564”

ขอ 2. ใหระเบียบนี้มีผลบังคับใชไดนับถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญใหความเห็นชอบ

ขอ 3. ใหยกเลิกระเบียบ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด วาดวย การสรรหา

ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 

2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ หรือขอตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ 

ใหใชระเบยีบนีแ้ทน

ขอ 4. ในระเบียบนี้

สหกรณ หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

ขอบังคับ หมายถึง ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

พ.ศ. 2562 และขอบังคับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

คณะกรรมการ- 

ดําเนินการ   

หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย- 

ขอนแกน จํากัด

คณะกรรมการจัดการ

เลือกตั้ง

หมายถึง คณะบุคคลที่เปนสมาชิกสหกรณ ซึ่งถูกแตงตั้งโดยคณะกรรมการ 

ดําเนินการใหทําหนาท่ีในการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ 

กรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
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ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

กรรมการดําเนินการ หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํากัด

ผูตรวจสอบกิจการ หมายถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทําหนาที่ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด

ผูมีสิทธิสรรหา หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด 

ผูมีสิทธิหยอนบัตรลงคะแนน

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด   

ที่อยูในที่ประชุมใหญเทานั้น

การสรรหา     หมายถึง การไดมาซึ่งรายชื่อผูที่จะไดรับการเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ 

กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ โดยใหสมาชิก

หยอนบัตรลงคะแนนเลือกผูสมัครรับการสรรหาเพื่อนํารายชื่อ

เสนอสมาชิกเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ

การเลือกตั้ง     หมายถึง การนํารายชื่อผูที่ผานการสรรหาเปนประธานกรรมการ กรรมการ

ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ เสนอที่ประชุมใหญพิจารณา

เลือกตั้งตามวิธีที่กําหนดไวในหมวดที่ 8 ตามระเบียบนี้

ผูสมัคร

คาตอบแทน            

หมายถึง

หมายถึง    

สมาชิกที่ลงสมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ 

กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ และมีคุณสมบัติ

ที่กําหนดไวใน ขอ 11 ตามระเบียบนี้

คาตอบแทนเพื่อจายใหแกสมาชิกผูซึ่งมาลงคะแนน

ในวันสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ 

และผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 5. ใหประธานคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวดที่ 2

คุณสมบัติ การไดมา และองคประกอบของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง

ขอ 6. คุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง

 (1) เปนสมาชิก

 (2) ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

  1. เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

   ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  2.  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน

   ฐานทุจริตตอหนาที่

  3. เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ โดยมีความผิด หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจาก

   ตาํแหนงกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

  4.  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่

  5.  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป

   ทางบัญชีนบัแตปท่ีผดินดัถงึปท่ีเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแตการผดินดันัน้มไิดเกิดขึน้

   จากการกระทําของตนเอง

  6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับคดีอาญา 

   คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่ก หมายกําหนด 

  7. เจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้ไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการจัดการเลือกตั้ง

 (3) มีความซื่อสัตย สุจริต

 (4) ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามตามก หมายวาดวยสหกรณ 

 (5) ไมเปนกรรมการดําเนินการ หรือผูตรวจสอบกิจการ และไมเปนผูสมัครประธานกรรมการ  

กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ และมีเวลาในการป ิบัติงานใหกับสหกรณ โดยไมมีผล

กระทบตองานประจํา

ขอ 7. การไดมาซึ่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

 (1) คณะกรรมการดําเนินการออกประกาศรับสมัครสมาชิกผูสนใจเปนคณะกรรมการจัดการ

เลือกตั้ง ในระยะเวลาไมนอยกวา 60 วันกอนวันประชุมใหญ โดยสมัครเปนคณะบุคคล

 (2) คณะกรรมการดําเนินการ ทําการกล่ันกรองผูที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

ใหไดตามจํานวนที่กําหนด

ขอ 8. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง มีดังนี้

 8.1 หนาที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ในการดําเนินการสรรหาและเลือกตั้ง

   คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง มีหนาที่สรรหาเพื่อใหไดมาซ่ึงรายชื่อผูที่จะไดรับการเลือกตั้ง

เปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ โดยใหสมาชิกหยอนบัตรลงคะแนน

เลือกผูสมัครรับการสรรหาเพื่อนํารายชื่อเสนอสมาชิกเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ โดยดําเนินการ ดังนี้
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  (1)  ประกาศรับสมัครและขอกําหนดทั้งหลายอันจําเปนแกการป ิบัติงานในการสรรหา

