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(ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม  วัฒนชัย)

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

สาร
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม�

ศาสตราจารย�เกียรติคุณ นายแพทย�เกษม วัฒนชัย

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ของเรา ทรงมีพระราชดําริเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยใหทุกคนใชชีวิตอยางมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล

 มีระบบภูมิคุมกัน โดยอาศัยฐานความรอบรู ความมีคุณธรรม ความ

ซ่ือสัตยสุจริต ชีวิตและครอบครัวก็จะมีความสุขอยางยั่งยืน ผมอยาก

เห็นสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด เปนท่ีพ่ึงของพวก

เราชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมเปนเพียงท่ีออมทรัพยเพ่ือหวังดอกผล หรือเปนแหลงเงินกูยามขัดสน 

แตอยากใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด เปนแหลงใหความรูดานการเงิน การใชจาย

 และพัฒนาสมาชิกอยางมีความสุข และยัง่ยนืตามแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 อันเปนท่ีรัก

ของพวกเรา

    ผมขออํานวยอวยพรใหสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ และผูท่ีเก่ียวของทุกทาน

ประสบความสุข ความเจริญ รวมมือรวมใจกันพัฒนาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 

แหงน้ีใหทําประโยชนแกชาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม สมเจตนารมณท่ีไดต้ังไวตอไป
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สาร
ศาสตราจารย�คลินิก นายแพทย�นิเวศน� นันทจิต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม�

 สมาชิกของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด   
มีประมาณ 12,000 คน สวนใหญเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย การท่ี
สมาชิกมีสภาพทางการเงินดี ชีวิตมีความสุขก็จะทําใหการทํางานใหกับ
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพดวย ฉะน้ัน การดําเนินงานของ สอ.มช.จึงมี
ผลตอมหาวิทยาลัยท้ังทางตรงและทางออม ในสภาวะเศรษฐกิจของชาติ
และของโลกปจจุบัน การบริหารสหกรณออมทรัพยตองอาศัยความรู 
ความสามารถ ความทุมเท เอาใจใส รับผิดชอบ ความซ่ือสัตยสุจริตของ

กรรมการบริหารสหกรณท่ีจะตองดําเนินการอยางเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชนของสมาชิก สอ.มช.            
ขอใหกําลังใจทุกคนและ มช. พรอมท่ีจะใหความรวมมือกับ สอ.มช.ในการดูแลผลประโยชนของสมาชิก สอ.มช
ใหสมาชิก สอ.มช.มีความสุขอยางย่ังยืนตลอดไป

  ในโอกาสท่ี สอ.มช. ดําเนินการกิจการบรรจบครบรอบปอีกคร้ัง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย จงดลบันดาลใหกิจการของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด บรรลุผลตาม
ความปรารถนา ทุกประการ และขออวยพรใหคณะกรรมการ เจาหนาท่ี และสมาชิกสหกรณฯ ทุกทานประสบ
แตความสุข สิริสวัสด์ิ และเจริญดวยจตุรพิธพรชัยถวนท่ัวทุกคน  

(ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยนิเวศน นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
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สาร
ประธานกรรมการดําเนินการ

รองศาสตราจารย� ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ�
ในโอกาสท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ได

ดําเนินงานมาครบรอบปบัญชีอีกวาระหน่ึง ทามกลางวิกฤตการณทาง
เศรษฐกิจอันเปนผลมาจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
จากสถานการณดังกลาวสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

ภายใตคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 46 ท่ีปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาท่ี ตางไดรวมมือ
รวมใจดําเนินกลยุทธตางๆ โดยเนนความโปรงใส และความม่ันคงเปนสําคัญ เพ่ือนําพาองคกรฝาฟน
วิกฤติจนทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไปไดอยางตอเน่ือง ในการน้ี ไดมีการออกมาตรการชวยเหลือ
ผอนปรนการชําระหน้ีใหกับสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 มีการปรับลดดอกเบ้ียเงินกูยืม        
และเงินรับฝากเพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ มีการออกผลิตภัณฑเงินกูเพ่ือ
เพ่ิมสภาพคลองทางการเงินใหแกสมาชิก และมีการงดการดําเนินโครงการท่ีไมจําเปนเพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณ กระผมในฐานะประธานกรรมการดําเนินการ ขอเรียนช้ีแจงผลการดําเนินงานของ
สหกรณออมทรัพยหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี  มีสมาชิกท้ังส้ินจํานวน
12,092 ราย ประกอบดวย สมาชิกสามัญ จํานวน 10,913 ราย และสมาชิกสมทบ จํานวน 1,179 ราย
มีทุนเรือนหุน  จํานวน  3,787.05 ลานบาท ทุนสํารองและทุนสะสม จํานวน 800.11  ลานบาท  มีทุน
ดําเนินการท้ังส้ิน จํานวน 11,495.99 ลานบาท  กําไรสุทธิ จํานวน 283.32 ลานบาท การดําเนินงาน
สามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ผมตองขอขอบคุณสมาชิกท้ังหลายท่ีใหความไววางใจ ใชบริการ
ดานตาง ๆ ท้ังเงินฝากและเงินใหกูยมื ทําใหผลการดําเนินงานของสหกรณเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว 
รายละเอียดเหลาน้ี ไดกลาวไวในรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2563    
 ผมขอเนนยําอีกคร้ังหน่ึงวา หลักการดําเนินงานท่ีดีของสหกรณจะตองไมมุงเนนการแสวงหา
กําไรสูงสุด แตควรจะมุงเนนในเร่ืองของความม่ันคง ความโปรงใส สวัสดิการ ความเปนอยูของสมาชิก 
และสังคมรอบขางดวย นอกจากน้ันอัตราดอกเบ้ียเงินฝากก็ควรสูงกวาสถาบันการเงินอ่ืน ดอกเบ้ียเงิน
กูก็ควรต่ํากวาสถาบันการเงินอ่ืน อยางไรก็ตามการกําหนดอัตราดอกเบ้ียควรเปนไปตามตลาดการเงิน
และภาวะเศรษฐกิจ การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ในอนาคตขาง
หนาภายใตสถานการณท่ีไมมีอะไรแนนอน จะตองเปนไปอยางระมัดระวัง มีความยืดหยุน และพรอมท่ี
จะรับกับการเปล่ียนแปลงเสมอ
 ทายน้ี ผมและคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 46 ขอขอบคุณ ท่ีปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ    
ผูสอบบัญชี ฝายจัดการ รวมถึงสมาชิกทุกทานท่ีมีสวนรวมทําใหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํากัด มีความเจริญกาวหนา และมีความม่ันคงมาจนถึงทุกวันน้ี

(รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ)
ประธานกรรมการดําเนินการ

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 
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ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ
ประจําป� 2563

ศาสตราจารย�คลินิก นายแพทย�นิเวศน� นันทจิต

รองศาสตราจารย� ดร.รัฐสิทธ์ิ  สุขะหุต
ท่ีปรึกษาด�านบริหารและพัฒนาสหกรณ��

รองศาสตราจารย�สุวรรณา  เลาหะวิสุทธ์ิ
ท่ีปรึกษาด�านบัญชีและการลงทุน

ท่ีปรึกษา
ประจําป� 2563

์์
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อาจารย� ดร.วิสุทธร จิตอารี
ผู�ตรวจสอบกิจการ

ด�านการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ

ผู�ช�วยศาสตราจารย�มาลีมาส สิทธิสมบัติ
ผู�ตรวจสอบกิจการด�านบริหารและปฏิบัติการ

ผู�ตรวจสอบกิจการและผู�สอบบัญชีสหกรณ�
ประจําป� 2563

ผู�สอบบัญชีสหกรณ�

ผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�

รองศาสตราจารย�บุญสวาท พฤกษิกานนท�
ผู�สอบบัญชีสหกรณ�
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รายนามคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

ประจําป� 2563

 1.  รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ ประธานกรรมการดําเนินการ

 2.  ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 1

 3.   รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ  อยูสุข รองประธานกรรมการดําเนินการ คนท่ี 2

 4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ กรรมการและเหรัญญิก

 5.  นายวสุ  ละอองศรี กรรมการและเลขานุการ

 6.  ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.นฤมนัส  คอวนิช กรรมการ

 7.  รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ กรรมการ

 8.  รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ กรรมการ

 9.  รองศาสตราจารย ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ กรรมการ

   10.  รองศาสตราจารยประทีป จันทรคง กรรมการ

  11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย วิสุทธิศักด์ิ  กรรมการ

   12.  นายเดชา  พรึงลําภู กรรมการ

   13.  ดร.สมทบ  พาจรทิศ กรรมการ

   14.  นายประหยัด  กาวิชัย กรรมการ

   15. นายนิกรศักด์ิ  กมล กรรมการ
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คณะกรรมการอํานวยการ

รองศาสตราจารย� ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ�

ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

บน : จากซาย 
     นายวสุ  ละอองศรี
       กรรมการและเลขานุการ
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช กาญจนการุณ  
       กรรมการและเหรัญญิก

ลาง : จากซาย 
     รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ อยูสุข
  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
     รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลําพันธ  
  ประธานกรรมการดําเนินการ
     ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค 
  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
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คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ�

คณะกรรมการเงินกู�

ลาง : จากซาย 
     รองศาสตราจารยประทีป จันทรคง            กรรมการ
     รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ  อยูสุข           ประธานกรรมการ
     ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.นฤมนัส คอวนิช   รองประธานกรรมการ

บน :  จากซาย 
 นายวสุ  ละอองศรี  กรรมการ
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช กาญจนการุณ รองประธานกรรมการ 
     นายนิกรศักด์ิ  กมล  กรรมการและเลขานุการ  

     นายประหยัด  กาวิชัย          กรรมการ

ลาง : จากซาย 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชัย  วิสุทธิศักด์ิ  กรรมการ
 ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค ประธานกรรมการ 

 นายเดชา  พรึงลําภู กรรมการ

บน : จากซาย 
     รองศาสตราจารย ดร.เทพินทร พัชรานุรักษ กรรมการ 
     รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ กรรมการ
     รองศาสตราจารย ดร.ณัฐา โพธาภรณ  กรรมการ
     ดร.สมทบ  พาจรทิศ  กรรมการและเลขานุการ
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เจ�าหน�าท่ี
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

ประจําป� 2563

จากซาย : 
นางเพ็ญนภา จอมจันทร ผูชวยผูจัดการ 
นางปรียานุช กันมะโน  รองผูจัดการ     
นางบุษบา ใจจันทร รองผูจัดการ  
นายจรุงศักดิ์  โชติบาง   ผูจัดการ

งานการเงิน
จากซาย :
นางสาวรุจิรา รุงวิสัย เจาหนาที่การเงิน 
นางสาวยอดขวัญ  ปวงคํา หัวหนางานการเงิน 
นางวันเพ็ญ  เชียงหนุน เจาหนาที่การเงิน 

งานสินเช่ือ
จากซาย :  
นางสาววราภัสร ปทมพงศปกรณ   เจาหนาที่สินเชื่อ  

นายธวัชชัย  วุฒิเจริญ        หัวหนางานสินเช่ือ
นางสาวดวงกมล  ธิยานันต  เจาหนาที่นิติกร 

งานบัญชี
จากซาย :
นางสาวญาดา สนธิคุณ  เจาหนาที่บัญชี  
นางสาวสิริภา บุญสวัสดิ์   เจาหนาที่บัญชี  
นางกรทิพย  โนจา หัวหนางานบัญชี
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งานคอมพิวเตอร�
จากซาย :  
นางสาวยุบล  ฟองรัตน      หัวหนางานคอมพิวเตอร  
นางสาวธันยาภรณ  ดิษกร  เจาหนาที่คอมพิวเตอร 

สาขาสวนดอก
จากซาย
นายชาญชัย  ณะวิชัย     เจาหนาที่บริการ
นายประจวบ  แกวหลวง     เจาหนาที่การเงิน

นางปรียานุช กันมะโน      รองผูจัดการ
นางโสภาพร  เชษฐภาดา    เจาหนาที่การเงิน
นายเกรียงไกร จันทรกลาง    เจาหนาที่สินเชื่อ

งานธุรการ 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� สอ.มช.
จากซาย : 
นายสมเพ็ชร  หินวงศ      เจาหนาที่บริการ
นางรมิดา  อินทรปรีชา  เจาหนาที่ธุรการ
นางสาวนนทลี  ศรีสวาง เจาหนาที่ธุรการ 

นางภัทรา  กิตติปภัสสร   หัวหนางานธุรการ
นางสาวสุพิมาย  มาลา    เจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจฯ 

นายอดิศักดิ์ รัตนมลิกุล เจาหนาที่บริการ
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ประวัติ และความเป�นมา
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด 

มีนาคม พ.ศ. 2510 ฯพณฯ สุนทร หงสลดารมภ ดํารงตําแหนงอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ดําริที่จะจัดตั้งสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ขึ้น เพื่อจะใหเปนสวัสดิการ
แกอาจารยและขาราชการ 
 ผูชวยศาสตราจารย นคร ณ ลําปาง หัวหนากองกลาง สํานักงานอธิการบดี (ในขณะนั้น) 
บันทึกขอความเห็นชอบในการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ตอ ศาสตราจารย   
นายแพทยยงยุทธ สัจจวาณิชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม เหตุผลสําคัญ เพื่อเปนสวัสดิการ
แกอาจารย ขาราชการและลูกจางมหาวิทยาลัยเชียงใหม คําสั่งแตงตั้งกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้ง
สหกรณออมทรัพย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2518 
 - คณะกรรมการฯ ไดยกรางขอบังคับสหกรณออมทรัพย เสนอขอความเห็นตอท่ีประชุมคณบดี 
 - ประกาศเชิญชวนอาจารย ขาราชการและลูกจางประจําของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
 - สมัครเปนสมาชิกกอตั้ง ปรากฏวามีผูสนใจเปนสมาชิกประมาณหนึ่งรอยคน 
 - เสนอรางขอบังคับเพื่อขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 
 - นายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนใชขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
จํากัด และอนุญาตใหใชขอบังคับสําหรับสหกรณนี้ ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน  พ.ศ. 2519 

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด กับจํานวนสมาชิกและทุนเรือนหุน เงินรับฝาก 
รอบ 43 ป
 - พ.ศ. 2519 สมาชิก 916 คน 
 - พ.ศ. 2528 สมาชิก 4,545 คน  ทุนเรือนหุน 32.50 ลานบาท เงินฝาก 10.61 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2538 สมาชิก 7,266 คน  ทุนเรือนหุน 314.55 ลานบาท เงินรับฝาก 656.27 ลานบาท 
 - พ.ศ. 2548 สมาชิก 7,445 คน ทุนเรือนหุน 989.92 ลานบาท เงินรับฝาก 2,177.28 ลานบาท
 - พ.ศ. 2558 สมาชิก 10,649 คน ทุนเรือนหุน 2,517.47 ลานบาท เงินรับฝาก 5,110 05 ลานบาท  
 - พ.ศ. 2562 สมาชิก 11,796 คน ทุนเรือนหุน 3,429.18 ลานบาท เงินรับฝาก 6,014.65 ลานบาท 

สหกรณออมทรัพย สํานักงานสาขาสวนดอก จัดตั้ง ปรับปรุงและยายสถานที่  
พ.ศ. 2547  อยูที่ ชั้น 1 ของอาคารเรียน 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย    
พ.ศ. 2551  ยายไปยังชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร 
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พ.ศ. 2561 ยายไปยังบริเวณโถงชั ้น 1 ศูนยอาหาร หอพักพยาบาล 9 (MED FOOD COURT)          
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระยะสิบปแรก เปนระยะที่กอรางสรางตัว เริ่มตนจากสมาชิกที่จดทะเบียนจัดตั้งหนึ่งรอย
คนเศษ 
 ชวงแรกไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอยางมาก ทั้งสถานท่ีทํางาน บุคลากรชวยทํางาน
การใหเงินกแูกสมาชิกเพ่ือใหพอเพียงกับความตองการของสมาชิกที่จะกูเงิน สหกรณเริ่มรับฝากเงินจาก
สมาชิกในป 2522   
 พ.ศ. 2523 สหกรณเริ่มจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก ไดแก จัดตั้งกองทุนสาธารณประโยชน
 ชวยเหลือสมาชิกเมื่อเกิดอุบัติภัยตาง ๆ ทุนสงเสริมการศึกษา เปนทุนใหบุตร-ธิดาสมาชิกและตัว
สมาชิกเองที่ศึกษาตอ และเงินชวยเหลือการศพเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม 

ระยะสิบปที่สอง เปนชวงเวลาของการเติบใหญและรับพระราชทานโลเกียรติคุณเปน 
“สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2539” เปนปที่สหกรณมีอายุครบ 20 ปพอดี พ.ศ. 2536 
สหกรณไดจัดตั้งกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก โดยมีหลักการสงเคราะหสมาชิกเมื่อเสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพจนไมสามารถประกอบอาชีพได หรือกรณีที่สมาชิกมีอายุครบ 65 ปบริบูรณขึ้นไป จะจาย
ใหไมเกินกึ่งหนึ่งของสิทธิที่จะไดรับกอน ที่เหลือจายใหทายาทเมื่อสมาชิกเสียชีวิต 

 พ.ศ. 2538 สหกรณไดเริ่มใหเงินกูแกสหกรณออมทรัพยอื่นเปนเงิน 244.78 ลานบาท 

 ระยะสิบปที่สาม เปนเวลาของการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
 - ทุนสํารอง เพิ่มจากป พ.ศ. 2538 ซึ่งมีเพียง 31.47 ลานบาท เปน 179.31 ลานบาท 
 - ที่ประชุมใหญเห็นชอบใหจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองประมาณรอยละ 25 ซึ่งเปนความ
มั่นคงของสหกรณ 
 - จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหมขึ้น  มีระเบียบ
วาดวยเงินบําเหน็จสมาชิก โดยเปนเงินจายใหสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปบริบูรณ และเปนสมาชิก
ตอเนื่องมาตั้งแต 10 ปขึ้นไป มีการใหของขวัญวันเกิดสมาชิกเปนหุน ซึ่งแนวโนมเงินสวัสดิการ
สมาชิกคงจะมีมากขึ้นตามลําดับ

     สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด กับระบบคอมพิวเตอร
     สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ไดเริ่มนําคอมพิวเตอรมาใชตั้งแต ป พ.ศ. 2526   
พ.ศ. 2534 เริ่มใชโปรแกรมงาน 3 ระบบ คือ ระบบทะเบียนหุน/หนี้ ระบบเงินฝาก และระบบบัญชี 
โดยมีการพัฒนาตามลําดับ
พ.ศ. 2540 ไดใชบริการเครือขายเต็มรูปแบบเช่ือมตอกับหนวยบริการสวนดอกรวมท้ังเครือขายอินเตอรเน็ต 
พ.ศ. 2546 ไดจัดจางพัฒนาระบบโปรแกรมเต็มรูปแบบ ท้ังงานหลักและงานเสริมรวม 11 ระบบ และ
เริ่มใชระบบใหมทั้งหมดในป พ.ศ. 2548  
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พ.ศ. 2552 สอ.มช.ไดรับคัดเลือกใหเปนสหกรณออมทรัพยดีเดน (ประเภทขนาดใหญมาก) คัดเลือก
โดยชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
พ.ศ. 2553 สอ.มช.ไดรับรางวัลดานการสงเสริมการออมดีเดน อันดับ 3 ซ่ึงคัดเลือกโดยชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
พ.ศ. 2554 สหกรณฯ ไดเปดใหสมาชิกซ้ือหุนพิเศษได โดยรับซ้ือรวมจํานวนไมเกิน 50 ลานบาท 
 รองศาสตราจารย ดร.นัยทัศน ภูศรัณย ประธานกรรมการดําเนินการ ไดรับคัดเลือกใหเปน 
“นักสหกรณออมทรัพยดีเดน สาขานักบริหาร” 
 สอ.มช. ไดรับรางวัลสหกรณท่ีมียอดเงินออมสูงสุด จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด 
       ผลงานปน้ี คือ ดานการบริหาร สอ.มช.ไดจัดทําการบริหารความเส่ียงครอบคลุมทุกงาน
ดานบริการเงินกู ไดขยายวงเงินกู สงเสริมใหมีการกูเพ่ือสงเสริมฐานะของสมาชิก ดานเงินออม 
สงเสริมใหมีการฝากเงิน โดยจัดใหมีผลิตภัณฑเงินฝากท่ีใหผลตอบแทนไมนอยกวาสถาบันการเงินอ่ืน
จากผลงานตอเน่ืองกันมา 
 - ประธานกรรมการดําเนินการ สอ.มช.ไดรับรางวัลบุคลากรสหกรณดีเดนระดับจังหวัด  
 - รองผูจัดการ (นางสุพิศ คงดี) สอ.มช. ไดรับรางวัล นักสหกรณออมทรัพยดีเดน สาขานัก
ปฏิบัติการ และรายงานกิจการของ สอ.มช. ไดรับเกียรติบัตรดานรายงานกิจการดีเดน
 - สอ.มช. ไดรับรางวัลสหกรณท่ีมียอดเงินออมสูงสุดจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด ติดตอกันต้ังแตป พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556 
           - จัดเสวนาใหความรู การวางแผนทางการเงิน และการบริหารหน้ี 
 - ดานการดําเนินการของสหกรณ ป พ.ศ. 2556 และป พ.ศ. 2557 ผลการดําเนินงานโดย
ภาพรวมเปนท่ีนาพอใจท้ังดานผลกําไรท่ีเกินเปาหมาย และมีการดําเนินงานตามมาตรฐานสหกรณ 
ซ่ึงไดรับการประเมินในระดับดีเลิศจากกรมสงเสริมสหกรณ 
พ.ศ. 2557 ไดมีการแกไขระเบียบวาดวยกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก เพ่ือเพ่ิมการจายเงินใหแก
สมาชิกท่ีเกษียณอายุขณะท่ีมีชีวิตอยู โดยสมาชิกจะไดรับจนครบ 100,000.00 บาท  
พ.ศ. 2558 สอ.มช.มีความภาคภูมิท่ีไดรับรางวัลสหกรณออมทรัพยดีเดน และ
 รองผูจัดการ (นางสุรัชนีย ชัยชนะ) ไดรับรางวัลนักสหกรณออมทรัพย ระดับดี สาขานัก
ปฏิบัติการ 
 สอ.มช. ไดเพ่ิมหลักเกณฑเงินกูสามัญเพ่ือชดใชกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) การให
เงินกูฉุกเฉินโครงการพิเศษเพ่ือกูเงินปนผล เพ่ือเพ่ิมชองทางการใหบริการและเพ่ืออํานวยความสะดวกแก
สมาชิก  
พ.ศ. 2558 เปนปแรกท่ี สอ.มช.ไดจัดใหมีการสรรหาโดยสงทางไปรษณียสําหรับสมาชิก ทําใหสถิติ
การใชสิทธ์ิสรรหากรรมการของสมาชิกในปน้ีเพ่ิมสูงข้ึน    
พ.ศ. 2559 สอ.มช.ดําเนินกิจการครบรอบ 40 ป สอ.มช.ไดจัดต้ังกองทุน 40 ป สมาชิกผูสูงอายุข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมสวัสดิการใหแกสมาชิก 
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สอ.มช. ยังเพ่ิมบริการสงขอความถึงสมาชิก ผานทาง SMS หรือ Email เพ่ือใหสมาชิก
สามารถติดตามขาวสารของ สอ.มช.ไดรวดเร็วข้ึน

พ.ศ. 2560 สอ.มช.กาวเขาสูปท่ี 41 ปน้ี สอ.มช.ไดรับรางวัล “สหกรณออมทรัพยคุณภาพมาตรฐาน” 
จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
 - สอ.มช.ไดมีการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลแกสมาชิกผานเว็บไซต และโทรศัพทมือถือ 
โดยสมาชิกสามารถดูขอมูลสวนตัวได ภายใตระบบปฏิบัติการ Android และ iOS สําหรับสถานภาพ
ทางการเงิน  

พ.ศ. 2561 สอ.มช.บริหารงานภายใตเกณฑกํากับดูแลสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณ ผลการดําเนิน
การเกินเปาหมายท่ีวางไว และไดรับการจัดมาตรฐานดีเลิศจากกรมสงเสริมสหกรณ 
          สอ.มช.ยังไดพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หรือ MIS 
เขามาชวยในการบริหารและการจัดการองคกร นอกจากน้ี ยังไดนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
ประชุม ซ่ึงงายตอการเก็บรักษาขอมูลและการสืบคนรวมท้ังประหยัดเวลาและทรัพยากร 

ป 2562  สอ.มช. ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร มีผลงานเกินเปาหมายท่ีวางไว และไดรับการจัด
มาตรฐานดีเลิศจากกรมสงเสริมสหกรณ ภายใตพระราชบัญญัติสหกรณใหม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 
ไดมีการปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณ ระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติสหกรณ  การบริหารงานของ สอ.มช. ไดตระหนักและดําเนินการอยางตอเน่ืองดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเกิดความม่ันคงและปลอดภัย จึงไดกําหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของ
การรักษาความม่ันคงปลอดภัยในการใชระบบสารสนเทศขององคกร ภายใตโครงการประเมินระบบ
สารสนเทศ สอ.มช. โดยความรวมมือจากสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ITSC มาเปนผูประเมิน 
 พัฒนาระบบการใหบริการขอมูลแกสมาชิกผานเว็บไซตและโทรศัพทมือถือ โดยยกเลิกการ
ออกใบเสร็จใหแกสมาชิกสามัญ สมาชิกสามารถตรวจสอบหรือดาวนโหลด และแกไขขอมูลการรับ
เงินปนผลดวยตนเองผานแอปพลิเคช่ัน สอ.มช.  
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รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2563
        ป 2563 คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ชุดท่ี 46 ได

รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ไดบริหารงานตาม

กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติ ของท่ีประชุมใหญและคณะกรรมการดําเนินการ บริหารงานตาม

แผนงาน/โครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด ดวยความซ่ือสัตยสุจริต การใชจายเงินตามงบประมาณ มีการ

ควบคุมการใชจายงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป โดยสอดคลองกับ

สถานการณและสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ

 สําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2563 เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน 2 ปยอนหลัง          

มีรายละเอียด ดังน้ี

ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบระหวางป 2561 ป 2562 และป 2563

รายการ ป 2561 เพ่ิม/(ลด) ป 2562 เพ่ิม/(ลด) ป 2563
1. ทุนเรือนหุน 3,210,020,750.00 282,166,640.00 3,492,187,390.00 294,863,550.00 3,787,050,940.00

2. ทุนสํารอง 572,656,388.86 40,796,064.50 613,452,453.36 43,048,314.85 656,500,768.21

3. ทุนสะสมตามขอบังคับและอ่ืนๆ 143,711,196.70 211,718.00 143,922,914.70 (312,280.00) 143,610,634.70

4. เงินรับฝาก 4,853,438,099.57 1,161,213,999.77 6,014,652,099.34 543,929,922.81 6,558,582,022.15

5. เงินกูใหแกสมาชิก 3,459,773,611.32 17,362,894.55 3,477,136,505.87 84,795,784.53 3,561,932,290.40

6. เงินกูใหแกสหกรณออมทรัพยอ่ืน 2,111,516,979.75 (657,825,787.50) 1,453,691,192.25 (50,224,794.75) 1,403,466,397.50

7. การลงทุนในรูปอ่ืน ๆ

   - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 2,968,000.00 242,000.00 3,210,000.00 300,000.00 3,510,000.00

    - หุนบริษัทสหประกันชีวิต 200,000.00 - 200,000.00 0.00 200,000.00

    - หุนกู 1,630,000,000.00 380,000,000.00 2,010,000,000.00 605,000,000.00 2,615,000,000.00

    - พันธบัตรออมทรัพย 50,000,000.00 - 50,000,000.00 15,000,000.00 65,000,000.00

8. รายได 404,224,806.39 33,747,751.04 437,972,557.43 24,942,474.49 462,915,031.92

9. คาใชจาย 150,780,670.24 16,772,036.20 167,552,706.44 12,034,045.85 179,586,752.29

10. กําไรสุทธิ 253,444,136.15 16,975,714.84 270,419,850.99 12,908,428.64 283,328,279.63

11. สินทรัพยรวม 9,086,650,158.68 1,506,323,013.61 10,592,973,172.29 903,018,158.14 11,495,991,330.43

หนวย : บาท



19รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายได คาใชจาย กําไรสุทธิ
 1) รายไดของสหกรณ
  การดําเนินกิจการของ สอ.มช. มีรายไดจากการใหสมาชิกกูยืม ใหสหกรณออมทรัพยอ่ืนกูยืม 

และการนําเงินไปฝากหรือลงทุนในสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  

ในป 2563 สอ.มช. มีรายไดจากแหลงตางๆ รวมเปนเงิน 462,915,031.92 บาท ดังมีรายละเอียดดังน้ี

  (1) รายไดจากการทําธุรกรรมของสมาชิก

ประเภทรายได จํานวนเงิน (บาท) คิดเปนรอยละ
รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูยืม 252,514,440.64 54.55

รายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขาสมาชิก 73,300.00 0.02

รายไดจากการประเมินหลักทรัพย 137,200.00 0.03

รายไดจากคาธรรมเนียมถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 58,746.85 0.01

รายไดเบ็ดเตล็ด/อืื่นๆ 549,380.02 0.12

รวม 253,333,067.51 54.73

จํานวนสมาชิก
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จํานวนสมาชิกของสหกรณฯ มีท้ังส้ิน 12,092 คน เพ่ิมข้ึนจาก   

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 296 คน หรือคิดเปนรอยละ 2.51 ตามรายละเอียด ดังน้ี

ประเภทสมาชิก ยกมา เพิ่ม ลด 31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2562
(คน)

เชาใหม
(คน)

เปล่ียนจากสมาชิกสมทบ 
เปนสมาชิกสามัญ

ออก เปล่ียนจากสมาชิกสมทบ 
เปนสมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ 10,628 334 273 322 - 10,913

สมาชิกสมทบ 1,168 439 - 155 273 1,179

รวม 11,796 773 273 477 273 12,092
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(2) รายไดจากการทําธุรกรรมที่ไมไดมาจากสมาชิก

ประเภทรายได จํานวนเงิน (บาท) คิดเปนรอยละ

นําเงินไปฝากสหกรณอื่น 123,835,315.04 26.75

รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,025,008.53 0.87

รายไดจากผลตอบแทนจากการลงทุน 81,721,640.84 17.65

รวม 209,581,964.41 45.27

จากยอดรายไดดังกลาว ในป 2563 สอ.มช. มียอดรายไดเพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 
24,942,474.49 บาท คิดเปนรอยละ 5.69

 2) คาใชจายของสหกรณ
 ในป 2563 สอ.มช. มีคาใชจายท้ังส้ิน 179,586,752.29 บาท คิดเปนรอยละ 38.79 ของรายได 

ซึ่งแบงเปนคาใชจายดอกเบี้ยจาย และคาใชจายในการบริหาร ดังนี้

คาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) คิดเปนรอยละของคาใชจายท้ังหมด
ดอกเบี้ยจาย 130,445,729.68 72.64

การบริหาร 49,141,022.61 27.36

จากยอดคาใชจายดังกลาว ในป 2563 สอ.มช. มีคาใชจายเพิ่มขึ้น จากป 2562 จํานวน 

12,034,045.85 บาท คิดเปนรอยละ 7.18

 3) กําไรสุทธิ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.มช. มีกําไรสุทธิ จํานวน 283,328,279.63 บาท คิดเปน

รอยละ 61.21 ของรายได ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 12,908,428.64 บาท  คิดเปนรอยละ 4.77
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 4) การจําแนกประโยชนจากกําไรสุทธิ
  (1)  กลับคืนสูสมาชิกโดยตรง
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สอ.มช. มีกําไรสุทธิ จํานวน 283,328,279.63  บาท จายเปน

เงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสูสมาชิกโดยตรง จํานวน 235,000,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 82.94 ของ

กําไรสุทธิ ดังน้ี

ผลตอบแทน จํานวนเงิน (บาท)
เงินปนผล (5.80%) 211,000,000.00

เงินเฉลี่ยคืน (12.00%) 24,000,000.00

  (2) จัดเปนประโยชนและสวัสดิการแกสมาชิก
   จากกําไรสุทธิดังกลาวขางตน สอ.มช. ไดนํามาจัดสรรเปนสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิก 

โดยทางออมจํานวน 41,215,072.64 บาท คิดเปนรอยละ 14.55 ของกําไรสุทธิ ดังนี้

จัดสรรเปน จํานวนเงิน (บาท)
ทุนสํารอง 37,215,072.64

ทุนรักษาระดับเงินปนผล 500,000.00

ทุนสงเสริมการศึกษา 1,500,000.00

ทุนสาธารณประโยชน 500,000.00

กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก 500,000.00

ทุนสวัสดิการสมาชิก 500,000.00

กองทุนเลี้ยงชีพสมาชิกสูงอายุ 500,000.00

 (3) จัดเปนประโยชนอื่นๆ
   นํามาจัดสรรเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณซึ่งเปนไปตามกฎหมายและเปนสวัสดิการให
กับคณะกรรมการและเจาหนาที่ จํานวน 7,113,206.99 บาท คิดเปนรอยละ 2.50 ของกําไรสุทธิ

จัดสรรเปน จํานวนเงิน (บาท)
สันนิบาตสหกรณ 30,000.00

โบนัสกรรมการ 2,833,282.80

โบนัสเจาหนาที่ 4,249,924.19
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ผลการดําเนินงานตามแผน/โครงการ
ก.แผนงานบริหาร 

1. งานบริหารงานทั่วไป
1.1 การปรับปรุงแกไขขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑตาง ๆ

  ในป 2563 สอ.มช. ไดดําเนินการปรับปรุง แกไขขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ ของ

สหกรณ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น ตลอดจนเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ดังตอไปนี้

  (1) การปรับปรุงแกไขขอบังคับ
   ในการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 สอ.มช. แกไข

ขอบังคับ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2563 โดยไดสงใหนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบ ซึ่ง

นายทะเบียนสหกรณไดใหความเห็นชอบการแกไขขอบังคับแลวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งได

แกไขขอบังคับ ขอ 8 และขอ 19 โดยในขอ 8 ไดแกไขเพิ่มเติมขอความใน (8) กําหนดให สอ.มช.

