








นายอายุตม์ สินธพพันธุ์
ประธานกรรมการ

      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

เรียน...สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ทุกท่าน

 ในโอกาสที่จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์อีกครั้งและถือเป็นปีแรกที่ผม

ได้เข้ามารับต�าแหน่งประธานกรรมการ ผมรูส้กึเป็นเกียรตแิละยนิดยีิง่ จากห้วงเวลาเกือบ 1 ปีทีไ่ด้ร่วมงานกนัมา เป็นทีป่ระจกัษ์

ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ สามารถขับเคลื่อนสู่การเป็น “สหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล การเงินเข้มแข็ง การบริหาร

โปร่งใส พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0” ตามที่ได้ตั้งวิสัยทัศน์ของหน่วยงานไว้ และยิ่งเห็นได้ชัดจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่หลายภาคส่วนต้องโดนผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่สหกรณ์ฯ  ก็สามารถปรับ

ตวัให้สอดคล้องกบัการท�างานภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ได้อย่างรวดเรว็จนสามารถมผีลงานท่ีน่าภาคภูมใิจหลาก

หลายประการ อาทิ การมีสินทรัพย์รวมมากถึง 8.6 พันล้านเศษ รวมทั้งการมีทุนเรือนหุ้นรวมกว่า 3.6 พันล้าน และที่ส�าคัญ

ยังได้รับการจัดอันดับเป็นสหกรณ์ที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีเลิศ 

 ในส่วนการด�าเนินงานให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯสามารถจ่ายสวัสดิการและเงินช่วยเหลือให้แก่สมาชิกในปีพ.ศ. 2564 

ได้มากถึง 18.8 ล้านเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเช้ือโควิด-19 และท�าประกันภัยให้            

กับสมาชิกทุกกรณีหากติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกได้รับเงินสินไหมไปแล้วรวมประมาณ 2 ล้านบาทเศษ นอกจาก

นัน้ สหกรณ์ฯ ยงัได้ขยายวงเงนิและจ�านวนงวดเงนิให้กูป้ระเภทฉกุเฉนิและปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิให้กูท้กุประเภทผมถือว่า         

ผลการด�าเนนิงานต่างๆ ทีก่ล่าวมานบัเป็นความส�าเรจ็ทีส่มาชกิสหกรณ์ฯ ทกุท่านสามารถมัน่ใจในศกัยภาพและประสทิธภิาพ

ของสหกรณ์ฯ ที่ยังคงรักษามาตรฐานและคุณภาพการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

 ส�าหรับในปีพ.ศ. 2565 ถือเป็นปีที่ส�าคัญ เพราะสหกรณ์ฯ จะครบรอบ 36 ปี จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมโครงการดีๆ 

ให้แก่สมาชิกเช่นเคย เช่น การรณรงค์ให้สมาชิกที่อยู่ในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสออมเงินเพื่อสร้างรากฐานในอนาคต และยังมี

โครงการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกโดยน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นท้ายสุดนี้         

ผมขอขอบคณุสมาชกิทกุท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมอื ช่วยเหลือส่งเสรมิกจิการของสหกรณ์ฯด้วยดเีสมอตลอดมาและขอให้ร่วมใจ

กันช่วยพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เติบโตเจริญก้าวหน้า และมั่นคง ยิ่ง น�ามาซึ่งประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่านตลอดไป



นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก
รองประธานกรรมการ

นายเกียรติกร ปัทมทัตต์
เลขานุการ

นายกฤช กระแสร์ทิพย์
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นางพรเอื้อง ตรีทอง
กรรมการ

นายกนก กรุณามิตร
กรรมการ

นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว
กรรมการ

นางนิภา งามไตรไร
กรรมการ

นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง
กรรมการ

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย
กรรมการ
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กรรมการ

นายทวี ทวีชนม์
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นายเกษทอง แวววงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวศรินทิพย์ ตระกูลจรูญกิจ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวรัชนี ทันจิตต์
ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

นางสาวอัฉราภรณ์ รัตนะจงงาม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางอังคนา มุ่งดี
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาววีณา เนียมจีน
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล

นางพรทิพย์ โชคสมัย
ผู้จัดการ



นางธิดารัตน์ ด่านศรีประเสริฐ นางสาวสุพัตรา ชื่นใจ

นางสาวลอองลักษณ์ ล�าเลียง

นางสาวณัฏฐณิชา ผลาสิงห์นางสาวอรุณณี มารอดนายธิติพล วัฒนาเจริญโภคา นางสาวณัชชา ตาทอง

นางสาวอรชา มีใย

นางสาวจิราภรณ์ มะวงษ์

นายวิทวัส เหล่าสิทธิสุข

นายละออง สินเจริญพร

นางสาวพรทิพย์ แนวทัต นางสาววิศรุตา เกิดน้อย

นางกนกวรรณ ส�าเร็จงาน

นายยอดปพน สุขะเสวต

นายวิทวัส เหล่าสิทธิสุขนายธิติพล วัฒนาเจริญโภคา



 
รายการ

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ทุนด�ำเนินงำน	 	5,058.98		 	100		 	5,730.13		 	100		 	6,433.60			100		 	7,115.56			100		 	7,839.70		 	100	

				 ทุนเรือนหุ้น	 	2,654.95			52.48		 	2,875.20			50.18		 	3,124.33			48.56		 	3,387.22			47.60		 	3,692.65			47.11	

				 เงินรับฝาก	 	2,132.25			42.15		 	2,551.83			44.53		 	2,967.27			46.12		 	3,344.57			47.00		 	3,723.59			47.50	

				 ทุนส�ารอง	ทุนสะสม	และอื่นๆ	 	271.78		 	5.37		 	303.10		 	5.29		 	342.00			5.32		 	383.77			5.39		 	423.46			5.40	

	 เงินให้กู้แก่สมำชิก	 	3,289.49		 	100		 	3,835.03		 	100		 	4,144.90			100		 	5,149.19			100		 	4,494.98		 	100	

				 เงินกู้สามัญ	 	3,128.27			95.10		 	3,651.38			95.21		 	3,944.67			95.17		 	4,988.64			96.88		 	4,152.80			92.39	

				 เงินกู้ฉุกเฉิน	 	160.30		 	4.87		 	182.69		 	4.76		 	198.72			4.79		 	159.08			3.09		 	341.29			7.59	

				 เงินกู้พิเศษ	 	0.92		 	0.03		 	0.96		 	0.03		 	1.51			0.04		 	1.47			0.03		 	0.89			0.02	

	 สมำชิกคงเหลือ	 12,489	คน	 	 12,843	คน	 	 12,868	คน	 	 12,994	คน	 	 13,286	คน	

							
ก�ำไรสุทธิ	 240,329,270.76	บ.	 267,089,208.06	บ.	 294,509,255.99	บ.	 317,378,470.86	บ.	 341,504,228.17	บ.	