  (2)  ประกาศรายชือ่ผูสมคัรเพือ่รบัการสรรหา ใหสมาชกิไดรบัทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วนั

กอนการสรรหา

  (3)  จัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสรรหา และดําเนินการสรรหา 

  (4)  ควบคุม ดูแล และดําเนินการสรรหาใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  (5)  ประกาศรายชื่อผูผานการสรรหา และรายชื่อผูที่ไมรับรองผลการสรรหา 

  (6)  สืบสวนหรือไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงหรือขอโตแยงเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกต้ัง 

และสรุปผลการสอบขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ ดาํเนนิการเพือ่วินจิฉัยชีข้าด คาํวินจิฉยันัน้ใหถือเปนท่ีสุด

  (7)  นําเสนอรายชื่อผูผานการสรรหาและเสนอสมาชิกเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ 

 8.2 หนาที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ในการดําเนินการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ ดังนี้

  (1)  ควบคุมดูแลและดําเนินการจัดการ หรือจัดใหมีการสรรหาและการเลือกตั้ง ใหเปนไป

โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

  (2)  ออกประกาศ ขอกาํหนดท้ังหลายอนัจาํเปนแกการป บัิตงิาน ในการสรรหาและการเลอืกตัง้

  (3)  ดําเนินการสรรหาและการเลือกตั้ง และจัดใหมีบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิสรรหาและเลือกตั้ง

  (4)  ประกาศผลการสรรหาและผลการเลือกตั้ง รับรองผลการสรรหาและผลการเลือกตั้ง และ

ไมรับรองผลการสรรหาและผลการเลือกตั้ง เสนอตอที่ประชุมใหญ

  (5)  ผูทีค่ณะกรรมการจดัการเลอืกตัง้ ไมรับรองผลการสรรหาและผลการเลือกต้ัง ซ่ึงไดกระทําผิด

ขอบังคับ ดังนี้

   1. จดัทาํให เสนอให หรอืสญัญาวาจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอืน่ใดซึง่สามารถคาํนวณ

     เปนเงินได

   2.  ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงินไมวาจะโดยตรง หรือทางออมแกผูใด

   3.  ทําการโ ษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพ และการรื่นเริงตางๆ

   4.  เลีย้งหรอืรบัจะจดัเลีย้งผูใดหรอืใหผูใดเล้ียงไมวาภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแกน

   5.  ขมขูหรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใดๆ

   6. กระทําการหาเสียง หรือจูงใจในวันสรรหาและวันเลือกตั้ง ในเขตปริมณฑลตามที่

     คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งกําหนด

  (6)  สืบสวนหรือไตสวนเพื่อหาขอเท็จจริงหรือขอโตแยงเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกต้ัง 

และสรุปผลการสอบขอเท็จจริงตอคณะกรรมการ ดาํเนนิการเพือ่วินจิฉัยชีข้าด คาํวินจิฉยันัน้ใหถือเปนท่ีสุด

  (7)  จัดทํารายงานผลการสรรหาและผลการ เลือกต้ังเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ 

เพื่อทราบ

ขอ 9. คณะกรรมการจัดการเลอืกตัง้ใหประกอบดวย กรรมการ จาํนวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกนิ 7 คน 

โดยทําการเลือกกันเองเปน ประธาน 1 คน เปนเลขานุการ 1 คน ที่เหลือเปนกรรมการ
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หมวดที่  3

องคประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ 

และผูตรวจสอบกิจการ

ขอ 10. องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประกอบดวย 

 10.1 ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน มาจากสมาชิก ผูประสงคสมัครรับเลือกตั้ง หรือ สมาชิก

ผูผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน สงสมัครรับเลือกตั้ง 

โดยใหเลือกตั้งจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติในขอ 11.1 ตามระเบียบนี้

 10.2 กรรมการดําเนินการ จํานวน 14 คน มาจากสมาชิก ประกอบดวย สายวิชาการ จํานวน 

4 คน สายสนับสนุน จํานวน 10 คน โดยใหเลือกตั้งจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติในขอ 11.2 ตามระเบียบนี้

 10.3 ผูตรวจสอบกจิการ จาํนวน 3 คน โดยใหเลอืกต้ังจากสมาชกิหรอืบคุคลภายนอกทีม่คีณุสมบตัิ