สามารถรับฝากเงินจากนิติบุคคล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) ได เนื่องจากมีสมาชิกที่เปนบุคลากรหรือ

ลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเปนสมาชิกของสหกรณ และแกไขเพิ่มเติมในขอ 19

กําหนดใหสหกรณสามารถรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น

เปนสมาชิกสหกรณ

  (2) การปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมระเบียบ การยกเลิกระเบียบ และการกําหนดระเบียบข้ึนใหม 
   (2.1) ระเบียบวาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
    ในการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 ที่ประชุมไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาดวยการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ โดยกําหนดใหสมาชิกสมทบพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราวท่ีคงสมาชิกภาพติดตอกันไมนอยกวา 3 ป จะเปล่ียนสถานภาพเปนสมาชิกสามัญ

ซ่ึงตามขอ 52 แหงขอบังคับ สอ.มช.กําหนดใหสมาชิกสามัญมีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงสรรหากรรมการ

ดําเนินการ โดยไดแกไขในขอ 4  กําหนดความหมายของคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว” และ

ขอ 9 เพ่ิมคําวา “พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว”
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 (2.2) ระเบียบวาดวยการเงินและการบัญชี  พ.ศ. 2563
   ในป 2563 สอ.มช.ไดแกไขระเบียบวาดวยการเงินและการบัญชี จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

   - แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 : เนื่องจาก สอ.มช. กําหนดโครงการไลนออฟ

ฟเชี่ยลแอคเคานต หรือไลนโอเอ (LINE Official Account/LINE OA) เพื่อประชาสัมพันธเรื่องตาง ๆ

ใหสมาชิกทราบผานชองทางไลน  ซึ่งในการดําเนินการดังกลาวจะตองมีคาใชจาย และในการจายเงิน

จะตองจายผานบัตรเครดิต ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 ไดมีมติอนุมัติ

ให สอ.มช.จัดทําบัตรเครดิต ดังนั้น เพื่อให สอ.มช.สามารถดําเนินการดังกลาวได จะตองแกไข

ระเบียบวาดวยการเงินและการบัญชีของสหกรณ จึงขอเสนอแกไขระเบียบ ดังนี้

   ขอ 6 กําหนดใหผูจัดการเปนผูรับผิดชอบในการเก็บรักษาเงิน บัตรเครดิต และควบคุม

ดูแลการรับ-การจายเงินของสหกรณ  

   ขอ 26 ใหเพิ่มเติมวรรคทาย ขอความวา 

   “การจายเงินโดยใชบัตรเครดิต เพื่อชําระคาบริการและสินคา วงเงินไมเกิน 50,000.00 

บาท ใหประธานกรรมการดําเนินการเปนผูอนุมัติ ในกรณีวงเงินเกิน 50,000.00 บาท ใหคณะกรรมการ

อํานวยการ

   โดยใหแจงตอธนาคารเพื่อกําหนดวงเงินการใชครั้งละไมเกิน 50,000.00 บาท กรณีจะ

ใชเงินเกิน 50,000.00 บาท จะตองโทรศัพทไปขอขยายวงเงินเปนครั้ง ๆ ไป

   - แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 : เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน โดย

แกไขในขอ 26 ซ่ึงกําหนดวา การจายเงินของสหกรณใหจายเปนเช็ค ยกเวนกรณีตอไปน้ี ใหจายเปนเงินสด

คือ การจายเงินใหแกผูซ้ือหรือผูรับจางไดไมเกิน 10,000.00 บาท สอ.มช.ไดแกไขวงเงินเปน 20,000.00 

บาท และการจายเงินใหแกสมาชิกผูถอนเงินฝาก เดิมใหจายไดไมเกิน 400,000.00 บาท แกไขเปน ไมเกิน

600,000.00 บาท รวมท้ังไดเพ่ิมขอความเพ่ือใหจายเงินสดกรณีจายเงินกูสามัญประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 

ได สวนเน้ือหาอ่ืน ๆ ยังคงเดิม
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   (2.3)   ระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู
  ในป 2563 สอ.มช.ไดทําการแกไขระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู 

จํานวน 2 ครั้ง เปนการแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 และ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 

2563 ดังนี้

       - การแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 แกไขในขอ 11 ขอ 11.1.4 และ

ขอ 25.1  ดังนี้

     ขอ 11 แกไขโดยขยายวงเงินกูสามัญ จากเดิมใหกูไดไมเกิน 2,000,000.00 บาท

เปนใหกูไดไมเกิน 2,500,000.00 บาท 

     ขอ 12.1.4 เพิ่มขึ้นมาเพื่อกําหนดใหสมาชิกที่กูเงินเกินกวา 2,000,000.00 บาท

จะตองมีผูคํ้าประกัน 4 คนขึ้นไป  และกําหนดวา สมาชิก 1 คน จะคํ้าประกันมากกวา 4 คนในเวลา

เดียวกันไมได

     ขอ 25.1 แกไขใหสมาชิกที่กูเพื่อเหตุฉุกเฉิน สามารถชําระเฉพาะดอกเบี้ยได 

เพื่อรองรับการออกหลักเกณฑเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินโอดี

       - การแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 แกไขในขอ 25.2  เพื่อรองรับการ

ใหสมาชิกกูสามัญประเภทเงินเบิกเกินบัญชี โดยสมาชิกทําสัญญาวงเงินกูไว หากประสงคจะใชเงิน

สามารถมาถอนเงินไดไมเกินวงเงินกูที่ไดทําสัญญาไว เงินกูประเภทนี้ผูกูสามารถสงคืนเงินตนพรอม

ดอกเบี้ย หรือประสงคจะสงคืนเฉพาะดอกเบี้ยก็ได การเรียกเก็บเงินรายเดือน จะเรียกเก็บเฉพาะ

ดอกเบี้ย

   (2.4) ระเบียบวาดวยการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563
             สอ.มช.ไดแกไขระเบียบวาดวยการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยแกไข

ในขอ 10 ซึ่งกําหนดใหกรณีมีเรื่องเรงดวนที่ไมสามารถเรียกประชุมได ซึ่งถาลาชาจะกอใหเกิดความ

เสียหายแกสหกรณ ใหประธานกรรมการดําเนินการขอมติคณะกรรมการดําเนินการดวยวิธีการใช

หนังสือเวียน เวนแตเปนการพิจารณาเพื่อการลงทุนของสหกรณ ดังตอไปนี้
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   1) การใหสหกรณอื่นกูที่ไมอยูในอํานาจของคณะกรรมการอํานวยการ ตามระเบียบวา

ดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน

   2) การฝากหรือการลงทุน ตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542     

ดังตอไปนี้

            1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

            2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ

ทางการเงินแกสหกรณ

            3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

            4) ซื้อหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ

            5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

    6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความ

เจริญแกกิจการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

    7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

10.3.3 การนําเงินไปฝากกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด หรือสหกรณอื่น หรือ

สถาบันการเงินอื่น

   (2.5) ระเบียบวาดวยกองทุน 40 ป สมาชิกผูสูงอายุ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563
      ในป 2563 สอ.มช. ไดดําเนินการแกไขระเบียบวาดวยกองทุน 40 ป สมาชิก

ผูสูงอายุ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยแกไขในขอ 10 กําหนดวา “สหกรณจะจายเงิน

กองทุนนี้ใหแกผูเปนสมาชิกเปนรายป โดยจายใหสมาชิกปละไมเกิน 3,000.00 บาท ตลอดการเปน

สมาชิกสหกรณ”

(2.6)  ระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2563
     สอ.มช. ไดแกไขระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2563 เพ่ือใหปรับวงเงินในการจัดซ้ือ

จัดจางใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน ดังน้ี

    1) วิธีตกลงราคา เดิม วงเงินไมเกิน 50,000.00 บาท แกไขเปน ไมเกิน 

500,000.00 บาท
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  การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหผูจัดการรวมกับเจาหนาที่พัสดุตอรอง

ราคาและตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางไดในวงเงินไมเกิน 50,000.00 บาท

     กรณีการจัดซื้อหรือจัดจางเกิน 50,000.00 บาท ใหประธานกรรมการ

ดําเนินการเปนผูอนุมัติ

    2) วิธีสอบราคา เดิม วงเงินไมเกิน 500,000.00 บาท แกไขเปน ไมเกิน 

5,000,000.00 บาท

    3) วิธีพิเศษ เดิม วงเงิน 50,000.00 บาท แกไขเปนไมเกิน 500,000.00 บาท 

    4) วิธีประกวดราคา เดิมวงเงินเกิน 500,000.00 บาท แกไขเปน วงเงินเกิน 

5,000,000.00 บาท

   (2.7)  ระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563
     สอ.มช.ไดแกไขระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) 

พ.ศ. 2563 ในขอ 15 เปล่ียนขอความวา “ลูกจาง” เปน “เจาหนาท่ีบริการ” เพ่ือใหสอดคลองกับขออ่ืน ๆ

ในระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคลท่ีไดแกไขมาแลวกอนหนาน้ี 

   (2.8)  ระเบียบวาดวยผูจัดการ พ.ศ. 2563
     เน่ืองจากระเบียบวาดวยผูจัดการ จะอางอิงถึงระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล 

ดังน้ัน จึงไดทําการแกไขระเบียบวาดวยผูจัดการ ใหอางอิงระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล โดยไม

กําหนด พ.ศ. นอกจากน้ี ยังไดแกไขในขอ 8 กําหนดใหในการประเมินตอสัญญาจางผูจัดการ ผลการ

ประเมินจะตองไดรับการประเมินในระดับดีข้ึนไป สวนเน้ือหาอ่ืน ๆ ยังคงเดิม

   (2.9)  ระเบียบวาดวยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ
     ป 2563 สอ.มช.ไดกําหนดระเบียบวาดวยการควบคุมภายในและการรักษาความ

ปลอดภัยดานสารสนเทศข้ึน ซ่ึงเปนระเบียบท่ีกําหนดข้ึนใหม เพ่ือใหการบริหารจัดการและการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอ.มช.มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงปลอดภัยเช่ือถือได และสามารถให

บริการไดอยางตอเน่ือง รวมท้ังสามารถปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชงานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในลักษณะท่ีไมถูกตองและการถูกคุกคามจากภัยตาง ๆ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
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สหกรณได อีกท้ังเปนการดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยมาตรฐานข้ันต่ํา

ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรท่ีใชโปรแกรมระบบ

บัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ. 2553 และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรม     

ทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 

(2.10) ยกเลิกระเบียบวาดวยขอกําหนดการฝากหรือลงทุนของสหกรณ พ.ศ. 2554
    ในป 2563 คณะกรรมการดําเนินการไดเห็นชอบใหยกเลิกระเบียบวาดวยขอ

กําหนดการฝากหรือลงทุนของสหกรณ พ.ศ. 2554 เนื่องจากมีขอความที่ขัดกับระเบียบวาดวยการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

 (3)  กําหนดและแกไขหลักเกณฑการใหเงินกู รับฝากเงิน และอื่น ๆ 
(3.1) แกไขประกาศเรื่องหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพื่อเปน

สวัสดิการแกสมาชิก
   สอ.มช. ไดกําหนดหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพื่อเปนสวัสดิการ

แกสมาชิก พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยหลักเกณฑเงินกูดังกลาว เปนการใหกูเพื่อซื้อ

รถจักรยานยนต ซื้อคอมพิวเตอร ซื้อเครื่องใชในครัวเรือน เพื่อทัศนศึกษา เพื่อซื้อเครื่องมือประกอบ

ธุรกิจ เปนตน ใหกูวงเงินกูไมเกิน 500,000.00 บาท การคิดดอกเบี้ยในเดือนที่ 1-3 สอ.มช.ไมคิด

ดอกเบี้ย เรียกเก็บเฉพาะเงินตน ในเดือนที่ 4-6 อัตราดอกเบี้ย 5.75 ปรากฏวา สมาชิกมากูใหมโดย

หักกลบลบหนี้เงินกูเดิม การกูจึงเริ่มใหม ในเดือนที่ 1-3 จะไมคิดดอกเบี้ย สอ.มช.จึงไดแกไขหลัก

เกณฑเงินกูดังกลาว โดยสมาชิกที่มากูตามหลักเกณฑนี้ หากกูใหมจะไมใหหักกลบลบหนี้เดิม  แตจะ

ใหเปนสัญญาที่สอง ซึ่งแกไขในขอ 3(2) สําหรับเนื้อหาอื่น ๆ ยังคงเดิม 

(3.2) แกไขประกาศหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2563
   สอ.มช.ไดทําการแกไขประกาศหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญ พ.ศ. 2563 จํานวน 

2 ครั้ง เพื่อแกไขขยายจํานวนเทาของเงินไดรายเดือนของสมาชิก และขยายวงเงินกู รวมทั้งแกไขขอ 

2.3 ใหสอดคลองกับคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้

   ขอ 2.1 เพื่อขยายวงเงินกู จากเดิมวงเงินกูสูงสุดไมเกิน 2,000,000.00 บาท เปน

 สูงสุดไมเกิน 2,500,000.00 บาท
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   ขอ 2.2 เพ่ือขยายจํานวนเทาของการใหเงินกูแกสมาชิก จากเดิมใหสมาชิกกูไดไม

เกิน 50 เทาของเงินไดรายเดือน แกไขเปนกูไดไมเกิน 60 เทาของเงินไดรายเดือน เพื่อเปนการชวย

เหลือสมาชิกที่ประสงคจะลดภาระการชําระหนี้รายเดือนในเจาหนี้อื่น ๆ

   ขอ 2.3 เดิม สอ.มช.ไดกําหนดใหสมาชิกท่ีจะกูเงินสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกัน จะ

ตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มช. เพ่ือสามารถนําเงินดังกลาวมาชําระหน้ีได กรณีท่ี

สมาชิกเสียชีวิต แตเนื่องจากการกําหนดดังกลาวขัดกับแนวทางปฏิบัติในการกําหนดหลักประกันฯ 

ของกรมสงเสริมสหกรณ จึงขอตัดขอความดังกลาวออก และใหกําหนดเปนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกรณี

สมาชิกกูสามัญโดยใชบุคคลคํ้าประกันนั้นจะตองมีหลักประกันที่เห็นวาเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเปน

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหดวย

   ขอ 3.5.3 ผูคํ้าประกันหนึ่งคนจะคํ้าประกันบุคคลอื่นไดไมเกิน 4 คน (เดิมกําหนด

ไวไมเกิน 3 คน)

   สําหรับเนื้อหาในขออื่น ๆ ยังคงเดิม

(3.3) แกไขประกาศเร่ืองหลักเกณฑการใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหสําหรับ
สมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) พ.ศ. 2563 เพ่ือกูสัญญาท่ีสอง

สอ.มช. ไดแกไขประกาศหลักเกณฑการใหเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหสําหรับ

สมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) โดยแกไขในขอ 10 ซ่ึงเดิมกําหนดวากรณีท่ี

ผูกูมีหน้ีเงินกูสามัญ หรือเงินกูตามหลักเกณฑนี้เดิมเหลืออยู จะขอกูเงินเพิ่มเติมอีกไมได แตหากมี

ความประสงคจะขอกูเงินเพิ่มเติมอีก สหกรณจะจายเงินใหโดยวิธีการหักกลบลบหนี้ใหเหลือเพียง

สัญญาเดียว ดังนั้น เพื่อใหสมาชิกที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สามารถกูเพื่อการเคหะ

สงเคราะหเปนสัญญาที่สอง จึงไดแกไขขอ 10 เปน “ในกรณีที่ผูกูมีหนี้เงินกูสามัญเดิมเหลืออยู แตมี

ความประสงคจะขอกูเงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหเพ่ิมเติมอีก สามารถกูเงินไดโดยทําเปนสัญญา

ท่ีสอง”



29รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

 (3.4) กําหนดหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญเบิกเกินบัญชี พ.ศ. 2563
สอ.มช. ไดกําหนดประกาศหลักเกณฑการใหเงินกูสามัญเบิกเกินบัญชี พ.ศ. 2563 ซึ่ง

เปนการใหกูสามัญแบบใหม สมาชิกสามัญท่ีมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา 6 เดือน กูไดไมเกิน 5 เทา

ของเงินไดรายเดือน แตไมเกิน 100,000.00 บาท และไมเกินจํานวนเงินหุนท่ีมีอยูในสหกรณ สามารถย่ืนกู

และทําสัญญากูไวกับสหกรณ เมื่อประสงคจะใชเงินจะสามารถมาเบิกถอนเงินไดท่ีสหกรณท้ังจํานวน  

หรือบางสวนของวงเงินที่ทําสัญญาเงินกูไว การชําระหนี้สหกรณจะเรียกเก็บเงินกูรายเดือนของเงินกู

ประเภทนี้ โดยเก็บเฉเพาะดอกเบี้ยเงินกูเทานั้น สวนเงินตน สมาชิกสามารถนําเงินมาชําระไดตาม

ความประสงค สมาชิกที่มีภาระหนี้เงินกูเต็มตามจํานวนทุนเรือนหุนแลว ไมสามารถกูเงินประเภทนี้

ไดอีก

 (3.5) ยกเลิกประกาศการพิมพใบเสร็จรับเงิน 
  เมื่อป 2562 สอ.มช.ไดยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินประจําเดือนสําหรับสมาชิก 

ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม (สมาชิกที่ปฏิบัติงานคณะ/สถาบัน/สํานักตาง ๆ) แตยังคงพิมพ

ใบเสร็จรับเงินใหแกสมาชิกเดิม คือสมาชิกที่ไมไดปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว แตยังคง

สมาชิกภาพอยูนั้น ในป 2563 สอ.มช.ไดประกาศยกเลิกการพิมพใบเสร็จรับเงินที่เปนกระดาษ แตให

จัดเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  เน่ืองจากปจจุบัน สอ.มช. ไดมี Application 

ซ่ึงสมาชิกสามารถดูยอดเงินฝาก เงินกู จํานวนหุน ขาวสารสหกรณ ตลอดจนดูใบเสร็จประจําเดือนของ

ตนเองได ดังน้ัน เพ่ือใหการพิมพใบเสร็จรับเงินประจําเดือนของสมาชิกเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

และเปนการลดคาใชจายคาแบบพิมพ

 (3.6) แกไขประกาศหลักเกณฑการจายเงินกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2563
  ตามที่ สอ.มช.ไดกําหนดจายเงินสวัสดิการกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิกและสมาชิก

สมทบ โดยจายสมาชิกตามขอ 34(1.1) - (1.6) ที่มีอายุ 61 บริบูรณขึ้นไปและเปนสมาชิกกองทุนฯ 

ครบ 8 ป มีสิทธิ์รับเงินกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก โดยสหกรณจะจายเงินใหดังนี้

  ปที่ 1 ไดรับเงิน 1,000.- บาท

  ปที่ 2 ไดรับเงิน 2,000.- บาท 

  ปที่ 3 ไดรับเงิน 3,000.- บาท

  ปที่ 4 ไดรับเงิน 4,000.- บาท

  ปที่ 5 ขึ้นไป ไดรับเงินปละ 5,000.- บาท   
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  ทั้งนี้การรับเงินดังกลาว สมาชิกกองทุนฯ จะไดรับเงินรวมกันแลวไมเกิน 100,000.00 บาท

และ ขอ 34 (1.7) - (1.8) เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ (ยกเวนคูสมรส) ที่มีอายุ 61 ป บริบูรณขึ้นไปและ          

เปนสมาชิกกองทุนฯ ครบ 16 ป และมีหุนสหกรณไมตํ่ากวา 80,000.- บาท เมื่อมีคุณสมบัติครบแลว

มีสิทธิ์รับเงินกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก โดยสหกรณจะจายเงินใหดังนี้

    ปที่ 1 ไดรับเงิน 1,000.- บาท

    ปที่ 2 ไดรับเงิน 1,500.- บาท 

    ปที่ 3 ไดรับเงิน 2,500.- บาท

    ปที่ 4 ไดรับเงิน 3,000.- บาท

    ปที่ 5 ขึ้นไป ไดรับเงินปละ 4,000.- บาท   

  ท้ังน้ี การรับเงินดังกลาว สมาชิกกองทุนฯ จะไดรับเงินรวมกันแลวไมเกิน 80,000.00 บาท 

น้ัน โดยในประกาศกําหนดโอนเงินเขาบัญชีสมาชิกในวันทําการถัดไปในวันคลายวันเกิดของสมาชิก  

ในป 2563 สอ.มช. ไดเปลี่ยนแปลงการจายเงินดังกลาว เปนโอนเงินเขาบัญชีสมาชิกที่มีอยูในสหกรณ

ดังนี้

  1) สมาชิกที่มีวันคลายวันเกิด ระหวางวันที่ 1 - 15 สหกรณโอนเงินกองทุนรวมใจเขาบัญชี

สมาชิก ในวันท่ี 15 ของเดือน แตหากตรงกับวันหยุด สหกรณจะโอนในวันทําการสุดทายกอนวันท่ี 15

  2) สมาชิกที่มีวันคลายวันเกิดระหวางวันที่ 16 - 31 สหกรณโอนเงินกองทุนรวมใจเขาบัญชี

สมาชิก ในวันทําการสุดทายของเดือน

   กรณีสมาชิกมีหนี ้ส ินคงคางกับสหกรณ สหกรณจะนําเงินกองทุนรวมใจที ่พึงไดรับนี ้

ไปชําระหนี ้ที ่คางอยู ทั ้งหมดกอน หากมีเงินเหลือจึงจะจายใหแกสมาชิกตอไป

  (3.7) ประกาศเร่ืองนโยบายการควบคุมภายในและการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ

