
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต





ผู้แทนเข้าร่วมประชุม
จากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1

นางสาวบุษยมาศ หนูชม
นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ

นางสาวธนิดา รัตนวิจิตร
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ



วาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ระเบียบวาระที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบ

เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 25644

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ าปี 2565



วาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี (ต่อ) 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการพิจารณาและการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่า
ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี



ระเบียบวาระที่ 1 
ประธานแจ้งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบ

ปี 2563 ปี 2564สมาชิก

528

534

ยอดเงินกู้

98

สมาชิกเข้าใหมร่ะหวา่งปี 2564



ระเบียบวาระที่ 1 
ประธานแจ้งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบแหล่งลงทุนสหกรณ์

ปี 2563 ปี 2564



ระเบียบวาระที่ 1 

ประธานแจ้งที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีทราบ

ระเบียบเงินกู้สหกรณ์ปี 2562 ปี 2563 - 2564



ระเบียบวาระที่ 1 
ประธานแจ้งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทราบ

กิจกรรมด้าน CSR

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตามโครงการ ชสอ.ร่วมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด-19

จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ



ระเบียบวาระที่ 2 

เรื่องพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี 2563

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



ระเบียบวาระที่ 3 

เรื่องรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564

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



ระเบียบวาระที่ 3 

1. ด้านสมาชิก ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

- ยอดยกมา 1 ม.ค. 64 จ านวน 528 คน

- สมาชิกเข้าใหม่ จ านวน 98 คน

- สมาชิกลาออก จ านวน 88 คน

- สมาชิกเสียชีวิต จ านวน 4 คน

- สมาชิกคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64 จ านวน 534 คน

ด้านผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ 



ระเบียบวาระที่ 3 

2. ด้านการถือหุ้นของสมาชิก

ทุนเรือนหุ้นยกมา 1 ม.ค. 64 71,623,330.00 บาท
สะสมเพิ่มขึ้นระหว่างปี 10,415,130.00 บาท
จ่ายคืนค่าหุ้นให้สมาชิก 9,630,300.00 บาท
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ 31 ธ.ค. 64 72,408,160.00 บาท



ระเบียบวาระที่ 3 
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3.ด้านการถ อหุ้นของสมาชิก



ระเบียบวาระที่ 3 

4. ด้านการบริหาร

รายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 3,384,270.10 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 1,215,169.15 บาท
ก าไรสุทธิ จ านวน 2,169,100.95 บาท
สหกรณ์มีก าไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 76,014.80 บาท
หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.63



ระเบียบวาระที่ 3 
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ระเบียบวาระที่ 3 

5.ด้านการให้สินเช ่อ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (66 สัญญา) เป็นเงิน 1,235,852 บาท
เงินกู้สามัญภายใต้ทุนเรือนหุ้น (120 สัญญา) เป็นเงิน 11,000,520 บาท
เงินกู้สามัญบุคคลค้ าประกัน (44 สัญญา ) เป็นเงิน 12,425,120 บาท
เงินกู้พิเศษ (36 สัญญา )                                 เป็นเงิน 406,611 บาท

ลูกหนี้เงินกู้ ณ 31 ธ.ค. 2564 มีจ านวน 25,068,103.00 บาท ดังนี้



ระเบียบวาระที่ 3 

6.ด้านการรับฝากเงิน

เจ้าหนี้เงินฝากสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 ดังนี้
- เงินฝากประจ า 12 เดือน (จ านวน 33 บัญชี) 

เป็นเงิน 3,215,557.48 บาท
- เงินฝากออมทรัพย์ (จ านวน 159 บัญชี)

เป็นเงิน 1,811,234.28 บาท

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



7.ดา้นการเปิดเผย

ผลประโยชนแ์ละ

หรอืคา่ตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป นตัวเงิน 
 ช ่อ-สกุลต าแหน่ง  เงินเด อน  บนัส ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย

ประชุม 
รวม 

รศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนท์ ประธาน กก. 0.00  13,200.00  0.00 7,900.00    21,100.00  
ผศ.ศิริมา  สุวรรณศร ี รองประธาน 0.00    8,700.00  0.00 10,600.00    19,300.00  
น.ส.สุชานัน ลัภสุวรณ เหรัญญิก 0.00    8,400.00  0.00 1,200.00    9,600.00  
น.ส.มนัสสิริ  แดงโชต ิ เลขานุการ 0.00  8,400.00  0.00 10,300.00 18,700.00      
น.ส. ิติพร  โพธิวรรณ ประธานเงินกู ้ 0.00     8,400.00  0.00 11,500.00    19,900.00  
นายวิโรจน์  พยัคพันธ์ุ ประธาน  0 ปชส.. 00     8,400.00  0.00 9,800.00    18,200.00  
น.ส.อลิศ  พันธ์พรสม  กรรมการ 0.00     7,500.00  0.00 1,500.00     9,000.00  
ผศ.เพ ญนภา  เว บบ ์ กรรมการ 0.00     7,500.00  0.00 10,000.00    17,500.00  
นายอมรินทร์  ธนารักษณ์  กรรมการ 0.00     7,500.00  0.00 10,300.00    17,800.00  
น.ส.วนิดา  สุขประเสริ  กรรมการ 0.00     7,500.00  0.00 1,200.00     8,700.00  
น.ส.จารุณี  ชัยกิตติภูม ิ กรรมการ 0.00     7,500.00  0.00 8,400.00    15,900.00  
น.ส.พรใจ  แก้วสุข กรรมการ 0.00   7,500.00  0.00 9,300.00   16,800.00  
นายจักรก ษ  เรณุมาลย ์ กรรมการ 0.00     7,500.00  0.00 1,200.00     8,700.00  
นายนุมา  วั นสาร กรรมการ 0.00     7,500.00  0.00 4,700.00    12,200.00  
ผศ.ดร.นิศานาถ  มั่งศิร ิ ที่ปรึกษา 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 
ผศ.สุริษา ประสิทธิ แสงอารีย ์ ที่ปรึกษา 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 
นายไพศาล คงสถิตสถาพร กรรมการ 0.00 0.00 0.00 8,600.00 8,600.00 
ผศ.สุรศักดิ   มั่นศิลป  กรรมการ 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00 
ผศ.ภาวินี  รอดประเสริ  กรรมการ 0.00 0.00 0.00 8,100.00 8,100.00 
น.ส.ราตรี  จรดล กรรมการ 0.00 0.00 0.00 7,100.00 7,100.00 
น.ส.จารุวรรณ  เ  งแ  ่ กรรมการ 0.00 0.00 0.00 3,700.00 3,700.00 
ผศ.วันธณี  สุดศิร ิ ผู้จัดการ 67,200.00 8,700.00 1,300.00 0.00 77,200.00 

 

ระเบียบวาระที่ 3 



ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 21 วันที่ 23 กันยายน 2564
ได้มีมติให้จัดท าระเบียบว่าด้วย “การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหร อข้อร้องเรียน

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564” เรียบร้อยแล้ว 
 ดยมีผลบังคับใช้ เม ่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป นต้นไป

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

8. ด้านการจัดท าระเบียบสหกรณ์ 



ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่องรับทราบ
รายงานผลของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564

โดย
นางสาวศิริขวัญ  พรมน้อย

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564



ระเบียบวาระที่ 4 
รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าและคณะ ได้ท าการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เข้า
ตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี โดยสรุปดังนี้



รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

เพื่อตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมทางการเงิน

เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์



รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการด าเนินการตาม แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้

ตรวจสอบการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม

ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลัก าน

ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ และข้อก าหนดของสหกรณ์



รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการตรวจสอบ

ด้านการบริหารงานทั่วไป

การด าเนินงานของคณะกรรมการ มีการด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) 2564 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศ และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

ด้านการเงินและบัญชี

สหกรณ์มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เช่น มีการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจ าวันเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในสมุดบัญชี
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อคณะกรรมการเงินสดก ากับไว้เป็นประจ าทุกวัน การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และมีเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์



รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการตรวจสอบ (ต่อ)

ด้านสินเชื่อ

สหกรณ์มีการด าเนินการด้านสินเชื่อเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ มีความเหมาะสม
ในการให้สินเชื่อ การรับช าระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยมีความถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่ก าหนดไว้
และรับช าระได้อย่างสม่ าเสมอ

ด้านการลงทุน

สหกรณ์มีการลงทุนที่เหมาะสมในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคง และได้ด าเนินการตานโยบายที่ก าหนด
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ ภายใต้ข้อก าหนด ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542



รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้านเงินรับฝาก

มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับเงินฝากประเภทต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสม และได้รับความเห นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ด้านทุน

สหกรณ์มีการจัดการด้านทุนต่างๆ ของสหกรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่สหกรณ์ก าหนดไว้

ผลการตรวจสอบ (ต่อ)



รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง

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

ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบในแต่ละเดือนเป็นข้อผิดพลาดเล กๆ น้อยๆ   
ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แจ้งให้ผู้จัดการสหกรณ์รับทราบทันทีที่ตรวจพบ 
และสหกรณ์ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง เรียบร้อยทุกครั้ง



ระเบียบวาระที่ 5 

เรื่องพิจารณารับรองงบการเงิน ประจ าปี 2564

รายงานผลการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดย นางสาววิภา คุปต์วาทินกุล
ผู้สอบบัญชี



