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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
วันพุธที่ 22  ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
---------------------------------------------------- 

 
 ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                            
    
 ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563                             
    
 ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง สืบเนื่อง                                                                           
    
 ระเบียบวาระท่ี 4 

  
      

เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ 
4.1 รายงานประจ าปี 2564 
  

 ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา                                                                           
  5.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี 2564     
  5.2 จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564                         
  5.3 ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ประจ าปี 2565  
 

 
5.4 
5.5 

แผนด าเนินงาน และงบประมาณ  ประจ าปี 2565 
เลือกตั งกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์ 

     
 ระเบียบวาระท่ี 6 

 
เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี) 
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รายนามคณะกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วาระการด ารงต าแหน่ง ประจ าปี 2564 
           

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายพูนชัย คทาวัชรกุล รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ ์ แสงสัมฤทธิ์ รองประธานกรรมการ 
4. อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา กรรมการ 
5. นางสาวณัฐภรณ์ แช่มเทศ กรรมการ 
6. นางสาวสิริพร นันยา กรรมการ 
7. นายไพบูลย์ หมั่นจิตร กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา โพธิ์พรม กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
9. อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ กรรมการและฝ่ายกฎหมาย 
10. นางศศินันท์ แสงภู กรรมการและเหรัญญิก 
11. นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวยุวดี วิงวร ผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
 
 คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการทั งปวงของกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
และตามมติของที่ประชุมใหญ่กับทั งในทางอันจะท าให้เกิดความเจริญแก่กลุ่มออมทรัพย์ทุกประการ  ซึ่งรวมทั งใน
ข้อต่อไปนี  

1) ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของกลุ่มออมทรัพย์ 

2) พิจารณาด าเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้กู้เงิน และการฝาก หรือการลงทุนเงินของ
กลุ่มออมทรัพย์ 

3) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุล งบก าไรขาดทุน   และรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

4) เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
อ านาจและหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการ 
 

(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุมการประชุม

ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ใน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ 
3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามกลุ่มออมทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี  
4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ 

 
 (ข)  กรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) ควบคุมดูแลการด าเนินการทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ 
2) ด าเนินการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
           

            
            
            
             
              
            
            
              
            
            
            
            
             
            
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563   
 

ประธานขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563  กลุ่มออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม               
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  
กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุพจน์  มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   240  คน 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน    47   คน 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .ธี ร ะศั กดิ์  แสงสั มฤทธิ์  รองป ระธานกรรมการด า เนิ นการ แจ้ งว่ า                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า ประธานกรรมการด าเนินการ ติดราชการส าคัญจึงได้มอบหมายให้     
นายพูนชัย คทาวัชรกุล รองประธานกรรมการด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมครั งนี  และขอบคุณที่เชื่อมั่นในกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง  

ที่ประชุมรับทราบ 
            
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562   

นายพูนชัย คทาวัชรกุล ประธานในที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2562  กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562       
เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 4.1 รายงานประจ าปี 2563 
 นายพูนชัย คทาวัชรกุล  ประธานในที่ประชุมชี แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการด าเนินการ              
กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2563    
ตั งแตว่ันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี  

1. สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ 

รายการ 
ปี 2563 
(ราย) 

ปี 2562 
(ราย) 

จ านวนสมาชิกเมื่อต้นปี  282 263 
เพ่ิมใหมร่ะหว่างปี 25 33 
ออกระหว่างปี 20 14 
จ านวนสมาชิกในวันสิ นปี 287 282 

 2.  ทุนเรือนหุ้น 

รายการ 
ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

ทุนเรือนหุ้นยกมาต้นป ี 22,609,020.00 20,446,020.00 
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มระหว่างปี 4,497,200.00 3,365,600.00 
จ่ายคืนทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 914,500.00 1,202,600.00 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือวันสิ นปี 26,191,720.00 22,609,020.00 

             
 3.  การให้บริการแก่สมาชิกด้านสินเชื่อเงินกู้สามัญ 

รายการ 
ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

เงินกู้คงเหลือยกมาเมื่อต้นปี 28,007,386.00 26,136,799.00 
เงินให้กู้แกส่มาชิกระหว่างปี 10,479,750.00 18,917,500.00 
เงินช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 8,221,516.00 17,046,913.00 
รวมลูกหนี คงเหลือวันสิ นปี 30,265,620.00 28,007,386.00 

     สถานภาพด้านเงินกู้ของสมาชิก    

รายการ 
ปี 2563 
(ราย) 

ปี 2562 
(ราย) 

