
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554(7 ธ.ค. 54) 

รายงานการประชุมรายงานการประชุมรายงานการประชุมรายงานการประชุม    
การประชุมใหญสามัญประจําปการประชุมใหญสามัญประจําปการประชุมใหญสามัญประจําปการประชุมใหญสามัญประจําป 255 255 255 2554444        ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    จํากัดจํากัดจํากัดจํากัด    

วันวันวันวันพุพุพุพุธธธธท่ีท่ีท่ีท่ี        7777        เดือนเดือนเดือนเดือนธันวาคมธันวาคมธันวาคมธันวาคม        พพพพ....ศศศศ. . . . 2552552552554444        เวลาเวลาเวลาเวลา    13131313.00 .00 .00 .00 นนนน....    
ณณณณ    หองประชุมใหญหองประชุมใหญหองประชุมใหญหองประชุมใหญ        อาคารไทยบุรีอาคารไทยบุรีอาคารไทยบุรีอาคารไทยบุรี        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ                

........................................................................................................................................................................................................................................................    
    
รายนามผูเขาประชุมรายนามผูเขาประชุมรายนามผูเขาประชุมรายนามผูเขาประชุม    
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ดร.โอภาส 

นายนิรันดร 

นางกาญจุรีย 

นางวรรณพร 

นายชัยมนัตถ 

น.ส.ตวงพร 

วาท่ี ร.ต.นภดล 

นายไพศาล 

นายภีม 

นายวรเทพ 

ผศ.ดร.วันชาติ 

ผศ.ดร.สราวุธ 

นางจุฑารัตน 

อาจารยศิริพร 

อาจารยฐานัสต 

สมาชิกสหกรณ 

ตันติฐากูร 

จินดานาค 

วองไวรัตนกุล 

หริรักษ 

คงทน 

เผือกหอม 

พันธรักษ 

สาริกา 

ภคเมธาวี 

ไกรเทพ 

ปรีชาติวงศ 

เดชมณี 

ธานีรัตน 

สวางอารียรักษ 

อานนทกิจพานิช 

จํานวน  471  คน 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

กรรมการและเหรัญญิก 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

ประธานผูตรวจสอบกิจการ 

ผูตรวจสอบกิจการ 

(รวมลําดับท่ี 1-15 ขางตนแลว                      

สมาชิกสหกรณท้ังส้ิน  793 คน) 
 
รายนามผูเขารวมประชุมรายนามผูเขารวมประชุมรายนามผูเขารวมประชุมรายนามผูเขารวมประชุม    

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

นางลูกจันทร  

นายสุนทร 

นายสิทธิชัย 

น.ส.รังสิมา 

น.ส.ปณพันธ 

สมาชิกสมทบ 

บุนนาค 

หนูคลาย 

พัฒนาดิสัย 

ชุมพงศ 

ศรีวิจารณ 

จํานวน  20  คน 

นักวิชาการสหกรณชํานาญการ 

เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน 

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 

หัวหนาสายสอบบัญชี 

(สมาชิกสมทบท้ังส้ิน  114  คน) 
    
เริ่มประชุมเวลาเริ่มประชุมเวลาเริ่มประชุมเวลาเริ่มประชุมเวลา 13.00  13.00  13.00  13.00 นนนน....    
    
                      เม่ือสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ประธานกรรมการฯ ไดกลาวเปดประชุม  และดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังน้ี 
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ระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ี 1 1 1 1                                                            เเเเรื่องท่ีรื่องท่ีรื่องท่ีรื่องท่ีประประประประธานแจงใหท่ีประชุมทราบธานแจงใหท่ีประชุมทราบธานแจงใหท่ีประชุมทราบธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง            ประธานกรรมการกลาวขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีมาประชุมในวันน้ี  และแจงวาการประชุมวันน้ี          
มีความจําเปนตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เน่ืองจากมีสมาชิกบางสวนตองเดินทางกลับโดยรถประจําทาง 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
 
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม            รับทราบรับทราบรับทราบรับทราบ    
    
ระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ีระเบียบวาระท่ี 2 2 2 2                                                    รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ    ประจําป ประจําป ประจําป ประจําป 2525252555553333    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง            ตามท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด  ไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2553   
เม่ือวันท่ี  25 พฤศจิกายน 2553  เวลา 13.00 น.  ณ หองประชุมใหญ  อาคารไทยบุรี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ น้ัน 
    เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2553               
เสร็จเรียบรอยแลว  มีจํานวน 13 หนา  รายละเอียดตามวาระการประชุม 
 
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงท่ีประชุมมีมติรับรองรายงท่ีประชุมมีมติรับรองรายงท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการานการานการานการประชุมใหญสามัญประจําป ประชุมใหญสามัญประจําป ประชุมใหญสามัญประจําป ประชุมใหญสามัญประจําป 2552552552553333 โดย โดย โดย โดยไมไมไมไมมีการแกไขมีการแกไขมีการแกไขมีการแกไข    
    
ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  3333        เรื่องแจงเพ่ือทราบเรื่องแจงเพ่ือทราบเรื่องแจงเพ่ือทราบเรื่องแจงเพ่ือทราบ    
                 3.1                 3.1                 3.1                 3.1        รายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงานรายงานผลการดําเนินงาน        และและและและรายงานรายงานรายงานรายงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการปฏิบัติงานตามแผนตามแผนตามแผนตามแผนกลยุทธกลยุทธกลยุทธกลยุทธ ปร ปร ปร ประจําปะจําปะจําปะจําปบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี 255 255 255 2554444    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด  ชุดท่ี 15  ไดเสนอ              
ผลการดําเนินงาน  และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ ประจําปบัญชี 2554 ดังน้ี (1) ผลการดําเนินงานปบัญชี 2554 
(ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554) เปรียบเทียบกับปบัญชี 2553  (2) จํานวนสมาชิก  (3) ทุนเรือนหุนและเงินรับฝากของสมาชิก   
(4) การใหบริการเงินใหกูแกสมาชิก  (5) วงเงินกูยืม  (6) เงินฝากสหกรณอ่ืน/เงินลงทุน ณ วันท่ี 30  กันยายน 2554  (7) ทุนสะสม
ตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ  (8) บทบาทการมีสวนรวมของกรรมการ  และสมาชิกตอสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2554                   
(9) ระเบียบท่ียกรางใหม   และ (10) เปรียบเทียบประมาณการรายได รายจาย และผลการดําเนินงาน ประจําปบัญชี 2554, 
งบประมาณรายจายและรายจายท่ีเกิดข้ึนจริงประจําปบัญชี 2554  และรายงานการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธประจําปบัญชี 2554  
รายละเอียดตามวาระการประชุม 
 
 
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม            รับทราบรับทราบรับทราบรับทราบ    
    
    

3333....2222                                                     รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป  ประจําป  ประจําป  ประจําป 2552552552554444    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง   ตามท่ีท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2553  เม่ือวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2553  ไดมีมติแตงต้ังให  
อาจารยศิริพร  สวางอารียรักษ  และอาจารยฐานัสต  อานนทกิจพานิช  เปนผูตรวจสอบกิจการประจําป 2554  ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี  
25 พฤศจิกายน 2553 น้ัน   
   ผูตรวจสอบกิจการ ไดตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณฯ  ในแตละเดือน/ชวงเวลาเปนลําดับมา  
โดยไดสรุปผลการตรวจสอบกิจการประจําป 2554  ส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2554  ดังน้ี  (1) วัตถุประสงคของการตรวจสอบ    
(2) ขอบเขตการตรวจสอบ (3) ผลการตรวจสอบ (ดานการบริหารทั่วไป ดานการเงิน ดานสินเช่ือ ดานการลงทุน ดานการรับ-    
ฝากเงิน  ดานหน้ีสิน และดานทุน)  (4) ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ และ (5) รายการปรับปรุง/ขอเสนอแนะ  รายละเอียดตาม
วาระการประชุม 
    
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม            รับทราบรับทราบรับทราบรับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  ระเบียบวาระท่ี  4444        เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
                                                                    4444....1111        ขออนุมัติงบการเงินขออนุมัติงบการเงินขออนุมัติงบการเงินขออนุมัติงบการเงิน        ประจําปประจําปประจําปประจําปบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี  255  255  255  2554444    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง   ดวยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ไดจัดทํางบการเงิน (งบกําไรขาดทุน  งบดุล           
และงบกระแสเงินสด) ประจําปบัญชี 2554  เสนอผูสอบบัญชีสหกรณฯ ตรวจสอบงบการเงินดังกลาวใหถูกตองตรงตามระเบียบ                     
นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของสหกรณ พ.ศ. 2542  เสร็จเรียบรอยแลว 
                       ท้ังน้ี  คณะกรรมการดําเนินการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  เม่ือวันท่ี  28  ตุลาคม  2554            
ไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบรับรองงบการเงินประจําปบัญชี 2554 และผูสอบบัญชีภาคเอกชน ไดรายงานผลการตรวจสอบและ
เสนองบการเงินตอท่ีประชุมใหญ สรุปดังน้ี 
                                  1.  งบดุล (ณ วันท่ี  30  กันยายน  2554)                 
 

รายการรายการรายการรายการ    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    ((((บาทบาทบาทบาท))))    
สินทรัพย 351,266,989.16 
หนี้สิน 161,225,366.33 
ทุน 190,041,622.83 

 
2.  งบกําไรขาดทุน (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554) 

 

รายการรายการรายการรายการ    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    ((((บาทบาทบาทบาท))))    
รายรับ 18,388,874.35 
รายจาย 5,886,042.38 
กําไร 12,502,831.97 

 
3.  งบกระแสเงินสด (สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554)  

 

รายการรายการรายการรายการ    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    ((((บาทบาทบาทบาท))))    
เงินสด ณ วันตนป 49,348,304.14 
เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (20,211,038.35) 
เงินสด ณ วันสิ้นป 29,137,265.79 