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายงานผลการเจริญเติบโต ปี 2560 - 2564



 
รายการ

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายงานโครงสร้างรายได้และก�ไรสุทธิ ปี 2560 - 2564

 รำยได้	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

				 ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้	 	330.35		 	98.79		 	366.86		 	99.59		 	409.09		 	99.08		 	446.35		 	98.46		 	494.73		 	99.47	

				 ดอกเบี้ยรับเงินลงทุน	 	3.95		 	1.18		 	1.46		 	0.40		 	3.81		 	0.92		 	6.85		 	1.51		 	2.59		 	0.52	

				 รายได้อื่น	 	0.11		 	0.03		 	0.05		 	0.01		 	0.06		 	0.01		 	0.12		 	0.03		 	0.06		 	0.01	

									รวมรำยได้	 	334.41		 	100		 	368.37		 	100		 	412.96		 	100		 	453.32		 	100		 	497.38		 	100	

	 รำยจ่ำย	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			 ดอกเบี้ยจ่าย	 	68.83		 	73.16		 	75.16		 	74.22		 	90.53		 	76.44		 	99.22		 	72.99		 	106.31		 	68.20	

				 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	 	25.23		 	26.82		 	25.70		 	25.38		 	26.64		 	22.49		 	27.67		 	20.35		 	35.54		 	22.80	

				 ค่าเผื่อหนี้สูญ	 	0.02		 	0.02		 	0.42		 	0.41		 	1.28		 	1.08		 	9.05		 	6.66		 	14.03		 	9.00	

	 	 			รวมรำยจ่ำย	 	94.08		 	100		 	101.28		 	100		 	118.45		 	100		 	135.94		 	100		 	155.88		 	100	

											ก�ำไรสุทธิ	 	240.33		 	 	267.09		 	 	294.51		 	 	317.38		 	 	341.50	
	

		



เป็นของสมาชิก 81.99 %
(เงินปันผล  67.83 % 
เงินเฉลี่ยคืน  14.16 %

เป็นของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่่ 1.34 %

เป็นผลประโยชน์ของ
สมาชิก  15.64  %

เป็นค่าบ�รุงสนันิบาต
สหกรณ์ 0.01 %

เป็นของสหกรณ์ 
   1.02 %

เป็นของสมาชิก     81.99  %
(เงินปันผล 67.83  % เงินเฉลี่ยคืน 14.16 %

เป็นเงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที่่    1.34   %

เป็นของสหกรณ์     1.02   %

เป็นค่าบ�รุงสันนิบาตสหกรณ์   0.01   %

เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก  15.64   %
(เป็นเงินทุนต่างๆที่จัดไว้เพื่อประโยชน์ของสมาชิก)
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ที่  สอ.รท. ว       /2565      สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

       เลขที่ 222 ถนนนนทบุรี 1 ต�าบลสวนใหญ่

       อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

       พฤศจิกายน  2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564
เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

  ด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากดั ก�าหนดให้มกีารประชุมใหญ่สามญั
ประจ�าปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ ถนน
นนทบุรี 1 ต�าบลสวนใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยปฏิบัติตามค�าสั่ง
จังหวัดนนทบุรี และข้อก�าหนดในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                   
มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563
 ระเบียบวาระที่  3 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
 ระเบียบวาระที่  4 เรื่องรับทราบรายงานประจ�าปี 2564
 ระเบียบวาระที่  5 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2564
 ระเบียบวาระที่  6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก�าไรขาดทุน  และ
    งบกระแสเงินสดประจ�าปี 2564
 ระเบียบวาระที่  7 เรื่องพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564
 ระเบียบวาระที่  8 เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมประจ�าปี 2565
 ระเบียบวาระที่  9 เรื่องรายงานผลการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 2564 และพิจารณาอนุมัติ
   ประมาณการรายได้-รายจ่ายประจ�าปี 2565
 ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติเงินรอจ่ายคืนและเงินรอตรวจสอบโอนเข้าทุนส�ารอง
 ระเบียบวาระที่  11 เรื่องพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 
 ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
 ระเบียบวาระที่  13 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2565
 ระเบียบวาระที่  14 เรื่องอื่นๆ
   14.1 การด�ารงต�าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ
    14.2 แจ้งความคืบหน้าเรื่องสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับที่ท�าการสหกรณ์แห่งใหม่



 ทัง้นี ้ผูเ้ข้าร่วมประชมุต้องปฏบิติัตามมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และในระหว่างการประชุมต้องสวม
หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และอยู่ร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม
 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

 (นายอายุตม์  สินธพพันธุ์)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

ส�านักงาน. 
โทร. 0 2967 2222 ต่อ 314-317 หรือ 0 2967 3567  
โทรสาร. 0 2526 1733 หรือ 0 2525 0450
Line ID : @correctsaving
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ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2537   170
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 (ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2537   173
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2563 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 175         
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)
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(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  187 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการควบคุมหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์                       188
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   189
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)

รายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�งานต่างๆ ประจ�ปี 2564 191
รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ  194
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจ�ปี 2564     
รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 



  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ข้อ 49 การประชุมใหญ่สามัญ ความว่า 

“ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมใหญ่กัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่

วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ ส�าหรับการประชุมใหญ่คราวต่อไป ให้คณะกรรมการด�าเนินการ

นัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่    

วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์”  

  การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 ในวันนี้ จึงเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่

ก�าหนดไว้ ขอขอบคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์นนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่าน 

ที่มาประชุมในวันนี้ด้วย  

  

  

	 	 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
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1
เรื่อง...ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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2
เรื่อง...รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
      ประจำ�ปี 2563