จ านวนสมาชิกทั งหมด  287 282 
สมาชิกที่มีหนี เงินกู ้ 143 134 
สมาชิกที่ไม่มีหนี เงินกู ้ 144 148 
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 4.  งานบริหารจัดการ 
    4.1 ด าเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือจ านวนทุนเรือนหุ้น  และหนี สินของสมาชิก            

รอบ 12 เดือน สิ นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
4.2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการในรอบปี 2563 รวม 12 ครั ง และมีการเวียนประชุม   

1 ครั ง 
4.3 จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในรอบปี 2563 ในกรณีที่สมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา บุตรและ

ธิดาของสมาชิกเสียชีวิต เป็นเงินสดครั งละ 500.00 บาท จ านวน 5 ครั ง  เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 2,500.00 บาท    
ตามรายชื่อผู้เสียชีวิต ดังนี  

1. นางสุข พ่อค้า    เสียชีวิตเมื่อวันที่    8  ธันวาคม  พ.ศ.2562  
2. นางฮั ว จิตร์สุภาพ  เสียชีวิตเมื่อวันที่    6  มกราคม  พ.ศ.2563 
3. นายเสริม อนันโท    เสียชีวิตเมื่อวันที่    9  มกราคม  พ.ศ.2563 
4. นายพร สลับเขียว    เสียชีวิตเมื่อวันที่  29  มกราคม  พ.ศ.2563 
5. นางถวิล ปุสสเทโว   เสียชีวิตเมื่อวันที่    9  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
  

           5.  ผลการด าเนินงาน 

รายการ 
ปี 2563 
(บาท) 

ปี 2562 
(บาท) 

กลุ่มออมทรัพย์มีรายได้ทั งหมด 1,732,953.74 1,625,874.06 
กลุ่มออมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายทั งหมด 596,787.93 609,877.68 
ก าไรสุทธิ ประจ าปี 1,136,165.81 1,015,996.38 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้รายงาน        

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร (ขาดทุน) ของกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจ าปี 2563 
 
5.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร (ขาดทุน)  

 
กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วันที ่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

 
 ปี  2563 ปี  2562 

 (บาท) (บาท) 
สินทรัพย์   
เงินสด  10,961.92 1,155.22 
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 1,307,125.68 949,671.07 
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 380.68 379.27 
ลูกหนี  –  เงินกู้สามัญ 30,265,620.00 28,007,386.00 
ลูกหนี   -  เงินกูร้อช าระ - 4,676.00 
อุปกรณ์ส านักงาน 15,163.42 20,041.02 

รวมสินทรัพย์ 31,599,251.70 28,983,308.58 
 

หนี้สินและทุน   
เจ้าหนี เงิน – กู้ยืม 3,400,000.00 4,500,000.00 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)     26,191,720.00 22,609,020.00 
ทุนส ารอง 734,369.68 704,129.32 
ทุนสวัสดิการ 27,020.84 29,520.84 
ทุนสาธารณประโยชน์     12,642.04 12,642.04 
ดอกเบี ย – ค้างจ่าย 97,333.33 112,000.00 
ก าไรสุทธิ ประจ าปี 1,136,165.81 1,015,996.38 

รวมหนี้สินและทุน 31,599,251.70 28,983,308.58 
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กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
งบก าไร (ขาดทุน) 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 
 

 ปี 2563 ปี 2562 
 (บาท) (บาท) 

รายได้   

ดอกเบี ยรับ – เงินกู้สามัญ 1,732,202.33 1,624,692.65 
ดอกเบี ยรับ – เงินฝากธนาคารกรุงไทย 
ดอกเบี ยรับ – ค้างช าระ 

1.41 
- 

1.41 
190.00 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 750.00 990.00 
รวมรายได้ 1,732,953.74 1,625,874.06 

   
     ค่าใช้จ่าย   

เงินเดือน 235,512.00 217,800.00 
ค่าเบี ยประชุม 59,500.00 57,000.00 
ค่าตอบแทนการเงิน 3,500.00 3,500.00 
ค่าอาหารส าหรับการประชุมคณะกรรมการ                    5,122.00 5,439.00 
ค่าใช้สอย 
ค่าประกันสังคม 

3,000.00 
7,350.00 

3,000.00 
9,000.00 

ค่าวัสดุส านักงาน 4,062.00 4,780.00 
ค่าถ่ายเอกสาร                                    3,970.00 4,472.00 
ค่าเสื่อมราคา 4,877.60 3,544.33 
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 
ดอกเบี ยจ่าย 