                                   
รายละเอียดอ่ืน ๆ ตามวาระการประชุม    

    
ขอเสนอแนะขอเสนอแนะขอเสนอแนะขอเสนอแนะ        ผูสอบบัญชีภาคเอกชนไดเสนอแนะวา สหกรณฯ ควรเพ่ิมทุนสํารองของสหกรณฯ ใหมากข้ึนกวาเดิม 
ปจจุบันอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยของสหกรณฯ (เปน 0.02 เทา)  ตํ่ากวาอัตราสวนทุนสํารองตอสินทรัพยของสหกรณ- 
ออมทรัพยขนาดใหญมาก (Peer Group)โดยเฉล่ียป 2553 (เปน 0.04 เทา) เน่ืองจากทุนสํารองเปนทุนการบริหารงานของสหกรณฯ 
ท่ีไมมีตนทุน และเพ่ือความม่ันคงของสหกรณฯ ในอนาคต 
    

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปบัญชี บัญชี บัญชี บัญชี 2552552552554444        ตามท่ีผูสอบบัญชีสหกรณฯตามท่ีผูสอบบัญชีสหกรณฯตามท่ีผูสอบบัญชีสหกรณฯตามท่ีผูสอบบัญชีสหกรณฯ    เสนอเสนอเสนอเสนอ                                                                            
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท            

    
    
    4444....2222    ขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิขออนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ    ประจําปประจําปประจําปประจําปบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี        2552552552554444    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง            การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด ประจําปบัญชี 2554            
มีกําไรสุทธิ  จํานวน 12,502,831.97 บาท  คณะกรรมการดําเนินการฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555  เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2554  
ไดพิจารณาแลว  เสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตามขอ  28  แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด        
พ.ศ. 2554  ดังน้ี 
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    ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2554255425542554    ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2553255325532553    

    
รายการรายการรายการรายการ    

จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    ((((บาทบาทบาทบาท))))    %%%%    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    ((((บาทบาทบาทบาท))))    %%%%    

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

ทุนสํารอง  ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  
(ตาม พรบ.สหกรณ และขอบังคับสหกรณฯ กําหนด) 
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 
แตไมเกิน 10,000 บาท  
(ตาม คกก.พัฒนาการสหกรณฯ และขอบังคับสหกรณฯ กําหนด) 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  ไมเกินรอยละ 2  ของทุนเรือนหุนวันส้ินป 
(ตามขอบังคับสหกรณฯ กําหนด) 
ทุนสะสมเพ่ือจัดใหมีสํานักงาน 
ทุนสาธารณประโยชน  ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม 
กองทุนชวยเหลือสมาชิก 
กองทุนสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก 
* เงินปนผล (4.95%ตอป) 
**เงินเฉล่ียคืน  (8.85%) 
เงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

1,700,665.97 
 

10,000.00 
 
 

40,000.00 
 

160,000.00 
400,000.00 
379,000.00 
430,000.00 
250,000.00 

7,514,111.00 
1,244,055.00 
375,000.00 

13.60 
 

0.08 
 
 

0.32 
 

1.28 
3.20 
3.03 
3.44 
2.00 
60.10 
9.95 
3.00 

1,306,952.63 
 

10,000.00 
 
 

40,000.00 
 

140,000.00 
250,000.00 
200,000.00 
475,000.00 
229,000.00 

6,251,211.00 
913,272.00 
310,000.00 

12.91 
 

0.10 
 
 

0.39 
 

1.38 
2.47 
1.98 
4.69 
2.26 
61.74 
9.02 
3.06 

    รวรวรวรวมมมม    12,502,831.9712,502,831.9712,502,831.9712,502,831.97    100100100100....00000000    10101010,,,,125,435.63125,435.63125,435.63125,435.63    100.00100.00100.00100.00    
    
            การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี  การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปบัญชี  2552552552554444  ตามท่ีเสนอมีผลดังนี้  ตามท่ีเสนอมีผลดังนี้  ตามท่ีเสนอมีผลดังนี้  ตามท่ีเสนอมีผลดังนี้    
    

ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2552552552554444    ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  ปบัญชี  2553255325532553    
รายการรายการรายการรายการ    

จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    ((((บาทบาทบาทบาท))))    %%%%    จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    ((((บาทบาทบาทบาท))))    %%%%    

*1. 

*2. 

กลับมาเปนของสมาชิก (เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน) 

เปนผลประโยชนแกสมาชิก (ทุนสํารองและทุนสะสมอ่ืนๆ) 

8,758,166.00 

3,359,665.97 

70.05 

26.87 

7,164,483.00 

2,640,952.63 

70.76 

26.08 

3. 

4. 

เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เปนโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ 

10,000.00 

375,000.00 

0.08 

3.00 

10,000.00 

310,000.00 

0.10 

3.06 

    รวมรวมรวมรวม    12121212,,,,502502502502,,,,831.97831.97831.97831.97    100100100100....00000000    10101010,,,,125,435.63125,435.63125,435.63125,435.63    100.00100.00100.00100.00    
    
            * * * * หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ : : : :        การจัดสรรกลับมาเปนของสมาชิก (1+2) ป 2554 เทากับ 96.92%  ป 2553 เทากับ 96.84% 
    
ขอซักถามขอซักถามขอซักถามขอซักถาม            สมาชิกไดซักถามเพ่ิมเติมดังน้ี 
   1.  การจัดสรรเพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก ป 2553  มีอัตราสวนรอยละ  2.26  
เม่ือเทียบกับป 2554  มีอัตราสวนรอยละ  2.00  ซึ่งมีสัดสวนท่ีลดลง  เม่ือเทียบกับการจัดสรรโบนัส 
   2.  การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี มีหลักเกณฑการพิจารณาอยางไร 
 
ช้ีแจงช้ีแจงช้ีแจงช้ีแจงขอซักถามขอซักถามขอซักถามขอซักถาม      สหกรณฯ ไดช้ีแจงขอซักถามดังน้ี 
   1.  กองทุนสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก  เปนเงินสวัสดิการท่ีกําหนดใหจายแกสมาชิกเม่ือลาออก  
โดยสมาชิกจะไดรับตามสัดสวนของระยะเวลาการเปนสมาชิก  ในป 2554 เสนอจัดสรรในอัตราสวนรอยละท่ีลดลง  เน่ืองจาก    
ในระหวางป 2554 สหกรณฯ ไดใชจายเงินกองทุนสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิกไมมากนัก  และหากนําจํานวนท่ีจัดสรรในป 2554  
รวมกับจํานวนเงินกองทุนฯ ท่ีมีอยูเดิมแลว  เปนเงินประมาณ  716,000  บาท  ซึ่งสหกรณฯ มีความเห็นวายังมีจํานวนเงินท่ี
เพียงพอสามารถรองรับการจายในอนาคตได  จึงไดจัดสรรกําไรสุทธิเขากองทุนสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิกตามท่ีเสนอ  และ  
ในป 2554 เสนอจัดสรรเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี  ในสัดสวนท่ีลดลงเชนเดียวกับการเสนอจัดสรรกองทุนสวัสดิการเพ่ือ
บําเหน็จสมาชิก  เม่ือเทียบกับป 2553   
   2.  การจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินโบนัสใหแกกรรมการและเจาหนาท่ี เปนไปตามขอบังคับสหกรณฯ  
ซึ่งไดผานมติท่ีประชุมใหญแลว  โดยคณะกรรมการดําเนินการกําหนดระเบียบฯ รองรับการจัดสรร โดยในสวนของเจาหนาท่ีจะ
จัดสรรตามสวนของเงินเดือน  และของคณะกรรมการดําเนินการจะจัดสรรตามจํานวนครั้งในการเขารวมประชุม  
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   3.  สมาชิกใหความเห็นวา คณะกรรมการดําเนินการท่ีเขามาบริหารงานสหกรณฯ ก็คือตัวแทนของ
สมาชิกซึ่งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตองมีความรับผิดชอบในการบริหาร หากผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ไมมีกําไร จึงเปน
ภาระความรับผิดชอบท่ีหลีกเล่ียงไมได ประกอบกับตองเปนผูคํ้าประกันวงเงินกูยืมของธนาคารและสหกรณออมทรัพยอ่ืน ๆ     
เพ่ือนํามาใชในการบริหารกิจการสหกรณฯ รองรับการใหบริการสมาชิกอยางท่ัวถึง เพ่ือใหผลการดําเนินงานเปนไปตามแผนงาน
และเปาหมายท่ีกําหนด มีผลประกอบการสามารถนํามาจัดสรรคืนใหกับสมาชิกในจํานวนท่ีเหมาะสม ดังน้ัน เม่ือการบริหารงาน
สหกรณฯ มีผลกําไร  มีความเจริญกาวหนาข้ึนเปนลําดับ การจายเงินโบนัสใหผูท่ีทํางานก็เหมาะสมแลว  และมีขอเสนอแนะให
สมาชิกมารวมกันจัดต้ังสหกรณรานคา  หรือสหกรณบริการในโอกาสตอไป 
 
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปบัญชีบัญชีบัญชีบัญชี 255 255 255 2554444 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนิ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนิ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนิ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ นการฯ นการฯ นการฯ 

นําเสนอขางตนดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทนําเสนอขางตนดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทนําเสนอขางตนดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทนําเสนอขางตนดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท        
    
    4444....3333    ขออนุมัติแผนขออนุมัติแผนขออนุมัติแผนขออนุมัติแผนกลยุทธสหกรณฯ ประจําปกลยุทธสหกรณฯ ประจําปกลยุทธสหกรณฯ ประจําปกลยุทธสหกรณฯ ประจําปบัญชี บัญชี บัญชี บัญชี 2552552552555555    และงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชีและงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชีและงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชีและงบประมาณรายจาย ประจําปบัญชี 255 255 255 2555555    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง            ตามท่ี ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2553  เม่ือวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2553  ไดมีมติเห็นชอบ                     
แผนกลยุทธสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2554 - 2558 แลวน้ัน  คณะกรรมการดําเนินการฯ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี                 
28 ตุลาคม 2554 และครั้งท่ี 2/2555  เม่ือวันท่ี  14  พฤศจิกายน  2554  ไดพิจารณาเห็นชอบใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาดังน้ี 