สอ.มช. ไดกําหนดนโยบายควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานสารสนเทศ 

เพื่อใหการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอ.มช.มีประสิทธิภาพ มี

ความมั่นคงปลอดภัยเชื่อถือได และสามารถใหบริการไดอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถปองกันปญหา

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะที่ไมถูกตองและการถูกคุกคาม

จากภัยตาง ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณได อีกทั้งเปนการดําเนินการใหสอดคลองกับ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยมาตรฐานขั้นตํ่าในการควบคุมภายในและการรักษาความ

ปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล 

พ.ศ. 2553  
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 1.2  การปรับโครงสรางหนี้ และการผอนผันการชําระหนี้ของสมาชิก และสหกรณอื่นกู
    ในตนป 2563 ไดเกิดกรณีแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสง

ผลกระทบตอหลายภาคสวนรวมถึงสมาชิก สอ.มช. ดวย เน่ืองจากสมาชิกไมไดทํางานเสริม และสมาชิก

บางครอบครัวไมสามารถคาขายได สอ.มช.เห็นวาเพ่ือชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก 

จึงมีมติผอนผันการชําระหน้ี จึงไดออกมาตรการใหการชวยเหลือสมาชิก โดยสมาชิกสามารถแจงความ

จํานงขอลดการชําระหน้ีได แตท้ังน้ี ไมเกิน 6 เดือน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนท่ีสมาชิกไดรับ มีสมาชิก

แจงเร่ืองขอผอนผันการชําระในกรณีน้ีรวม 94 คน

  นอกจากนี้ ในระหวางป สอ.มช. ไดปรับโครงสรางหนี้ และผอนผันการชําระหนี้ ใหกับ

สมาชิกและอดีตสมาชิก เน่ืองจากมีปญหาการชําระหน้ี เชน ลาออกจากราชการ รับชําระหน้ีแทนใน

ฐานะผูค้ําประกัน เปนตน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาปรับโครงสรางหนี้ และผอนผันการ

ชําระหนี้แกสมาชิกเปนรายๆไป ตามความเหมาะสม เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก  

โดยในป 2563 ไดพิจารณาปรับโครงสรางหนี้สมาชิก จํานวน 4 ราย และผอนผันการชําระหนี้สมาชิก

จํานวน 7 ราย นอกจากน้ี ยังไดผอนผันการชําระหน้ีของสหกรณลูกหน้ี จํานวน 1 ราย 

 1.3  การรับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอื่น และสมาชิก สอ.มช. โอนไปยังสหกรณอื่น 

ในระหวางป 2563 สอ.มช. รับโอนสมาชิกจากสหกรณออมทรัพยอ่ืน จํานวน 3 ราย เน่ืองจาก

สมาชิกไดยายมาปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงการโอนยายจะโอนทุนเรือนหุนและหน้ี (ถามี) 

มายัง สอ.มช. นอกจากน้ี มีสมาชิก สอ.มช.ไดยายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน จึงโอนสมาชิกภาพไปยังสหกรณ

ออมทรัพยน้ัน ๆ อีกจํานวน 2 ราย 

 1.4  การกูเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และตั๋วสัญญาใชเงิน
   ในป 2563 ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ไดมีมติกําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืม และค้ํา

ประกัน จํานวน 1,000,000,000.00 บาท เพ่ือรักษาสภาพคลองในการทําธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึง สอ.มช. 

ไดทําสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและต๋ัวสัญญาใชเงินกับธนาคารตางๆ รวมเปนเงิน 1,000,000,000.00 บาท

โดยใช  เงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือหุนกู คําประกัน ดังน้ี

วงเงินเบิกเกินบัญชี
  (1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร   1,000,000.00 บาท

      (2) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลมหาราช  3,000,000.00 บาท
      (3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ 2,000,000.00 บาท

      (4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาเมญา 50,000,000.00 บาท 

(5) ธนาคารไอซีบีซี จํากัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม  149,000,000.00 บาท

รวม  205,000,000.00 บาท
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วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน
(1) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 335,000,000.00 บาท

  (2) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  สาขาเมญา 310,000,000.00 บาท

 (3) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ 150,000,000.00 บาท

รวม       795,000,000.00 บาท

 1.5 การจัดงานทําบุญในโอกาสครบรอบวันคลายวันสถาปนา
  เน่ืองในวันท่ี 27 เมษายน ของทุก ๆ ป เปนวันครบรอบวันคลายวันสถาปนา ซ่ึงในป 2563 

สอ.มช. ครบรอบ 44 ป ดังน้ันในวันท่ี 25 เมษายน 2563 จึงไดนิมนตพระมาทําบุญสืบชะตา (ชวงเชา) 

เพ่ือเปนสิริมงคล แก สอ.มช. รวมท้ังอุทิศสวนกุศลไปยังสมาชิกและเจาหนาท่ีท่ีลวงลับ ปน้ี มอบเงิน

โดยโอนเงินใหแกหนวยงานท่ีใหการชวยเหลือผูดอยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม และไดทําพิธีรดน้ําดําหัว

อดีตประธานกรรมการ กรรมการ และสมาชิกอาวุโส ณ หองประชุมช้ัน 3 สอ.มช. 

 1.6 การสรรหากรรมการดําเนินการ
ในปบัญชี 2563 กรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดท่ี 46 จะครบวาระในวันท่ี 12 กุมภาพันธ

2564 ซ่ึงกรรมการบางทานจะอยูตอในชุดท่ี 47 และมีบางทานครบวาระแลว ซ่ึงกรรมการท่ีครบวาระ 

มีดังนี้

 กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย
  1) รองศาสตราจารย นายแพทยอํานาจ อยูสุข  รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

      และกิจการพิเศษ (ครบ 2 วาระ) 

  2) ผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.นฤมนัส คอวนิช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

         (ครบ 1 วาระ)

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  1) ผูชวยศาสตราจารยชาตรี  เรืองเดชณรงค     สังกัดคณะนิติศาสตร

                                                                    ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ (ครบ 2 วาระ) 

  2) รองศาสตราจารย ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ   สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

                                                                    ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (ครบ 2 วาระ)
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กรรมการผูแทนกลุมงาน  
  1) รองศาสตราจารย ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ  กรรมการผูแทนกลุมงานท่ี 1 (ครบ 2 วาระ)

2) นายเดชา  พรึงลําภู    กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 2 (ครบ 2 วาระ)

  3) ดร.สมทบ พาจรทิศ    กรรมการผูแทนกลุมงานที่ 2 (ครบ 1 วาระ)

 การสรรหากรรมการดําเนินการ ประจําป 2563 สอ.มช. ไดขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม เสนอช่ือกรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับการเลือกต้ัง 

และรวมเปนกรรมการดําเนินการ สอ.มช. ชุดท่ี 47 จํานวน 4 ทาน ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดใหการ

สนับสนุนเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยสงผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้

กรรมการผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัย
           (1) รองศาสตราจารยโรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ฝายวิเทศสัมพันธ

       ส่ือสารองคกร นักศึกษาเกาสัมพันธ

      ประชาสัมพันธ (วาระท่ี 1 ปท่ี 1)

      (2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทันตแพทยนฤมนัส คอวนิช  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 

      (วาระท่ี 2 ปท่ี 1)

      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
            (1)  ผูชวยศาสตราจารยศักด์ิชาย จินะวงค     สังกัดคณะนิติศาสตร

                            ผูทรงคุณวุฒิดานสหกรณ 

      (วาระท่ี 1 ปท่ี 1)

  (2) รองศาสตราจารย ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช  สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี (วาระท่ี 1 ปท่ี 1)

     สําหรับกรรมการผูแทนกลุมงาน หนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสงผูแทนมา

รวมเปนคณะกรรมการสรรหา รวมจํานวน 32 คน โดยมี นายวราวุธ อภิวงศ เปนประธานกรรมการ

สรรหา และ นางสาวฐิติรัตน ตันติวัฒน เปนกรรมการและเลขานุการ ไดดําเนินการสรรหากรรมการ

จากการออกเสียงของสมาชิกเดิม โดยทางไปรษณีย การสรรหาลวงหนา ระหวางวันท่ี 12 - 13 พฤศจิกายน

 2563 และการสรรหาตามหนวยงานท่ีสมาชิกสังกัด วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ไดกรรมการผูแทน

กลุมงาน จํานวน 3 ทาน เพ่ือเสนอช่ือตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ดังมีรายช่ือตอไปน้ี

           1) ผูชวยศาสตราจารยปฐม ปฐมธนพงศ  ผูแทนกลุมงานท่ี 1 สังกัดสมาชิกเดิม (คณะเทคนิคการแพทย)

      2) ดร.สมทบ พาจรทิศ                 ผูแทนกลุมงานท่ี 2 สังกัดสมาชิกเดิม (คณะเทคนิคการแพทย)

      3) นายพงศพันธ  รัตนะ               ผูแทนกลุมงานท่ี 2 สังกัดสมาชิกเดิม (คณะแพทยศาสตร)
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 1.7  การแสดงความขอบคุณเจาหนาที่รับ – สง หนังสือ
   ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินกิจการมา สอ.มช. จะไดรับความรวมมือ และชวยเหลือจาก     

เจาหนาที่รับ-สงหนังสือของหนวยงานตางๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการจัดสงหนังสือ 

หรือขาวสารประชาสัมพันธของ สอ.มช. ไปยังสมาชิกในสังกัดตาง ๆ ไดรับทราบโดยทั ่วถึงกัน  

เพื่อแทนความขอบคุณในความรวมมือดวยดีตลอดมา สอ.มช. จึงไดมอบของที่ระลึกเปนของขวัญ

ปใหมใหแกเจาหนาที่รับ - สง หนังสือของหนวยงานตาง ๆ

2. งานสนับสนุนงานบริหาร
2.1  การบริหารความเสี่ยง 
ในป 2563 สอ.มช. ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดทําแนวทาง กําหนดขอบเขต

 และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงานตางๆ ของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงได กําหนดกรอบ ขอบเขต และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยยึดเกณฑของ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยมาปรับใช และประเมิน กับ สอ.มช. ประกอบดวย 5 ดาน 

ไดแก ดานกลยุทธ ดานเครดิต ดานการตลาด ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ ผลการประเมิน

ไดคะแนน 87.51 ระดับ A+  ดีเยี่ยมเกินความคาดหมาย รายละเอียดดังนี้

1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ ผลประเมินความเสีย่ง

หัวขอ
ระดับคะแนน

0 1 2 3 4
1. มีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธอยางชัดเจน และถูกนำไปใช //
2. มีการติดตาม ประเมินผลงาน และทบทวนแผนรายปอยางเปนระบบ //
3. กอนออกผลิตภัณฑทางการเงิน หรือสวัสดิการ ไดมีการกำหนดกลุ มเปาหมายที่ชัดเจน และมีการ
วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เชน การวิเคราะหโครงสรางทางการเงิน ตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
สหกรณ การวิเคราะหโครงสรางอายุของสมาชิก อัตราการเสียชีวิต ฯลฯ เปนตน

//

4. มีการเตรียมสรางกรรมการทดแทนเพื่อความตอเนื่องในการดำเนินธุรกจิ //
5. มีการเตรียมสรางผูจัดการ รองผูจัดการ ผูจัดการฝาย หรือหัวหนาฝายทดแทน เพ่ือความตอเนื่องในการ
ดำเนินธุรกิจ

//

รวม 16
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2. ความเสี่ยงดานเครดิต ผลประเมินความเสีย่ง

หัวขอ
ระดับคะแนน

0 1 2 3 4
1. มีการกำหนดระเบียบของคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอื่น และถือ
ใชอยางเครงครัด

//

2. สหกรณมีฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และนำมาใชในการบริหารลูกหน้ี //

3. การใหเงินกูอยูบนฐานของความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากรายไดประจำ (รายไดประจำ = 
เงินเดือนรวมกับเงินประจำตำแหนง)

//

4. สหกรณกำหนดวงเงินกูตามประเภทของสมาชกิ //
5. ระยะเวลาการคืนเงินกูของสมาชิก เปนไปตามคำแนะนำของกรมสงเสริมสหกรณ ทั้งเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ

//

6. สมาชิกผูกูมีรายไดประจำคงเหลือเปนไปตามคำแนะนำของกรมสงเสริมสหกรณ //
7. สหกรณมกีลไกในการประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดหักเงินใหกับสหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ //

8. สหกรณมีการบริหารลูกหนี้ กับลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ำกวาคุณภาพ ลูกหนี้ระหวางดำเนินคดี ลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาอยางมปีระสิทธภิาพ

     - สมาชิกสหกรณ //
     - สหกรณอื่น //
9. การนำเงินของสหกรณไปฝากและ/หรือลงทุนไดคำนึงถึงความมั่นคง และความสามารถในการชำระคืน
ขององคกรน้ัน

//

รวม 37

3. ความเสี่ยงดานการตลาด ผลประเมินความเสีย่ง

หัวขอ
ระดับคะแนน

0 1 2 3 4

1. มีการกำหนดเปาหมายเงินปนผลในระดับที่สอดคลองกับตลาดการเงิน //

2. มีการรายงานตนทุน และผลตอบแทนเปนประจำทุกเดือน //

3. มีการฝากและลงทุนโดยเปรียบเทียบอันดับความนาเชื่อถือ อัตราผลตอบแทน และอายุของตราสารของ
หลักทรัพยตาง ๆ

//

4. มีการกำหนดระเบียบขั้นตอนในการอนุมัติการฝาก หรือการลงทุนท่ีชัดเจน ไมขัดตอกฎหมาย //

รวม 15
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4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ผลประเมินความเสีย่ง

หัวขอ ระดับคะแนน

0 1 2 3 4

1. มีการจัดทำประมาณการเงินสดรับจาย (Cash Flow Projection) รายป รายเดือน รายสัปดาห รายวัน 
ใหคณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอำนวยการแลวแตกรณีไดทราบ

//

2. มีแผนระดมเงินฝาก และ/หรือคาหุนที่สอดคลองกับแผนการฝากและ/หรือการลงทุนประจำป //

3. สหกรณจัดสรรเงินกูใหไดตามแผนการใหเงินกู (สมาชิกหรือสหกรณอื่น) เปนรายเดือน //

4. มีการศึกษา วิเคราะห และประมวลผลขอมูลเงินฝาก/ทุนเรือนหุนแยกตามขนาดของเงินฝาก/ทุนเรือน
หุน (จำนวนเงินฝาก/ทุนเรือนหุน และจำนวนเงิน) และพฤติกรรมการฝาก/ถอนเงิน การถือหุน/การถอนหุน
คืนของสมาชิกและสมาชิกสมทบ และนำไปใชในการบริหารจัดการสภาพคลอง

//

5. มีแผนในการจัดการสภาพคลองในสถานการณฉุกเฉินหรือวิกฤต เชน การจัดทำรายการและจัดลำดับ
หลักทรัพยที่เปลี่ยนเปนเงินสดโดยจัดเรียงตามความคลองตัว และเพื่อองคกรไดรับผลประโยชนสูงสุด มี
แหลงเงินที่สหกรณสามารถกูยืมไดอยางเรงดวน มีกลยุทธในการชะลอการถอนเงินฝาก

//

6. มีแผนในการจัดหาสภาพคลองเพื่อจายเงินปนผลใหไดทันที เมื่อท่ีประชุมใหญไดอนุมัติในการจัดสรรกำไร
สทุธิประจำป

//

รวม 23

5. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ ผลประเมินความเสีย่ง

หัวขอ
ระดับคะแนน

0 1 2 3 4
1. มีการจัดทำโครงสรางองคกรของฝายจัดการ พรอมระบุคุณลักษณะตำแหนงงาน และงานที่มอบหมาย
อยางครบถวน

//

2. มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน //
3. มีการจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แผนบริหาร
ความเส่ียง และปลูกฝงจิตสำนึกทุกฝายจนเปนวัฒนธรรมขององคกรในการบริหารความเส่ียง

//

4. มีการจัดทำขอมูลความเสียหาย ( Incidents report) ที่รวบรวมขึ้นจากที่เกิดขึ้นจริง และรายงานให
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณพิจารณาทุกเดือน

//

5. มีการนำกิจกรรมควบคุมมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือผังกระบวนการทำงาน รวมทั้งคูมือการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ ๆ

//

6. ผลการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ (กตส.) ถูกนำมาแจงให
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณไดพิจารณาอยางจริงจัง

//

7. มีการจัดทำแผนสำรองระบบขอมูล และระบบงานขอมูลสำรอง เพื ่อความปลอดภัย รองรับกรณี
ระบบงานขัดของ และแผนรองรับการดำเนินงานธุรกิจตอเนื่อง

//

รวม 21
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สรุปผลการประเมินการบริหารความเส่ียงของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จำกัด
การบริหารความเส่ียงของสหกรณออม
ทรัพย

จำนวนขอ
ในการ
ประเมิน

คะแนนดิบขอละ 
4 คะแนน (รวม 
128 คะแนน)

คะแนนเตม็ 
(100 

คะแนน)

คะแนนดิบที่
ประเมินได

คะแนนถวงน้ำหนัก
(รวม 100 คะแนน) 

โดยคูณคาถวง
น้ำหนักขอละ 

0.7813
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 5 20 15.63 16 12.50

2. ความเสี่ยงดานเครดติ 10 40 31.25 37 28.91

3. ความเสี่ยงดานการตลาด 4 16 12.50 15 11.72

4. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 6 24 18.75 23 17.97

5. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ 7 28 21.88 21 16.41

รวม 32 128 100.00 112 87.51

หมายเหตุ ชั้นคุณภาพ

þ ดีเยี่ยมเกินความคาดหมาย (A+), ดีเยี่ยม(A), ดี (B+), คอนขางดี (B) ดีเยี่ยมเกินความคาดหมาย
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่ ้

  สอ.มช. โดยคณะกรรมการและฝายจัดการท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงแตละดาน ไดนําขอเสนอแนะ
ขางตนไปดําเนินการในสวนท่ีสามารถจัดทําไดและบรรจุไวในแผนงานโครงการประจําป 2564 