104,561.00 
165,333.33 

97,342.35 
204,000.00 

รวมค่าใช้จ่าย 596,787.93 609,877.68 

   

ก าไรสุทธิ ประจ าปี 1,136,165.81 1,015,996.38 

 มติทีป่ระชุม   อนุมัติงบแสดงฐานการเงิน และงบก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี 2563 
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5.2  พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 
นายพูนชัย คทาวัชรกุล ประธานในที่ประชุมชี แจงรายละเอียดว่า ผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในรอบปีบัญชี 2563 มีก าไรสุทธิจ านวน 1,136,165.81 บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พ.ศ. 2549 ข้อ 46 (3) และข้อ 53 (4) คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
จัดสรรและมีมติให้เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุม ดังนี  

รายการจัดสรรก าไรสุทธิ ปี  2563  ปี 2562 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. เงินปันผลแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 4.30 ต่อปี  
   -ปี 2562 อัตราเงินปันผลร้อยละ 4.30 ต่อปี 
2. เฉลี่ยเงินคืนแก่สมาชิกอัตรารอ้ยละ 3.00 ของ
ดอกเบี ยเงินกู ้
   -ปี 2562 อัตราเงินเฉลี่ยเงินคืนร้อยละ 3.00 ของ
ดอกเบี ยเงินกู ้
3. จัดสรรเข้าทุนส ารองร้อยละ 3.00 ของก าไรสุทธิ  
   -ปี 2562 อัตราปันผลร้อยละ 2.98 ของก าไรสุทธ ิ
4. เงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที่ 

1,015,195.73 
 

46,043.33 
 
 
 

34,084.97 
 

40,841.78 

89.35 
 

4.05 
 
 
 

3.00 
 

3.60 

892,909.33 
 

44,288.10 
 
 
 

30,240.36 
 

48,558.59 

87.89 
 

4.36 
 
 
 

2.98 
 

4.77 

รวมเงินทั้งสิ้น 1,136,165.81 100.00 1,015,996.38 100.00 

 มติทีป่ระชุม  อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563  
 

5.3  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2564 (โครงการจัดหาแหล่งเงินทุน) 

 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ประธานในที่ประชุมชี แจงรายละเอียดว่า ตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์ ข้อ 10 
คณะกรรมการอาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของกลุ่มออมทรัพย์ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและ
สมควรแก่การด าเนินการ 

ตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์ ข้อ 11 กลุ่มออมทรัพย์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ        
ตราสารทางการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร ทั งนี จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม และค  าประกันประจ าปีตามข้อ 10 

คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว     
มีความเห็นว่า การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ มีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน  มาใช้ใน     
การบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องและสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างเพียงพอ  และ
อีกประการหนึ่ง เพ่ือให้กลุ่มออมทรัพย์น ามาเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินการ ในการพัฒนาด้านสวัสดิการต่าง ๆ 
ให้แก่สมาชิก  

เพ่ือให้การด าเนินนโยบายให้สอดคล้องและเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 และเพ่ือรักษาสภาพคล่อง              
ในการบริหารงาน เห็นสมควรให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ในปี 2564 จ านวน 8,000,000.00 บาท จึงเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน ในปี 2564 จ านวน 8,000,000.00 บาท  
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5.4  พิจารณาแผนด าเนินงาน และงบประมาณ ประจ าปี 2564 

นายพูนชัย คทาวัชรกุล ประธานในที่ประชุมชี แจงรายละเอียดว่า คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเสนอประมาณการรายได้ และงบประมาณการรายจ่ายของกลุ่มออมทรัพย์ 
ประจ าปี 2564 (ตั  งแต่ว ันที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) ตามข้อบังคับของ        
กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2549  ข้อ 46 (5) และข้อ 53 (5) มีรายละเอียด ดังนี  

 
 แผนด้านการเงิน 
  1)  ปีการเงิน 2564 จะยังคงใช้อัตราดอกเบี ยเงินกู้สามัญร้อยละ 6 ต่อปี 
  2)  การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี ยเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกที่กู้เงินสามัญกับกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไป
ตามผลการด าเนินงาน 
   
 ประมาณการรายได้ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด/ประเภท 
ปีการเงิน 2563 

ปีการเงิน 
2564 ค าชี้แจง 

งบประมาณ รับจริง งบประมาณ 

ดอกเบี ยรับ – เงินกู้สามัญ 1,722,000.00 1,732,202.33 1,830,000.00 ดอกเบี ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 

ดอกเบี ยรับเงินฝาก 30.00 1.41 30.00 ดอกเบี ยรับเงินฝากธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 900.00 750.00 750.00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชกิ 