1. แผนกลยุทธประจําปบัญชี 2555  และเปาหมายดําเนินการ ประจําปบัญชี 2555 - 2558 
2. เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 2555 
3. ประมาณการรายไดและรายจายประจําปบัญชี 2555 
4. งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2555 
รายละเอียดตามวาระการประชุม 

    
เปรียบเทียบประมาณการรายได  รายจายและผลการดําเนิเปรียบเทียบประมาณการรายได  รายจายและผลการดําเนิเปรียบเทียบประมาณการรายได  รายจายและผลการดําเนิเปรียบเทียบประมาณการรายได  รายจายและผลการดําเนินงาน  ประจําปบัญชี นงาน  ประจําปบัญชี นงาน  ประจําปบัญชี นงาน  ประจําปบัญชี 2552552552554444  และประมาณการปบัญชี   และประมาณการปบัญชี   และประมาณการปบัญชี   และประมาณการปบัญชี 2552552552555555    

    
                                                                                                                    (หนวย : บาท) 

ปบัญชีปบัญชีปบัญชีปบัญชี 2554 2554 2554 2554    
รายการรายการรายการรายการ    

ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน    
ประมาณการประมาณการประมาณการประมาณการ    
ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2555255525552555    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

รายไดรายไดรายไดรายได                 
รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกู/เงินฝาก 18,090,000.00 17,151,872.19 22,060,000.00  - รายไดที่เกิดจากการใหกูเงิน  

รวมดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและ 
สหกรณอ่ืน 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 420,000.00 447,859.32 460,000.00  - รายไดที่เกิดจากการลงทุน เชน 
ดอกเบี้ย เงินปนผล หรือประโยชน 
อ่ืนใดที่ไดรับ 

รายไดอ่ืน ๆ   490,000.00 789,142.84 800,000.00  - รายไดอ่ืนๆ ที่มิใชดอกเบี้ย เชน 
คาธรรมเนียมแรกเขา  รายได-
คาธรรมเนียมตาง ๆ รายไดอ่ืน ๆ 

รวมรายไดรวมรายไดรวมรายไดรวมรายได    19,000,000.0019,000,000.0019,000,000.0019,000,000.00    18,388,874.3518,388,874.3518,388,874.3518,388,874.35    23,320,000.0023,320,000.0023,320,000.0023,320,000.00        
คาใชจายคาใชจายคาใชจายคาใชจาย                 
ดอกเบี้ยจาย   4,200,000.00 3,831,805.74 5,700,000.00  - ดอกเบี้ยจายเงินฝากและดอกเบี้ย

จายเงินกูยืม 
คาใชจายดานบริหารจัดการ 2,375,000.00 1,811,662.22 2,560,000.00  - รายจายตามงบประมาณประจําป 

2555 ยกเวนรายการหมวดครุภัณฑ 
ที่ดิน และส่ิงกอสราง 

คาใชจายทางบัญชี 285,000.00 242,574.42 310,000.00  - คาบําเหน็จเจาหนาที่,คาเส่ือมราคา
ครุภัณฑ,คาใชจายทางบัญชีอ่ืน ๆ 

รวมคาใชจายรวมคาใชจายรวมคาใชจายรวมคาใชจาย    6,860,000.006,860,000.006,860,000.006,860,000.00    5,886,042.385,886,042.385,886,042.385,886,042.38    8,570,000.008,570,000.008,570,000.008,570,000.00                   
ประมาณการรายไดสูงกวารายจายประมาณการรายไดสูงกวารายจายประมาณการรายไดสูงกวารายจายประมาณการรายไดสูงกวารายจาย    12,140,000.0012,140,000.0012,140,000.0012,140,000.00    12,502,831.9712,502,831.9712,502,831.9712,502,831.97    14,750,000.0014,750,000.0014,750,000.0014,750,000.00                 
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                งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2555255525552555    
                                            (หนวย : บาท)    

ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2554255425542554    ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2555255525552555    
รายการรายการรายการรายการ    

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     จายจริงจายจริงจายจริงจายจริง        งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    
    เหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปน        

1. 1. 1. 1. หมวดคาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่หมวดคาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่หมวดคาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่หมวดคาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่            
     1.1 เงินเดือนเจาหนาที่  1,090,000.00      1,000,260.00      1,240,000.00  - เงินเดือนเจาหนาที่สหกรณฯ ทั้งหมด 

รวมทั้งสํารองการปรับฐานเพ่ิม  
เงินเดือนระหวางป (ประมาณ 6%)              
ตามภาวะเงินเฟอ  รวมเงินเดือนของ
เจาหนาที่สหกรณฯ เพ่ิม 1 ตําแหนง   
- หลักการปบัญชีถัดไปกําหนดวงเงิน           
ปรับเพ่ิมเงินเดือนไมเกิน 10%                
ของยอดเงินเดือนทั้งหมด 

     1.2 เงินตอบแทนประจําตําแหนง      36,000.00  36,000.00  36,000.00  - ตําแหนงผูจัดการ  และผูชวยผูจัดการ  
     1.3 คาลวงเวลาเจาหนาที่       40,000.00            4,539.20           30,000.00  - คาตอบแทนสําหรับเจาหนาที่กรณี 

ทํางานนอกเวลาทําการ  และทํางาน               
ในวันหยุดราชการ 

     1.4 เงินประกันสังคม       40,500.00           36,362.00           40,500.00  - สมทบเงินกองทุนประกันสังคม (5%)   
ของเงินเดือนเจาหนาที่ และสมทบกองทุน        
เงินทดแทนของเจาหนาที่ตามกฎหมาย 

     1.5 คาสวัสดิการเจาหนาที่       60,000.00           24,977.00           60,000.00  - คาสวัสดิการเจาหนาที่ อาทิ คารักษา-
พยาบาล (ใหเบิกจายจากสวนตาง                  
ที่ไมสามารถเบิกจากประกันสังคมได)  
การศึกษาบุตร และสวัสดิการอ่ืน ๆ 
ประมาณการไวไมเกิน 10%  ของเงินเดือน
เจาหนาที่ทั้งหมด 

     1.6 คาเบี้ยประกันภัยเจาหนาที่         2,500.00            1,798.57            2,500.00  - คาเบี้ยประกันภัยเจาหนาที่สหกรณฯ 
ทั้งหมด  

     1.7 คาเบี้ยเล้ียง - พาหนะ - ที่พัก  
          (เจาหนาที่) 

      10,000.00            4,972.00           10,000.00  - เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาพาหนะ                
คาเบี้ยเล้ียง คาที่พัก  และคาใชจายในการ
เดินทางของเจาหนาที่สําหรับการประชุม 
อบรม และสัมมนา    เพ่ือประสานงาน  
ทํางานลวงเวลา และดําเนินการอ่ืน ๆ  
ของสหกรณฯ 

   1,279 1,279 1,279 1,279,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00        1,108,908.77    1,108,908.77    1,108,908.77    1,108,908.77        1,419,000.00    1,419,000.00    1,419,000.00    1,419,000.00       
2. 2. 2. 2. หมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารหมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารหมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคารหมวดคาใชจายเก่ียวกับอาคาร            
            สถานที่และอุปกรณสถานที่และอุปกรณสถานที่และอุปกรณสถานที่และอุปกรณ            
     2.1 คาสาธารณูปโภค       45,000.00           31,245.97           40,000.00  - คาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา                    

คาโทรศัพท และอ่ืน ๆ  
     2.2 คาซอมแซม-คาบํารุงรักษาสินทรัพย       10,000.00            2,230.00           10,000.00  - เปนคาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย  

อุปกรณสํานักงาน  และครุภัณฑอ่ืน ๆ   
     2.3 คาเชาตูนิรภัย         2,500.00           -           2,500.00  - คาเชาตูนิรภัยธนาคาร/สถาบันอ่ืน  
     2.4 คาดูแลโปรแกรมรายป       18,000.00           18,000.00           18,000.00  - คาดูแลโปรแกรมสหกรณฯ ประจําป 

2555  
     2.5 คาพัฒนาโปรแกรมสหกรณฯ       15,000.00            4,020.00           30,000.00  - คาพัฒนาโปรแกรมสหกรณฯ และทํา

โปรแกรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
     2.6 คาปรับปรุง (สถานที่)       10,000.00           -          10,000.00  - คาปรับปรุงอาคารสํานักงาน/               

หองเก็บเอกสาร   
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ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2554255425542554    ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2555255525552555    
รายการรายการรายการรายการ    

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     จายจริงจายจริงจายจริงจายจริง        งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    
    เหตุผลและควเหตุผลและควเหตุผลและควเหตุผลและความจําเปนามจําเปนามจําเปนามจําเปน        

     2.7 คาประกันทรัพยสิน          -          -            5,000.00  - คาประกันภัยทรัพยสินของสหกรณฯ 

     100,500.00    100,500.00    100,500.00    100,500.00            55,495.97        55,495.97        55,495.97        55,495.97          115,500.00      115,500.00      115,500.00      115,500.00       
3. 3. 3. 3. หมวดคาใชจายเก่ียวกับสมาชิกหมวดคาใชจายเก่ียวกับสมาชิกหมวดคาใชจายเก่ียวกับสมาชิกหมวดคาใชจายเก่ียวกับสมาชิก            
     3.1 คาเบี้ยประกันภัยสมาชิก       63,000.00           53,732.18           65,000.00  - คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุใหสมาชิกปจจุบัน

และเขาใหมระหวางป    
     3.2 คาวัสดุของที่ระลึก     100,000.00           32,015.00           50,000.00  - คาของที่ระลึกสําหรับจัดกิจกรรม 

สงเสริมการออม (อยางนอย 2 คร้ัง)   
และจัดกิจการโครงการอ่ืน ๆ   

     3.3 คาสมนาคุณ       10,000.00               650.00           65,000.00  - เงินรางวัล/คาสมนาคุณอ่ืน ๆ สําหรับ            
จัดกิจกรรมสงเสริมการออม (อยางนอย            
2 คร้ัง) และจัดกิจกรรมโครงการอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติมจากปกอน   