ในขอ 11.3 ตามระเบียบนี้

ขอ 11. คุณสมบัติของประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

 11.1 ประธานกรรมการ มีคุณสมบัติ ดังนี้

  (1) เปนสมาชิก

  (2)  ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

   1.  เคยไดรบัโทษจาํคกุโดยคําพพิากษาถงึท่ีสุดใหจาํคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผดิ

    ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   2.  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ

    เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่

   3. เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

    กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

   4.  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

    ตอหนาที่

   5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา

    สองปทางบัญชี นับแตป ที่ผิดนัดถึงปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแต

    การผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง

   6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับ

    คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่ก หมายกําหนด 

   7. เจาหนาที่ประจําในสหกรณน้ีไมมีสิทธิไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการของ

    สหกรณ

   8. เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

    ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52
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   9. เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

    ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52

   10. เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

    ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52

 11.2 กรรมการดําเนินการ มีคุณสมบัติดังนี้ 

  (1) เปนสมาชิก

  (2)  ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

   1. เคยไดรบัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึท่ีสดุใหจาํคกุ เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิด

    ที่ไดกระทํา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   2. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือ

    เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่

   3. เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง

    กรรมการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ

   4.  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริต

    ตอหนาที่

   5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา

    สองปทางบัญชี นับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแตการ

    ผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง

   6. ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับ

    คดีอาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่ก หมายกําหนด 

   7. เจาหนาที่ประจําในสหกรณนี้ไมมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ

    ของสหกรณ

   8. เคยถูกสั่งใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

    ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52

   9. เปนกรรมการหรือผูจัดการในสหกรณท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

    ตาม พ.ร.บ. สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52

   10. เปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

    ตาม พ.ร.บ.สหกรณแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52

 วิธีดําเนินการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีสหกรณ

กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ

 คณะกรรมการดาํเนนิการมวีาระอยูในตาํแหนงคราวละสองปนบัแตวนัเลอืกต้ังกรรมการดําเนินการ

ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
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 11.3 ผูตรวจสอบกิจการ มีคุณสมบัติ ดังนี้

  (1)  เปนสมาชกิ หรือบุคคลภายนอก ผูมีคณุวุ ิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน 

การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตรการสหกรณ ก หมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติ

เปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณจํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ

  (2)  ไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

    1. เปนผูสอบบัญชีหรือผูชวยผูสอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน

    สอบบัญชีของสหกรณในปบัญชีนั้น

    2.  เปนกรรมการของสหกรณนัน้ เวนแตไดพนจากตําแหนงกรรมการมาแลวไมนอยกวา

    สองปบัญชีของสหกรณ

   3.  เปนคูสมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือเจาหนาที่ของ

    สหกรณนั้น

   4.  เปนผูจดัการหรอืเจาหนาทีข่องสหกรณนัน้ หรือสหกรณอืน่ หรือเคยถูกใหออกจาก

    ตาํแหนงผูจดัการหรอืเจาหนาทีข่องสหกรณนัน้ หรอืสหกรณอืน่ ฐานทจุรติตอหนาที่

   5.  เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

   6.  เคยไดรบัโทษจาํคกุโดยคาํพพิากษาถงึท่ีสดุใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสาํหรบัความผิด

    ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   7.  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ 

    หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่

   8.  เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัย

    เปนทีส่ดุใหพนจากตาํแหนงกรรมการ หรือผูตรวจสอบกจิการของสหกรณนัน้ หรือ

    สหกรณอื่น

   9.  เคยถกูทีป่ระชุมใหญมมีติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ หรือ ผูตรวจสอบ

    กิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น

   10.  เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น

   11.  เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

   12.  เปนผูอยูระหวางการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผูสอบบัญชี

    ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี

    สหกรณ

   13. เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

    ไมสมประกอบ
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ขอ 12. การดํารงตําแหนงของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา 

2 ปทางบัญชีสหกรณ แตไมเกิน 4 ปติดตอกัน ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลว ยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ

กิจการ คนใหม ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมป ิบัติหนาที่ไปพลางกอน

หมวดที่  4

หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

ขอ 13.  วิธีการไดมาซึ่งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ใหดําเนินการ 

ดังนี้

 (1) ประธานกรรมการ ในขอ 10.1 และกรรมการดําเนินการ ในขอ 10.2 ตามระเบียบนี้

แลวแตกรณี ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกที่มีคุณสมบัติในขอ 11.1 และ ขอ 11.2 ตามระเบียบนี้ 