รวม 1,722,930.00 1,732,953.74 1,830,780.00  
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   ประมาณการรายจ่าย  

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกหมวดรายจ่าย 
     ปีการเงิน หมายถึง ตั งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 30 พ.ย. ของปีถัดไป 

มติที่ประชุม   อนุมัติแผนด าเนินงาน และงบประมาณ ประจ าปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด / ประเภท 
ปีการเงิน  2563 

ปีการเงิน 
2564 ค าชี้แจง 

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     
เงินเดือน 239,580.00 235,512.00 259,000.00 เพื่อจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์     

ค่าเสื่อมราคา 4,900.00 4,877.60 4,900.00 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย ์

ค่าใช้จ่ายด าเนินการอ่ืน     

ค่าเบี ยประชุม 66,000.00 59,500.00 66,000.00 ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ 

ค่าใช้จา่ยวนัประชมุใหญ่สามัญ 130,000.00 104,561.00 130,000.00 เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในวนัประชุมใหญ่สามัญ 
ค่าวัสดุของใช้ส านักงาน 5,000.00 4,062.00 5,000.00 เพื่อจ่ายค่าวัสดุส านักงาน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน 3,500.00 3,500.00 3,500.00 ค่าตอบแทนหักเงินสง่กลุ่มออมทรัพย์ 
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม 20,000.00 - 20,000.00 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์ 
ค่าถ่ายเอกสาร 5,000.00 3,970.00 5,000.00 เพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสารกลุ่มออมทรัพย์ 
ค่าอาหารส าหรับการประชุม     
คณะกรรมการ 

6,600.00 5,122.00 6,600.00 เพื่อจ่ายค่าอาหารส าหรับการประชุม 
คณะกรรมการ 

ค่าใช้สอย 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ค่าบตัรเติมเงนิเจา้หน้าที่กลุ่มออมทรัพย ์
ค่าประกันสังคม 9,000.00 7,350.00 9,000.00 ค่าประกันสังคมของเจ้าหน้าที่ 
หมวดดอกเบี้ยจ่าย     
ดอกเบี ยจ่าย 220,000.00 165,333.33 200,000.00 ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ยืม 

รวม 712,580.00 596,787.93 712,000.00  
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5.5 พิจารณาก าหนดวงเงินการส่งค่าหุ้นรายเดือน 

 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ประธานในที่ประชุมชี แจงรายละเอียดว่า ตามข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตั งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก และต้องถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าเดือนละห้าหุ้น 

คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว     
มีความเห็นว่าเห็นสมควรในการก าหนดการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกไว้ 3 แนวทาง ดังนี  

แนวทางท่ี 1 ก าหนดวงเงินการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ไม่เกินเดือนละ 50,000.00 บาท  
แนวทางท่ี 2 ก าหนดวงเงินการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ไม่เกินเดือนละ 20,000.00 บาท 
แนวทางท่ี 3 ไม่มีก าหนดการวงเงินในการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
สมาชิกได้เสนอแนวทางที่ 4 ก าหนดวงเงินการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกโดยคิดในอัตราร้อยละของ

เงินเดือน 

มติที่ประชุม    
1) เห็นชอบในแนวทางที่ 4 คือ การก าหนดวงเงินการส่งค่าหุ้นรายเดือนโดยคิดในอัตราร้อยละของ

เงินเดือน โดยที่ประชุมเห็นชอบก าหนดวงเงินการส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกไม่เกินร้อยละ 30 ของอัตรา
เงินเดือน  

2) ประธานในที่ประชุมขอให้สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 รับรองเพ่ือแก้ไข
ข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และที่ประชุมเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี  

เดิม 
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั งแต่เดือนแรกเข้าที่เป็นสมาชิก และต้อง

ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเดือนละห้าหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) 
แก้ไขเป็น 
ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั งแต่เดือนแรกเข้าที่เป็นสมาชิก และต้อง

ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเดือนละห้าหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และไม่เกินร้อยละ 30 ของอัตราเงินเดือน 
 

5.6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการตัวแทนจากบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน) 

ประธานในที่ประชุมมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สมชาติ เกตุพันธ์ กรรมการและฝ่ายกฎหมาย เป็นผู้ด าเนินการ
เลือกตั งกรรมการตัวแทนจากบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุนน) ด้วย นายจักรพันธ์ สวัสดี ได้รับการเลือกตั ง      
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นตัวแทนจากบุคลากร  
เงินรายไดจ้ากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

การนี  นายจักรพันธ์ สวัสดี ได้สอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ
กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ข้อ 47 (9) สมาชิกที่เป็นบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน)  
ซึ่งได้รับเลือกตั งจากสมาชิกทั งหมด จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ จึงเห็นสมควรด าเนินการเลือกตั งตัวแทนกรรมการ 
ที่มาจากสังกัดบุคลากรเงินรายได้ สายสนับสนุน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบแต่งตั ง นายไพบูลย์ หมั่นจิตร เป็นตัวแทนจากสังกัดบุคลากรเงินรายได้         
สายสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์  
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 -ไม่มี-  
 
เลิกประชุม เวลา     15.20  น. 
 