     173,000.00    173,000.00    173,000.00    173,000.00            86,397.18        86,397.18        86,397.18        86,397.18          180,000.00      180,000.00      180,000.00      180,000.00       
4. 4. 4. 4. หมวดคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืนหมวดคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืนหมวดคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืนหมวดคาใชจายเก่ียวกับการดําเนินงานอ่ืน            
     4.1 คาเบี้ยประชุม     128,000.00         100,100.00         132,000.00  - จายคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ-

ดําเนินการ, อนุกรรมการ,  คณะทํางาน
ตาง ๆ,  ผูตรวจสอบกิจการ   

     4.2 คาตอบแทน         
          (1)  คาตอบแทนกรรมการ     108,000.00         101,400.00         108,000.00  - คาตอบแทนกรรมการ (บางตําแหนง)  
          (2)  คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ       24,000.00           24,000.00           24,000.00  - คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 2 คน          

คนละ 1,000 บาท  
          (3)  คาตอบแทนอ่ืน ๆ       18,000.00           -          18,000.00  - คาตอบแทนบุคลากรชวยงานสหกรณฯ 

รวมถึงคาตอบแทนอ่ืน ๆ ตามความจําเปน 
     4.3 คาวัสดุสํานักงาน       80,000.00           46,763.50           60,000.00  - คาวัสดุสํานักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร,               

ของใชในสํานักงาน, อุปกรณ/บอรด-
ประชาสัมพันธ และวัสดุอ่ืน ๆ 

     4.4 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ       40,000.00           25,426.75           35,000.00  - แบบพิมพและแบบเอกสารตาง ๆ                        
ที่ใชในสํานักงาน  

     4.5 คาใชจายในการประชุมใหญ     218,000.00         157,377.30         220,000.00  - คาสมนาคุณ (ใหสมาชิกที่เขาประชุม)         
200 บาท/คน ประมาณ 150,000 บาท           
การจัดทํารายงานกิจการ ประมาณ 30,000  
บาท ของรางวัล ประมาณ 30,000 บาท 
คาใชจายอ่ืน ๆ ประมาณ 10,000 บาท 

     4.6 คารับรอง       10,000.00             9,348.00           15,000.00  - สําหรับรับรองการประชุมกรรมการ 
รับรองสมาชิก ผูมาตรวจสอบสหกรณ            
ผูมาเยี่ยมเยียนสหกรณ หรือรับรองอ่ืน ๆ 

     4.7 คาเบี้ยเล้ียง-พาหนะ-ที่พัก       10,000.00             3,414.00           10,000.00  - เปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง คาพาหนะ   
คาเบี้ยเล้ียง คาที่พัก และคาใชจาย 
ในการเดินทางของกรรมการ ผูตรวจสอบ 
สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอก 
สําหรับการประชุม อบรม และสัมมนา  
เพ่ือประสานงาน หรือดําเนินงานอ่ืน ๆ  
ในกิจการสหกรณฯ   

     4.8 คาเบี้ยเล้ียง-พาหนะ 
          (ใชในงานสหกรณฯ) 

      10,000.00               286.85           15,000.00  - เปนคานํ้ามันเช้ือเพลิง คาพาหนะ คาเบ้ีย-
เลี้ยงคนขับรถสําหรับการประสานงานท่ัวไป 
หรือดําเนินงานอื่นๆ ในกิจการสหกรณฯ 
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ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2554255425542554    ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2555255525552555    
รายการรายการรายการรายการ    

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     จายจริงจายจริงจายจริงจายจริง        งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    
    เหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปน        

     4.9 คาธรรมเนียมตาง ๆ       30,000.00           25,106.00           40,000.00  - คาไปรษณียากร, คาอากรแสตมป, เช็ค, 
คาธรรมเนียมการโอนเงิน  คาธรรมเนียม
เพ่ือการลงทุนและอ่ืน ๆ 

     4.10 คาถายเอกสาร       35,000.00           21,190.90           35,000.00  - คาถายเอกสารภายในสํานักงาน และ
ภายนอกสํานักงาน  

     4.11 คาบํารุงชมรมสหกรณออมทรัพย 
            ภาคใต 

           900.00               865.00               950.00  - คาบํารุงชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต   
(จายตามจํานวนสมาชิก ณ 1 ม.ค. 
ของทุกป คนละ 1 บาท) 

     4.12 คาสอบบัญชี       45,000.00           40,000.00           50,000.00  - คาสอบบัญชีประจําป 2555  
     4.13 คาใชจายเบ็ดเตล็ด       12,000.00               694.00           15,000.00  - คาหนังสือพิมพ/วารสาร, งานประชา-

สัมพันธ,ของที่ระลึก, คาขนสง, ส.ค.ส.,  
คาทําบุญ คาใชจายเบ็ดเตล็ดตาง ๆ   
และคาใชจายทั่วไปอ่ืน ๆ ที่ไมอาจ 
จัดเขาประเภทใดประเภทหนึ่ง 

     4.14 สํารองคาใชจาย       31,600.00           -          32,550.00  - คาใชจายอ่ืน ๆ ที่ยังไมไดตั้งงบประมาณ
รายจายไว และสมทบประเภทรายจาย 
ที่ตั้งไวไมเพียงพอ เพ่ือความคลองตัว  
และเหมาะสมกับภาวะการณตาง ๆ ที่อาจ
เปล่ียนแปลง  (โดยตั้งไวไมเกิน 10%           
ของหมวดคาใชจายทั้งหมด) 

     800,500.00    800,500.00    800,500.00    800,500.00          555,972.30      555,972.30      555,972.30      555,972.30          810,500.00      810,500.00      810,500.00      810,500.00       
5. 5. 5. 5. หมวดคาใชจายโครงการตางหมวดคาใชจายโครงการตางหมวดคาใชจายโครงการตางหมวดคาใชจายโครงการตาง    ๆ  ๆ  ๆ  ๆ      
((((ตามแผนกลยุทธตามแผนกลยุทธตามแผนกลยุทธตามแผนกลยุทธ    และการเขารวมกาและการเขารวมกาและการเขารวมกาและการเขารวมการรรร    
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล))))    

    
    
    

    
    
    

    
    
    

    

     5.1  โครงการชื่นชม        5,000.00            500.00           10,000.00  - โครงการชื่นชมคุณคาสมาชิก ป 2554  
และป 2555        โครงการชื่นชมคุณคา-
กรรมการ และเจาหนาที่สหกรณ  

     5.2  โครงการอนุรักษส่ิงแวดลอม        5,000.00          4,388.00             5,000.00  - ของบประมาณเพ่ิมเติม โดยสวนหนึ่งจะ
เบิกจากทุนสาธารณประโยชน 

     5.3  โครงการประหยัดพลังงาน         2,000.00           -        - - โครงการประหยัดไฟฟา/กระดาษ  
หรืออ่ืน ๆ  

     5.4  โครงการสถานที่ทํางานนาอยูฯ          -          -          10,000.00  - โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน  
     5.5  โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน      10,000.00           -          10,000.00  - โดยจะเบิกจากทุนสะสมเพ่ือการศึกษา

อบรมจํานวน 70,000 บาท  รวมกับ
งบประมาณรายจายเปน 80,000  บาท  
(เฉล่ีย 4,000 บาท/ราย) 

       22,000.00      22,000.00      22,000.00      22,000.00             4,888.00         4,888.00         4,888.00         4,888.00           35,000.00       35,000.00       35,000.00       35,000.00       
รวมงบประมาณรายจายรวมงบประมาณรายจายรวมงบประมาณรายจายรวมงบประมาณรายจาย     2,375,000.00  2,375,000.00  2,375,000.00  2,375,000.00      1,811,662.22  1,811,662.22  1,811,662.22  1,811,662.22      2,560,000.00  2,560,000.00  2,560,000.00  2,560,000.00       
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ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2554255425542554    ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี ปบัญชี 2555255525552555    
รายการรายการรายการรายการ    

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ     จายจริงจายจริงจายจริงจายจริง        งงงงบประมาณบประมาณบประมาณบประมาณ    
    เหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปนเหตุผลและความจําเปน        

6. 6. 6. 6. หมวดครุภัณฑหมวดครุภัณฑหมวดครุภัณฑหมวดครุภัณฑ,,,,ที่ดินและส่ิงกอสรางที่ดินและส่ิงกอสรางที่ดินและส่ิงกอสรางที่ดินและส่ิงกอสราง          
  

      เคร่ืองใช/อุปกรณสํานักงาน  200,000.00   77,189.80   100,000.00  - เคร่ืองพิมพเลเซอร 1 เคร่ือง (ตั้งสํารอง
หากเคร่ืองเดิมชํารุด) เคร่ืองคอมพิวเตอร  
1 เคร่ือง และตูเอกสารและครุภัณฑ
สํานักงานอ่ืน ๆ 

รวมงบจัดซ้ือทรัพยสินรวมงบจัดซ้ือทรัพยสินรวมงบจัดซ้ือทรัพยสินรวมงบจัดซ้ือทรัพยสิน     200,000.00  200,000.00  200,000.00  200,000.00      77,189.80  77,189.80  77,189.80  77,189.80      100,000.00  100,000.00  100,000.00  100,000.00       
รวมทั้งส้ินรวมทั้งส้ินรวมทั้งส้ินรวมทั้งส้ิน     2,575,000.00  2,575,000.00  2,575,000.00  2,575,000.00      1,888,852.02  1,888,852.02  1,888,852.02  1,888,852.02      2,660,000.00  2,660,000.00  2,660,000.00  2,660,000.00       

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ        :         -  งบประมาณรายจายขางตนไมไดรวมตนทุนการดําเนินงาน เชน ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม, ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก      

                          และคาใชจายทางบัญชี เชน คาบําเหน็จเจาหนาที่ , คาเส่ือมราคา  คาใชจายทางบัญชีอ่ืน ๆ  เปนตน 