ผู้มาประชุม 

 1. นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการ ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการ
 2. นายกฤช  กระแสร์ทิพย์ รองประธานกรรมการ
 3. นางพัชราภรณ์  ศโรภาส  เหรัญญิก
 4. นายเกียรติกร   ปัทมทัตต์  เลขานุการ
 5. นายไพโรจน์  พันธุ์แก้ว  กรรมการ
 6. นายณรงค์   จุ้ยเส่ย  กรรมการ
 7. นางสาวสุทัสสา  สุขสว่าง  กรรมการ
 8. นางพรเอื้อง  ตรีทอง  กรรมการ
 9. นายสิริชัย  ยมเกิด  กรรมการ
 10.นางอุดม   สุขทอง  กรรมการ
 11.นายวีรวัฒน์   บุญนิกูล  กรรมการ
 12.นางพรทิพย์  โชคสมัย  ผู้จัดการ
 13.นางสาวรัชนี  ทันจิตต์  ผู้ช่วยผู้จัดการ
 14.นายเกษทอง  แวววงศ์   หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 15.นางสาวศรินทิพย์ ตระกูลจรูญกิจ หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 16.นางอังคนา  มุ่งดี  หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 17.นางสาวอัฉราภรณ์  รัตนะจงงาม หัวหน้าฝ่ายการเงิน
 18.นางสาววีณา  เนียมจีน  หัวหน้าฝ่ายประมวลผล
 19.นายธิติพล  วัฒนาเจริญโภคา เจ้าหน้าที่ประมวลผล
 20.นางสาวณัฏฐณิชา ผลาสิงห์  นิติกร
 21.นายวิทวัส  เหล่าสิทธิสุข เจ้าหน้าที่ประมวลผล
 สมาชิก  จ�านวน  462  คน  จากสมาชิกทั้งหมด  จ�านวน  12,225  คน
กรรมการผู้ไม่มาประชุม    
 1. นางชฎาพร  รักษาทรัพย์ กรรมการ  ติดภารกิจ

 2. นายโสภณ  ยิ้มปรีชา  กรรมการ  ติดภารกิจ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด
วันอังคารที่ 17 พฤศจำิกายน 2563

ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3



23

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

 2. นายเสริม  อุดมพรวิเศษ หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

 3. นายศิริพจน์  ทองนวล    ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 4. นายชัชวาล  เงินนาค  ผู้แทนผู้สอบบัญชี

 5. นางสาวบุญรัตน์ สายสวาท ผู้แทนผู้สอบบัญชี

 6. นายเนาวรัตน์  สงวนกิจพัฒนา ผู้ตรวจสอบกิจการ

 สมาชิกสมทบ  จ�านวน  60  คน  จากสมาชิกสมทบทั้งหมด  จ�านวน  769  คน

เริ่มประชุม	 เวลา			09.00		น.

  เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการ               

ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด�าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
  ประธานในทีป่ระชุม (นายธนพฒัน์ จนัทรปรรณกิ) แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า ในวนันีม้กีารถ่ายทอด
สดการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2563 ผ่านทางเพจเฟสบคุของสหกรณ์ด้วย และการประชมุในวันนี ้ได้รบัความ
สนใจจากสมาชกิเป็นจ�านวนมาก เรยีนให้ทราบว่าสหกรณ์ได้จดทะเบยีนจดัตัง้ เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2529 มีสมาชกิ
เพียง 128 ราย มีทุนเรือนหุ้น 44,600 บาท ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 35 ชุด 
ที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารงาน จนปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก จ�านวน 12,994 ราย มีสินทรัพย์ จ�านวน 7,765 
ล้านบาทเศษ   มีทุนเรือนหุ้น จ�านวน 3,387 ล้านบาท และมีทุนส�ารอง จ�านวน 355 ล้านบาทเศษ สหกรณ์มีความ
เจริญเติบโตและมีความมั่นคงมากขึ้น ซึ่งปรากฎข้อมูลอยู่ในรายงานประจ�าปี 2563 แล้ว 
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ด�าเนินกิจการและการบริหารงานเป็นแบบอนุรักษ์นิยม มี
ความระมดัระวงัในการบรหิารไม่ให้เกดิความเสีย่ง เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีไ่ม่ดขีึน้ในวงการสหกรณ์จงึไม่มชีือ่สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย สหกรณ์มีการระมัดระวังและรักษาความสมดุลย์ของเงินใน
การรับเข้ามาและปล่อยเงินกู้ออกไป สามารถสนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกได้เพียงพอ ให้กู้เงินอย่างมี
คุณภาพและค�านึงถึงความสามารถในการช�าระคืนเพื่อไม่ให้สมาชิกเกิดความเดือดร้อน การเกิดหนี้เสียจึงมีน้อย
มาก แต่ระยะหลังน้ี มกีารเกดิปัญหาสมาชกิถกูฟ้องร้องจากภายนอก ถกูอายดัเงนิต่างๆ แล้วมากระทบกบัสหกรณ์
เริ่มมีมากขึ้น จึงต้องหาวิธีการแก้ไขกันต่อไป การเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็เป็นการออมเงินในระยะยาว เมื่อมีความ
จ�าเป็นกส็ามารถทีจ่ะกูย้มืได้ โดยจ่ายดอกเบีย้ทีน้่อยกว่าภายนอกเมือ่เทยีบกบัธนาคาร สมาชกิจะได้รบัเงนิตอบแทน
ในการถือหุ้นคือเงินปันผล และได้รับเงินเฉลี่ยคืนในกรณีท่ีกู้เงินและจ่ายดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์ เงินฝากก็ได้รับ
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร ตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกก็จะได้รับสิทธิหรือสวัสดิการต่างๆ กับสหกรณ์ไปจนถึง
เกษียณอายุราชการ เมื่อเกษียณก็จะได้รับเงินสวัสดิการตอบแทน และหากยังเป็นสมาชิกต่อไปอีกก็จะมีเงิน
สวัสดิการให้ทุกช่วง 5 ปี ไปจนถึงอายุ 95 ปี จากการรักษาความสมดุลย์ในการบริหารการเงินของสหกรณ์นี้ จึง
ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 317 ล้านบาทเศษ ซ่ึงเป็นผลงานของคณะกรรมการด�าเนินการ   
ชุดที่ 35 นี้ และในวันนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า พันต�ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ ได้ลาออกจากต�าแหน่งประธาน
กรรมการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นมา แต่ยังคงสมาชิกภาพไว้ และที่ประชุมคณะกรรมการ
ด�าเนินการได้มอบหมายให้ท�าหน้าทีแ่ทนประธานกรรมการ แต่หลงัจากการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีในวนันีแ้ล้ว
ก็จะมีคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ ซึ่งเป็นชุดที่ 36 จะเข้ามาท�าหน้าที่บริหารงานแทน และในวันนี้ก็มีวาระ
การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการด้วย 