นางสาวสิริพร นันยา   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวยุวดี วิงวร    ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 4.1 รายงานประจ าปี 2564 
 คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเสนอรายงานผล      
การด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2564 ตั งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564                     
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี  
 
 1. สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ 

รายการ 
ปี 2564 
(ราย) 

ปี 2563 
(ราย) 

จ านวนสมาชิกเมื่อต้นปี  287 282 
เพ่ิมใหมร่ะหว่างปี 27 25 
ออกระหว่างปี 18 20 
จ านวนสมาชิกในวันสิ นปี 296 287 

    
  2.  ทุนเรือนหุ้น 

รายการ 
ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

ทุนเรือนหุ้นยกมาต้นป ี 26,191,720.00 22,609,020.00 
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มระหว่างปี 4,850,300.00 4,497,200.00 
จ่ายคืนทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 1,376,500.00 914,500.00 
ทุนเรือนหุน้คงเหลือวันสิ นปี 29,665,520.00 26,191,720.00 

             
 3.  การให้บริการแก่สมาชิกด้านสินเชื่อเงินกู้สามัญ 

รายการ 
ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

เงินกู้คงเหลือยกมาเมื่อต้นปี 30,265,620.00 28,007,386.00 
เงินให้กู้แกส่มาชิกระหว่างปี 12,189,990.00 10,479,750.00 
เงินช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 8,162,140.00 8,221,516.00 
รวมลูกหนี คงเหลือวันสิ นปี 34,293,470.00 30,265,620.00 

 
     สถานภาพด้านเงินกู้ของสมาชิก    

รายการ 
ปี 2564 
(ราย) 

ปี 2563 
(ราย) 

จ านวนสมาชิกทั งหมด  296 287 
สมาชิกที่มีหนี เงินกู ้ 162 143 
สมาชิกที่ไม่มีหนี เงินกู ้ 134 144 
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 4.  งานบริหารจัดการ 
    4.1 ด าเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือจ านวนทุนเรือนหุ้น  และหนี สินของสมาชิก            

รอบ 12 เดือน สิ นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
4.2 จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการในรอบปี 2564 รวม 13 ครั ง   
4.3 จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในรอบปี 2564 ในกรณีที่สมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา บุตรและ

ธิดาของสมาชิกเสียชีวิต เป็นเงินสดครั งละ 500.00 บาท จ านวน 6 ครั ง เป็นจ านวนเงินทั งสิ น 3,000.00 บาท ตาม
รายชื่อผู้เสียชีวิต ดังนี  

1. นางพรพรรณ  เจริญผ่อง    เสียชีวิตเมื่อวันที่  25 มกราคม  พ.ศ.2564  
2. นายกิมใช้      พรพิไลสวัสดิ์  เสียชีวิตเมื่อวันที่   2 มกราคม   พ.ศ.2564 
3. นายปิ่น       ไชยศรี    เสียชีวิตเมื่อวันที่   8 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
4. นายสุนทร     จันทรพงษ์     เสียชีวิตเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 
5. นางกลึง        โพธิ์พรม  เสียชีวิตเมื่อวันที่   3 ตุลาคม     พ.ศ.2564 
6. นายสมศักดิ์   พลอยม่วง      เสียชีวิตเมื่อวันที่   8 ตุลาคม     พ.ศ.2564 
 

           5.  ผลการด าเนินงาน 

รายการ 
ปี 2564 
(บาท) 

ปี 2563 
(บาท) 

กลุ่มออมทรัพย์มีรายได้ทั งหมด 1,875,387.79 1,732,953.74 
กลุม่ออมทรัพย์มีค่าใช้จ่ายทั งหมด 577,536.60 596,787.93 
ก าไรสุทธิ ประจ าปี 1,297,851.19 1,136,165.81 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
 
5.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร (ขาดทุน)  

 
กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  วันที ่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 
 ปี  2564 ปี  2563 