                       -  คาใชจายทุกหมวด สามารถนํามาถัวเฉล่ียกันได เวนแตหมวดครุภัณฑฯ 

                       -  รายการครุภัณฑตาง ๆ สามารถนํามาถัวเฉล่ียกันได  
    
ขอซักถามขอซักถามขอซักถามขอซักถาม            สมาชิกไดซักถามเพ่ิมเติมดังน้ี 
   1.  พันธกิจท่ี 1  แผนงานท่ี 1  ตัวช้ีวัดท่ี 1  ผลประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
การกําหนดเปาหมายดําเนินการในป 2555 ตามท่ีเสนอ อยูในระดับ ดีมาก  แตในป 2554  ผลการประเมินการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลจากสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในระดับ ดีเลิศ  เห็นวาควรจัดใหอยูในระดับ ดีเลิศ  เหมือนเดิม  เพ่ือ
ความทาทายในการทํางาน 
   2.  พันธกิจท่ี 2  แผนงานท่ี 1  ตัวช้ีวัดท่ี 3  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณฯ ทุกประเภท  โดยเฉล่ีย
สูงกวาอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจํา 1 ป  โดยเฉล่ียของ 5 ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ (กรุงเทพ/กรุงไทย/กสิกรไทย/ไทยพาณิชย/ 
กรุงศรีฯ) ประจําป 2554 เปาหมายผลการดําเนินงานกําหนดไว  > 1.0% ตอป แตตามผลการดําเนินงานท่ีนําเสนอ สหกรณฯ    
สูงกวา 0.39% ตอป  ซึ่งตํ่ากวาเปาหมาย  ท้ังน้ี ในป 2555 สหกรณฯ ก็ไดกําหนดเปาหมายไว > 1.0% ตอป เหมือนเดิม  ดังน้ัน 
ควรทบทวนเปาหมายใหเหมาะสม   
   3.  พันธกิจท่ี 2  แผนงานท่ี 3  ตัวช้ีวัดท่ี 3  จํานวนการจัดโครงการ/การใหบริการเงินกูเพ่ือปรับปรุง
หน้ีสิน  ในป 2554  ไดกําหนดเปาหมายไว 1 ครั้ง  ซึ่งผลการดําเนินการอยูระหวางศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม  ซึ่งโครงการน้ีใชเวลา
คอนขางนานพอสมควร  แตเห็นวาท่ีผานมายังไมเปนรูปธรรมมากนัก  จึงคาดหวังวา ในป 2555 โครงการน้ีนาจะมีการดําเนินการ 
    
ช้ีแจงช้ีแจงช้ีแจงช้ีแจงขอซักถามขอซักถามขอซักถามขอซักถาม      สหกรณฯ ไดช้ีแจงขอซักถามดังน้ี 
   1.  พันธกิจท่ี 1 แผนงานท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 1  ผลประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สหกรณฯ 
กําหนดเปาหมายผลการดําเนินงานประจําป 2555 ไวในระดับ ดีมาก ไวกอนท่ีสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราชจะแจงผลการ
ประเมินตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในป 2555  สหกรณฯ จะมุงม่ันและตั้งใจในการบริหารสหกรณฯ ใหเจริญกาวหนาตอไป  
   2.  พันธกิจท่ี 2  แผนงานท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 3  เน่ืองจากวาท่ีผานมาธนาคารไดประกาศเปล่ียนแปลง
อัตราดอกเบ้ียอยางตอเน่ือง และสหกรณฯ ไดพิจารณา/ทบทวนอัตราดอกเบ้ียอยางตอเน่ืองตลอดมา  แตเม่ือพิจารณาแลวเห็นวา
การปรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก  มีผลกระทบตอตนทุนของสหกรณฯ  ถาหากสหกรณฯ จะปรับเปล่ียนก็ตองปรับเปล่ียนท้ังอัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก และเงินกู  และเพ่ือไมใหมีกระทบตอสมาชิกผูกูสวนใหญ  สหกรณฯ จึงไดตรึงอัตราดอกเบ้ียฝากและเงินกูไว  
โดยการปรับเพ่ิมเฉพาะอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประเภททรัพยประดู  และกําหนดเงินฝากประเภทประจําเพ่ิม (อัตราดอกเบ้ีย
คอนขางสูง) จึงสงผลใหตํ่ากวาเปาหมาย แตในชวงปลายปบัญชี (กันยายน 2554) สหกรณฯ พิจารณาปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย             
เงินฝากและอัตราดอกเบ้ียเงินกู โดยไดมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 3 ตุลาคม 2554 เปนตนไป และในปบัญชี 2555  สหกรณฯ จะ
ติดตามสถานการณของอัตราดอกเบ้ียอยางตอเน่ือง  จึงไดกําหนดเปาหมายผลการดําเนินงานไวเหมือนเดิม 
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   3.  พันธกิจท่ี 2 แผนงานท่ี 3  ตัวช้ีวัดท่ี 3  ในชวงป 2554  สหกรณฯ มีความต้ังใจและพยายามท่ี
ผลักดันใหเกิดโครงการข้ึน  แตเน่ืองดวยสหกรณฯ ยกรางขอบังคับฉบับใหมข้ึนบังคับใช  จึงมีภาระสําคัญตองยกรางระเบียบใหม
หลายระเบียบ  ใหสอดคลองกับขอบังคับฉบับใหม  เพ่ือรองรับกับการใหบริการและเปนประโยชนสูงสุดแกสมาชิกกอน ในสวน
ของการปรับปรุงหน้ี สหกรณฯ มีหลักเกณฑเดิมท่ีเปดใหบริการอยูแลว แตเน่ืองจากวา อาจไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับ
สถานการณ จึงมีแผนท่ีจะปรับปรุงหลักเกณฑใหม ดังน้ัน จึงจําเปนตองพิจารณาใหละเอียด รอบคอบ เพราะหากทําโครงการ    
ไปแลว  อาจจะไมเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก  แตในป 2555  สหกรณฯ  จะพยายามใหเกิดโครงการข้ึนแนนอน 
 

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติท่ีประชุมมีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ เสนอไวขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทเสียงเปนเอกฉันทเสียงเปนเอกฉันทเสียงเปนเอกฉันท
ดังนี้ดังนี้ดังนี้ดังนี้        
1111.... แผนกลยุทธประจําปบัญชี แผนกลยุทธประจําปบัญชี แผนกลยุทธประจําปบัญชี แผนกลยุทธประจําปบัญชี 2555  2555  2555  2555  และเปาหมายดําเนินและเปาหมายดําเนินและเปาหมายดําเนินและเปาหมายดําเนินการ ประจําปบัญชี การ ประจําปบัญชี การ ประจําปบัญชี การ ประจําปบัญชี 2555 2555 2555 2555 ---- 2558 2558 2558 2558    
2222.... เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี เปาหมายดําเนินงานประจําปบัญชี 2555255525552555    
3333.... ประมาณการรายไดและรายจายประจําปบัญชี ประมาณการรายไดและรายจายประจําปบัญชี ประมาณการรายไดและรายจายประจําปบัญชี ประมาณการรายไดและรายจายประจําปบัญชี 2555255525552555    
4444.... งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี งบประมาณรายจายประจําปบัญชี 2555255525552555    
    

4.44.44.44.4    ขอกําหนดวงเงินกูยืมขอกําหนดวงเงินกูยืมขอกําหนดวงเงินกูยืมขอกําหนดวงเงินกูยืมหรือหรือหรือหรือการการการการคํ้าประกันประจําปคํ้าประกันประจําปคํ้าประกันประจําปคํ้าประกันประจําป 255 255 255 2555555    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง                              ดวยตามความในขอ 18  และขอ 19  แหงขอบังคับสหกรณฯ ไดกําหนดไวดังน้ี 

          “ขอ 18  วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน  ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน
สําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ 

    ถาท่ีประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม  
หรือการคํ้าประกันสําหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปกอนไปพลาง” 

     “ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน  สหกรณอาจกูยืมเงิน  หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน   
หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด  สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร  ท้ังน้ี  จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันประจําปตามขอ 18” 
 
         วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณฯ ประจําปบัญชี 2554 นายทะเบียนสหกรณไดใหความ
เห็นชอบจํานวน 220 ลานบาท (สองรอยย่ีสิบลานบาทถวน) และ ณ วันท่ี 30  กันยายน 2554  สหกรณฯมีวงเงินกูยืมท้ังส้ิน 118.45  
ลานบาท รายละเอียดดังน้ี 

                                                                                                                           หนวย : ลานบาท 
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จํานวน 5.00  
2. วงเงินต๋ัวสัญญาใชเงิน ธนาคารกรุงไทย จํานวน 28.00  
3. วงเงินกูเครดิตเงินสด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํานวน 50.00  
4. เงินกูยืมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ระยะส้ัน) จํานวน 3.60  
5. เงินกูยืม สอ.ม.มหิดล (ระยะยาว) จํานวน 21.85  
6. เงินกูชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ระยะส้ัน) จํานวน 10.00  
   118118118118....45454545     

 
 
   ท้ังน้ี เพ่ือใหสามารถรองรับการขยายการใหบริการแกสมาชิก/สมาชิกสมทบ และเพ่ือใหการ
บริหารงานมีสภาพคลองตัวมากย่ิงข้ึน  คณะกรรมการดําเนินการ  ในการประชุมครั้งท่ี  1/2555  เม่ือวันท่ี  28  ตุลาคม  2554 ไดมี
มติใหนําเสนอวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณฯวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณฯวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณฯวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณฯ    ประจําปประจําปประจําปประจําป 2555  2555  2555  2555 จํานวนจํานวนจํานวนจํานวน 259  259  259  259 ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท ( ( ( (สองรอยหาสิบเกาลานบาทถวนสองรอยหาสิบเกาลานบาทถวนสองรอยหาสิบเกาลานบาทถวนสองรอยหาสิบเกาลานบาทถวน) ) ) )  
ซึ่งไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารอง  (ณ วันท่ี  31 ตุลาคม 2554  มีทุนเรือนหุน  จํานวน 166,162,230.00 บาท           
ทุนสํารองจํานวน 7,054,616.15 บาท  รวมเปนจํานวน  173,216,846.15  บาท) 
    