3. แผนงานบริหารงานบุคคล
3.1 การเวียนงานของเจาหนาที่

   เพ่ือใหเจาหนาท่ีทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูงาน พัฒนาตนเอง และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได
จึงไดมีการเวียนงานในงานธุรการ โดยไดมอบหมายให นางรมิดา อินทรปรีชา ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหาร
งานท่ัวไปอาวุโส จากเดิมปฏิบัติงานดานธุรการ ไปปฏิบัติงานประชาสัมพันธ และใหนางสาวนนทลี 
ศรีสวาง เจาหนาท่ีประชาสัมพันธมาปฏิบัติงานดานธุรการ 

คณะกรรมการบริหารความเสียงมีขอเสนอแนะดังนี้

โ ฝ ั ี่ ี่  ั ี่   ไ  ํ 
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ข. แผนงานธุรกิจ

1. งานธุรกิจ
    1.1  ทุนเรือนหุน
          ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สมาชิกไดออมเงินเปนทุนเรือนหุน จํานวนท้ังส้ิน 378,705,094 หุน 

หรือมูลคาเทากับ 3,787,050,940.00 บาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากป 2562 เทากับ 294,863,550.00 บาท 

คิดเปนรอยละ 8.44 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 24,571,962.50 บาท

 1.2 เงินรับฝาก
   (1) จํานวนบัญชีและเงินรับฝาก
               ในป 2563 มีบัญชีเงินฝาก จํานวน 20,828 บัญชี เปนเงิน 6,558,582,022.15 บาท 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทเงินฝาก ป 2562 ป 2563

จํานวน (บัญชี) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (บัญชี) จํานวนเงิน (บาท)
ออมทรัพย 12,021 244,577,581.75 12,398 305,495,820.83

ออมทรัพยพิเศษ 5,693 2,754,343,028.78 5,551 2,763,440,539.49

ประจํา 3,6,12  เดือน 1,029 2,212,763,954.41 1,167 2,700,845,698.79

ประจํา 36 เดือน 22 626,142,434.40 21 620,981,763.04

สะสมทรัพย 1,714 176,825,100.00 1,691 167,818,200.00

รวม 20,479 6,014,652,099.34 20,828 6,558,582,022.15
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 (2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ป 2563 เศรษฐกิจไทยเปดศักราชใหมดวยความหวังวาจะกลับมาขยายตัวดีกวาป 2562 

แตเม่ือมีการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ต้ังแตชวงตนป สงผลใหปน้ีเปนปท่ีเกิดความผันผวน ความ

ไมแนนอนอยางเห็นไดชัด ภาวะเศรษฐกิจเขาสูภาวะขาลง การบริโภคของภาคครัวเรือนลดลงตามราย

ไดของครัวเรือน คณะกรรมการนโนบายการเงิน (กนง.) มีการปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายลงหลายคร้ัง 

ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับภาวะตลาดการเงิน สอ.มช. จึงไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ดังน้ี  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทตางๆ ในป 2562 และ 2563
ประเภทเงินฝาก วงเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย

26 พ.ย. 62 20 ม.ค. 63 23 มี.ค. 63 22 พ.ค. 63 15 ธ.ค. 63

ออมทรัพย ทุกวงเงิน 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85

ออมทรัพยพิเศษ
ไมเกิน 1 ลานบาท 1.65 1.65 1.50 1.25 1.10

ตั้งแต 1 ลานบาท แตไมเกิน 3 ลานบาท 1.70 1.70 1.55 1.30 1.15

ตั้งแต 3 ลานบาท แตไมเกิน 5 ลานบาท 1.75 1.75 1.60 1.35 1.20

ฝากเกิน 5 ลานบาทขึ้นไป 1.80 1.80 1.65 1.40 1.25

ประจํา
   
ประจํา 3 เดือน

ไมถึง 5 แสนบาท 2.00 2.00 1.85 1.60 1.45

ตั้งแต 5 แสนบาท แตไมถึง 1 ลานบาท 2.10 2.10 1.95 1.70 1.55

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 2.20 2.20 2.05 1.80 1.65

 ประจํา 6 เดือน ไมถึง 5 แสนบาท 2.10 2.10 1.95 1.70 1.55

ตั้งแต 5 แสนบาท แตไมถึง 1 ลานบาท 2.20 2.20 2.05 1.80 1.65

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 2.30 2.30 2.15 1.90 1.75

ประจํา 12 เดือน ไมถึง 5 แสนบาท 2.35 2.35 2.05 1.80 1.65

ตั้งแต 5 แสนบาท แตไมถึง 1 ลานบาท 2.45 2.45 2.15 1.90 1.75

ตั้งแต 1 ลานบาทขึ้นไป 2.55 2.55 2.25 2.00 1.85

สะสมทรัพย ไมเกินเดือนละ 25,000.00 บาท 3.80 3.80 3.80 3.80 3.65
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 1.3 การใหบริการเงินกูแกสมาชิก
  (1) จํานวนเงินกู
            ในป 2563 สมาชิกมาใชบริการดานสินเชื่อประเภทตางๆ จํานวน 9,939 สัญญา เปน

เงินจํานวน 1,847,672,431.11 บาท ดังรายละเอียดประเภทตาง ๆ แสดงในตารางดังนี้

การใหบริการสินเชื่อประเภทตาง ๆ แกสมาชิก ระหวางป 2562 และป 2563

ประเภทเงินกู   ป 2562 ป 2563
จํานวน 
(สัญญา)

จํานวนเงิน
(บาท)

จํานวน 
(สัญญา)

จํานวนเงิน
(บาท)

เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6,623 199,510,164.00 6,493 214,432,100.00

สามัญ
- สามัญท่ัวไป 3,263 1,378,162,400.00 3,161 1,385,809,371.11

- การศึกษาบุตรของสมาชิก 26 2,806,900.00 20 2,169,700.00

- อุปกรณการสื่อสาร/ทัศนศึกษา 27 1,386,940.00 27 2,881,260.00

 เครื่องใชในครัวเรือน

- ใชอสังหาริมทรัพย/เงินฝากคําประกัน 91 45,620,200.00 90 45,320,300.00

พิเศษ
- การเคหะสงเคราะห 9 9,232,000.00 51 91,386,100.00

- การเคหะสงเคราะหโครงการพิเศษ 91 80,140,200.00 15 14,272,600.00

- สงเสริมฐานะความม่ันคง 96 93,215,000.00 82 91,401,000.00

รวม 10,226 1,810,073,804.00 9,939 1,847,672,431.11
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(2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู
   ป 2563 ภาวะอัตราดอกเบ้ียในตลาดการเงินลดลง สอ.มช. ไดปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินให
สมาชิกกูลง  ดังนี้

ประเภทเงินกู อัตราดอกเบี้ย
22 พ.ย. 62 26 มี.ค. 63 26 พ.ค. 63 25 ธ.ค. 63

เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 6.30 6.15 5.95 5.80

สามัญ
- สามัญทั่วไป 6.30 6.15 5.95 5.80

- การศึกษาบุตรของสมาชิก 4.30 4.15 3.95 3.80

- อุปกรณการสื่อสาร/ทัศนศึกษา 6.30 6.15 5.95 5.80

- เครื่องใชในครัวเรือน 6.30 6.15 5.95 5.80

- ใชอสังหาริมทรัพยคําประกัน 5.80 5.65 5.45 5.30

- ใชเงินรับฝากคําประกัน 4.65 4.50 4.30 4.15

- ใชทุนเรือนหุนคําประกัน 5.90 5.75 5.55 5.40

พิเศษ
- เงินกูโครงการพิเศษ (อัตราดอกเบ้ียคงท่ี 3 ป) 5.25 5.25 5.05 4.90

- การเคหะสงเคราะห /สงเสริมฐานะความม่ันคง

    กรณีใชอสังหาริมทรัพยคําประกัน 5.80 5.65 5.45 5.30

    กรณีใชเงินรับฝากคําประกัน 4.65 4.50 4.30 4.15

    กรณีใชทุนเรือนหุนคําประกัน 5.90 5.75 5.55 5.40
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 1.4  การใหบริการเงินกูแกสหกรณออมทรัพยอื่น
    การบริหารการเงินของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการจะนําเงินไปฝากหรือลงทุนตาม

กรอบกฎหมายของสหกรณกําหนดใหกระทําไดเทาน้ัน ซ่ึงในป 2563 สอ.มช. มีสภาพคลองคงเหลือ

หลังจากใหสมาชิกกูยืมแลว จึงนําไปลงทุนในตราสารหน้ี พันธบัตรรัฐบาล นําฝากสถาบันการเงินและ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และใหสหกรณอ่ืนกู ซ่ึงจํานวนเงินกูท่ีใหสหกรณผูขอ

กูสหกรณหน่ึง ๆ ตองไมเกินรอยละ 10 ของทุนเรือนหุน รวมกับทุนสํารองของ สอ.มช. แตเม่ือรวมหน้ี

เงินกูทุกรายของสหกรณผูขอกูแลว จะตองไมเกินวงเงินกูยืมและค้ําประกันท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ โดยใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณผูขอกูเปนผูค้ําประกัน โดยพิจารณา

สถานะการเงินและความม่ันคงของสหกรณน้ันๆเปนหลัก การปลอยสินเช่ือใหแกสหกรณอ่ืน แบงการ

กูเงินระยะตาง ๆ ดังน้ี

     1) เงินกูระยะสั้น วงเงินกูไมเกิน 50 ลานบาท ผอนชําระไมเกิน 12 เดือน

         2) เงินกูระยะปานกลาง วงเงินกูไมเกิน 100 ลานบาท  ผอนชําระไมเกิน 36 เดือน

         3) เงินกูระยะยาว 

        (3.1) วงเงินกูไมเกิน 50 ลานบาท ผอนชําระไมเกิน 60 เดือน

        (3.2) วงเงินกูไมเกิน 50 ลานบาท แตไมเกิน 75 ลานบาท ผอนชําระไมเกิน 80 เดือน

        (3.3) วงเงินกูไมเกิน 75 ลานบาทขึ้นไป แตไมเกิน 100 ลานบาท ผอนชําระไมเกิน 

                      100 เดือน

  ในกรณีท่ีวงเงินกูเกิน 100 ลานบาท ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนราย ๆ ไป

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สอ.มช. มียอดเงินใหสหกรณออมทรัพยอื่นกูคงเหลือ จํานวน 

1,403,466,397.50 บาท สอ.มช. ไดรับผลตอบแทนจากการใหสหกรณออมทรัพยอื่นกู เปนจํานวน

เงินทั้งสิ้น 53,304,393.09 บาท ดังนี้
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ยอดเงินคงเหลือใหสหกรณอื่นกูเปรียบเทียบระหวางป 2562 - ป 2563

เงินใหสหกรณอื่นกูระยะสั้น (ผอนชําระ 12 เดือน)

ภาค ป 2562 ป 2563
จํานวน 

(สหกรณ)
จํานวนเงิน 

(บาท)
จํานวน 

(สหกรณ)
จํานวนเงิน

(บาท)
ภาคเหนือ 4 132,487,000.00 8 304,150,894.00

ภาคกลาง 1 25,000,000.00 1 58,330,000.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 170,908,701.00 3 197,496,000.00

รวม 8 328,395,701.00 12 559,976,894.00

เงินใหสหกรณอื่นกูระยะปานกลาง (ผอนชําระ 36 เดิือน)

ภาค ป 2562 ป 2563
จํานวน 

(สหกรณ)
จํานวนเงิน 

(บาท)
จํานวน 

(สหกรณ)
จํานวนเงิน

(บาท)
ภาคเหนือ 6 250,563,822.50 3 18,535,511.75

ภาคกลาง 1 32,223,412.25 - -

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 392,905,028.50 7 343,935,492.75

รวม 16 675,692,263.25 10 362,471,004.50

เงินใหสหกรณอื่นกูระยะยาว (ผอนชําระ 60 เดือน)

ภาค ป 2562 ป 2563

จํานวน 
(สหกรณ)

จํานวนเงิน 
(บาท)

จํานวน 
(สหกรณ)

จํานวนเงิน
(บาท)

ภาคเหนือ 7 171,560,297.25 5 203,538,666.00

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 190,278,031.00 2 108,327,000.00

ภาคใต 1 87,764,899.75 5 169,152,833.00

รวม 13 449,603,228.00 12 481,018,499.00



45รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

     อัตราดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกู
  ป 2563 สอ.มช.ไดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินใหสหกรณอื่นกู ดังนี้

ประเภทเงินกู ป 2562 ป 2563
30 ส.ค. 31 ม.ค. 28 ก.พ. 31 มี.ค. 30 ธ.ค.

ระยะสั้น  3.60 3.50 3.40 3.15 3.00

ระยะปานกลาง 3.90 3.85 3.85 3.40 3.25

ระยะยาว  4.40 4.30 4.30 3.95 3.80

    1.5  เงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้
 คณะกรรมการดําเนินการมีนโยบายนําเงินท่ีเหลือจากการปลอยเงินกูใหแกสมาชิก และสหกรณ

ออมทรัพยอ่ืนกูยืม ไปลงทุนเพ่ือบริหารใหเกิดประโยชนสรางรายไดใหแกสหกรณสูงสุด โดยนําเงินไป

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหน้ี ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือต้ังแตระดับ A- ข้ึนไป 

วงเงินไมเกินรอยละ 25 ของทุนดําเนินงาน ในป 2563 มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหน้ี

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แยกรายละเอียดไดดังน้ี

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ 

ที่ ชื่อสถาบัน ระยะ
เวลา

วันที่ฝาก ครบกําหนด อัตรา
ดอกเบี้ย

จํานวนเงิน
(บาท)

1 พันธบัตรออมทรัพยพิเศษ รุน “สุขกันเถอะเรา” 10 ป 19 ม.ค. 58 19 ม.ค. 68 3/4/5 25,000,000.00

2 พันธบัตร รุน “กาวไปดวยกัน” 7 ป 8 ก.ย. 63 26 ส.ค. 70 2.20 40,000,000.00

รวม 65,000,000.00
1 หุน บ.เอ็ม บี เค (หุนไมดอยสิทธ) 10 ป 24 ก.ค. 55 24 ก.ค. 65 4.93  30,000,000.00 

2 หุนกู บมจ.ทุนธนชาต 10 ป 22 ต.ค. 56 22 ต.ค. 66 5.00  30,000,000.00 

3 หุนกู บ.ซีพีออลล จํากัด(มหาชน) ชุดที่ 2 7 ป 18 มี.ค. 59 18 มี.ค. 66 3.40  50,000,000.00 

4 หุนกู บ.ซีพีออลล จํากัด(มหาชน) ชุดที่ 3 10 ป 18 มี.ค. 59 18 มี.ค. 69 4.00  50,000,000.00 

5 หุนกู บ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) 7 ป 15 ก.ค. 59 15 ก.ค. 66 3.09  100,000,000.00 

6 หุนกู บมจ.เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด ชุดท่ี 4 10 ป 7 ก.ย. 59 7 ก.ย. 69 3.80  100,000,000.00 

7 หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด(มหาชน) ชุดที่5 10 ป 8 ธ.ค. 59 8 ธ.ค. 69 4.27  100,000,000.00 

8 หุนกู บมจ.บัตรกรุงไทย จํากัด(มหาชน) ชุดที่ 5 10 ป 29 ธ.ค. 59 29 ธ.ค. 69 4.00  180,000,000.00 

9 หุนกู บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ ชุดที่ 3 7 ป 8 ก.พ. 60 8 ก.พ. 67 3.46  100,000,000.00 

10 หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด(มหาชน) ชุดที่ 5 7 ป 24 มี.ค. 60 24 มี.ค. 67 3.85  150,000,000.00 

11 หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด(มหาชน) ชุดที่ 6 10 ป 24 มี.ค. 60 24 มี.ค. 70 4.40  150,000,000.00 

12 หุนกู บ.ซีพีออลล จํากัด(มหาชน) ชุดที่ 1 5 ป 30 พ.ย. 60 30 พ.ย. 65 3.10  100,000,000.00 



46 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

ที่ ชื่อสถาบัน ระยะ
เวลา

วันที่ฝาก ครบกําหนด อัตรา
ดอกเบี้ย

จํานวนเงิน
(บาท)

13 หุนกู บจก.การบินไทย ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 10 ป 16 ส.ค. 61 16 ส.ค. 71 4.04  170,000,000.00 

14 หุนกู บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ชุดที่ 5 10 ป 19 ก.ย. 61 19 ก.ย. 71 4.16  100,000,000.00 

15 หุนกู บ.ซีพีออลล จํากัด(มหาชน) ชุดที่ 3 10 ป 18 ม.ค. 62 18 ม.ค. 72 4.12  20,000,000.00 

16 หุนกู บ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล (ชุด3) 1/62 5 ป 29 มี.ค. 62 29 มี.ค. 67 3.50  10,000,000.00 

17 หุนกู บ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล (ชุด5) 1/62 12 ป 29 มี.ค. 62 29 มี.ค. 74 4.43  35,000,000.00 

18 หุนกู บมจ.การบินไทย ชุดที่ 7 1/2562 15 ป 3 พ.ค. 62 3 พ.ค. 77 4.65  100,000,000.00 

19 หุนกู บมจ.ซีพีเอฟ ชุดที่ 5 ครั้งที่ 1/2562 12 ป 30 พ.ค. 62 30 พ.ค. 74 4.18  190,000,000.00 

20 หุนกู บมจ. ช.การชาง 1/2562 ชุดที่ 3 10 ป 8 มิ.ย. 62 8 มิ.ย. 72 3.66  50,000,000.00 

21 หุนกู บมจ.พลังงานบริสุทธ 2/2563 ชุดที่3 10 ป 15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 72 3.58  30,000,000.00 

22 หุนกู บมจ.เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด(มหาชน) ชุดท่ี 5 2/62 10 ป 5 ก.ย. 62 7 ก.ย. 72 3.32  65,000,000.00 

23 หุนกู บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 4 10 ป 20 มี.ค. 63 24 มี.ค. 73 2.43  100,000,000.00 

24 หุนกู บมจ.พีทีทีโกลบอล เคมิคคอล คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 4 15 ป 8 เม.ย. 63 8 เม.ย. 78 3.50  290,000,000.00 

25 หุนกู บมจ.ไออารพีซี ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 5 15 ป 11 ก.ย. 63 11 ก.ย. 78 4.40  45,000,000.00 

26 หุนกู บมจ.ซีพีออลล คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1 5 ป 29 ก.ย. 63 30 มิ.ย. 68 3.00  10,000,000.00 

27 หุนกู บมจ.ซีพีออลล ครั้งที่ 3/2563 ชุดที่ 3 9.7 ป 29 ก.ย. 63 13 พ.ค. 73 3.40  250,000,000.00 

28 หุนกู บมจ.บีทีเอส กรุป โฮลด้ิง คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 5 10 ป 6 พ.ย. 63 6 พ.ย. 73 3.41  10,000,000.00 