24

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ข้อ 49 การประชุมใหญ่สามัญ ความว่า 
“ให้คณะกรรมการด�าเนนิการนดับรรดาสมาชกิมาประชุมกนั เป็นการประชมุใหญ่สามญัอย่างน้อยปีละครัง้ ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์” ดังน้ัน การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563  ในวันนี้ จึง
เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่ก�าหนดไว้ ขอขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนผู้สอบบัญชี สหกรณ์
จังหวัดนนทบรุแีละคณะ หวัหน้าส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นนทบรุ ีผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุท่านทีใ่ห้เกยีรตเิข้าร่วม
ประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ด้วย
  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ�ปี 2562
  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสัมมนากรม
ราชทัณฑ์ ชั้น 3 ได้ด�าเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม รวม 11 วาระ รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ�าปี 2563 หน้า 24 - 56     
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรบัทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
  เลขานุการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ 
จ�ากัด ได้เปิดรับสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ ในปีบัญชี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2563 มีข้าราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก และมีพนักงานราชการ ลูกจ้าง 
สังกัดกรมราชทัณฑ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และมีสมาชิกออกจาก
สหกรณ์  ดังนี้

  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ข้อ 49 การประชุมใหญ่สามัญ ความว่า 
“ให้คณะกรรมการดำเนินการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์” ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันนี้ จึงเป็น
การปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนผู้สอบบัญชี สหกรณ์
จังหวัดนนทบุรีและคณะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วม
ประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ด้วย 
 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่มัญ ประจำปี 2562 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  รายงานการประชุมใหญ่
สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่  15 พฤศจิกายน 2562 ณ 
ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม รวม 11 วาระ 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 24 - 56      
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ 
 เลขานุการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ 
จำกัด ได้เปิดรับสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ ในปีบัญชี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 มีข้าราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก และมีพนักงานราชการ ลูกจ้าง 
สังกัดกรมราชทัณฑ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และมีสมาชิกออกจาก
สหกรณ์  ดังนี้ 

รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 
 (ราย) (ราย) (ราย) 

จำนวนสมาชิกเม่ือ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 12,138 730 12,868 
    สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี  380 73 453 
    สมาชิกออกระหว่างปี  แยกเป็น    
         - ถึงแก่กรรม   71 1 72 
         - ลาออก    189 33 222 
         - ให้ออกจากสหกรณ์   30 0 30 
         - โอนไปสหกรณ์อ่ืน   3 0 3 
   รวมสมาชิกออกระหว่างปี     293   34     327 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 12,225 769 12,994 

 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ข้อ 49 การประชุมใหญ่สามัญ ความว่า 
“ให้คณะกรรมการดำเนินการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์” ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันนี้ จึงเป็น
การปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนผู้สอบบัญชี สหกรณ์
จังหวัดนนทบุรีและคณะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วม
ประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ด้วย 
 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่มัญ ประจำปี 2562 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  รายงานการประชุมใหญ่
สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่  15 พฤศจิกายน 2562 ณ 
ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม รวม 11 วาระ 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 24 - 56      
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ 
 เลขานุการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ 
จำกัด ได้เปิดรับสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ ในปีบัญชี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 มีข้าราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก และมีพนักงานราชการ ลูกจ้าง 
สังกัดกรมราชทัณฑ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และมีสมาชิกออกจาก
สหกรณ์  ดังนี้ 

รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 
 (ราย) (ราย) (ราย) 

จำนวนสมาชิกเม่ือ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 12,138 730 12,868 
    สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี  380 73 453 
    สมาชิกออกระหว่างปี  แยกเป็น    
         - ถึงแก่กรรม   71 1 72 
         - ลาออก    189 33 222 
         - ให้ออกจากสหกรณ์   30 0 30 
         - โอนไปสหกรณ์อ่ืน   3 0 3 
   รวมสมาชิกออกระหว่างปี     293   34     327 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 12,225 769 12,994 

 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

3 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ข้อ 49 การประชุมใหญ่สามัญ ความว่า 
“ให้คณะกรรมการดำเนินการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์” ดังนั้น การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ในวันนี้ จึงเป็น
การปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่กำหนดไว้ ขอขอบคุณผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนผู้สอบบัญชี สหกรณ์
จังหวัดนนทบุรีและคณะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วม
ประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ด้วย 
 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่มัญ ประจำปี 2562 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  รายงานการประชุมใหญ่
สามัญ ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่  15 พฤศจิกายน 2562 ณ 
ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ได้ดำเนินการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม รวม 11 วาระ 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 24 - 56      
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ 
 เลขานุการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ 
จำกัด ได้เปิดรับสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ ในปีบัญชี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2563 มีข้าราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก และมีพนักงานราชการ ลูกจ้าง 
สังกัดกรมราชทัณฑ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และมีสมาชิกออกจาก
สหกรณ์  ดังนี้ 

รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 
 (ราย) (ราย) (ราย) 

จำนวนสมาชิกเม่ือ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 12,138 730 12,868 
    สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี  380 73 453 
    สมาชิกออกระหว่างปี  แยกเป็น    
         - ถึงแก่กรรม   71 1 72 
         - ลาออก    189 33 222 
         - ให้ออกจากสหกรณ์   30 0 30 
         - โอนไปสหกรณ์อ่ืน   3 0 3 
   รวมสมาชิกออกระหว่างปี     293   34     327 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 12,225 769 12,994 

 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 4 รบัทราบรายงานประจ�ปี  2563
   เลขานกุาร (นายเกียรตกิร ปัทมทัตต์) เสนอต่อทีป่ระชมุว่า ในรอบปี 2563 สหกรณ์ออมทรพัย์

กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนากิจการสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมาชิก 

โดยเป็นแหล่งเงินออมของสมาชิก และเงินให้กู้แก่สมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีการให้สวัสดิการต่างๆ ให้แก่