และผานการสรรหาดวยวิธีการหยอนบัตรลงคะแนนจากสมาชิกตามขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดการ

เลือกตั้งกําหนด

  (2)  ผูตรวจสอบกิจการในขอ 10.3 ตามระเบียบน้ีใหใชวิธีการเลือกตั้งจากผูสมัครที่มีคุณสมบัติ

ในขอ 11.3 ตามระเบียบนี้ โดยการหยอนบัตรลงคะแนนจากสมาชิกตามขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดการ

เลือกตั้งกําหนด

 ขัน้ตอนและวธิกีารสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดาํเนนิการ ใหคณะกรรมการจดัการเลอืกตัง้ 

ประกาศรับสมัครสมาชิกผูที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้ โดยใหสมาชิกผูมีสิทธิสรรหาทําการหยอนบัตร

ลงคะแนนไมนอยกวา 15 วนักอนวนัประชุมใหญ เพือ่นาํเสนอรายชือ่ผูผานการสรรหาเสนอตอทีป่ระชมุใหญ

พิจารณา

 ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการ 

หรอืคณะกรรมการจดัการเลอืกตัง้ ประกาศรบัสมคัรผูตรวจสอบกจิการ และพจิารณาคดัเลอืกผูตรวจสอบ

กิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอชื่อ    

ผูตรวจสอบกิจการที่ผานการสรรหา ใหท่ีประชุมใหญเลือกต้ังโดยวิธีเปดเผย และใหผูไดรับการสรรหา

และการเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดตามลําดับ จํานวน 3 คน เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากัน

ใหผูสมัครรับการสรรหาและการเลือกตั้งที่มีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลาก

           วิธีดําเนินการสรรหาและเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมใหญ
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หมวดที่  5

การรับสมัคร การสรรหาและการเลือกตั้ง

ขอ 14. วิธีการรับสมัคร การสรรหาและการเลือกต้ัง ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ

ผูตรวจสอบกิจการ ท่ีตองมีการสรรหาและการเลือกตั้ง ตลอดจนกําหนดวันเวลาในการยื่นใบสมัคร 

วันเวลาและสถานที่เลือกตั้งใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง

ขอ 15. ใหคณะกรรมการจัดการเลือกต้ังเปนผูรับสมัคร และประกาศรายชื่อผูสมัครรับการสรรหา 

เปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ โดยติดประกาศไวท่ีสํานักงาน

ของสหกรณ ไมนอยกวา 15 วันกอนการหยอนบัตรสรรหา และประกาศรายช่ือผูผานการสรรหา

ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุมใหญ

หมวดที่  6

สิทธิและการออกเสียงลงคะแนน

ขอ 16. ใหสหกรณจัดทํารายชื่อสมาชิกผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาและเลือกตั้ง โดยประกาศใหสมาชิก

ไดทราบ และติดประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณ หากสมาชิกรายใดพบวาตนไมปราก รายชื่อในบัญชี

รายช่ือผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสรรหาและเลือกต้ัง ใหสหกรณดําเนินการตรวจสอบและประกาศ

เพิ่มเติมรายชื่อผูมีสิทธิลงคะแนนสรรหาและเลือกตั้งใหถูกตอง ไมนอยกวา 15 วันกอนการหยอนบัตร

สรรหา

ขอ 17. การออกเสยีงลงคะแนนสรรหาและเลอืกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการดาํเนนิการ และผูตรวจสอบ

กิจการ

 (1) การออกเสยีงลงคะแนนสรรหา เปนสทิธขิองสมาชกิสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยขอนแกน 

จํากัด

 (2) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เปนสิทธิของสมาชิกที่อยูในที่ประชุมใหญเทานั้น

ขอ 18. ใหสหกรณจัดสรรหรือเสนองบประมาณรายจายตอที่ประชุมใหญ เปนคาตอบแทนเพื่อจาย

ใหแกสมาชิกผูมาลงคะแนนในวันสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

หมวดที่  7

ขอปฏิบัติและขอหามในการสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการ 

กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ

ขอ 19. ต้ังแตวันทีม่ปีระกาศใหมกีารรบัสมคัร การสรรหาและการเลอืกต้ัง ประธานกรรมการ กรรมการ

ดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ จนส้ินสุดการสรรหาและการเลือกต้ังในที่ประชุมใหญของสหกรณ 

หามมิใหผูสมัคร หรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหสมาชิกลงคะแนนใหแกตน หรือผูสมัคร

คนอื่น หรือให งดเวนมิใหลงคะแนนใหแกผูสมัครคนอื่นดวยวิธีใดๆ ดังนี้
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 (1) จัดทําให เสนอใหหรือสัญญาวาจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดซ่ึงสามารถคํานวณ

เปนเงินได

 (2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ไมวาจะโดยตรง หรือทางออมแกผูใด

 (3) ทําการโ ษณาหาเสียงดวยการจัดมหรสพและการรื่นเริงตางๆ

 (4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใดหรือใหผูใดเลี้ยงไมวาภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแกน

 (5) ขมขู หรือคุกคามผูใดไมวาดวยประการใดๆ

 (6) กระทําการหาเสียง หรือจูงใจในวันเลือกตั้งในเขตปริมณฑลตามที่คณะกรรมการจัดการ

เลือกตั้งกําหนด

 การกระทาํในขอ 19(1)–(5) ใหครอบคลุมตั้งแตวนัที่มปีระกาศรายชื่อผูสมคัรรับการสรรหาจนถึง

วันประชุมใหญ

    การกระทําในขอ 19 (6) ใหครอบคลุมตั้งแตวันที่มีการสรรหาจนถึงวันประชุมใหญ

ขอ 20. การสิน้สดุอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการจดัการเลอืกตัง้ สิน้สดุอาํนาจหนาท่ี เมือ่ไดดาํเนินการ

ตามขอบังคับสหกรณขอ 108 และขอ 109 ตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 และขอบังคับแกไขเพิ่มเติม 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรียบรอยแลว

ขอ 21. ผู  ท่ีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งไมรับรองผลการเลือกตั้ง ตามขอ 18 ในระเบียบนี้ 

ตองไดรบัโทษ ถกูตดัสทิธกิารสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนประธานกรรมการ กรรมการดําเนนิการ และผูตรวจสอบ

กิจการเปนเวลา 3 ปนับจากวันที่ประกาศไมรับรองผลการเลือกตั้งเปนตนไป

หมวดที่ 8

วิธีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ

 การเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ ใหคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการจัดการเลือกตั้ง

ใหแลวเสร็จในที่ประชุมใหญ โดยมีวิธีการ ดังนี้

 (1) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งนําเสนอรายชื่อผูที่ผานกระบวนการสรรหาเสนอที่ประชุมใหญ 

 (2) การลงคะแนน ใหลงคะแนนเปนรายบคุคล โดยวธิเีปดเผย ผูท่ีไดรบัการเลือกตัง้ตองไดคะแนน

เสียงขางมากจากสมาชิกผูมีสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีที่คะแนนเทากันใหสมาชิกผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน

โดยวิธีเปดเผยใหม จนกวาจะทราบผล

 (3) กรณีที่สมาชิกผูมีสิทธิเลือกตั้งไมเลือกตั้งผูไดรับการสรรหาคนใด จะถือวาตําแหนงกรรมการ

ตําแหนงนั้นวางลง
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บทเฉพาะกาล

 สําหรับคณะกรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนง และยังดํารงตําแหนงไมครบวาระ ใหยังคง

ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณและหากมีการเลือกต้ัง

คณะกรรมการใหม จึงใหมีผลตามระเบียบนี้

            ประกาศ ณ วันที่........... กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

                                                                              (รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ)

                                                                           ประธานคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
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วาระที่ 4.9 พิจารณาการอุทธรณการใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ

 ในป พ.ศ. 2563 มีสมาชิกสหกรณท่ีขาดคุณสมบัติตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2562 หมวด 5 

ขอ 42 (5) “คางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสามงวด หรือผิดนัด

การสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราว สําหรับเงินกูรายหนึ่งๆ ของปนั้นๆ” จํานวน 2 ราย ดังนี้

 1. นางสาวหนึ่งฤทัย จันทรเทพ เงินกูพิเศษโดยใชหลักทรัพยคํ้าประกัน ขาดสงเงินคาหุน และ

เงินชําระหนี้ติดตอกัน 5 งวด คือ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 และ มกราคม - กุมภาพันธ 2563 

รวมเปนเงนิ เงนิกูพเิศษ จาํนวน 535 602.50 บาท (ขอมลูกอนวนัโอนหุนชาํระหนี)้ หากกลบัเขาเปนสมาชิก