รวม 2,615,000,000.00
รวมทั้งสิ้น 2,680,000,000.00
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2.  งานประชาสัมพันธ
  ในรอบป 2563  สอ.มช. ไดจัดทําสื่อเพื่อการประชาสัมพันธองคกร และสงขอมูลขาวสารใหแก

สมาชิก รวมถึงบุคคลที่สนใจใหทราบถึงความเคลื่อนไหวผานสื่อตางๆ ดังนี้ 

  2.1 ผานสื่อสิ่งพิมพ ไดผลิตและเผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม

ตางๆ ไปสูสมาชิก และบุคคลภายนอก อาทิ แผนพับ โปสเตอร ขาวสาร สอ.มช. เปนประจําทุกเดือน

 และรายงานประจําปเปนตน ซึ่งในปนี้ สอ.มช. ไดยกเลิกการพิมพขาวสารเปนเอกสาร และไดจัดทํา

ขาวสารในรูปแบบ PDF ไฟล สมาชิกสามารถเขาดูไดจากเว็บไซตสหกรณ

  2.2 ผานกิจกรรม สอดแทรกขาวสาร และความรูดานสหกรณผานกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่ 

สอ.มช. จัด

  2.3 ผานระบบ SMS ซึ่งเปนชองทางการสงขอความที่งายและรวดเร็วที่สุดในการเขาถึงสมาชิก

โดยตรง

  2.4 ผานสื่อสังคมออนไลน โดยเปดใหสมาชิกสมัครเขามาเปน Facebook Fan page และ 

Line Official Account ของสหกรณ ท้ังน้ี การประชาสัมพันธผานส่ือสังคมออนไลนจะตองเนนท่ีความ

สดใหมของเน้ือหา นําเสนออยางโดดเดนชัดเจน งายตอการเขาถึง และเปดโอกาสใหผูรับสารไดมีสวน

รวมเปนสําคัญ

  2.5 ผานระบบ Mobile Application ของ สอ.มช. ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งในการใหบริการ

ระบบขอมูลสมาชิก โดยสมาชิกสามารถ  Login ผานเว็บไซตสหกรณและโทรศัพทมือถือเพื่อดูขอมูล

สมาชิกภาพไดทันที

3.  การใหความรวมมือกระบวนการสหกรณ 
3.1 สอ.มช. ไดใหความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน และบริษัทเอกชน

          (1)  สอ.มช. ไดอนุญาตใหบริษัทสงเสริมประกันภัย จํากัด และบริษัทไทยศรีนครประกันภัย

จํากัด เขามาใชพ้ืนท่ีในการใหบริการทําประกันชีวิต และประกันภัยทรัพยสินแกสมาชิกและครอบครัว 

ณ สํานักงาน สอ.มช. เปนประจํา
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  (2) ใหความรวมมือกับสถาบันศึกษา

   2.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม

สอ.มช. ไดใหการสนับสนุนนักศึกษาจากภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินโครงการสรางแบบจําลองธรรมาภิบาลเพื่อประเมินวิธีการดําเนินงาน

ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด ตามรางกฎกระทรวงมาตรา 89/2(9) แหงพระ

ราชาบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถพงศ พีระเช้ือ และ 

อาจารย ดร.วิสุทธร จิตอารี เปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ รายช่ือนักศึกษาท่ีผูรับผิดชอบโครงการ

  2.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจเขารวมฝกงานสหกิจศึกษา ในป 2563 จํานวน 6 คน ดังน้ี

ที่ ระหวางวันที่ ชื่อ-สกุล คณะ/สถาบัน
1 23 พ.ย. 2563 - 14 มี.ค. 2564 น.ส.ณัฐธิดา เตชะเตย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ

2 23 พ.ย. 2563 - 14 มี.ค. 2564 นายจิรายุ จันทรดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ

3 23 พ.ย. 2563 - 14 มี.ค. 2564 น.ส.เรณุกา สุวีระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ

4 30 พ.ย. 2563 - 19 มี.ค. 2564 น.ส.นิภารัตน สลีออน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

5 30 พ.ย. 2563 - 19 มี.ค. 2564 น.ส.ศิริวรรณ ปาลี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

6 1 ธ.ค. 2563 - 19 มี.ค. 2564 น.ส. กานตธิดา อินตะเมา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา

1 นางสาวณสิตา ดั่งดวงศศิธร 591510072

2 นายธนกร อัสสรัตนะสุขิน 591510112

3 นางสาวธัญชนก ทานศรีชาติ 591510124

4 นางสาวบัวชมพู หลิน 591510146

5 นางสาววรณัร กรกมลบรรณ 591510228

6 นางสาวศานตมล มหาวงศ 591510254

7 นางสาวสุปรียา อัครพัฒน 591510279

8 นางสาวสุรภา หอยพิกุล 591510284
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ค. แผนงานการศึกษาและอบรม
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด (สอ.มช.) เปนองคกรที่มุงเนนคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกและชุมชน  ในป 2563 สอ.มช. ไดจัดโครงการและจัดกิจกรรมหลักๆ เพ่ือสอดรับยุทธศาสตร ดังน้ี

1.  โครงการมอบทุนการศึกษาแกสมาชิกและบุตรของสมาชิก
  สนับสนุนดานการศึกษาแกสมาชิกและบุตรของสมาชิก โดยมอบทุนการศึกษาจํานวน 760 ทุน 

เปนเงิน 1,459,500.00 บาท โดยจัดสรรจํานวนทุนและจํานวนเงินใหแกสมาชิกและบุตรสมาชิกดังนี้

ประเภทของทุน/ระดับ ทุนละ จํานวน
ทุน

เปนเงิน จํานวนผู
ขอทุน

จํานวนผู
ไดทุน

จํานวนเงิน

1.ประเภททุนสําหรับสมาชิก 4,000.00 30 120,000.00 40 37 148,000.00

2.ประเภททุนสําหรับบุตรของสมาชิก

2.1 ทุนอุดหนุนการศึกษา

      ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 1,500.00 60 90,000.00 34 32 48,000.00

      ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 39 38 57,000.00

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 2,000.00 40 49 47 48,000.00

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

2,500.00 85

43 43 107,500.00

      ระดับ ปวช. 212,500.00 15 15 37,500.00

      ระดับ ปวส. 6 6 15,000.00

      ระดับปริญญาตรี 3,000.00 70 210,000.00 71 71 213,000.00

รวม 255 592,500.00 257 252 572,000.00

2.2) ทุนเรียนดี

      ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2-3 1,500.00 70 105,000.00 25 24 36,000.00

      ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 55 54 81,000.00

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 2,000.00 45 90,000.00 49 48 96,000.00

      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6

2,500.00 30
44 44 110,000.00

      ระดับ ปวช. 75,000.00 2 2 5,000.00

      ระดับ ปวส. 3 3 7,500.00

      ระดับปริญญาตรี 3,000.00 40 120,000.00 55 54 162,000.00

 รวม 185 390,000.00 233 229 497,500.00

2.3) ทุนเพื่อการออมทรัพย 1,000.00 300 300,000.00 246 242 242,000.00

รวม 770 1,402,500.00 776 760 1,459,500.00
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2.  โครงการทุนการศึกษาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
 สอ.มช. ไดจัดสรรเงินเพื่อเปนทุนการศึกษาแกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเงินจํานวน 

120,000.00 บาท โดยมอบใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการ

เรียนในระดับดี ความประพฤติดี มีจิตอาสา แตขาดทุนทรัพยและไดมอบทุนใหแกนักศึกษา สําหรับ

ป 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดคัดเลือกนักศึกษา ระดับชั้นปที่ 1 จํานวน 8 คน ดังมีรายชื่อขาง

ทายนี้รับมอบทุนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  

 1) นางสาวเบญญาภา  จักรคุม 630110052 คณะมนุษยศาสตร

 2) นางสาวปณิดา  จินดาสวัสดิ์ 630210159 คณะศึกษาศาสตร

 3) นางสาวอรนี  แซมา 630510379 คณะวิทยาศาสตร

 4) นางสาวเบญจรัตน  คํานิลนคร 630610685 คณะวิศวกรรมศาสตร

 5) นางสาวอภิชญา  มุงหมาย 630810402 คณะเกษตรศาสตร

 6) นางสาวพิชชาพรรณ  วังใน 631210112 คณะพยาบาลศาสตร

 7)  นางสาวณัชนันท  ขัดผาบ 631610101 คณะเศรษฐศาสตร

 8) นางสาวอัจฉริยา  มานิตย 632110231 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

3.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําหนากากอนามัยแบบใสแผนกรองอากาศ”
  เน่ืองจากสถานการณปจจุบันเกิดภาวะวิกฤตการระบาดของเช้ือโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 

รวมถึงเร่ืองหมอกควันพิษ PM 2.5 ในอากาศสูงเกินมาตรฐานโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ใหความเห็นวาหน่ึงในการปองกันฝุนละอองพิษเขาสูรางกาย และลดการแพรเช้ือโรคโค

วิด-19 ลงได คือการสวมหนากากอนามัยท่ีมีแผนกรองอากาศ จึงแนะนําใหประชาชนท่ีไมมีอาการปวย

สามารถสวมหนากากอนามัยท่ีทําจากผาทดแทนได สอ.มช. ตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว จึงไดจัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําหนากากอนามัยแบบใสแผนกรองอากาศ” มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ใหสมาชิกสามารถผลิตหนากากอนามัยใชไดเอง และสรางความตระหนักรูถึงการปองกันตนเองจากฝุน

ละอองพิษ และจากเชื้อโรคโควิด-19 จัดขึ้นในวันศุกรที่ 24 เมษายน 2563 ณ หองประชุมชั้น 3 

สํานักงาน สอ.มช. โดยมี อาจารย ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล และนางสาวปุญญพัฒน จรัสวงศภักดี         

จากงานบานและชุมชน ภาควิชามนุษยสัมพันธ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร

มีสมาชิกเขารวมโครงการ 15 คน ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 5,585.00 บาท 
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4.  โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ “บวชเนกขัมมจาริณี”
 โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ “บวชเนกขัมมจาริณี” จัดโดยคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานสงเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 9-12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม หริภุญไชย จังหวัดลําพูน เพื่อ

ถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปหลวง ทรงมีพระชนมมายุครบ 88 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) 

      เพื่อสงเสริมใหสมาชิกไดปฏิบัติธรรมเจริญสติเฉลิมพระเกียรติ “บวชเนกขัมมจาริณี” สอ.มช. 

จึงไดสนับสนุนคาลงทะเบียนใหแกสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ จํานวน 50 คน ๆ ละ 1,000.- บาท 

เปนเงิน ทั้งสิ้น 50,000.00 บาท

5.  โครงการ ”ปลูกผักสวนครัวปลอดภัยไรโรคา”
 ปจจุบันผักที่นํามาใชปรุงอาหารในครัวเรือนเปนผักที่ซื้อมาจากทองตลาด สวนใหญจะมีการปน

เปอนสารเคมี แมวากอนนําไปทําอาหารจะลางทําความสะอาดอยางดี แตอยางไรก็ตามยังไมสามารถ

ชะลางสารตกคางออกไดท้ังหมด สงผลใหผูบริโภคอยูในภาวะความเส่ียงทางดานสุขภาพ เพ่ือสงเสริม

คุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัวดานสุขภาพกาย และดานเศรษฐกิจใหดีข้ึน รวมถึงสงเสริมให

สมาชิกพ่ึงพาตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปเปนแนวทางในการประกอบ

อาชีพเสริมไดอยางม่ันคงและยั่งยืน สอ.มช.จึงสงเสริมใหสมาชิกหันมาปลูกผักบริโภคเอง โดยแจกพันธุ

ผักสวนครัว จํานวน 2,000 ชุด 1 ชุดประกอบดวยพันธุผัก 9 ชนิด ใชงบประมาณไปท้ังส้ิน 16,798.00 

บาท

6. โครงการท่ี สอ.มช. จัดข้ึนเอง
(1) โครงการสัมมนาเจาหนาที่ เรื ่อง “การสื่อสารเพื่องานสําเร็จ” วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 

ณ เดอะแกรนด โมรอค โฮเทล อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยมี ดร.พนมพร  เฉลิมวรรณ อาจารยจาก

คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยแมโจ และอาจารยวิรวัฒน ญาณวุฒิ เปนวิทยากร

 (2) โครงการสัมมนากรรมการและเจาหนาที่ หัวขอ “พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล” 

วันท่ี 26 กันยายน 2563 ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานสหกรณออมทรัพย มช. โดยมี รองศาสตราจารย 

ดร.รัฐสิทธ์ิ สุขะหุต ผูอํานวยการสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากร 
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7. โครงการที่องคกรอื่นจัด
 ป 2563 สอ.มช. ไดสงกรรมการ และเจาหนาที่เขารับการอบรมและสัมมนาเพิ่มทักษะ

ประสบการณ เพื่อนํามาปรับใชกับงานสหกรณได ดังนี้

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การจัดทํารูปแบบการพิจารณาการใหเงินกูระหวางสหกรณ

และกลุมเกษตรและการจัดกลุมลูกหน้ีสหกรณและกลุมเกษตรกร (Credit Risk Rating)” เมื่อวันท่ี   

20 - 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอรไรนเพลส จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมสงเสริมสหกรณ มีผูเขา

รวม 2 คน คือ นางเพ็ญนภา จอมจันทร ผูชวยผูจัดการ และนางสาวยอดขวัญ ปวงคํา หัวหนางาน          

การเงิน  

  2. ฝกอบรมหลักสูตร “การบริหารการเงินสหกรณในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” เมื่อวันที่ 2 - 5 

กันยายน 2563 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ จัดโดย คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผูเขารวม 2 คน คือ นางบุษบา ใจจันทร รองผูจัดการ 

และนางสาวยอดขวัญ ปวงคํา หัวหนางานการเงิน   

  3. โครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้” เมื่อวันท่ี 

12 - 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จัดโดยชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด มีผูเขารวม 2 คน คือ เกรียงไกร จันทรกลาง และนางสาว

วราภัสร ปทมพงศปกรณ เจาหนาที่สินเชื่อ
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ง. แผนงานสวัสดิการและสังคม

1.  การจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิกและครอบครัว
    1.1  เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต
  เงินชวยเหลือกรณีเสียชีวิต เปนเงินชวยเหลือในดานการทําศพ สหกรณจะจายโดยคํานวณ

จากอายุการเปนสมาชิกคูณดวย 1,500.00 บาท ในป 2563 ไดจายเงินชวยเหลือการศพสมาชิก 

เพื่อบรรเทาความเดือนรอนใหแกทายาทของสมาชิก หรือผูจัดการศพของผูเสียชีวิต จํานวน 45 ราย 

รวมเปน 2,263,500.00 บาท 

    1.2  กองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก
  สอ.มช. ไดจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 จํานวน 500,000.00 บาท และตั้งงบประมาณ

รายจายประจําป 2563 จํานวน 15,000.000.00 บาท  เพื่อสมทบเขากองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก

   ในระหวางป 2563 กองทุนรวมใจฯ มีสมาชิกเขาใหม จํานวน 769 ราย ลาออก 427 ราย 

เสียชีวิต 45 ราย ทุพพลภาพ 1 ราย คงเหลือสมาชิก 12,028 ราย กองทุนรวมใจฯ มีการจายเงิน     

ตามระเบียบฯดังนี้

  (1) จายใหผูรับผลประโยชน กรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 45 ราย เปนเงิน 2,683,000.00 บาท 

  (2) จายใหสมาชิก กรณีทุพพลภาพ จํานวน 2 ราย เปนเงิน 115,000.00 บาท

  (3) จายใหสมาชิกที่อายุครบ 61 ป ขึ้นไป และเปนสมาชิกกองทุนรวมใจฯ มาแลว 8 ป 

จํานวน 3,189 ราย เปนเงิน 13,921,500.00บาท

  รวมในป 2563 สอ.มช. จายเงินกองทุนรวมใจฯ รวมเปนเงิน 16,719,500.00 บาท ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 กองทุนรวมใจฯ มีเงินคงเหลือยกไป จํานวน  79,634,174.57 บาท

    1.3  เงินบําเหน็จสมาชิกสหกรณ
  ในป 2563 สอ.มช. จายเงินบําเหน็จใหแกสมาชิกตามระเบียบวาดวยการจายเงินบําเหน็จ

สมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 243 ราย เปนเงิน 2,163,000.00 บาท ซึ่งจะจายใหแกสมาชิกที่มีอายุครบ

60 ปบริบูรณ โดยนําเงินบําเหน็จคํานวณจากจํานวนปการเปนสมาชิกคูณดวยสามรอยบาท
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2. โครงการมุทิตาจิตสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ
  สอ.มช. ดําเนินกิจการกาวหนามาจนถึงปจจุบันน้ี ดวยอาศัยความรวมมือ รวมใจจากมวลสมาชิก 

ในโอกาสท่ีเกษียณอายุราชการ สอ.มช. ตระหนักและเห็นความสําคัญของสมาชิก จึงไดจัดโครงการ             

“มุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ” ข้ึน เพ่ือแทนคําขอบคุณและแสดงมุทิตาจิตแกสมาชิก ในป 

2563 ปน้ี มีสมาชิกเกษียณอายุราชการ จํานวน 221 คน สืบเน่ืองจากเกิดวิกฤตการณระบาดโควิด-19 

สอ.มช. จึงเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมจากเดิมจะนําสมาชิกไปทําบุญไหวพระและทัศนศึกษา             

ณ ตางจังหวัด สําหรับปน้ี ไดจัดงานพิธีทําบุญสืบชะตา บายศรีสูขวัญ มอบของท่ีระลึกใหแกสมาชิก        

ผูเกษียณ เม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีคาใชจายในการดําเนิน

โครงการ จํานวน 390,680.00 บาท มีผูเขารวมงานจํานวน 146 คน ประกอบดวยสมาชิกผูเกษียณ 

112 คน กรรมการและเจาหนาท่ี 34 คน 

3.  โครงการบริจาคเงินสนับสนุนหนวยงานที่ใหการชวยเหลือผูดอยโอกาส
 ในโอกาสครบรอบวันคลายวันสถาปนา สอ.มช. ครบรอบ 44 ป เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 

สอ.มช. ไดโอนเงินชวยเหลือใหแกมูลนิธิ และสถานสงเคราะหที่ใหการชวยเหลือผูดอยโอกาสใน

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 แหง ๆ ละ 10,000.00 บาท เปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 100,000.00 บาท 