 (บาท) (บาท) 
สินทรัพย์   
เงินสด  3,093.55 10,961.92 
เงินฝากธนาคาร – กระแสรายวัน 554,591.08 1,307,125.68 
เงินฝากธนาคาร – ออมทรัพย์ 381.60 380.68 
ลูกหนี  –  เงินกู้สามญั 34,293,470.00 30,265,620.00 
อุปกรณ์ส านักงาน 10,285.82 15,163.42 

รวมสินทรัพย์ 34,861,822.05 31,599,251.70 
 

หนี้สินและทุน   
เจ้าหนี เงิน – กู้ยืม 3,000,000.00 3,400,000.00 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)     29,665,520.00 26,191,720.00 
ทุนส ารอง 768,454.65 734,369.68 
ทุนสวัสดิการ 24,020.84 27,020.84 
ทุนสาธารณประโยชน์     12,642.04 12,642.04 
ดอกเบี ย – ค้างจ่าย 93,333.33 97,333.33 
ก าไรสุทธิ ประจ าปี 1,297,851.19 1,136,165.81 

รวมหนี้สินและทุน 34,861,822.05 31,599,251.70 
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กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
งบก าไร (ขาดทุน) 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  พฤศจิกายน พ.ศ.  2564 
 

 ปี 2564 ปี 2563 
 (บาท) (บาท) 

รายได้   
ดอกเบี ยรับ – เงินกู้สามัญ 1,874,576.87 1,732,202.33 
ดอกเบี ยรับ – เงินฝากธนาคารกรุงไทย 0.92 1.41 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 810.00 750.00 

รวมรายได้ 1,875,387.79 1,732,953.74 

   
     ค่าใช้จ่าย   

เงินเดือน 244,932.00 235,512.00 
ค่าเบี ยประชุม 61,000.00 59,500.00 
ค่าตอบแทนการเงิน 3,500.00 3,500.00 
ค่าอาหารส าหรับการประชุมคณะกรรมการ                    5,127.00 5,122.00 
ค่าใช้สอย 
ค่าประกันสังคม 

3,000.00 
5,850.00 

3,000.00 
7,350.00 

ค่าวัสดุส านักงาน 4,050.00 4,062.00 
ค่าถ่ายเอกสาร                                    3,850.00 3,970.00 
ค่าเสื่อมราคา 4,877.60 4,877.60 
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 
ดอกเบี ยจ่าย 

109,350.00 
132,000.00 

104,561.00 
165,333.33 

รวมค่าใช้จ่าย 577,536.60 596,787.93 

   

ก าไรสุทธิ ประจ าปี 1,297,851.19 1,136,165.81 
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กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

1.   รายละเอียดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย 
 1.1   เงินสด   3,093.55 บาท 
 1.2   เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาจอมบึง                554,972.68 บาท 
  1.2.1   เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 554,591.08 บาท   
  1.2.2   เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 381.60 บาท   

   รวม   558,066.23 บาท 

        
2.   รายละเอียดลูกหนี้สุทธิ ประกอบด้วย 
 2.1 ลูกหนี  – เงินกู้สามัญ (จ านวน 162  ราย)   34,293,470.00 บาท 

   รวม   34,293,470.00 บาท 

        
3. รายละเอียดหุ้น ประกอบด้วย 
 3.1   ทุนเรือนหุ้น  (มูลค่าหุ้นละ  100  บาท)     
  -  หุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 296,655.20 หุ้น   29,665,520.00 บาท 
 3.2 ทุนส ารอง   768,454.65 บาท 
 3.3   ทุนสวัสดิการ   24,020.84 บาท 
 3.4 ทุนสาธารณประโยชน์     12,642.04 บาท 

              รวม   30,470,637.53 บาท 

 
4.   รายละเอียดรายได้ ประกอบด้วย 
 4.1  ดอกเบี ยรับ – เงินกู้สามัญ   1,874,576.87 บาท 
 4.2  

4.3 
ดอกเบี ยรับ – เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

  0.92 
810.00 

บาท 
บาท 

      (สมาชิกเข้าใหม่ 27 ราย ๆ ละ 30 บาท)     

   รวม   1,875,387.79 บาท 
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5. รายละเอียดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

 มติที่ประชุม          
            
            
            
             
            
            
             
            
            
            
            
             
            
            
            
            
             