สมาชกิอีกด้วย ซ่ึงความก้าวหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากดั แสดงให้เหน็ได้จากตวัเลขผลประกอบ

การ ดังนี้

  1. ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน

       เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 – 2562

4 
ระเบียบวาระท่ี 4  รับทราบรายงานประจำปี  2563 
  เลขานุการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนากิจการสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสมา ชิก 
โดยเป็นแหล่งเงินออมของสมาชิก และเงินให้กู้แก่สมาชิก นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีการให้สวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก
อีกด้วย ซึ่งความก้าวหน้าของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด แสดงให้เห็นได้จากตัวเลขผลประกอบการ 
ดังนี้ 
 1. ตารางสรุปผลการดำเนินงาน 
   เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 – 2562 

ที ่ รายการ  ปี 2563   ปี 2562  เพ่ิม (ลด) % 
1 สมาชกิ 12,994 12,868   เพิ่ม  126 ราย 0.98 
2 ทุนเรือนหุ้น 3,387,223,110.00 3,124,333,690.00   เพิ่ม  262,889,420.00 บาท 8.41 
3 เงินรับฝาก 3,344,574,650.79 2,967,272,735.00   เพ่ิม   377,301,915.79 บาท   12.72 
  จากสมาชิก       
   -  ออมทรัพย์ 4,797,859.01 4,045,296.58  เพิ่ม  752,562.43 บาท 18.60 
   -  ออมทรัพย์พิเศษ 3,239,776,791.78 2,859,494,603.35  เพิ่ม  380,282,188.43 บาท 13.30 
  จากสหกรณ์อื่น       

 -  ออมทรัพย์  12  เดือน 100,000,000.00 -    เพิ่ม  100,000,000.00  100.00 
   - ออมทรัพย์  24  เดือน - 103,732,835.07 ลดลง  (103,732,835.07)  (100.00) 
4 ทุนสำรอง 355,295,670.47 322,251,255.73  เพิ่ม  33,044,414.74 บาท 10.25 
5 เงินทุนสะสม     28,479,514.17     19,756,169.17  เพ่ิม       8,723,345.00 บาท   44.16 
   - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 2,240,504.03 2,240,504.03   -  -     -   
   - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 19,000,000.00 10,000,000.00  เพิ่ม  9,000,000.00  90.00 
   - ทุนสวัสดิการ 2,666,350.00 1,012,350.00  เพิ่ม  1,654,000.00  163.38 
   - ทุนสาธารณประโยชน ์ 2,977,548.44 4,908,203.44  ลดลง  (1,930,655.00)  (39.34) 
   - ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 1,595,111.70 1,595,111.70   -     -    -   
6 เงินให้กู้แก่สมาชกิระหว่างปี 5,149,191,000.00 4,144,907,200.00  เพ่ิม  1,004,283,800.00 บาท   24.23 
   -  ฉุกเฉิน 159,075,600.00 198,726,500.00  ลดลง  (39,650,900.00) บาท (19.95) 
   -  สามัญ 4,988,638,700.00 3,944,669,900.00  เพิ่ม  1,043,968,800.00 บาท 26.47 
   -  การศึกษา 1,476,700.00 1,510,800.00  ลดลง  (34,100.00) บาท (2.26) 
7 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 257,831,237.91 166,010,543.53  เพิ่ม  91,820,694.38 บาท 55.31 
8 เงินฝากสหกรณ์อื่น 50,000,000.00 360,000,000.00  ลดลง  (310,000,000.00) บาท 100.00 
9 เงินลงทุน 3,324,000.00 3,308,500.00  เพิ่ม  15,500.00 บาท 0.47 
10 สินทรัพย์รวม 7,765,490,529.76 6,979,829,384.63  เพิ่ม  785,661,145.13 บาท 11.26 
11 รายได้ 453,323,169.38 412,960,844.39  เพิ่ม  40,362,324.99 บาท 9.77 
12 ค่าใช้จ่าย 135,944,698.52 118,451,588.40  เพิ่ม  17,493,110.12 บาท 14.77 
13 กำไรสุทธิ 317,378,470.86 294,509,255.99  เพิ่ม  22,869,214.87 บาท 7.77 
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        2. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

  ส�าหรบัประสทิธภิาพในการบรหิารงานสหกรณ์ แสดงให้เหน็ได้จากตวัเลขทีช่ีว้ดัจ�านวนสนิทรพัย์

รวม รายได้ การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ และก�าไรสุทธิของสหกรณ์ ดังนี้

  สินทรัพย์รวม

 ปี  2563  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม จ�านวน     7,765,490,529.76  บาท

 ปี  2562  สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม จ�านวน     6,979,829,384.63  บาท

 ในปี 2563 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 7,765,490,529.76 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน  

785.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.26 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้เงินกู้ร้อยละ 95.18 เงินลงทุนร้อยละ 0.05 

เงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 3.96 และสินทรัพย์อื่นๆ ร้อยละ 0.81 ส่วนการบริหาร         

สินเชื่อสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ถือได้ว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี

 รายได้

 ปี  2563  สหกรณ์ฯ มีรายได้  จ�านวน        453,323,169.38 บาท

 ปี  2562  สหกรณ์ฯ มีรายได้       จ�านวน        412,960,844.39 บาท   

 ในปี 2563 สหกรณ์มีรายได้ 453.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 40.36 ล้านบาท รายได้ที่

เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็คือ รายได้จากเงินให้สมาชิกกู้

 ค่าใช้จ่าย

 ปี  2563 สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่าย จ�านวน        135,944,698.52 บาท

 ปี  2562  สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่าย        จ�านวน        118,451,588.40 บาท 

ในปี 2563 สหกรณ์มีค่าใช้จ่าย จ�านวน 135.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อย

ละที่เพิ่ม 14.77 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ คือ ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก

 ก�าไรสุทธิ

 ปี  2563 สหกรณ์ฯ มีก�าไรสุทธิ จ�านวน       317,378,470.86  บาท

 ปี  2562  สหกรณ์ฯ มีก�าไรสุทธิ         จ�านวน        294,509,255.99 บาท

  จากผลการด�าเนินงานในปี 2563 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิ 317.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 

22.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.77 โดยก�าไรของสหกรณ์ จ�านวน 317.37 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วน

ของก�าไรจากดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ 312.52 ล้านบาท จากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน 4.79 ล้านบาท และ