ดังนี้

     3.1 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

 3.2 สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค     

 3.3 สถานสงเคราะหเด็กกําพราบานกิ่งแกววิบูลยสันติ   

 3.4 สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณเชียงใหม   

 3.5 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร   

 3.6 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

 3.7 โรงเรียนกาวิละอนุกูล    

 3.8 สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม    

 3.9 โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม   

 3.10 มูลนิธิบานนกขมิ้น    
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4.  การจายสวัสดิการแกสมาชิก และบุตรสมาชิก ป 2563  

สวัสดิการสมาชิก จํานวน(คน) จํานวนเงิน (บาท)

หุนวันคลายวันเกิด 11,961 1,435,320.00

สมาชิกอุปสมบท 2 2,000.00

สมาชิกเขารวมพิธีฮัจญ - -

สมาชิกสมรส 44 44,000.00

สมาชิกมีบุตร 80 80,000.00

สมาชิกเปนโสด (เมื่ออายุครบ 60 ป) 31 90,700.00

ใหทุนการศึกษาสมาชิก และบุตรสมาชิก 760 1,459,500.00

ใหทุนนักศึกษา มช. 8 120,000.00

จายเงินบําเหน็จสมาชิก 243 2,163,000.00

ชวยเหลือสมาชิกประสบภัย 17 52,500.00

จายเงินกองทุนรวมใจชวยเหลือสมาชิก

    - รับเงินกรณีสมาชิกอายุครบ 61 ปขึ้นไป 3,189 13,921,500.00

    - รับเงินกรณีสมาชิกทุพพลภาพ 2 115,000.00

    - รับเงินกรณีีสมาชิกเสียชีวิต 45 2,683,000.00

เงินชวยเหลือการศพสมาชิก 45 2,263,500.00

รวม 16,427 24,430,020.00

5. การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานในสังกัด ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตางๆ ดังน้ี
 5.1 สนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 200,000.00 บาท

 5.2 บริจาคเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเน่ืองในวันมหิดล จํานวน  50,000.00 บาท

 5.3 สนับสนุนการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 55 จํานวน  20,000.00 บาท

 5.4 สมทบเงินเขากองทุน และสนับสนุนกิจกรรม/โครงการตางๆ  จํานวน 17,000.00 บาท 

 5.5 รวมทําบุญและทํานุบํารุงพุทธศาสนา  จํานวน 13,000.00 บาท

 5.6 สนับสนุนกิจกรรม ดานกีฬาและสุขภาพ   จํานวน  20,500.00 บาท
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6.  การสนับสนุนองคกรสหกรณ
 6.1  สนับสนุนการจัดสนับสนุนกิจกรรมดานกีฬาและโครงการตางๆ จํานวน 3,500.00 บาท

 6.2  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนของสหกรณออมทรัพยอ่ืน จํานวน 6,000.00 บาท

 6.3  รวมทําบุญและทํานุบํารุงพุทธศาสนา จํานวน 10,000.00 บาท

7.  การสนับสนุนชุมชนและหนวยงานอื่นๆ
 7.1 สนับสนุนกิจกรรมดานกีฬา การรักษาสุขภาพ และกิจกรรมสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ จํานวน 

3,500.00 บาท

 7.2 รวมทําบุญและทํานุบํารุงพุทธศาสนา จํานวน 2,500.00 บาท

8. การสนับสนุนสมทบเงินเขาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สอ.มช.
    เน่ืองจากสมาคมฯ มีนโยบายประกันการจายเงินชวยเหลือไมต่ํากวา 140,000.00 บาท ตอสมาชิกเม่ือ

เสียชีวิตหน่ึงราย เพ่ือเปนการเพ่ิมทุนดําเนินงานของสมาคมฯ คณะกรรมการดําเนินการ สอ.มช. จึง

มีมติเห็นชอบใหการสนับสนุนงบประมาณจากทุนสาธารณประโยชน เปนเงินจํานวนไมนอยกวาปละ 

200,000.00 บาท เปนประจําทุกป และในป 2563 สอ.มช. ไดสนับสนุนเงินจํานวน 300,000.00 บาท
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รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2563
เรียน ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ไดมีมติเลือกขาพเจา

อาจารย ดร.วิสุทธร จิตอารี เปนผูตรวจสอบกิจการดานการเงินและบัญชี ผศ.มาลีมาส สิทธิสมบัติ เปน 

ผูตรวจสอบกิจการดานบริหารและปฏิบัติการ ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

ประจําป 2563 นั้น  

 ขอบงัคบัสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัเชยีงใหม จาํกดั แกไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2561 

ขอ 74.2 กําหนดใหผูสอบกิจการมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ ทั้งนี้ ใหผูตรวจ

สอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม

ประจําเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญดวย

 ผูตรวจสอบกิจการไดเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนดานการเงินและบัญชี ดาน

บริหารและปฏิบัติการตอคณะกรรมการดําเนินการเปนปกติ ดังนั้นจึงขอเสนอรายงานดานการตรวจ

สอบกิจการประจําปตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 โดยสรุปดังนี้

 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
  1.1 เพื่อตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสินและ

หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ เพื่อทราบฐานะและความเปนจริงของสหกรณฯ

  1.2  เพื่อตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดําเนินธุรกิจของสหกรณ

  1.3  เพื่อตรวจสอบการจัดจางและแตงตั้งเจาหนาที่ของสหกรณตลอดจนหนังสือสัญญา

จาง และหลักประกัน

  1.4  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามประมาณการราย

จายประจําปของสหกรณ

  1.5  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคําสั่งของสหกรณ
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 2. ขอบเขตของการตรวจสอบ
  2.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ความถูกตอง ครบถวนของการบันทึกบัญชี

  2.2 ตรวจสอบการควบคุมภายใน การควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของ

สหกรณ

  2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม

  2.4 ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนนิการตามแผนงานและงบประมาณ

ที่กําหนดไว

 3. ผลการตรวจสอบ 
3.1 ผลการดําเนินงาน

    3.1.1 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ สมาชิกสามัญ
(ราย)

สมาชิกสมทบ
(ราย)

รวมสมาชิก
(ราย)

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 10,628 1,168 11,796

สมาชิกเขา-ออกระหวางป 285 11 296

จํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 10,913 1,179 12,092

    3.1.2 รายไดและคาใชจาย

รายการ ป 2563 ป 2562 เพิ่ม (ลด)
จํานวน(บาท) รอยละ จํานวน(บาท) รอยละ จํานวน(บาท) รอยละ

รายได 462,915,031.92 100.00% 437,972,557.43 100.00 24,942,474.49 100.00%

หัก คาใชจาย 179,586,752.29 38.79% 167,552,706.44 38.26 12,034,045.85 48.25%

กําไรสุทธิ 283,328,279.63 61.21% 270,419,850.99 61.74 12,908,428.64 51.75%

     สหกรณมีผลการดําเนินงานประจําป 2563 กําไรสุทธิ จํานวน 283,328,279.63

บาท คิดเปนรอยละ 61.21 ของรายได และมีรายไดเพิ่มขึ้นจากปกอน 24,942,474.49 บาท คิดเปน

รอยละ 5.69 ของรายไดปกอนหนา
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   3.2  ดานบัญชี
    สหกรณจัดทําบัญชี มีการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเรียบรอย

สมบูรณและการบันทึกรายการบัญชีถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน สหกรณไดจัดทําบัญชียอย ทะเบียน

ตาง ๆ  และบัญชีคุมยอด โดยใชคอมพิวเตอร รวมทั้งไดจัดทํางบการเงินแสดงฐานะการเงินของสหกรณ

เสนอตอคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน  สหกรณไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562  มาตรา 65 และมาตรา 66 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ “วาดวยการบัญชี

ของสหกรณ พ.ศ.2542” และวาดวยการบัญชีของสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

    3.3 ดานการเงิน
    สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป จํานวน 643,939.25 บาท ถูกตองตามบัญชีซึ่ง

อยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ สหกรณมีการควบคุมการใชจายเงิน และงบประมาณรายจายที่

ประชุมใหญกําหนดไว เปนไปตามระเบียบวาดวยการเงินและบัญชี รวมทั้งรายจายของสหกรณไดจาย

ไปเพื่อกิจการของสหกรณ ควรแกเหตุผลเปนไปตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

  3.4  ดานสินเชื่อ
    สหกรณไดมีการใหเงินกูแกสมาชิกและสหกรณอื่น คงเหลือจํานวน 9,859 สัญญา 

เปนจํานวนเงินท่ีอนุมัติให 7,391,083,624.78 บาท และมีจํานวนเงินตนคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 เทากับ 4,965,067,262.12 บาท คิดเปนรอยละ 67.18 ของยอดอนุมัติใหกู โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้

ประเภทเงินใหกู จํานวนสัญญา จํานวนเงินที่อนุมัติ จํานวนเงินตนคงเหลือ

เงินกูฉุกเฉิน 3,192        88,632,200.00          70,930,243.75 

เงินกูพิเศษ 1,421    1,961,567,702.75     1,500,909,262.30 

เงินกูสามัญ 5,211    2,479,660,260.53     1,989,761,358.57 

เงินใหกูสหกรณอื่น 35  2,861,223,461.50  1,403,466,397.50 

รวม 9,859 7,391,083,624.78 4,965,067,262.12

สรุป สมาชิกมีหนี้จํานวน 5,816 ราย ไมมีหนี้จํานวน 6,276 ราย
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 การใหกู ไดดําเนินการไปโดยถูกตองตามขอบังคับและระเบียบการใหกู ประกอบดวยระเบียบ

วาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู และระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอื่น

  เงินใหกูแกสมาชิกทุกราย และเงินใหกูแกสหกรณอื่น มีหลักฐานการกูยืมและการเปนหนี้ครบ

ถวน การจัดทําบัญชีรายละเอียดเพื่อควบคุมลูกหนี้เงินกูรายบุคคล และการคํานวณดอกเบี้ยเงินใหกู

จัดทําโดยคอมพิวเตอร มีการสอบยันยอดคงเหลือกับเจาหนาที่โดยสมําเสมอ พรอมกับพิมพบัญชีราย

ชื่อลูกหนี้รายบุคคล เพื่อสอบยืนยันยอดกับบัญชีคุมยอดทุกเดือน ทั้งเงินใหกูฉุกเฉิน เงินใหกูสามัญ

เงนิใหกูพเิศษ และสหกรณอืน่กู โดยคณะกรรมการเงนิกูไดมกีารพจิารณาตดิตามการใหกูเงนิแกสมาชกิ

อยางใกลชิดและสมําเสมอ 

   3.5  ดานการลงทุน
    3.5.1 เงนิลงทนุระยะยาว ของสหกรณ เปนเงนิลงทนุในหุนกูทีอ่ยูในความตองการของ

ตลาดเปนสดัสวนมากทีส่ดุ รอยละ 97.44 และเปนเงนิลงทนุทีไ่มไดอยูในความตองการของตลาดเพยีง

รอยละ 2.56 รายละเอียดเงินลงทุน

    เงินลงทุนของสหกรณมีการปฏิบัติตาม มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ         

พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือการ

ลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2563 สามารถแสดงไดดังตอไปนี้

ประเภทเงินลงทุน จํานวนเงิน รอยละ

เงินลงทุนในความตองการของตลาด

          หุนกูบริษัทมหาชนรวม 28 บริษัท 2,615,000,000.00 97.44%

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด

          หุนชุมนุมสหกรณ 3,510,000.00 0.13%

          หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 200,000.00 0.01%

          พันธบัตรออมทรัพย 2 รุน 65,000,000.00 2.42%

รวม 2,683,710,000.00 100.00%

   3.6  ดานเงินรับฝาก
สหกรณมีเงินรับฝากทั้งสิ้นจํานวน 6,558,582,022.15 บาท โดยเปนเงินรับฝาก

ประจํามากที่สุด รอยละ 50.65 รองลงมาเปนเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ รอยละ 42.13 เงินฝาก

ออมทรัพยธรรมดา รอยละ 4.66 และ เงินรับฝากสะสมทรัพยนอยที่สุด รอยละ 2.56 
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    การรับฝากและจายคืน มีการปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรับเงินฝาก พ.ศ 2558        

และ ขอบังคับขอ 16,ขอ 19 และ ขอ 67  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2552 (แกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2563) และประกาศที่กําหนดไว รายละเอียดแสดงดังตารางตอไปนี้

เงินรับฝาก ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ สะสมทรัพย ฝากประจํา รวม

ณ วันที่ 31 ธค.2562 244,577,581.75 2,754,343,028.78 176,825,100.00 2,838,906,388.81 6,014,652,099.34

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวางป 60,918,239.08 9,097,510.71 (9,006,900) 482,921,073.02 543,929,922.81

ณ วันที่ 31 ธค.2563 305,495,820.83 2,763,440,539.49 167,818,200.00 3,321,827,461.83 6,558,582,022.15

รอยละ 24.91 0.33 (5.09) 17.01 9.04

 การรับฝากและจายคืน เปนไปตามระเบียบ และประกาศที่กําหนดไว

   3.7  ดานทุนของสหกรณ
    ทุนของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น จํานวนรวม 337,599,584.85 

บาท คิดเปนรอยละ 7.94 โดยเปนการเพิ่มของทุนเรือนหุน 294,863,550.00 บาท คิดเปนรอยละ 

8.44 และทุนสํารองเพิ่มขึ้นจํานวน 43,048,314.85 บาท คิดเปนรอยละ 7.02 

    การเก็บคาหุนและการจายคืนคาหุน เปนไปตามระเบียบ สอ.มช. วาดวยหุน พ.ศ. 2552  

และขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2552 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563) 

หมวด 3 วาดวยทุนและหุน และประกาศที่กําหนดไว รายละเอียดแสดงดังตารางตอไปนี้

รายการ ณ วันที่ 31 ธค.2563 ณ วันท่ี 31 ธค.2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) รอยละ
ทุนเรือนหุน 3,787,050,940.00 3,492,187,390.00 294,863,550.00 8.44%

ทุนสํารอง 656,500,768.21 613,452,453.36 43,048,314.85 7.02%

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ 143,610,634.70 143,922,914.70 (312,280) -0.22%

รวม 4,587,162,342.91 4,249,562,758.06 337,599,584.85 7.94%
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  4. การใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการตรวจสอบ
ไดจัดทํารายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือนใหที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ทราบทุกเดือน โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขประเด็นสําคัญ ๆ ที่ตรวจพบ

จากการตรวจสอบ ซึ่งสหกรณไดมีการวางแผน ปรับปรุง และแกไขตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจาก

การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความถูกตอง ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น สงผลใหการทํางานเปนไป

ตามวัตถุประสงค และเปนประโยชนตอสมาชิกและสหกรณฯ

ทั้งติดตามการชําระหน้ี การบรหิารเงนิเพือ่ใหเกดิประโยชนแกสมาชกิ  ซึง่ไดรบัความรวมมือ

จากทุกฝาย ทําใหการทํางานเปนไปตามวัตถุประสงค และเปนประโยชนตอสหกรณฯ
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 5. รายงานการตรวจสอบดานบริหารและปฏิบัติการ
   การตรวจสอบกิจการดานการบริหารและปฏิบัติการของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม จํากัด ประจําป 2563 เปนการดําเนินการตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัย

เชียงใหม จํากัด พ.ศ. 2552 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ขอ 74 และระเบียบสหกรณ

ออมทรัพย มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

ลําดับที่ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานแกไข
ปรับปรุงของ สอ.มช.

1 การเตรียมความพรอมรับมือกับ
สถานการณโควิด 19 ดานการวิเคราะห
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และความพรอม
ในการใหบริการสมาชิก ดานเงินฝาก
และเงินกู

สหกรณควรกําหนดมาตรการ
ในความพรอมของสถานที่
 กระบวนการใหบริการสมาชิกท้ัง
ดานเงินฝากและเงินกู

สอ.มช. ดําเนินการ
ตามมาตรการของ
รัฐบาลและมีการผอน
ผันการชําระหนี้ให
กับสมาชิกท่ีไดรับผล
 กระทบ

2 ขอมูลการลงทุนในหุนกูพันธบัตรรัฐบาล
 ลูกหนี้ สหกรณอื่น โดยสหกรณใช
แนวทางการลงทุนที่จัดทําขึ้นเม่ือวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2561

- ทบทวนนโยบายการลงทุนโดย
พิจารณารวมกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวในป 2563

มติที่ประชุม รับทราบ

- ติดตามสถานการณของบริษัทท่ี
 สอ.มช. ซื้อหุนกูอยางใกลชิด โดย
เฉพาะเม่ือดัชนีของตลาดมีภาวะ
ผันผวนโดยตลอด

- กําหนดสัดสวนการลงทุนและ
เกณฑการลงทุน ฐานขอมูลที่ใช
ประกอบการตัดสินใจ และกําหนด
ใหเปนการประชุมรวมกัน เมื่อมี
การพิจารณาตัดสินใจลงทุน
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ลําดับที่ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานแกไข
ปรับปรุงของ สอ.มช.

3 สถานะอายุของสมาชิก และอายุการ
เปนสมาชิกที่เปนผูถือหุน กูเงิน ฝากเงิน
 และจํานวนสมาชิกที่อยูในขายที่จะได
รับสวัสดิการกองทุนรวมใจ กองทุน 40 
ป สมาชิกผูสูงอายุในแตละป โดยแยก
ตาม Generation และอายุเฉลี่ย

- ติดตามความเคลื่อนไหวของ
สถานะสมาชิกในแตละกลุม ชวง
อายุ และการเขาถึงความตองการ
ของสมาชิก เพื่อเปนสัญญาณ
เตือนภัยในกรณีที่สถานะสมาชิก
ในแตละกลุมเปล่ียนแปลงอยางมี
สาระสําคัญ

มติที่ประชุม รับทราบ

- ปรับประมาณการจํานวนเงินที่
จัดสรรเขากองทุน 40 ป สมาชิกผู
สูงอายุ กองทุนรวมใจ โดยทบทวน

จากการจายจริงในแตละป

4.  สถานะฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานของสหกรณในประเด็น
สําคัญ 14 ประเด็น โดยพิจารณาวา
เปนฐานขอมูลพรอมใช หรือฐานขอมูล
ที่ตองใชเวลาในการวิเคราะหเพิ่มเติม
 ดังน้ี
1. การจัดทําแผนกลยุทน/โครงการ
2. การทบทวนผลการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ/โครงการ
3. การออกผลิตภัณฑดานเงินใหกูแก
สมาชิก
4. การออกผลิตภัณฑดานเงินฝาก รวม
ถึงการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
5. การออกสวัสดิการสมาชิก
6. การพิจารณาความสามารถในการ
ชําระหนี้ของสมาชิก รวมทั้งโอกาสจะ
เกิดลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ทบทวนฐานขอมูลที่ใชในการ
ตัดสินใจในดานความเพียงพอ และ
พรอมใชงาน จะทําใหติดตามความ
เคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงได
เร็วยิ่งข้ึน

มติที่ประชุม รับทราบ

7. การลงทุนในตราสารหน้ี และการ
วิเคราะหผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ
8. การใหกูเงินแกสหกรณอื่น
9. การนําเงินสหกรณไปฝากองคกรอื่น
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ลําดับที่ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานแกไข
ปรับปรุงของ สอ.มช.