 5.1   เงินเดือนเจ้าหน้าที่กลุ่มออมทรัพย์                                             244,932.00  บาท 
  (จ านวน 1 คน ๆ ละ 20,411.00 บาท จ านวน 12 ครั ง)     
 5.2 ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ   61,000.00   บาท 
  (ครั งที่ 1-13/2563 จ านวน 13 ครั ง คนละ 500 ต่อครั ง)  
 5.3   ค่าอาหารส าหรับการประชุมคณะกรรมการ   5,127.00 บาท 
 5.4    ค่าวัสดุส านักงาน   4,050.00 บาท 
 5.5  ค่าถ่ายเอกสาร   3,850.00 บาท 
 5.6 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์   4,877.60 บาท 
 5.7 

5.8 
5.9  
5.10  

ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน 
ดอกเบี ยจ่าย 
ค่าประกันสังคม 

  3,000.00 
3,500.00 

132,000.00 
5,850.00 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

  5.11    ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ ประจ าปี 2563   109,350.00  บาท 
  5.11.1 ค่าของรางวัลจับฉลาก 14,400.00      บาท   
  5.11.2 ค่าจ้างท าเอกสาร 2,160.00 บาท   
  5.11.3   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,740.00 บาท   
  5.11.4   ค่าเบี ยประชุม (คนละ 350*247 คน) 86,450.00 บาท   
  5.11.5 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 600.00            บาท 

   รวม   577,536.60  บาท 
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5.2  พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 
ผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึง ในรอบปีบัญชี 2564            

มีก าไรสุทธิจ านวน 1,297,851.19 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
พ.ศ. 2549 ข้อ 46 (3) และข้อ 53 (4) คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจัดสรรและมีมติให้เสนอการจัดสรร   
ก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี  

รายการจัดสรรก าไรสุทธิ ปี  2564 ปี  2563 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. เงินปันผลแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 4.32 ต่อปี  
   -ปี 2563 อัตราเงินปันผลร้อยละ 4.30 ต่อปี 
2. เฉลี่ยเงินคืนแก่สมาชิกอัตรารอ้ยละ 3.00 ของ
ดอกเบี ยเงินกู ้
   -ปี 2563 อัตราเงินเฉลี่ยเงินคืนร้อยละ 3.00 ของ
ดอกเบี ยเงินกู ้
3. จัดสรรเข้าทุนส ารองร้อยละ 3.00 ของก าไรสุทธิ  
   -ปี 2563 อัตราปันผลร้อยละ 3.00 ของก าไรสุทธ ิ
4. เงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที่ 

1,166,130.30 
 

51,480.08 
 
 
 

38,935.54 
 

41,305.27 

89.85 
 

3.97 
 
 
 

3.00 
 

3.18 

1,015,195.73 
 

46,043.33 
 
 
 

34,084.97 
 

40,841.78 

89.35 
 

4.05 
 
 
 

3.00 
 

3.60 

รวมเงินทั้งสิ้น 1,297,851.19 100.00 1,136,165.81 100.00 

 มติที่ประชุม          
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5.3  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2565 (โครงการจัดหาแหล่งเงินทุน) 

 ตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์ ข้อ 10 คณะกรรมการอาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของ     
กลุ่มออมทรัพย์ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินการ 

ตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์ ข้อ 11 กลุ่มออมทรัพย์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ        
ตราสารทางการเงินหรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร ทั งนี จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม และค  าประกันประจ าปีตามข้อ 10 

คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว     
มีความเห็นว่า การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ มีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน  มาใช้ใน     
การบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องและสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างเพียงพอ  และ
อีกประการหนึ่ง เพ่ือให้กลุ่มออมทรัพย์น ามาเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินการ ในการพัฒนาด้านสวัสดิการต่างๆ 
ให้แก่สมาชิก  

เพ่ือให้การด าเนินนโยบายให้สอดคล้องและเป็นไปอย่างต่อเนื่องจากปี 2564 และเพ่ือรักษาสภาพคล่อง              
ในการบริหารงาน เห็นสมควรให้ก าหนดวงเงินกู้ยืม ปีการเงิน 2565 จ านวน 10,000,000.- บาท และไม่เสนอให้
กลุ่มออมทรัพย์ไปค  าประกันเงินกู้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม          
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5.4  พิจารณาแผนด าเนินงาน และงบประมาณ ประจ าปี 2565 

คณะกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเสนอประมาณการรายได้ 
และงบประมาณการรายจ่ายของกลุ่มออมทรัพย์  ประจ าปี  2565 (ตั งแต่วันที่  1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 –              
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) ตามข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พ.ศ. 2549     
ข้อ 46 (5) และข้อ 53 (5) มีรายละเอียด ดังนี  