รายได้อื่น 0.06 ล้านบาท 

 3. การตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (ผ่านการประเมินระดับจังหวัดและ
ระดับกรม)
  ตามทีส่หกรณ์จังหวดันนทบรีุได้คดัเลอืกให้สหกรณ์ออมทรพัย์กรมราชทณัฑ์ จ�ากดั เข้าร่วม
การประเมินตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดการเข้าประเมิน ดังนี้
  ประจ�าปี 2560  มีการประเมินทั้งสิ้น 4 หลัก  ได้แก่
  หลักที่ 4  หลักภาระรับผิดชอบ  
  หลักที่ 5  หลักความโปร่งใส   
  หลักที่ 6  หลักการมีส่วนร่วม  

      หลักที่ 8  หลักนิติธรรม  
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  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด  ผ่านการประเมินด้วยคะแนนรวม 89.33%

  ประจ�าปี 2561 มกีารประเมนิ 4 หลกัจากปี 2560 และประเมนิเพิม่อกี 5 หลกัใหม่ รวม 9 หลกั 

ได้แก่

  หลักที่ 1  หลักประสิทธิผล

  หลักที่ 2  หลักประสิทธิภาพ

  หลักที่ 3  หลักการตอบสนอง

  หลักที่ 4  หลักภาระรับผิดชอบ

  หลักที่ 5  หลักความโปร่งใส   

  หลักที่ 6  หลักการมีส่วนร่วม  

  หลักที่ 7  หลักการมอบอ�านาจ

  หลักที่ 8  หลักนิติธรรม 

  หลักที่ 9  หลักความเสมอภาค 

  สหกรณ์ออมทรพัย์กรมราชทณัฑ์ จ�ากดั ผ่านการประเมินด้วยคะแนนรวม 98.70% เป็นสหกรณ์

สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยได้รับคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ของสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

          คณะกรรมการตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ได้พิจารณาตรวจ

ประเมินอีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ผ่านการประเมิน ถือว่าผ่านการประเมินทั้ง

จากคณะกรรมการตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัดและระดับกรม
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 4. การขยายวงเงินกู้ งวดการผ่อนช�าระและสรุปการให้สินเชื่อ  

   คณะกรรมการด�าเนนิการ ประจ�าปี 2563 ได้พจิารณาขยายวงเงนิการให้สนิเชือ่รวมถงึงวด

การผ่อนเงินกู้ ส�าหรับเงนิกูส้ามญัและเงินกูเ้พือ่เหตุฉกุเฉนิ เพือ่ให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินกูเ้พ่ิมข้ึนและให้สหกรณ์

เป็นที่พึ่งทางการเงินให้กับสมาชิกที่มีความจ�าเป็นทางด้านการเงิน สรุปได้ ดังนี้

  4.1  เงินให้กู้สามัญ  ประเภทบุคคลและบริษัทประกัน

   ขยายวงเงินกู้และงวดกากรผ่อนช�าระ จากเดิมให้กู้ตามอัตราเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 

1.5 ล้านบาท ผ่อนช�าระไม่เกิน 120 งวด เป็นให้กู้ตามอัตราเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ผ่อนช�าระไม่เกิน 

150 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

  4.2  เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

   ขยายวงเงนิกูแ้ละงวดกากรผ่อนช�าระ จากเดมิให้กูใ้นอตัรา 1 เท่าของเงนิเดอืน สงูสดุ

ไมเ่กิน 50,000.- บาท ผ่อนช�าระไม่เกิน 8 งวด เป็นให้กู้ในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 100,000.-  บาท 

ผ่อนช�าระไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

7 
 โดยผลการตรวจประเมินปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ผ่านการ
ประเมินด้วยคะแนนรวม 98.70% ดังนี้ 

หลักธรรมาภิบาล ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 4 
คะแนน คะแนน ค่าถ่วง คะแนน 

เต็ม ที่ได้ น้ำหนัก สุทธิที่ได้ 
1. หลักประสิทธิผล                                              ผ่าน 15 15 100 13.00 
2. หลักประสิทธิภาพ ผ่าน 10 9 100 11.70 
3. หลักการตอบสนอง ผ่าน 30 30 100 12.00 

 

หลักธรรมาภิบาล 
ผลการ
ประเมิน 

1 2 3 4 
คะแนน คะแนน ค่าถ่วง คะแนน 

เต็ม ที่ได้ น้ำหนัก สุทธิที่ได้ 
4.  หลักภาระรับผิดชอบ ผ่าน 30 30 100 12.00 
5.  หลักความโปร่งใส ผ่าน 10 10 100 13.00 
6.  หลักการมีส่วนร่วม ผ่าน 20 20 100 13.00 
7. หลักการมอบอำนาจ ผ่าน 15 15 100 7.00 
8.  หลักนิติธรรม ผ่าน 30 30 100 10.00 
9. หลักความเสมอภาค ผ่าน 25 25 100 7.00 

 คะแนนรวมท้ังสิ้น 9 หลัก  
   98.70 

หักคะแนน (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์)  
   0.00 

ผลการประเมินรวม 9 หลัก ผ่าน    98.70 
 
 4. การขยายวงเงินกู้ งวดการผ่อนชำระและสรุปการให้สินเชื่อ   
  คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ได้พิจารณาขยายวงเงินการให้สินเชื่อรวมถึงงวด
การผ่อนเงินกู้ สำหรับเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพ่ิมข้ึนและให้สหกรณ์
เป็นที่พ่ึงทางการเงินให้กับสมาชิกท่ีมีความจำเป็นทางด้านการเงิน สรุปได้ ดังนี้ 
 4.1  เงินให้กู้สามัญ  ประเภทบุคคลและบริษัทประกัน 
  ขยายวงเงินกู้และงวดกากรผ่อนชำระ จากเดิมให้กู้ตามอัตราเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 
1.5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด เป็นให้กู้ตามอัตราเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 
150 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 4.2  เงินให้กู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  ขยายวงเงินกู้และงวดกากรผ่อนชำระ จากเดิมให้กู้ในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือน 
สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 8 งวด เป็นให้กู้ในอตัรา 3 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 100,000.-  
บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 

 ตารางเปรียบเทียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2562 และ 2563 
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 ตารางเปรียบเทียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2562 และ 2563

  ปี 2563 สมาชกิใช้บรกิารสนิเชือ่สงูกว่าปี 2562 เป็นจ�านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 1,004,283,800.-บาท 