10. การวิเคราะหตนทุนและผล
ตอบแทนทางการเงินในภาพรวม และ
แยกตามประเภทของผลตอบแทน
11. การวิเคราะหสภาพคลอง และการ
จัดสภาพคลอง
12. ระดับความเสี่ยง และแผนการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ
ที่สหกรณเลือกใช
13. แผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
สนับสนุนแผนยุทธศาสตรในอนาคต
14. ผลการติดตามการใชงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งพบวา
สหกรณควรมีฐานขอมูลที่พรอมใชงาน
ใหมากขึ้น

5. หนังสือจาง และหลักประกันการจาง
ของเจาหนาที่สหกรณ ตามระเบียบ
 สอ.มช. วาดวยการบริหารงานบุคคล
 พ.ศ. 2556 ขอ 18 วาดวยหลักประกัน
สําหรับเจาหนาที่สหกรณที่ใชบุคคล
คําประกัน พบวาสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูคําประกันบางคนหมด
อายุ และไมใชสําเนาบัตรประจําตัวที่
แสดงสถานะการเปนขาราชการ หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ดําเนินการเกี่ยวกับหลักประกัน
ใหถูกตองครบถวน เปนไปตาม
ระเบียบอยางเครงครัด
- การตอสัญญาจาง ควรจะใหผูคํา
ประกันยืนยันที่จะคําประกันตาม
สัญญาจางใหม
- จัดทําทะเบียนประวัติเจาหนาที่
ใหเปนปจจุบัน
- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายคน
 โดยกําหนดเปนคุณสมบัติประจํา
ตําแหนงงาน

- ดําเนินการตรวจ
สอบเอกสารตางๆ
ของผูคําประกันให
เปนปจจุบัน
- แผนพัฒนาบุคลากร
ใหเปนไปตาม

ตําแหนงงาน
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ลําดับที่ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานแกไข
ปรับปรุงของ สอ.มช.

8. การปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออม
ทรัพยวาดวย
8.1 การปรับโครงสรางหน้ีสําหรับผูกู
 พ.ศ. 2561 ขอ 10 กําหนดใหสหกรณ
ผูกูตองรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนฟนฟู หรือแผนการแกไขใหสหกรณ
รับทราบเปนประจําทุกเดือน

ใหมีการรายงานความกาวหนา
เปนวาระสืบเนื่องในที่ประชุมคณะ
กรรมการดําเนินการเปนประจํา
ทุกเดือน

บรรจุเปนวาระสืบ
เนื่อง เรียบรอยแลว
ตามคําแนะนํา

8.2 ระเบียบสหกรณออมทรัพย
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยกองทุน 
40 ป สมาชิกผูสูงอายุ พ.ศ. 2559

     กองทุน 40 ป เปนกองทุนที่วงเงิน
จัดสรรเปนทุนสํารองจากกําไรสุทธิ
 ไมใชเปนกองทุนที่มีสินทรัพย มีดอก
ผลเปนของกองทุนโดยเฉพาะ ประมาณ
การในแตละปจะตองสัมพันธกับ
ประมาณการกําไรสุทธิ

ใหความสําคัญกับเกณฑที่ใชตั้ง
ประมาณการ โดยคํานึงถึงความ
สามารถในการทํากําไร และภาระ
ผูกพันที่จะตองจายใหกับสมาชิก

มติที่ประชุม รับทราบ

8.3 ระเบียบสหกรณออมทรัพย
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยขอ
กําหนดการฝาก หรือการลงทุนของ
สหกรณ ป 2554

ทบทวนระเบียบดังกลาว หรือ
ใหการตัดสินใจลงทุนเปนไปอยาง
รอบคอบ รัดกุม โดยปรับปรุงให
เปนไปตามสาระสําคัญของมาตรา 
89/2 ของพระราชบัญญัติสหกรณ 
ป 2563 ฉบับท่ี 3

ดําเนินการแกไขให
สอดคลองกับมาตรา
 89/2 ของพระราช
บัญญัติสหกรณ ป 
2563 ฉบับท่ี 3

       (อาจารย ดร.วิสุทธร จิตอารี)    (ผูชวยศาสตราจารยมาลีมาส สิทธิสมบัติ)
       ผูตรวจสอบกิจการ     ผูตรวจสอบกิจการ
ดานการเงินและการบัญชี และการงบประมาณ               ดานบริหารและปฏิบัติการ
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รายงานการสอบบัญชีสหกรณ� ประจําป� 2563

รายงานกิจการประจําป� 25632563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํจํากัด
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รายงานกิจการประจําป� 2563รายงา

รณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัดสหกร
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รายงานกิจการประจําป� 25632563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํจาํกัด
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75รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการปร จําป� 25632563
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํจาํกัด



78 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



79รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํจาํกัด



80 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



81รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํจาํกัด



82 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



83รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํจาํกัด



84 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



85รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํจาํกัด



86 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563รายงา



87รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563



88 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563รายงา



89รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563



90 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563รายงา



91รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563



92 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563รายงา



93รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563



94 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563รายงา



95รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายงานกิจการประจําป� 25632563



96 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563รายงา



97รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



98 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



99รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



100 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



เรื่องเล�า
ชาว สอ.มช. 



102 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด



103รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

สรุปการติดตามและดําเนินการเก่ียวกับ หุนกู บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

 การลงทุนหุนกู บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนไปตามขอ 62(7) แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ. 2542 กําหนดใหสหกรณอาจฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณแหงชาติกําหนด ซ่ึงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการ

ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2558 กําหนดในขอ 3 (6) ดังน้ี

 (6) หุนกูท่ีมีหลักประกัน หรือหุนกูท่ีไมดอยสิทธิ ท่ีไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือต้ังแตระดับ

 A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเช่ือถือท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

 และตลาดหลักทรัพย

 ซึ่ง สอ.มช.ไดลงทุนท้ังส้ิน 2 รายการ จํานวนเงิน 270 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.35 ของทุน

ดําเนินงาน รายละเอียด ดังน้ี

 1.หุนกู ครั้งที่ 2/2561 ชุดที่ 5 ระยะเวลา 10 ป วันที่ 15 ส.ค. 2561 จํานวนเงิน 

170,000,000.00 บาท

 2.หุนกู  ครั ้งที ่ 1/2562 ชุดที ่ 7 ระยะเวลา 15 ป วันที ่  2 พ.ค. 2562 จํานวนเงิน 

100,000,000.00 บาท

   ตอมาทางบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดยื่นตอศาลลมละลายเพ่ือขอฟนฟูกิจการ 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 โดยศาลลมละลายไดมีคําส่ังใหฟนฟูกิจการและต้ังผูทําแผนเม่ือวันท่ี 14 

กันยายน 2563 และเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดโฆษณาคําส่ังต้ังผูแทนในวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 ดังน้ัน

วันครบกําหนดยื่นคําขอรับชําระหน้ีวันสุดทายคือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 สอ.มช. ในฐานะเจาหน้ีหุน

กูไดดําเนินการยื่นคําขอรับชําระหน้ีและนําสงเอกสารประกอบคําขอรับชําระหน้ีเรียบรอยแลว โดยได

เลขเจาหน้ีรายท่ี 2270

 หลังจากน้ี สอ.มช. ตองรอคณะผูจัดทําแผนฟนฟูกิจการจัดทํารายละเอียดของแผนฟนฟูกิจการ

ซ่ึงเตรียมยืน่เสนอตอศาลลมละลาย ชวงปลายไตรมาสท่ี 4 ของปน้ี หรืออยางชาไมเกินไตรมาสแรกของ

ป 2564 ซ่ึงผูจัดทําแผนจะดําเนินการจัดกลุมเจาหน้ี ในแตละกลุมของเจาหน้ีจะไดรับชําระหน้ีแตกตาง

กัน แตกลุมเดียวกันจะไดรับการชําระหน้ีเหมือนกัน เม่ือรายละเอียดทุกอยางเรียบรอย เจาพนักงาน

พิทักษทรัพยจะนัดประชุมเจาหน้ีเพ่ือพิจารณาแผนฟนฟูกิจการโดยเร็วท่ีสุด 

 ปจจุบัน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดวาจาง บริษัท กุด่ัน แอนด           

พารทเนอรส จํากัด เขามาเปนท่ีปรึกษาทางกฎหมายใหกับทุกสหกรณท่ีเปนเจาหน้ี โดยทางชุมนุมฯเปน

ผูออกคาใชจายท้ังหมด

(นายจรุงศักด์ิ   โชติบาง)
ผูจัดการ



104 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

สมาชิกได�อะไรจาก สอ.มช.

“บริหารโปร�งใส ใส�ใจสมาชิก”

สมาชิก
สอ.มช.

สห
กร
ณ
�ออ
มท
รัพ
ย�ม
หา

วทิย
าลยัเชยี

งใหม� จํากัด

ทุนเรือนหุ�น : 

เงินฝาก :

เงินกู� : 

สวัสดิการ :

ได�รับเงินป�นผล
ในอัตราสูง

ได�รับดอกเบ้ียสูงกว�า
สถาบันการเงินอื่นๆ 

ด อ ก เ บ้ี ย ต่ํา ก ว� า
สถาบันการเงินอื่นๆ 
พร�อมรับเงินเฉล่ียคืน

หลากหลายและ
ครอบคลุมไปตลอด
ชีวิต
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

ช�องทางการติดต�อ
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

ตารางเปรียบเทียบการดําเนินงาน 5 ป�
ของสหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
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12000
13000

2559 2560 2561 2562 2563

8,389 8,528 8,529
10,628

10,913

2,568 2,716 2,948

1,168 1,179

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ

11,244

จํานวนสมาชิก

10,957 11,477 11,796

คน
12,092

ทุนเรือนหุน เงินรับฝาก เงินใหสมาชิกกู และเงินใหสหกรณอื่นกู 

 -

 1,000.00

 2,000.00

 3,000.00

 4,000.00

 5,000.00

 6,000.00

 7,000.00

2559 2560 2561 2562 2563
ทุนเรือนหุน 2,731.43 2,967.75 3,210.02 3,492.18 3,787.05
เงินรับฝาก 3,977.56 4,461.74 4,853.48 6,014.65 6,558.58
เงินใหสมาชิกกู 3,318.73 3,389.18 3,459.77 3,477.13 3,561.93
เงินใหสหกรณอื่นกู 1,755.40 1,453.27 2,111.51 1,453.69 1,403.46

ล้านบาท



107รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
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2559 2560 2561 2562 2563
ออมทรัพย 243.25 216.58 225.94 244.57 305.49
ออมทรัพยพิเศษ 2,394.80 2,403.52 2,506.25 2,754.34 2,763.44
ประจํา 904.17 1,662.24 1,955.99 2,838.90 3,321.82
สะสมทรัพย 142.65 179.80 165.25 176.82 167.81

ลานบาท

เงินรับฝาก

รายได  คาใชจาย  กําไรสุทธิ
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2559 2560 2561 2562 2563
รายได 401.33 371.63 404.22 437.97 462.91
คาใชจาย 168.25 138.22 150.78 167.55 179.59
กําไรสุทธิ 233.08 233.41 253.44 270.41 283.32

ลานบาท



108 รายงานกิจการประจําป� 2563
สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

รายได
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2559 2560 2561 2562 2563
ดอกเบ้ียเงินใหสมาชิกกู 194.74 199.88 203.46 205.65 199.21
ดอกเบ้ียเงินใหสหกรณอื่นกู 108.94 60.49 79.09 80.85 53.30
รายไดอื่น 97.64 111.26 121.25 150.45 210.40

ลานบาท

คาใชจาย
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2559 2560 2561 2562 2563
คาใชจายบริหาร 43.46 45.41 43.62 48.72 49.15
ดอกเบ้ียจาย 124.78 92.81 107.15 118.82 130.44

ลานบาท
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด
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10,000.00

12,000.00

2559 2560 2561 2562 2563
สินทรัพย 7,609.89 8,388.95 9,086.65 10,592.97 11,495.99
หนี้สิน 4,012.39 4,506.08 4,906.82 6,072.99 6,625.50
ทุนของสหกรณ 3,597.50 3,882.87 4,179.83 4,519.98 4,870.49

สินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณฯ
ลานบาท

ทุนสะสมฯ ทุนสํารอง และทุนเรือนหุน 
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4,000

2559 2560 2561 2562 2563
ทุนสะสมฯ 134.05 134.95 143.74 143.92 143.61
ทุนสํารอง 498.93 546.76 572.65 613.45 656.50
ทุนเรือนหุน 2,731.43 2,967.75 3,167.92 3,492.18 3,787.05

ลานบาท
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2563
การประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2562 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ณ หองประชุมทองกวาว สํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประมวลภาพกิจกรรม
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สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จํากัด

การสรรหากรรมการดําเนินการ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สํานักงาน สอ.มช. และหนวยงานตางๆ                        
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ทําบุญครบรอบวันคล�ายวันสถาปนา  วันท่ี 27 เมษายน 2563 ณ สํานักงาน สอ.มช.
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มอบเงินช�วยเหลือกรณีประสบอุบัติภัย 

โครงการมุทิตาจิตสมาชิกผู�เกษียณอายุราชการ  วันท่ี 3 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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คณะกรรมการอํานวยการ สอ.มช. พบผู�บริหาร
มหาวิทยาลัย วันท่ี 19 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุม
ยงยทุธ  สัจจวาณิชย อาคารยทุธศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ร�วมงานวันสหกรณ�แห�งชาติ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 
ณ ลานอนุสาวรียพระอนุสาวรียพระราชวงศเธอ กรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ พระบิดาแหงการสหกรณไทย มหาวิทยาลัยแมโจ

มอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยเชียงใหม� วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 
ณ หองรับรอง อาคารยุทธศาสตร สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม

มอบเงินบริจาคสมทบทุนราชสมาทร วันท่ี 30 
กันยายน 2563 ณ หองประชุมรับรอง อาคาร             
ราชนครินทร โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม 

บรรยายพิเศษหัวข�อ “สิทธิประโยชน� สวัสดิการต�างๆ ของสอ.มช.หลังเกษียณอายุราชการ วันท่ี 12                  
มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม 305 ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มอบเงินสนับสนุนโครงการบวชเนกขัมมจาริณี               
วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

วางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล วันท่ี 24 กันยายน 
2563 ณ พระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก อาคารสุจิณโณ             
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ร�วมพิธีถวายผ�าพระกฐินมหาวิทยาลัย
เชียงใหม�  วันท่ี 17 ตุลาคม พ .ศ .2563                                     
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มอบเงินสินไหมทดแทนกรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย วันท่ี 28 
กันยายน 2563 ณ สํานักงาน สอ.มช.

โครงการปฏิบัติธรรม “บวชเนกขัมมจาริณี”  วันท่ี 10-12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และศุนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม “หริภุญไชย” จังหวัดลําพูน
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บรรยายพิเศษหัวข�อ “ได�อะไรจากการเป�นสมาชิก สอ.มช.” วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมศูนย
นวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําหน�ากากอนามัยแบบใส�แผ�นกรองอากาศ” เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2563 ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงาน สอ.มช.

สอ.มช. แจกพันธุ�ผักสวนครัว “โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยไร�โรคา” เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2563                     
ณ สํานักงาน สอ.มช.
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อบรมเจ�าหน�าท่ีหัวข�อ “การออกแบบส่ือกราฟฟิกเพื่อการส่ือสารเบ้ืองต�น” วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563              
ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงาน สอ.มช.

สัมมนาเจ�าหน�าท่ีหัวข�อ “การส่ือสารเพื่องานสําเร็จ” วันท่ี 18-19 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะแกรนด
โมรอค อ.แมริม จ.เชียงใหม

สัมมนากรรมการและเจ�าหน�าท่ีหัวข�อ “พระราชบัญญัติคุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล” วันท่ี 26 กันยายน 
2563 ณ หองประชุมช้ัน 3 สํานักงาน สอ.มช. 
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โครงการส�งเสริมสุขภาพของบุคลากร “CMU-COOP Healthy Together” วันท่ี 29 เมษายน 2563            
ณ หองประชุม ช้ัน 3 สํานักงาน สอ.มช.

ร�วมพิธีมอบทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม� วันท่ี 28 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม
ทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร 
มหาวิทยาลัยชียงใหม ศึกษาดูงานดานสหกรณ                         
วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2563

นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร�สหกรณ� คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ เขาฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

มอบของท่ีระลึกแทนคําขอบคุณแกเจาหนาท่ีรับ-สงหนังสือ
ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
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สหกรณ�ออมทรัพย�คุรุสัมพันธ�จังหวัดสุรินทร� จํากัด
วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 ณ สํานักงาน สอ.มช.

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูนครสวรรค� จํากัด วันท่ี 13 
สิงหาคม 2563 ณ  สํานักงาน สอ.มช.

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูเชียงราย จํากัด วันท่ี 17 
สิงหาคม 2563 ณ  สํานักงาน สอ.มช.

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูร�อยเอ็ด จํากัด วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 ณ สํานักงาน สอ.มช.

สหกรณ�จังหวัดเชียงใหม�เข�าพบผู�บริหาร สอ.มช.
วันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ณ หองประชุมกาสะลอง
ช้ัน 2 สํานักงาน สอ.มช.

สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดขอนแก�น
จํากัด วันท่ี 29 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม           
กาสะลอง ช้ัน 2 สํานักงาน สอ.มช.

ให�การต�อนรับอาคันตุกะ
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สถาบันวิจัยสังคม วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563                                 
ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สหกรณ�ออมทรัพย�ครูเชียงใหม� จํากัด วันท่ี 12 มีนาคม
 2563 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

คณะแพทยศาสตร� ครบรอบ 61 ป�  วันท่ี 28 ตุลาคม 2563                
ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ร�วมแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาส
วันคล�ายวันสถาปนา

สวสัดีป�ใหม� 2564 : ผู�แทน สอ.มช.รบัมอบกระเช�าและ
ของขวัญจากผู�แทนหน�วยงานอื่น
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สวัสดีป�ใหม� 2564 : ผู�แทน สอ.มช. สวัสดีป�ใหม�หน�วยงานภายนอก