 
 แผนด้านการเงิน 
  1)  ปีการเงิน 2565 จะยังคงใช้อัตราดอกเบี ยเงินกู้สามัญร้อยละ 6 ต่อปี 
  2)  การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี ยเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกที่กู้เงินสามัญกับกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไป
ตามผลการด าเนินงาน 
   
 ประมาณการรายได้ 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด/ประเภท 
ปีการเงิน 2564 

ปีการเงิน 
2565 ค าชี้แจง 

งบประมาณ รับจริง งบประมาณ 

ดอกเบี ยรับ – เงินกู้สามัญ 1,830,000.00 1,874,576.87 2,025,000.00 ดอกเบี ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 

ดอกเบี ยรับเงินฝาก 30.00 0.92 10.00 ดอกเบี ยรับเงินฝากธนาคาร 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 750.00 810.00 750.00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชกิ 

รวม 1,830,780.00 1,875,387.79 2,025,760.00  
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   ประมาณการรายจ่าย  

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกหมวดรายจ่าย 
     ปีการเงนิ หมายถึง ตั งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 30 พ.ย. ของปีถัดไป 

มติที่ประชุม           
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
               

หมวด / ประเภท 
ปีการเงิน  2564 

ปีการเงิน 
2565 ค าชี้แจง 

งบประมาณ จ่ายจริง งบประมาณ 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน     
 เงินเดือน 259,000.00 244,932.00 260,000.00 เพื่อจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที ่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์     

 ค่าเสื่อมราคา 4,900.00 4,877.60 4,900.00 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย ์

ค่าใช้จ่ายด าเนินการอ่ืน     

 ค่าเบี ยประชุม 66,000.00 61,000.00 66,000.00 ค่าเบี ยประชุมคณะกรรมการ 

 ค่าใช้จา่ยวนัประชุมใหญ่สามัญ 130,000.00 109,350.00 130,000.00 เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในวนัประชุมใหญ่สามัญ 
 ค่าวัสดุของใช้ส านักงาน 5,000.00 4,050.00 5,000.00 เพื่อจ่ายค่าวัสดุส านักงาน 
 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน 3,500.00 3,500.00 3,500.00 ค่าตอบแทนหักเงินสง่กลุ่มออมทรัพย์ 
 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม 20,000.00 - 30,000.00 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมกลุ่มออมทรัพย์ 
 ค่าถ่ายเอกสาร 5,000.00 3,850.00 5,000.00 เพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสารกลุ่มออมทรัพย์ 
 ค่าอาหารส าหรับการประชุม     
คณะกรรมการ 

6,600.00 5,127.00 7,000.00 เพื่อจ่ายค่าอาหารส าหรับการประชุม 
คณะกรรมการ 

 ค่าใช้สอย 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ค่าบตัรเติมเงนิเจา้หน้าที ่
 ประกันสังคม 9,000.00 5,850.00 9,000.00 ค่าประกันสังคม 
หมวดดอกเบี้ยจ่าย     
 ดอกเบี ยจ่าย 200,000.00 132,000.00 200,000.00 ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ยืม 

รวม 712,000.00 577,536.60 723,400.00  
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5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์ 
ด้วยคณะกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปฏิบัติหน้าที่       

จนครบวาระ 2 ปี (ประจ าปี พ.ศ. 2563 – 2564) ตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 49 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง และจะต้องพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
ข้อ 50 (1) ถึงคราวออกตามวาระ  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้อง      
มีการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ เพ่ือมาปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการด าเนินการชุดเดิม              
จึงเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดวิธีการเลือกตั งกรรมการด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ าน      
จอมบึงชุดใหม่ ตามข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 47 คณะกรรมการด าเนินการ 

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก 
 (4) สมาชิกท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหารและ

พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดคณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเลือกตั งจากสมาชิกจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(5) สมาชิกที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหารและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับเลือกตั งจากสมาชิกจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(6) สมาชิกที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหารและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย บัณฑิตวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิต ซึ่งได้รับเลือกตั งจากสมาชิก
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(7) สมาชิกที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ (สายสนับสนุน) ซึ่งได้รับ
เลือกตั งจากสมาชิกจ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 

(8) สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับเลือกตั งจากสมาชิก
จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

(9) สมาชิกที่ เป็นบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ซึ่งได้รับเลือกตั งจากสมาชิกจ านวน 1 คน            
เป็นกรรมการ 

การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) โดยการสมัครเข้ารับการเลือกตั งหรือโดยให้
สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อโดยได้รับการยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 มติที่ประชุม          
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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เลิกประชุม เวลา                น. 