คิดเป็นอตัราเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24.23  ทัง้นี ้ เนือ่งจากสหกรณ์ได้ปรบัเปลีย่นหลกัเกณฑ์การให้กู้เงนิสามญัแบบบคุคล

ค�้าประกัน โดยขยายเพดานวงเงินให้กู้จากสูงสุด 1,500,000.- บาท เป็น 2,500,000.-บาท และขยายงวดการ

ช�าระหน้ีจากเดมิไม่เกนิ 120 งวด เป็นช�าระหนีไ้ด้ไม่เกนิ 150 งวด โดยช�าระให้เสรจ็สิน้ภายในเกษยีณอายรุาชการ 

ก�าหนดเงินให้กู้จากฐานเงินเดือน และเงินรายได้คงเหลือหลังหักช�าระหนี้ของแต่ละคน ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงินใน

จ�านวนที่สูงขึ้น  และสามารถน�าเงินไปปิดหนี้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือเพียงพอที่จะน�าเงินไปซื้อ

อสังหาริมทรัพย์หรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  และความจ�าเป็นด้านอื่นจึงส่งผลให้จ�านวนเงินกู้ในปี 2563 สูง

ขึน้กว่าปีก่อน ส�าหรบัเงนิกู้เพือ่เหตฉุกุเฉนิในระหว่างปี สหกรณ์มีมาตราการช่วยเหลอืและลดภาระทางการเงนิแก่

สมาชิกอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้พักช�าระหนี้ทั้งต้นและ

ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเวลา 2 เดือน (พฤษภาคมและมิถุนายน 2563) ไม่มีการคิดดอกเบี้ยในช่วงเวลา

ที่สหกรณ์พักหนี้ให้ และได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50 % ต่อปี  

 5. การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

  ส�าหรับภาพรวมเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อ และสถานการณ์ของอัตราดอกเบ้ียในปี 2563 ถือว่า

เป็นปีทีม่คีวามผนัผวนค่อนข้างมาก ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายทางการเงนิ (ก.น.ง.) มกีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้

นโยบายลง รวมถึงสหกรณ์ต่างๆ ที่ต่างมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลง

  ส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินการ ได้ประชุม ครั้ง

ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก เป็นดังนี้

  5.1  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงในอัตรา 0.15% ต่อปี ดังนี้

   - เงินกู้ทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้เพื่อการศึกษา) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 6.50%         

     ต่อปี

   - เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 4.50% ต่อปี
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ประเภท 
ปี 2562 ปี 2563 เพ่ิม/ลด จากปี 2562   

(ร้อยละ) สัญญา จำนวนเงิน 
(บาท) 

สญัญา จำนวนเงิน 
(บาท) 

สัญญา จำนวนเงิน 
(บาท) 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8,966 198,726,500.00 7,065 159,075,600.00 -1,901 -39,650,900.00 -
19.95 2. เงินกู้สามัญ           

   2.1  เพื่อการศึกษา 55 1,510,800.00 55 1,476,700.00 0 -34,100.00 -2.26 
   2.2  ไมเ่กินมูลค่าหุ้น 2,077 531,460,000.00 1,940 527,902,900.00 -137 -3,557,100.00 -0.67 
   2.3  บุคคลค้ำประกัน 3,310 3,410,900,000.00 3,415 4,459,400,000.00 105 1,048,500,000.00 30.74 
   2.4 เงินฝากค้ำประกัน 2 1,384,000.00 0 0 -2 -1,384,000.00 -100 
   2.5 พนักงานราชการ 9 925,900.00 12 1,335,800.00 3 409,900.00 44.54 

รวม 14,419 4,144,907,200.00 12,487 5,149,191,000.00 -1,932 1,004,283,800.00 24.23 
  

 
 ปี 2563 สมาชิกใช้บริการสินเชื่อสูงกว่าปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,004,283,800.-
บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.23  ทั้งนี้  เนื่องจากสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ
แบบบุคคลค้ำประกัน โดยขยายเพดานวงเงินให้กู้จากสูงสุด 1,500,000.- บาท เป็น 2,500,000.-บาท และขยาย
งวดการชำระหนี้จากเดิมไม่เกิน 120 งวด เป็นชำระหนี้ได้ไม่เกิน 150 งวด โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายในเกษียณอายุ
ราชการ กำหนดเงินให้กู้จากฐานเงินเดือน และเงินรายได้คงเหลือหลังหักชำระหนี้ของแต่ละคน ซึ่งสมาชิกจะได้รับเงิน
ในจำนวนที่สูงขึ้น  และสามารถนำเงินไปปิดหนี้ธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าหรือเพียงพอที่จะนำเงินไปซื้อ
อสังหาริมทรัพย์หรือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  และความจำเป็นด้านอ่ืนจึงส่งผลให้จำนวนเงินกู้ในปี 2563 
สูงขึ้นกว่าปีก่อน สำหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินในระหว่างปี สหกรณ์มีมาตราการช่วยเหลือและลดภาระทางการเงิน
แก่สมาชิกอันเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้พักชำระหนี้ทั้งต้นและ
ดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เป็นเวลา 2 เดือน (พฤษภาคมและมิถุนายน 2563) ไม่มีการคิดดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่
สหกรณ์พักหนี้ให้ และได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50 % ต่อปี   
 

 5. การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก 
  สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยในปี 2563 ถือ
ว่าเป็นปีที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (ก.น.ง.) มีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลง รวมถึงสหกรณ์ต่างๆ ที่ต่างมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากลง 
  สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ ได้ประชุม ครั้ง
ที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก เป็นดังนี้ 
  5.1  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงในอัตรา 0.15% ต่อปี ดังนี้ 
   - เงินกู้ทุกประเภท (ยกเว้นเงินกู้เพ่ือการศึกษา) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น 6.50% 
ต่อปี 
   - เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเป็น 4.50% ต่อปี 
  5.2  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษลงในอัตรา 0.25% ต่อปี จากเดิม
อัตรา 3.25% ตอ่ปี เป็นอัตรา 3.00% ต่อปี 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
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   5.2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษลงในอัตรา 0.25% ต่อปี จากเดิมอัตรา 

3.25% ต่อปี เป็นอัตรา 3.00% ต่อปี

     ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 6. โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

