
ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 1

ปที่ 21 ฉบับที่ 2 

เดือนกุมภาพันธ 2563

หนา1 
1. กิจกรรมโครงการที่จะจัดในป 2563
2. เชิญประชุมใหญ สส.สอ.มช.
3. สรุปผลการประชุมใหญ สอ.มช.
4. เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจฯ
หนา2 
1. สารจากประธานกรรมการ
2. อัตราดอกเบี้ยเงินกูและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หนา3 
1. คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46
2. สรุปผลการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 (ตอ)
หนา 4
1. สรุปผลการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 (ตอ)
2. กูสามัญโครงการพิเศษเพื่อเปนสวัสดิการแกสมาชิก

สารบัญขาว

    สมาชิก สอ.มช. ติดตามการเขารวมกิจกรรม โครงการ

ของ สอ.มช. ไดตลอดทั้งป อาทิเชน 

โครงการตางๆสําหรับบุตรสมาชิก 

โครงการสมาชิกสัมพันธ  

มอบทุนการศึกษาสําหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี 

โครงการมุทิตาจิตสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ

โครงการเกษียณสัมพันธ 

โครงการดินเนอรทอลค และโครงการอื่นๆ

อีกมากมายตลอดทั้งป ติดตามไดที่

Website Facebok และ CMU COOP Application 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม    

ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2562
ในวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.

ณ หองประชุม 50 ป คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

สมาชิกที่เขารวมประชุมรับขาวสารกลองคนละ 1 ถุง

 และรวมลุนรางวัลเงินสดกวา 30 รายการ

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562 

อานตอหนา 2

กิจกรรม ของ สอ.มช. ในป 2 5 6 3

CMU COOP APP

เปลี่ยนวันที่โอนเงิน

กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก

      สอ.มช. เปลี่ยนวันที่โอนเงินกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก สมาชิกที่

มีอายุ 61 ปบริบูรณขึ้นไป และเปนสมาชิกกองทุนครบ 8 ป จากเดิม โอน

เงินเขาบัญชีหลังวันเกิด เปน โอนเขาบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 15 และ 31 ของ

ทุกเดือน ดังนี้

15

1

31

ÁÕ¼ÅµÑé§áµ‹à´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2563

à»š¹µŒ¹ä»

ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹à¡Ô´ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 1-15 
ÊË¡Ã³�¨Ð¨‹ÒÂà§Ô¹ã¹ÇÑ¹·Õè 15 ¢Í§à´×Í¹ 

ËÃ×ÍÇÑ¹·í  Ò¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ¡‹Í¹ÇÑ¹·Õè 15

ÊÁÒªÔ¡·ÕèÁÕÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹à¡Ô´ÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 16-31
ÊË¡Ã³�¨Ð¨‹ÒÂà§Ô¹ã¹ÇÑ¹·Õè 31 ¢Í§à´×Í¹ 

ËÃ×ÍÇÑ¹·í  Ò¡ÒÃÊØ´·ŒÒÂ¢Í§à´×Í¹

ติดตามขอมูล ขาวสาร สส.สอ.มช. 

ไดทาง Facebook Fanpage

SCAN ME



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.2 ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.2

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณที่เคารพทุกทาน

 ขณะน้ี คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จํากัด (สอ.มช.) ชุดท่ี 46 ไดเขามาทําหนาที่บริหารกิจการของสหกรณเรียบรอย

แลว หลังจากผานความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา ผมขอขอบคุณสมาชิกทั้งหลายที่ใหความ

ไววางใจ และขอยืนยันวาจะนําพาคณะกรรมการดําเนินการชุดนี้บริหารและ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใส และระมัดระวังอยางดีที่สุดเพื่อรักษา

ผลประโยชนของสมาชิกทุกทาน

 โครงสรางการบริหารงานสหกรณ ประกอบดวยที่ปรึกษา คณะ

กรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู และ

คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพันธ ซึ่งจะดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร ภายใตวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด โดยมีผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติ

การ และผูตรวจสอบกิจการดานการเงินการบัญชและการงบประมาณ เปน

ผูสอบทานและตรวจสอบประเมินการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน ติดตาม

ผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการเพื่อใหการ

บริหารงานสหกรณมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได หากมีขอเสนอ

แนะก็จะนํามาพัฒนาและปรับปรุงสหกรณตอไป

 ในชวงป 2563 เปนปแหงความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ สวนหนึ่งเปนผลกระทบที่มาจากสถานการณเศรษฐกิจโลก

ที่เกิดจากความขัดแยงทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีน อีกทั้งยังเกิด

สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม “โควิด-19” ในจีน ซึ่งสง

ผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจทั้งในระดับโลก และระดับภูมิภาค ประเทศไทย

ของเราก็หนีไมพนเชนกัน ภายใตสถานการณที่เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ

นี้ พวกเราจะบริหารและดําเนินธุรกิจของ สอ.มช. ดวยความมุงมั่น ระมัดระวัง 

และใสใจในการทํางานในทุกขั้นตอน ตลอดจนใหความสําคัญกับการบริหาร

ความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ และกระบวนการทํางานใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและโปรงใส ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่จะนําพาสหกรณของพวก

เราไปสูความเปนองคกรที่มีความมั่นคงและยั่งยืน สรางผลตอบแทนใหกับ

สมาชิก และสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหดียิ่งขึ้น

สาร

ประธานกรรมการดําเนินการ

 ขอแสดงความนับถือ

(รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ)

ประธานกรรมการดําเนินการ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 3ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช. 3คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ชุดที่ 46

1.แตงตั้งกรรมการผูตรวจรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 

2562  ดังนี้ 1) นายธนัท จันทรดี 2) นายสุรชาติ สุวรรณ      

3) นายประสิทธิ์  ศรีโกไสย 

2. อนุมัติงบการเงินสหกรณประจําป 2562

3. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 โดยจายเงินปนผล   

รอยละ 5.80 และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 12.00

4. อนุมัติแผนงานและประมาณการรายไดและรายจายประจําป 2563

5. อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือคําประกัน ประจําป 2563 ใน

วงเงิน 1,000 ลานบาท

6. อนุมัติลงทุนตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติเห็นชอบ

ในวงเงินไมเกิน 750 ลานบาท

7. เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2563

1) อ.ดร.วิสุทธร จิตอารี เปนผูตรวจสอบกิจการดานการเงินการ

บัญชีและการงบประมาณ

2) ผศ.มาลีมาส สิทธิสมบัติ เปนผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและ

ปฏิบัติการ 

8. แตงต้ังผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2563 คือ บริษัท ไทยออดิดเตอร 

กรุป จํากัด โดย รศ.บุญสวาท พฤกษิกานนท ผูสอบบัญชีสหกรณ 

ในอัตราคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 160,000.00 บาท 

9. อนุมัติแกไขระเบียบวาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการ ขอ 4 และขอ 9 ตามเสนอ

10. อนุมัติแกไขขอบังคับ สอ.มช. ขอ 8 และ ขอ 19 ตามเสนอ

     สอ.มช.ไดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ณ สํานักบริการวิชาการ มช. มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย 

กรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ สมาชิก ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี ผูแทนหัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และผูแทนสหกรณจังหวัด

เชียงใหม รวมทั้งสิ้น 833 คน เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. ที่ประชุมไดรับทราบและพิจารณาในวาระตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้

นายประหยัด  กาวิชัย
กรรมการเงินกู

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
กรรมการเงินกู

ดร.สมทบ  พาจรทิศ
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ

นายนิกรศักดิ์ กมล
กรรมการเงินกู

นายเดชา พรึงลําภู
กรรมการเงินกู

นายวสุ ละอองศรี
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการเงินกู

รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ 
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ

ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส คอวนิช
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ

รศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ

รศ.ประทีป จันทรคง
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ
กรรมการศึกษา สวัสดิการ

และประชาสัมพันธ

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562 
ตอจากหนา 1

อานตอหนา 4

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

รศ.นพ.อํานาจ อยูสุข
รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการ
และประชาสัมพันธ

ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
กรรมการและเหรัญญิก

ผศ.ชาตรี  เรืองเดชณรงค
รองประธานกรรมการ คนท่ี 1

ประธานกรรมการเงินกู

รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ
ประธานกรรมการดําเนินการ



ขาวสารสหกรณออมทรัพย มช.4

สรุปผลการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562 

11. เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 จํานวน 8 คน ดังนี้
1) รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ       สังกัด คณะเกษตรศาสตร
2) รศ.ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ  สังกัด คณะสังคมศาสตร
3) ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ   สังกัด คณะเศรษฐศาสตร
4) ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์       สังกัด คณะนิติศาสตร
5) รศ.ประทีป จันทรคง       สังกัด สมาชิกเดิม (คณะวิทยาศาสตร)
6) นายวสุ ละอองศรี       สังกัด สํานักหอสมุด
7) นายประหยัด กาวิชัย       สังกัด สมาชิกเดิม (คณะทันตแพทยศาสตร)
8) นายนิกรศักดิ์ กมล       สังกัด สมาชิกเดิม (คณะแพทยศาสตร)

ตอจากหนา 3