ระเบียบวาระที่ 5 

งบแสดง านะการเงิน-ด้านสินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2563 (บาท) ปี 2564 (บาท)

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 5,891,716.82 7,514,804.54

เงินฝากสหกรณ์อื่น 60,900,100.00 57,200,100.00

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ 7,686,209.00 6,524,212.00



ระเบียบวาระที่ 5 
งบแสดง านะการเงิน-ด้านสินทรัพย์ (ต่อ)



ระเบียบวาระที่ 5 

งบแสดง านะการเงิน-ด้านสินทรัพย์ (ต่อ)



ระเบียบวาระที่ 5 
งบแสดง านะการเงิน-ด้านหนี้สิน



ระเบียบวาระที่ 5 

งบแสดง านะการเงิน-ทุนของสหกรณ์



ระเบียบวาระที่ 5 

งบก าไรขาดทุน



ระเบียบวาระที่ 5 

งบกระแสเงินสด



ระเบียบวาระที่ 5 

งบกระแสเงินสด



ระเบียบวาระที่ 5 

อัตราส่วนสภาพคล่อง



ระเบียบวาระที่ 5 

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน



ระเบียบวาระที่ 5 

อัตราส่วนการท าก าไร



ระเบียบวาระที่ 5 

บทสรุป

สหกรณ์มีความเข้มแข งเพียงพอในการด าเนินกิจการ

คุณภาพชีวิตของสมาชิกในสหกรณ์ดีขึ้น

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



ระเบียบวาระที่ 6 

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564



ระเบียบวาระที่ 6 



ระเบียบวาระที่ 6 (ต่อ)

รายการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2564

มติที่ประชุม....................



ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน
และงบประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2564



ระเบียบวาระที่ 7

แผนงานประจ าปี 2564 จ านวน 8 แผนงาน

1. 2.

3. 4.

5.

แผนบริหารทั่วไป แผนงานจัดหาทุน

แผนบริการให้เงินกู้แก่สมาชิก แผนบริการรับฝากเงิน

แผนงานสวัสดิการ 6. แผนงานประชาสัมพันธ์

7. แผนงานบริหารงานพั นา
อาคาร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก

8. แผนงานบริหารพั นา
ระบบงานสหกรณ์



ระเบียบวาระที่ 7 แผนงานประจ าปี 2564

1.แผนบริหารทั่วไป

- กิจกรรมการพั นาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมอบรมสัมมนา และ
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูน และพั นาความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับกระบวนการสหกรณ์ ตามที่
สหกรณ์เครือข่ายหรือหน่วยงานอ่ืนหรือส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้น

2.แผนงานจัดหาทุน
- กิจกรรมการเพ่ิมทุน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสามารถเพ่ิมหุ้นได้ภายในสิ้นเดือนที่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยไม่เกินเงินที่ได้รับ
เป็นจ านวนเต มสิบ
สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเพิ่มหุ้น ผ่านทาง Website สหกรณ์
หรือมารับที่ห้องส านักงานสหกรณ์

3.แผนบริการให้เงินกู้แก่สมาชิก

-กิจกรรมการให้เงินกู้สมาชิก ปรับเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกในหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของสมาชิก
ให้บริการ และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิกด้วยความรวดเร วทันใจ และลดขั้นตอน
ลดแบบฟอร์ม ลดการกรอกข้อมูลที่ท าให้เกิดความล่าช้า เพื่อให้เกิดความรวดเร วและประทับใจ และ
เปิดให้บริการเงินกู้ ทั้งสามัญ และฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ เพี่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับสมาชิก

-การบริการเงินกู้พิเศษดอกเบ้ียต่ า

- กิจกรรมการเพิ่มหุน้ในเดือนที่
จ่ายเงินปันผลให้สมาชิก

-การให้กู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก
ในช่วงการระบาดของเช้ือโควิด 19



ระเบียบวาระที่ 7 แผนงานประจ าปี 2564

4. แผนบริการรับฝากเงิน

-กิจกรรมการให้บริการรบัฝากเงิน
กิจกรรมการออม

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือให้สมาชิกน าเงินฝากเงินกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น  ึ่งสหกรณ์มีใหบ้ริการทั้ง
เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจ า 12 เดือน
สนับสนุน ให้สมาชิกมีการออมเงินมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาฝาก
เงินกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น โดยสามารถหักจากเงินรายได้รายเดือนได้เลย โดยสหกรณ์จะเป็นผู้เรียกเก บกับ
หน่วยงานการเงินต้นสังกัด

5.แผนงานสวัสดิการ
-กิจกรรมการสงเคราะห์สมาชิก
ผู้ที่ถึงแก่กรรม

ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมให้ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์

ก าหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
และด าเนินการทันต่อเหตุการณ์

จัดให้มีสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่เจ บป่วยจนต้องนอนพักรักษาตัว

-กิจกรรมการช่วยเหลือสมาชิก
ผู้ประสบภัยพิบัติ
-กิจกรรมการช่วยเหลือสมาชิก
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดให้มีสวัสดิการ ฌาปนกิจสงคราะห์ของ สส.ชสอ. 