ตองชําระเงินคาหุน จํานวน 16 000.00 บาท ชําระหนี้เงินกูพิเศษ จํานวน 72 000.00 บาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 88 000.00 บาท 

 2. นางสาวธัญญทรัพย โยชนะ ขาดสงเงินคาหุนติดตอกัน 3 งวด คือเดือนเมษายน - มิถุนายน 

2563 หากกลับเขาเปนสมาชิกตองชําระเงินคาหุน จํานวน 16 114.00 บาท
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วาระที่ 4.10
พิจารณาโอนเงินปนผลคางจาย ป 2553 – 2557 และ
เงินเฉลี่ยคืน คางจายป 2552 – 2562 เขาเปนทุนสํารอง 

 ตามที่สหกรณไดจัดสรรเงินปนผลจากกําไรสุทธิ ประจํา 2553 - 2557 และเงินเฉล่ียคืนจาก

กําไรสุทธิ ประจําป 2552-2557 เนื่องจากสมาชิกไมมาติดตอขอรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืน และสหกรณ

ไดตั้งบัญชีคางจายไวเกิน 5 ปแลว 

 ดังนั้น สหกรณจึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 พิจารณาดําเนินการดังนี้

1. สหกรณติดประกาศรายชื่อสมาชิกใหมารับปนผลคางจาย/เฉลี่ยคืนคางจายภายใน 30 วัน  

2. หากสมาชกิไมมารบัภายในกาํหนดใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารอง โดยมีรายละเอยีดดังนี้

  -  เงินปนผลคางจาย ป 2556 - 2557          จํานวน  565.83   บาท 

    รวมเปนเงินจํานวน  565.83   บาท

3. ใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  - เงินปนผลคางจาย ป 2553 (จัดสรรเงินปนผลไวสูงกวาจายจริง) จํานวน 94.25 บาท

  -  เงินเฉลี่ยคืนคางจาย ป 2552 - 2557   จํานวน 833 451.68 บาท

    รวมเปนเงินจํานวน 833 545.93 บาท
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วาระที่ 4.11 พิจารณาการตัดหนี้สูญ

 เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณดานการบัญชีเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบ

ของนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ พ.ศ. 2546 ขอ 6 (1) (3) 

(ก) และ ขอ 7 (1) และคณะกรรมการดําเนินการไดติดตามลูกหนี้ตามขั้นตอนของนายทะเบียนสหกรณ

จนถึงที่สุดแลว

 ดังนั้น จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 

2563 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตัดจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ จํานวน 16 ราย รวมหนี้

สนิทีเ่สนอพจิารณาตดัหนีส้ญูเปนสวนของหนีต้ามคาํพพิากษาจาํนวน 11 589 427.44 บาท  และดอกเบีย้

คางรับตามคําพิพากษา จํานวน 8 515 806.05 บาท รวมหนี้สินที่เสนอเพื่อพิจารณาตัดหนี้สูญ 

จํานวน 20 105 233.49 บาท (ยี่สิบลานหนึ่งแสนหาพันสองรอยสามสิบสามบาทสี่สิบเกาสตางค) 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลําดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

1 นายไชยา  วงศรัตนะ

ทะเบียนเลขที่ 6221

วันพิพากษา 20 มิถุนายน 2548 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24400528 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

782 712.63บาท ดอกเบี้ยคางรับตาม

คําพิพากษา 905 424.24 บาท รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 1 688 136.87 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อ

วันที่ 20 มิถุนายน 2558 

ทนายสืบทรัพยแตไม

พบทรัพย

2 นางกุลธาดาหรือปรียา

รัตน  วงศรัตนะ

ทะเบียนเลขที่ 5775

วันพิพากษา 20 มิถุนายน 2548 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24400529 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

475 986.85 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 555 339.72 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1 031 326.57 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 

2558 ทนายสืบทรัพย

แตไมพบทรัพย

3 นางนิภาพร  ซื่อดี

ทะเบียนเลขที่ 2617

วันพิพากษา 1 สิงหาคม 2548 หนี้เงิน

กูพิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24400619 

ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 682 105.28 

บาท ดอกเบี้ยคางรับตามคําพิพากษา 

555 975.83 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

1 238 081.11 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

2558 ทนายสืบทรัพย

แตไมพบทรัพย
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

4 นายกันยา  กันยาเนียม

ทะเบียนเลขที่ 3632

วันพิพากษา 2 กรก าคม 2549 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24700020 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

