
เลขท่ี........... 

แบบรายงานการเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล          กลุมบุคคล 

 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวนนัทนา  เศาจวุฒิพงศ ตําแหนง : บรรณารักษ 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวอิสยาห  พันศิริพัฒน ตําแหนง : บรรณารักษ 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นายอดินันท  เจะตีแม ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายเทคโนโลยีหองสมุด 

ชื่อ – นามสุกล  :  นายเกียรติศักดิ์   หงษอินทร ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานท่ัวไป 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นายปยะรักษ   หอมหวล ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานท่ัวไป 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นายเดชณรงค   อมเพชร ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานท่ัวไป 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาวรัชนี   แกวคูณ ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานท่ัวไป 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางบังอร   สระทองแกน ตําแหนง : พนักงานพิมพ (ส3) 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นางสาววรณุพรรณ  พองพรม ตําแหนง : พนักงานเขาเลม (บ2) 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

ชื่อ – นามสุกล  :  นายอนุรักษ   หงษขาว ตําแหนง : ผูปฏิบัติงานชาง 

สังกัดฝาย / หนวยงาน : สํานกังานผูอํานวยการ 

ชื่อหลักสูตร  กิจกรรมบรรยายวิชาการ เรื่อง "บทบาทของสหกรณอออมทรัพย มศว กับสมาชิก" 

วัน/เดือน/ป  4 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.  

สถานท่ีจัด หองประชุมสภา 1 อาคารหอประชุม  มศว 

หนวยงานผูจัด ชมรมผูสูงอายุ มศว 

คาใชจาย   ไมมี               มี  จํานวน ………………  บาท   

 เบิกจายจากงบประมาณ   แผนดิน    เงินรายได     งบอ่ืนๆ (ระบุ) 

ใบเกียรติบัตร/

วุฒิบัตร 

 ไดรับ            ไมไดรับ เนื่องจาก................................................................................              

 ไมมี 



สรุปสาระสําคัญ 

 ชมรมผูสูงอายุ มศว ไดกําหนดจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ เรื่อง "บทบาทของสหกรณอออมทรัพย มศว 

วิทยากรโดย คุณสัญชัย เตชะมนูญ ผูจัดการใหญ สหกรณออมทรัพย มศว โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดดังตอไปนี้ 

 

 ในป พ.ศ. 2562 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 กําหนดใหสหกรณท่ีมีขนาด

ทรัพยสินตั้งแต 5,000 ลานบาทข้ึนไป เปนสหกรณขนาดใหญ โดยอยูภายใตหลักเกณฑการกํากับดูแลสหกรณออม

ทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน มาตรา 89/2 ซ่ึง พ.ร.บ. เดิมไมมีกําหนด แต พ.ร.บ. สหกรณฉบับใหมออกมาเพ่ือใหสหกรณ

ออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยนทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปองกันความเสี่ยงและรักษาเสถียรภาพทางการเงินท้ัง

ระบบ โดยมีการกําหนดหลักเกณฑการปลอยสินเชื่อ ประเมินรายไดและความสามารถชําระหนี้ประกอบการพิจารณา 

เพ่ือลดปญหาหนี้ครัวเรือนของสมาชิก โดยจะสงผลใหการดําเนินงานของสหกรณยากข้ึน แตมีความปลอดภัยดาน

การเงินมากข้ึน ซ่ึงสหกรณออมทรัพย มศว มีการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานตางๆ รายละเอียดดังนี้ 

 1. สหกรณออมทรัพย มศว ประกอบดวยสหกรณออมทรัพย 7 สาขา ไดแก 

     (1)  สหกรณออมทรัพย มศว ประสานมิตร 

     (2)  สหกรณออมทรัพย มศว องครักษ 

     (3)  สหกรณออมทรัพย ม.บรูพา 

     (4)  สหกรณออมทรัพย ม.ทักษิณ 

     (5)  สหกรณออมทรัพย ม.นเรศวร 

     (6)  สหกรณออมทรัพย ม.มหาสารคาม 

     (7)  สหกรณออมทรัพย ม.พะเยา 

 2. การยื่นกู จากเดิมการยื่นกูสมาชิกตองเหลือเงินอยางนอย 10% ถูกปรับเปน 30% 

 3. การปลอยกูนอยลง เพ่ือตองการใหเงินสภาพคลองเหลือเยอะข้ึน สงผลกระทบตอเงินปนผลของสมาชิก 

เนื่องจากไมสามารถทํากําไรไดเยอะเหมือนแตกอน 

 4. มีธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังเขามากํากับดูแลสหกรณ 

 5. ปจจุบันสหกรณออมทรัพย มศว มีเงินทุนจํานวน 15,000 ลานบาท แบงการบริหารจัดการเงินออกเปน 3 

สวน คือ 

     (1)  ใหสมาชิกกูยืม สัดสวน 30-40% (อาจถึง 50 % ในบางกรณี) 

     (2)  ใหสหกรณท่ีอ่ืนกูยืม สัดสวน 30% 

     (3)  นําไปลงทุน (หุนกู, พันธบัตร) สัดสวน 30% 

 6. สมาชิกสามารถเบิกเงินสดไดนอยลง เนื่องจากปจจุบันเจาหนาท่ีตองเดินทางไปเบิกเงินสดท่ีธนาคารเอง 

จึงตองมีการปรับวงเงินเพ่ือบริหารจัดการเงินสดใหพอดี โดยสามารถเบิกเงินสดสูงสุดไดจํานวน 200,000 บาท หาก

ตองการเกิน 200,000 บาท จะจายเปนเช็ค (หากมีเงินสํารองจะจายใหกอน) สําหรับเงินกูจะจายเปนเช็คเชนเดียวกัน 

 7. เงินกูฉุกเฉิน กรมสงเสริมสหกรณใหสงชําระเงินกูได 6 งวด แตปจจุบันจะสามารถสงชําระได 10 งวด 

 8. สวัสดิการสมาชิกสหกรณออมทรัพย มศว สมาชิกสามารถเบิกคาหองพักในการเขารักษาพยาบาล กรณี

เปนผูปวยใน ไดคืนละ 150 บาท เบิกได 5 ครั้ง/ป สูงสุดครั้งละ 1,000 บาท และเบิกเงินภายใน 90 วัน 



คําถาม-คําตอบ 

1. สหกรณชุมชุมนุมธนกิจคืออะไร ? 

    - สหกรณชุมชุมนุมธนกิจ คือ สหกรณออมทรัพย ประเภทหนึง่ใน 7 ประเภท ตาม พ.ร.บ. 2542 

2. ยังมีหลักทรัพยท่ีอยูในศาลหรือไม ? 

    - มีหลักทรัพยท่ีอยูข้ันตอนของศาล 1 รายคือ อาคารท่ีดินท่ีเมืองทองธานี เปนหลักประกัน มูลคาเงินกู 1,300 

ลานบาท 

3. สหกรณออมทรัพย มศว นําเงินไปลงทุนท่ีใด มีผูเขียวชาญทางการเงินเปนท่ีปรึกษาหรือไม ? 

    - นําเงินไปลงทุนในหุนกูและพันธบัตร สกหรณอาจไมมีไดผูเชียวชาญเฉพาะทาง แตคณะกรรมการท่ีเขามา

ดําเนินงานมีประสบการณมาอยางยาวนาน และมีการสงคณะกรรมการเขารับหลักสูตรอบรมการเงินเปนประจํา 

4. ความปลอดภัยในการออมเงินในสหกรณออมทรัพยปลอดภัยกวาธนาคารหรือไม ? 

    - ปลอดภัย 100% เพราสหกรณออมทรัพยไมไดนําเงินไปลงทุนในกิจการตางๆ แตนําเงินมาบริหารจัดการ

แบงเปน 3 สวน คือ ปลอยกูใหแกสมาชิกสหกรณ ปลอยกูใหสหกรณตางๆ และนําไปลงทุนในหุนกู, พันธบัตร โดยมี

ธนาคารแหงประเทศไทยรบัรอง (รับประกัน 5 สวน) 

5. สถานท่ีของสหกรณออมทรัพย มศว แออัดเกินไปหรือไม ? 

    - จะมีการปรับขยายพ้ืนท่ีสวนดานหนาเพ่ิมเติม 

6. สหกรณออมทรัพย มศว มีผูเชี่ยวชาญก่ีคน ? 

    - ปจจุบันมีจํานวน 5 ทาน ซ่ึงอยูภายใตการควบคุมของกรมสงเสริมและพัฒนาสหกรณแหงชาติ ไดแก  

 (1) นายสัญชัย  เตชะมนูญ (ผูจัดการใหญ สหกรณออมทรัพย มศว) 

 (2) อาจารยนงนวล  พงษไพบูลย 

 (3) รองศาสตราจารยชาญวิทย  เทียมบุญประเสริฐ 

 (4) รองศาสตราจารยธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ 

 (5) รองศาสตราจารยเฉลียว  พันธุสีดา 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย มศว  

2. ไดรับทราบถึงสิทธิประโยชนและสวัสดิการของสมาชิกสหกรณออมทรัพย มศว 

 

นําความรูท่ีไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน ดังตอไปนี้ 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา 

ภายในวันท่ี 

  

  

 