ระเบียบวาระที่ 7 แผนงานประจ าปี 2564

7.แผนงานบริหารงานพั นา อาคาร สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
-การบริหารงาน
-การพั นาอาคารสถานที่

จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานที่ทันสมัยเพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร วในการให้บริการแก่สมาชิก

8.แผนงานบริหารพั นาระบบงานสหกรณ์

-การพั นาระบบงานสหกรณ์ พั นาระบบงานคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงระบบบริหารงานสหกรณ์
โปรแกรมเงินกู้ของสหกรณ์ให้สะดวกรวดเร ว และรองรับการให้กู้
ในรูปแบบใหม่ๆ ในการให้บริการสมาชิก
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาสวนดุสิต จ ากัด

ปรับปรุงส านักงานให้เกิดความสะดวกสบายในการให้บริการและตกแต่งส านักงานเพื่อให้เข้ากับเทศกาลต่างๆ

6.แผนงานประชาสัมพันธ์

-กิจกรรมการประชาสัมพันธ์online น าเสนอข่าวสารและข้อมูลของสหกรณ์ให้สมาชิกอย่างสม่ าเสมอ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์ มสด. และไลน์กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย และWebsite สหกรณ์



ระเบียบวาระที่ 7 

งบประมาณการรายได้ ประจ าปี 2565

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 1,895,000.00

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น 1,800,000.00

รายได้อื่นๆ และค่าธรรมเนียม 20,000.00

3,175,000.00

ล าดับ จ านวนเงิน (บาท)รายการ

1.
2.
3.

รวมรายได้



ระเบียบวาระที7่ 
งบประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2565

ค่าใช้จ่ายวันจัดประชุมใหญ่ ปี 2565 250,000.00

ค่าตอบแทน และค่าใช้สอย 1,145,000.00

ค่าวัสดุส านักงาน 70,000.00

1,515,000.00

ล าดับ จ านวนเงิน (บาท)รายการ

1.
2.
3.

รวมรายได้

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 50,000.004.



ประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 7



ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและ
งบประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2565

มติที่ประชุม........................



ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ าปี 2565

มติที่ประชุม........................

ด้วยวงเงินกู้ยืมประจ าปี 2564 ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้วงเงิน ในวันที่ 31ธันวาคม 2564
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงเสนอก าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ าปี 2565 จ านวน
20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ



ระเบียบวาระที่ 9

เรื่องพิจารณาและการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์

และก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีภาคเอกชน
ประจ าปี 2565



ระเบียบวาระที่ 9

รายชื่อผู้เสนอราคาสอบบัญชี จ านวน 2 ราย

บจก. เอ น.จี.คอน ัลแตนท์
โดยนางสาวสุรางค์  ฉายสกุลวงศ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7261

นายจารึก  โรจนวงศ์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7467

ค่าธรรมเนียมรายปี 38,000 บาท
(ไม่รวมขอค ายืนยันยอด/สอบทานหนี)้ 

ค่าธรรมเนียมรายปี 60,000 บาท
(ไม่รวมขอค ายืนยันยอด/สอบทานหนี)้ 

1 2



ระเบียบวาระที่ 9

ผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ ากัด ประจ าปี 2565

มติที่ประชุมอนุมัติเลือก...................................................................

และผู้สอบบัญชีส ารอง...................................................



ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565

*ต าแหน่งประธานกรรมการ จ านวน 1 คน
*ต าแหน่งกรรมการ          จ านวน 7 คน

ดังนี้



ผู้สมัครคณะกรรมการด าเนินการ
ประจ าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 10



ผู้สมัครคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565 ระเบียบวาระที่ 10

คะแนน

ล าดับที่

คะแนน

ล าดับที่

คะแนน

ล าดับที่

คะแนน

ล าดับที่

คะแนน

ล าดับที่
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เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่าตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565
เสนอที่ประชุมก าหนดค่าตรวจสอบกิจการ จ านวน 25,000 บาทและเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน 3 ท่าน

อันดับ 1 ...........................................

อันดับ 2 ............................................

อันดับ 3 ..................................

มติที่ประชุม
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เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี
..................................................................................
..................................................................................

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



ขอบคุณครับ