768 917.23 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 612 299.56 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1 381 216.79 

บาท

ส้ินสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 2 กรก าคม 

2559 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหน้ี

5 นายทรนง  พุทธสอน

ทะเบียนเลขที่ 7205

วันพิพากษา 23 กรก าคม 2550 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24600078 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

376 180.87 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 243 315.48 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 619 496.35 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 23 กรก าคม 

2560 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้

6 นายไพศาล  เสงี่ยมศรี

ทะเบียนเลขที่ 4643

วันพิพากษา 24 กรก าคม 2550 

หน้ีเงินกูพิเศษตามสัญญาเลขท่ี 

พ24400454 ยอดหน้ีตามคําพิพากษา 

1 129 876.60 บาท ดอกเบ้ียคางรับ

ตามคําพิพากษา 560 037.16 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1 689 913.76 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 24 กรก าคม 

2560 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้

7 นางสุริยน  วรชินา

ทะเบียนเลขที่ 5508

วันพิพากษา 24 สิงหาคม 2550 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24600223 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

362 198.59 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 321 062.08 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 683 260.67 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 

2560 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

8 นางอัจฉรา  มโนนุกูล

ทะเบียนเลขที่ 4364

วันพิพากษา 10 กันยายน 2550 

หน้ีเงินกูพิเศษตามสัญญาเลขท่ี 

พ24700018 ยอดหน้ีตามคําพิพากษา 

1 636 656.57 บาท ดอกเบ้ียคางรับ

ตามคําพิพากษา 1 118 404.80 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 2 755 061.37 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 

2560 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้

9 นายบุญชวย  แถวโนนงิ้ว

ทะเบียนเลขที่ 3262

วันพิพากษา 11 กุมภาพันธ 2551 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24600520 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

1 397 976.24 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 1 050 101.56 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2 447 897.80 

บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 

2561 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้

10 นายสัมฤทธิ  โพธิษาวงษ

ทะเบียนเลขที่ 974

วันพิพากษา 11 กุมภาพันธ 2551 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24600148 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

692 939.63 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 504 662.45 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1 197 602.08 

บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 

2561 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้

11 นายประจวบ  แทบธรรม 

ทะเบียนเลขที่ 1601

วันพิพากษา 17 มีนาคม 2551 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24600450 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

524 745.28 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 295 715.78 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 820 460.46 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 

2561 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

12 นางระเบียบหรือธนิดา

แหลมทองหรือสินนิรันดร

ทะเบียนเลขที่ 2887

วันพิพากษา 11 สิงหาคม 2551 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24600460 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

691 692.62 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 517 148.20 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1 208 841.12 

บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2561 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้

13 นายสํารวย  ขอยุน

ทะเบียนเลขที่ 6997

วันพิพากษา 1 กันยายน 2551 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24500447 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

99 740.87 บาท ดอกเบี้ยคางรับตาม

คําพิพากษา 93 932.04 บาท รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 193 672.91 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 

2561 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้

14 นายสมพร  สุกทน

ทะเบียนเลขที่ 3118

วันพิพากษา 27 ตุลาคม 2551 หน้ีเงิน

กูพิเศษตามสัญญาเลขท่ี พ24600544 

ยอดหน้ีตามคําพิพากษา 812 096.67 

บาท ดอกเบ้ียคางรับตามคําพิพากษา 

555 966.40 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 

1 368 063.07 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 

2561 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้

15 นายปราโมทยหรือ

ธนวั น  คันธารส

ทะเบียนเลขที่ 2424

วันพิพากษา 10 กันยายน 2552 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ14000176 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

138 697.02 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 20 597.65 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 159 294.67 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 

2562 ทนายสืบทรัพย 

ยึดทรัพยขายทอดตลาด

แลวเหลือหนี้
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ลําดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

16 นางจิรวรรณ  เสตเตมิย

ทะเบียนเลขที่ 7716

วันพิพากษา 30 มกราคม 2553 

หนี้เงินกูพิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24500509 ยอดหนี้ตามคําพิพากษา 

1 016 904.49 บาท ดอกเบี้ยคางรับ

ตามคําพิพากษา 605 823.10 บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1 622 727.59 บาท

ศาล ีกายกฟอง

รวมทั้งสิ้น 16 ราย เปนเงินจํานวน 20,105,233.49 บาท
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