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม  ท่ีปรท่ีปรท่ีปรท่ีประชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมะชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมะชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมะชุมมีมติอนุมัติวงเงินกูยืมหรือหรือหรือหรือการคํ้าประกันประจําปการคํ้าประกันประจําปการคํ้าประกันประจําปการคํ้าประกันประจําป 255 255 255 2555555    จําจําจําจํานวนนวนนวนนวน    222259595959    ลานบาทลานบาทลานบาทลานบาท    ((((สองรอยสองรอยสองรอยสองรอย----    
        หาสิบเกาหาสิบเกาหาสิบเกาหาสิบเกาลานลานลานลานบาทถวนบาทถวนบาทถวนบาทถวน))))    ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท        และใหแจงนายทะเบียนสหกรณและใหแจงนายทะเบียนสหกรณและใหแจงนายทะเบียนสหกรณและใหแจงนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบ

ตอไปตอไปตอไปตอไป    
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4444....5555        คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป คัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีประจําป 2552552552555555        
                                            และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ    

สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง      คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งท่ี  13/2554  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2554  มีมติให
เสนอรายช่ือผูสอบบัญชี จํานวน  2 ราย  ตอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาอนุมัติ จํานวน 1 ราย  เพ่ือเปนผูสอบบัญชี ประจําป 2555  
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ผูสอบบัญชีผูสอบบัญชีผูสอบบัญชีผูสอบบัญชี    

รายการรายการรายการรายการ    บริษัท เอ็นบริษัท เอ็นบริษัท เอ็นบริษัท เอ็น....เอสเอสเอสเอส....เคเคเคเค....คอนซัคอนซัคอนซัคอนซัลแตนท จํากัดลแตนท จํากัดลแตนท จํากัดลแตนท จํากัด    
(โดย นางจิราพันธ  เหมาะสมสกุลโดย นางจิราพันธ  เหมาะสมสกุลโดย นางจิราพันธ  เหมาะสมสกุลโดย นางจิราพันธ  เหมาะสมสกุล 

เลขทะเบียนท่ี  5516)    

นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธนางยุวดี  มหาศักดิ์พันธนางยุวดี  มหาศักดิ์พันธนางยุวดี  มหาศักดิ์พันธ    
เลขทะเบียนท่ี 5617    

1.1.1.1. การเขาปฏิบัติงานสอบบัญชี การเขาปฏิบัติงานสอบบัญชี การเขาปฏิบัติงานสอบบัญชี การเขาปฏิบัติงานสอบบัญชี    
   � จํานวนครั้งท่ีเขาตรวจสอบ 
 
  � จํานวนผูชวย    

 
-  ตรวจสอบประมาณปละ 4 ครั้ง 
(ครั้งละ 2-5 วันทําการ)  
- ทีมงานครั้งละ 2-4 คน 

 
-  ตรวจสอบอยางนอยปละ 5 ครั้ง 
(ครั้งละไมนอยกวา 2-4 วันทําการ)  
- ทีมงานครั้งละ 3-5 คน 

2.2.2.2. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ    - รายงานการสอบบัญชีระหวางป สําหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป 

- รายงานการสอบบัญชีระหวางป สําหรับ
ระยะเวลา 6 เดือน 
- รายงานการสอบบัญชีประจําป 

3333. . . . บริการอื่นๆบริการอื่นๆบริการอื่นๆบริการอื่นๆ    - ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงิน 
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
- บริษัทฯ จะสงผูสอบบัญชีและหรือผูชวย 
เขารวมประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการ-
ดําเนินการตามท่ีสหกรณฯ รองขอ 
- ผูสอบบัญชียินดีวิเคราะหงบการเงิน 
โดยใชอัตราสวน (Camels Analysis) ท่ีกําหนด
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณเพ่ือใหทราบถึง
ฐานะการเงินของสหกรณฯ 

- ใหคําแนะนําในดานการบริหารการเงิน    
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
- ยินดีจะเขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการตามท่ีสหกรณฯ  
รองขอ 
- วิเคราะหงบการเงิน โดยใชอัตราสวน 
ทางการเงินท่ีกําหนด เพ่ือรายงานสรุปตอ
คณะกรรมการดําเนินการ และท่ีประชุมใหญ
ทราบฐานะและผลการดําเนินงาน เพ่ือความ
เขาใจของขอมูลทางการเงินมากข้ึน 
- ยินดีเขารวมแกปญหากับสหกรณฯ ทันที หาก
มีการรองขอเปนกรณีพิเศษจากทางสหกรณฯ 

4. 4. 4. 4. คาธรรมเคาธรรมเคาธรรมเคาธรรมเนียมนียมนียมนียม    
    
    
    
            จํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงินจํานวนเงิน    

คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวมคาเบ้ียเลี้ยง            
และพาหนะไวเรียบรอยแลว เวนแต คาใชจาย             
ขอยืนยันยอดและสอบทานหนี้     
 

50505050,000  ,000  ,000  ,000  บาทบาทบาทบาท    

คิดตามเวลาและแรงงาน โดยรวมคาเบ้ียเลี้ยง
และพาหนะไวเรียบรอยแลว  เวนแต คาใชจาย
ขอยืนยันยอดและสอบทานหนี้        
 

45454545,000  ,000  ,000  ,000  บาทบาทบาทบาท    
 
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือก ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือก ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือก ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือก นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธ  นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธ  นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธ  นางยุวดี  มหาศักดิ์พันธ  เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี เลขทะเบียนท่ี 5617561756175617        เปนเปนเปนเปนผูสอบบัญชีสหกรณฯ ผูสอบบัญชีสหกรณฯ ผูสอบบัญชีสหกรณฯ ผูสอบบัญชีสหกรณฯ 

สําสําสําสําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี หรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี หรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี หรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 30 30 30 กันยายน กันยายน กันยายน กันยายน 2552552552555555  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  จํานวน  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  จํานวน  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  จํานวน  และกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  จํานวน        
44445555,,,,000  000  000  000  บาท  บาท  บาท  บาท  และ และ และ และ บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท เอ็นเอ็นเอ็นเอ็น....เอสเอสเอสเอส....เคเคเคเค....คอนซัลแตนท จํากัดคอนซัลแตนท จํากัดคอนซัลแตนท จํากัดคอนซัลแตนท จํากัด        ((((โดย นางจิราพันธ  เหมาะสมสกุลโดย นางจิราพันธ  เหมาะสมสกุลโดย นางจิราพันธ  เหมาะสมสกุลโดย นางจิราพันธ  เหมาะสมสกุล    
เลขทะเบียนท่ี  เลขทะเบียนท่ี  เลขทะเบียนท่ี  เลขทะเบียนท่ี  5516551655165516))))        ใหเปนผูสใหเปนผูสใหเปนผูสใหเปนผูสอบอบอบอบบัญชีบัญชีบัญชีบัญชีสหกรณสหกรณสหกรณสหกรณฯ ฯ ฯ ฯ สํารอง คาธรรมเนียมสํารอง คาธรรมเนียมสํารอง คาธรรมเนียมสํารอง คาธรรมเนียมการตรวจสอบ จํานวน การตรวจสอบ จํานวน การตรวจสอบ จํานวน การตรวจสอบ จํานวน         
50505050,,,,000  000  000  000  บาท บาท บาท บาท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท        
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4.64.64.64.6        ((((รางรางรางราง))))    ระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พเนินการ พเนินการ พเนินการ พ....ศศศศ. . . . 2555255525552555    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง                ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด พ.ศ. 2554 กําหนดไวดังน้ี 

   - ขอ 71 อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ  อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ  กําหนดใหท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่อง         
ท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ซึ่งรวมท้ังในขอ (2)  พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการดําเนินการและ
ผูตรวจสอบกิจการ 

    - ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการประกอบดวยประธาน-
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการดําเนินการอีกสิบส่ีคน  ซึ่งท่ีประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 

   ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคน  เลขานุการคนหน่ึง  เหรัญญิกคนหน่ึง  และอาจใหมีผูชวยเลขานุการ หรือผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกน้ันเปนกรรมการ   
และปดประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  ณ  สํานักงานสหกรณ 

หลักเกณฑหลักเกณฑหลักเกณฑหลักเกณฑ     และวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของ    
สหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ    

   หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ 
   (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (2) เคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  องคการ  หนวยงานของรัฐ หรือ

เอกชนฐานทุจริตตอหนาท่ี 
   (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ  หรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพนจากตําแหนง

กรรมการ ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ 
   (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาท่ี 
   (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปทาง

บัญชีนับแตปท่ีผิดนัดถึงปท่ีเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ  เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง 
   (6) ผูซึ่งเปนเจาหนาท่ีในสหกรณน้ี 
 

   เพ่ือใหสมาชิกสหกรณทุกคน รวมท้ังสมาชิกจากหนวยประสานงาน กทม.  และศูนยวิทยบริการ                 
จ.สุราษฎรธานี  ไดมีสวนรวมในการคัดเลือกบุคคลเขามาเปนผูบริหารของสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการ  ในการประชุม                
ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ-
ดําเนินการ พ.ศ. 2555 ตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2554 เพ่ือพิจารณา และสหกรณฯ จะไดนําระเบียบฯ ไปปฏิบัติในปถัดไป 
(ราง) ระเบียบฯ ตามวาระการประชุม 
    
การพิจารณาการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา            ท่ีประชุมไดพิจารณาปรับแกไขระเบียบฯ ขอ 4  ดังน้ี 

1. เดิม “คณะกรรมการหย่ังเสียง”  เปน  “คณะกรรมการหย่ังเสียงเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้ง”   
2. เดิม “คณะทํางานประจําหนวยหย่ังเสียง”  เปน  “คณะทํางานประจําหนวยหย่ังเสียงเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้งเลือกตั้ง” 
 

มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้    
1111.... ระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พระเบียบฯ วาดวยการหย่ังเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ....ศศศศ. . . . 2555 2555 2555 2555 โดยปรับแกไขโดยปรับแกไขโดยปรับแกไขโดยปรับแกไข

ขอความตามท่ีไดพิจารณาขางตนขอความตามท่ีไดพิจารณาขางตนขอความตามท่ีไดพิจารณาขางตนขอความตามท่ีไดพิจารณาขางตน    และแจงใหนายทะเบียนสหกรณเพ่ือและแจงใหนายทะเบียนสหกรณเพ่ือและแจงใหนายทะเบียนสหกรณเพ่ือและแจงใหนายทะเบียนสหกรณเพ่ือทราบตอไปทราบตอไปทราบตอไปทราบตอไป    
2222.... กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  8    8    8    8  เดือเดือเดือเดือนนนนธันวาคม  พธันวาคม  พธันวาคม  พธันวาคม  พ....ศศศศ. . . . 2554255425542554    
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4.74.74.74.7    ((((รางรางรางราง))))    ระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน    ((((ภายในประเทศภายในประเทศภายในประเทศภายในประเทศ) ) ) ) เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ                                         
สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ พพพพ....ศศศศ. . . . 2555255525552555  และ  และ  และ  และ ( ( ( (รางรางรางราง))))    ประกาศฯ เรื่อง อัตประกาศฯ เรื่อง อัตประกาศฯ เรื่อง อัตประกาศฯ เรื่อง อัตราคาพาหนะ  ราคาพาหนะ  ราคาพาหนะ  ราคาพาหนะ                                              
คาเบ้ียเลี้ยง  และคาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน คาเบ้ียเลี้ยง  และคาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน คาเบ้ียเลี้ยง  และคาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน คาเบ้ียเลี้ยง  และคาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน ((((ภายในประเทศภายในประเทศภายในประเทศภายในประเทศ) ) ) ) เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ                                                     
สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการสําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการสําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการสําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ    

สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด พ.ศ. 2554 ขอ 71 อํานาจหนาท่ีขอํานาจหนาท่ีขอํานาจหนาท่ีขอํานาจหนาท่ีของ           อง           อง           อง           
ท่ีประชุมใหญ  ท่ีประชุมใหญ  ท่ีประชุมใหญ  ท่ีประชุมใหญ  กําหนดใหท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ                  
ซึ่งรวมท้ังในขอ (6)   พิจารณากําหนดคาเบ้ียเลี้ยง พิจารณากําหนดคาเบ้ียเลี้ยง พิจารณากําหนดคาเบ้ียเลี้ยง พิจารณากําหนดคาเบ้ียเลี้ยง         คาพาหนะคาพาหนะคาพาหนะคาพาหนะ         คาเชาท่ีพัก  คาเชาท่ีพัก  คาเชาท่ีพัก  คาเชาท่ีพัก         และคาเบ้ียประชุมของกรรมและคาเบ้ียประชุมของกรรมและคาเบ้ียประชุมของกรรมและคาเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ  และการดําเนินการ  และการดําเนินการ  และการดําเนินการ  และ                                                                                                        
ผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการ  
 
   คณะกรรมการดําเนินการ  ในการประชุมครั้งท่ี  13/2554  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2554  มีมติ
เห็นชอบใหนําเสนอ (ราง) ระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ภายในประเทศ) เพ่ือกิจการสหกรณ  สําหรับ
กรรมการและผูตรวจสอบกิจการ และ (ราง) ประกาศฯ เรื่อง อัตราคาพาหนะ คาเบ้ียเล้ียง  คาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน
(ภายในประเทศ) เพ่ือกิจการสหกรณ  สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ    (ราง) ระเบียบฯ และ (ราง) ประกาศฯ ตามวาระ
การประชุม    
    
ขอซักขอซักขอซักขอซักถามถามถามถาม            สมาชิกไดซักถามวา ระเบียบฯ และประกาศฯ ดังกลาว กําหนดเก่ียวกับคาใชจายในการเดินทาง            
ไปปฏิบัติงานเพ่ือกิจการสหกรณฯ สําหรับกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และผูตรวจสอบกิจการ ไมทราบวาระเบียบฯ และ
ประกาศฯ ดังกลาวรองรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือกิจการสหกรณฯ สําหรับอนุกรรมการอ่ืน ๆ และเจาหนาท่ี
สหกรณ ดวยหรือไม 
    
ช้ีแจงขอซักถามช้ีแจงขอซักถามช้ีแจงขอซักถามช้ีแจงขอซักถาม             สหกรณฯ ไดช้ีแจงขอซักถามวา  ระเบียบฯ และประกาศฯ ท่ีเก่ียวกับคาใชจายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานเพ่ือกิจการสหกรณฯ สําหรับกรรมการดําเนินการสหกรณฯ และผูตรวจสอบกิจการ  จะตองผานความเห็นชอบจาก     
ท่ีประชุมใหญฯ ตามท่ีขอบังคับสหกรณฯ กําหนด (ขอ 71(6)) แตสําหรับคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานเพ่ือกิจการสหกรณฯ 
ของเจาหนาท่ีสหกรณฯ และอนุกรรมการอ่ืน ๆ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการกําหนดระเบียบฯ และประกาศฯ ตามท่ี
ขอบังคับสหกรณฯ กําหนด (ขอ 78(8)) 
 
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีท่ีประชุมมีท่ีประชุมมีท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้มติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้มติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้มติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้    

1111.... ระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานระเบียบฯ วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน    ((((ภายในประเทศภายในประเทศภายในประเทศภายในประเทศ) ) ) ) เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ เพ่ือกิจการสหกรณ     
สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ  สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ  สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ  สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ  พพพพ....ศศศศ. . . . 2555255525552555        และแจงใหนายทะและแจงใหนายทะและแจงใหนายทะและแจงใหนายทะเบียนสหกรณเพ่ือเบียนสหกรณเพ่ือเบียนสหกรณเพ่ือเบียนสหกรณเพ่ือ
ทราบตอไปทราบตอไปทราบตอไปทราบตอไป    

2222.... ประกาศฯ เรื่อง อัตราคาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง  และคาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานประกาศฯ เรื่อง อัตราคาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง  และคาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานประกาศฯ เรื่อง อัตราคาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง  และคาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานประกาศฯ เรื่อง อัตราคาพาหนะ  คาเบ้ียเลี้ยง  และคาเชาท่ีพัก กรณีเดินทางไปปฏิบัติงาน    
((((ภายในประเทศภายในประเทศภายในประเทศภายในประเทศ) ) ) ) เพ่ือกิจการสหกรณ สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการเพ่ือกิจการสหกรณ สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการเพ่ือกิจการสหกรณ สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการเพ่ือกิจการสหกรณ สําหรับกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ    

3333.... กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีกําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  8    8    8    8  เดืเดืเดืเดือนอนอนอนธันวาคม  พธันวาคม  พธันวาคม  พธันวาคม  พ....ศศศศ. . . . 2554255425542554    
    

4.84.84.84.8    คาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนคาตอบแทนแแแและละละละคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ////คณะทํางานของสหกรณคณะทํางานของสหกรณคณะทํางานของสหกรณคณะทํางานของสหกรณ    
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง    ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด พ.ศ. 2554  ขอ 71    อํานาจหนาท่ีของอํานาจหนาท่ีของอํานาจหนาท่ีของอํานาจหนาท่ีของ                                            
ท่ีประชุมใหญท่ีประชุมใหญท่ีประชุมใหญท่ีประชุมใหญ  ท่ีประชุมใหญมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ  ซึ่งรวมท้ัง        
ในขอตอไปน้ี… 

   (5)  พิจารณากําหนดบําเหน็จ  และคาตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ  กรรมการอ่ืน ๆ                  
ผูตรวจสอบกิจการ    

   (6)  พิจารณากําหนดคาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการดําเนินการ  
และผูตรวจสอบกิจการ 

 
 



รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554(7 ธ.ค. 54) 14 

            คณะกรรมการดําเนินการ  ในการประชุมครั้งท่ี  13/2554  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2554  มีมติ
เห็นชอบใหนําเสนอท่ีประชุมใหญเพ่ือพิจารณาคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนของคณะกรรมการ/คณะทํางานของสหกรณฯ ดังน้ี 

  1.  คณะกรรมการหรือคณะทํางานท่ีไดรับคาเบ้ียประชุม  ตองเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานท่ี
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแตงต้ัง  และผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  สําหรับคาตอบแทนใหจายเฉพาะตําแหนงประธาน-
กรรมการ, รองประธานกรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ,  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ, เลขานุการ
คณะกรรมการอํานวยการ, เลขานุการคณะกรรมการเงินกู, เลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ, เหรัญญิก, ผูชวย-
เหรัญญิก  และผูตรวจสอบกิจการสหกรณเทาน้ัน 

  2.  หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน/คาเบ้ียประชุมมีดังน้ี 
                              2.1  ใหคณะกรรมการ/คณะทํางานตามขอ 1 ไดรับคาเบ้ียประชุมเหมาจายเปนรายเดือนเฉพาะ
เดือนท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดน้ัน ๆ หากเดือนใดมีการประชุมเกินกวา 1 ครั้ง ใหจายคาเบ้ียประชุมเพียง    
ครั้งเดียว และหากเดือนใดไมมีการประชุม  ก็จะไมมีการจายคาเบ้ียประชุม 
  2.2  หากเดือนใดผูรับผิดชอบหลักในแตละตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  และมีผูอ่ืนปฏิบัติ
หนาท่ีแทน  มีรายละเอียดดังน้ี 
   2.2.1  กรณีปฏิบัติหนาท่ีแทนเปนระยะเวลาก่ึงหน่ึงของเดือน ใหจายคาตอบแทนคนละ   
ก่ึงหน่ึง   
   2.2.2  กรณีท่ีปฏิบัติหนาท่ีแทนเกินก่ึงหน่ึงของเดือนใหจายคาตอบแทนดังน้ี       
                                               (1)  ตําแหนงในการปฏิบัติงานสายเดียวกัน  ใหจายคาตอบแทนในตําแหนงท่ีสูง
กวาเพียงตําแหนงเดียวดังน้ี 
   -  รองประธานกรรมการคนท่ี 1,2  ปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานกรรมการ 

   -  ผูชวยเหรัญญิกปฏิบัติหนาท่ีแทนเหรัญญิก   
     -  ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินการ 
 (2)  ตําแหนงการปฏิบัติงานไมเก่ียวของกับตําแหนงเดิม   ใหจายคาตอบแทนใน
ตําแหนงท่ีตนปฏิบัติ  และคาตอบแทนในตําแหนงท่ีตนปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 

 อัตราคาตอบแทน/คาเบ้ียประชุมแกคณะกรรมการ/คณะทํางานตามขอ 1  กําหนดไวดังน้ี 
 

ตําแหนงตําแหนงตําแหนงตําแหนง    
คาตอบแทน   คาตอบแทน   คาตอบแทน   คาตอบแทน       
((((รายเดือนรายเดือนรายเดือนรายเดือน))))    

คาคาคาคาเบี้ยประชุมเบี้ยประชุมเบี้ยประชุมเบี้ยประชุม    

ประธานกรรมการ 2,000 450 
รองประธานกรรมการ  1,200 300 
เหรัญญิก  1,600 300 
ผูชวยเหรัญญิก  300 300 
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  1,500 450 
เลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ, 
เลขานุการคณะกรรมการเงินกู 
และเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ           

300 450 

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ  300 300 
ประธานกรรมการคณะกรรมการอํานวยการ, 
ประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู 
และประธานกรรมการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

- 450 

กรรมการดําเนินการ, กรรมการอํานวยการ, 
กรรมการเงินกู  และกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

- 300 

ประธานคณะกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน - 300 
เลขานุการคณะกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน - 300 
กรรมการและคณะทํางานอ่ืน - 200 
ผูตรวจสอบกิจการ 1,000 300 
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                         2.3  ในสวนของคาเบ้ียประชุมน้ัน ในกรณีท่ีผูรับผิดชอบหลักในแตละตําแหนง ไมสามารถเขาประชุม
ได และมีบุคคลอ่ืนทําหนาท่ีแทนในท่ีประชุม ใหจายคาเบ้ียประชุมแกผูทําหนาท่ีแทนในอัตราคาเบ้ียประชุมของผูรับผิดชอบหลัก 
  2.4  ใหจายคาเบ้ียประชุมสําหรับประธานผูตรวจสอบกิจการ  หรือผูตรวจสอบกิจการ  ท่ีเขาประชุม
เพียง  1  คน  เทาน้ัน 
 
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม                                                        ท่ีประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการท่ีประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการท่ีประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการท่ีประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนและคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ////คณะทํางานของสหกรณ             คณะทํางานของสหกรณ             คณะทํางานของสหกรณ             คณะทํางานของสหกรณ                                                         
                                                                                                                                 ตามท่ีเสนอ ตามท่ีเสนอ ตามท่ีเสนอ ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท    และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  8  8  8  8  เดือนธันวาคม  เดือนธันวาคม  เดือนธันวาคม  เดือนธันวาคม      
                                                                                                                                    พพพพ....ศศศศ. . . . 2554255425542554    
    

            4.94.94.94.9    การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ    ชุดท่ีชุดท่ีชุดท่ีชุดท่ี 1 1 1 16666 ( ( ( (ปปปป 255 255 255 2555555))))        
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง            เน่ืองดวยกรรมการดําเนินการฯ  จะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป จํานวน  7  ตําแหนง                             
ในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2554  ซึ่งประกอบดวย 

  1.  นายนิรันดร  จินดานาค  รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
  2.  นางกาญจุรีย  วองไวรัตนกุล รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
  3.  นางวรรณพร  หริรักษ  กรรมการและเหรัญญิก 
  4.  นายชัยมนัตถ  คงทน  กรรมการ 
  5.  วาท่ี ร.ต.นภดล  พันธรักษ  กรรมการ   
  6.  นายไพศาล  สาริกา  กรรมการ 
  7.  ผศ.ดร.สราวุธ  เดชมณี  กรรมการ  
  เพ่ือใหการดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ ในตําแหนงท่ีวางลงดังกลาวเปนไปดวย            

ความเรียบรอยตามขอบังคับสหกรณฯ และตามระเบียบฯ วาดวยการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2545 และระเบียบฯ            
วาดวยการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 ท้ังน้ี บุคคลท่ีไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปน
กรรมการฯ เน่ืองจากไดดํารงตําแหนงในคณะกรรมการครบ 2 วาระ (4 ป) ติดตอกันตองหยุดพักอยางนอย 1 ป จึงมีสิทธิสมัคร         
รับเลือกต้ังใหมได  คือ  นางวรรณพร  หริรักษ  ตําแหนง  กรรมการ 

 
  สหกรณฯ ไดเปดรับสมัครในตําแหนงกรรมการ  โดยมีสมาชิกสมัคร  จํานวน  7  ราย ดังน้ี 

   
    
 
    
    
    
    
    
    
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม            ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการคณะกรรมการดําเนินการ  ตําแหนงกรรมการดําเนินการ    ตําแหนงกรรมการดําเนินการ    ตําแหนงกรรมการดําเนินการ    ตําแหนงกรรมการดําเนินการ      
            จํานวน  จํานวน  จํานวน  จํานวน  7  7  7  7  ราย  ไดแกราย  ไดแกราย  ไดแกราย  ไดแก    

1111....    นางสาวสุคนธนางสาวสุคนธนางสาวสุคนธนางสาวสุคนธ    คงผอมคงผอมคงผอมคงผอม    
2222....    นางกาญจุรียนางกาญจุรียนางกาญจุรียนางกาญจุรีย    วองไวรัตนกุลวองไวรัตนกุลวองไวรัตนกุลวองไวรัตนกุล    
3333....    นายนิรันดรนายนิรันดรนายนิรันดรนายนิรันดร    จินดานาคจินดานาคจินดานาคจินดานาค    
4444....    นายธวัชชัยนายธวัชชัยนายธวัชชัยนายธวัชชัย    ประดูประดูประดูประดู    
5555....        ผศผศผศผศ....ดรดรดรดร....สราสราสราสราวุธวุธวุธวุธ    เดชมณีเดชมณีเดชมณีเดชมณี    
6666....            นายชัยมนัตถนายชัยมนัตถนายชัยมนัตถนายชัยมนัตถ    คงทนคงทนคงทนคงทน    
7777....    ผศผศผศผศ....ดรดรดรดร....โกวิทโกวิทโกวิทโกวิท    กิตติวุฒิศักดิ์กิตติวุฒิศักดิ์กิตติวุฒิศักดิ์กิตติวุฒิศักดิ์    
    

หมายเลข  1    นายธวัชชัย ประดู 
หมายเลข  2    นางกาญจุรีย วองไวรัตนกุล 
หมายเลข  3 ผศ.ดร.สราวุธ เดชมณี 
หมายเลข  4 นายนิรันดร จินดานาค 
หมายเลข  5   นางสาวสุคนธ คงผอม 
หมายเลข  6   ผศ.ดร.โกวิท กิตติวุฒิศักด์ิ 
หมายเลข  7 นายชัยมนัตถ คงทน 



รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2554(7 ธ.ค. 54) 16 

    4444....10101010    การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ    ประจําปประจําปประจําปประจําป 255 255 255 2555555            
สรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่องสรุปเรื่อง   ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  จํากัด  พ.ศ. 2554  ขอ 101 ขอ 102             
ขอ 105  และขอ 106  รายละเอียดตามวาระการประชุม 
    
มติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุมมติท่ีประชุม        ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้    

1111.... กําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการกําหนดจํานวนผูตรวจสอบกิจการ  2   2   2   2 คน  คน  คน  คน  และเลือกตั้ง  อาและเลือกตั้ง  อาและเลือกตั้ง  อาและเลือกตั้ง  อาจารยศิริพร  สวางอารีรักษ     จารยศิริพร  สวางอารีรักษ     จารยศิริพร  สวางอารีรักษ     จารยศิริพร  สวางอารีรักษ     
และ  และ  และ  และ  อาจารยฐานัสต  อานนทกิจพานิช  เปนผูตรวจสอบกิจการอาจารยฐานัสต  อานนทกิจพานิช  เปนผูตรวจสอบกิจการอาจารยฐานัสต  อานนทกิจพานิช  เปนผูตรวจสอบกิจการอาจารยฐานัสต  อานนทกิจพานิช  เปนผูตรวจสอบกิจการ    

2222.... อนุมัติคาตอบแทนเปนรายเดือน  คนละอนุมัติคาตอบแทนเปนรายเดือน  คนละอนุมัติคาตอบแทนเปนรายเดือน  คนละอนุมัติคาตอบแทนเปนรายเดือน  คนละ 1 1 1 1,,,,000 000 000 000 บาท  ใชงบประมาณ  บาท  ใชงบประมาณ  บาท  ใชงบประมาณ  บาท  ใชงบประมาณ  24242424,,,,000  000  000  000  บาทบาทบาทบาท////ปปปป    
    
 
   ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ  เจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ       
เจาหนาท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณนครศรีธรรมราช  ผูสอบบัญชีภาคเอกชน  ผูตรวจสอบกิจการ  และสมาชิก/สมาชิกสมทบ
สหกรณทุกทานท่ีเขาประชุม และกลาวปดประชุม 
    
เลิกประชุมเวลาเลิกประชุมเวลาเลิกประชุมเวลาเลิกประชุมเวลา 1 1 1 16666....00000000    นนนน....    
    

 
 

(ดร.โอภาส  ตันติฐากูร) 
ประธานกรรมการ  
ประธานในท่ีประชุม 

 
  
 
 

(นางจุฑารัตน  ธานีรัตน) 
กรรมการและเลขานุการ 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 

 