   (COVID-19)

  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ส่งผลกระทบต่อ

ประชากรทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน การท�างาน และรายได้ของ

ครอบครัว คณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2563 ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิกและ

ครอบครัวของสมาชิก  จึงได้พิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือและลดภาระทางการเงินแก่สมาชิก สรุปได้ตาม

โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้

  1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท

   - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี

   - ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป

  2. พักช�าระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

   2.1 พักช�าระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน  คือในเดือนพฤษภาคมและ 

             เดือนมิถุนายน 2563 นั้น  

   2.2 พักให้สมาชิกทุกรายโดยไม่ต้องยื่นค�าร้อง  

   2.3 ในระหว่างเวลาที่พักช�าระหนี้  สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้ประเภทที่ได้พักช�าระหนี้ให้   

             สมาชิกแล้ว  

   2.4 ในเดือนกรกฎาคม 2563  จะเริ่มกลับมาเก็บเงินงวดช�าระหนี้โดยไม่มีการคิด 

     ดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่สหกรณ์พักหนี้ให้

  3. สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จ�านวน  5,000.- บาท

   สรุปผลตามโครงการฯ ดังนี้

หมายเหต ุ   สมาชิกไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการพักช�าระหนี้ 5 ราย  เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินและ

ต้องการให้หนี้หมดเร็วๆ
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 6. โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   (COVID-19) 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประชากรทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และรายได้ของ
ครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิกและ
ครอบครัวของสมาชิก  จึงได้พิจารณามาตรการเพ่ือช่วยเหลือและลดภาระทางการเงินแก่สมาชิก สรุปได้ ตาม
โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 
- ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี 
- ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป 

2. พักชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
2.1 พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน  คือในเดือนพฤษภาคม

และ  
 เดือนมิถุนายน 2563 นั้น   
2.2 พักให้สมาชิกทุกรายโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง   
2.3 ในระหว่างเวลาที่พักชำระหนี้  สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้ประเภทที่ได้พักชำระหนี้

ให้สมาชิกแล้ว   
2.4 ในเดือนกรกฎาคม 2563  จะเริ่มกลับมาเก็บเงินงวดชำระหนี้โดยไม่มีการคิด

ดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่สหกรณ์พักหนี้ให้ 
3. สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จำนวน  5,000.- บาท 

 

  สรุปผลตามโครงการฯ ดังนี้ 

เข้าโครงการพักชำระหนี ้ จำนวนสมาชิก จำนวนเงินที่พกั 
    ต้นเงินฉุกเฉิน ดอกเบี้ยฉุกเฉิน 

2 เดือน  (พ.ค.-มิ.ย. 63)              2,279              6,522,700.00              200,618.00  
1 เดือน  (มิ.ย. 63)                195                519,400.00                  29,327.75  

รวม              2,474              7,042,100.00                229,945.75  
หมายเหตุ    สมาชิกไมป่ระสงค์เขา้ร่วมโครงการพักชำระหนี้ 5 ราย  เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินและต้องการให้หนี้
หมดเร็วๆ  

 
 สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
ลำดับ มติคณะกรรมการดำเนินการ 

ที่อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

จำนวนสมาชิก 
(คน) 

(ได้รับสวัสดิการ คนละ 5,000.- บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

1 คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 1 5,000 
2 คร้ังที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 3 15,000 

 รวม 4 20,000 
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 6. โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   (COVID-19) 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประชากรทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และรายได้ของ
ครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิกและ
ครอบครัวของสมาชิก  จึงได้พิจารณามาตรการเพ่ือช่วยเหลือและลดภาระทางการเงินแก่สมาชิก สรุปได้ ตาม
โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 
- ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี 
- ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป 

2. พักชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
2.1 พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน  คือในเดือนพฤษภาคม

และ  
 เดือนมิถุนายน 2563 นั้น   
2.2 พักให้สมาชิกทุกรายโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง   
2.3 ในระหว่างเวลาที่พักชำระหนี้  สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้ประเภทที่ได้พักชำระหนี้

ให้สมาชิกแล้ว   
2.4 ในเดือนกรกฎาคม 2563  จะเริ่มกลับมาเก็บเงินงวดชำระหนี้โดยไม่มีการคิด

ดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่สหกรณ์พักหนี้ให้ 
3. สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จำนวน  5,000.- บาท 

 

  สรุปผลตามโครงการฯ ดังนี้ 

เข้าโครงการพักชำระหนี ้ จำนวนสมาชิก จำนวนเงินที่พกั 
    ต้นเงินฉุกเฉิน ดอกเบี้ยฉุกเฉิน 

2 เดือน  (พ.ค.-มิ.ย. 63)              2,279              6,522,700.00              200,618.00  
1 เดือน  (มิ.ย. 63)                195                519,400.00                  29,327.75  

รวม              2,474              7,042,100.00                229,945.75  
หมายเหตุ    สมาชิกไมป่ระสงค์เขา้ร่วมโครงการพักชำระหนี้ 5 ราย  เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินและต้องการให้หนี้
หมดเร็วๆ  

 
 สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
ลำดับ มติคณะกรรมการดำเนินการ 

ที่อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

จำนวนสมาชิก 
(คน) 

(ได้รับสวัสดิการ คนละ 5,000.- บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

1 คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 1 5,000 
2 คร้ังที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 3 15,000 

 รวม 4 20,000 
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 7. โครงการ “สหกรณ์ราชทัณฑ์ กับวันออมแห่งชาต”ิ

  คณะกรรมการด�าเนนิการ ได้ประชมุครัง้ที ่7/2563  เม่ือวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2563 พจิารณา

อนมุตัโิครงการ “สหกรณ์ราชทณัฑ์ กบัวนัออมแห่งชาต”ิ และงบประมาณจ�านวน 10,000.-บาท  เพือ่จดักจิกรรม

ส่งเสริมการออมและร่วมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ง

การสหกรณ์ไทย” ประกอบกับเพื่อเป็นการด�าเนินการตามแผนงานด้านการออมของสหกรณ์ และสอดคล้องตาม

หลักการแห่งธรรมาภิบาล โดยก�าหนดกิจกรรมไว้ ดังนี้

  1. ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมกจิกรรมงานวนัสหกรณ์แห่งชาต/ิวางพานพุม่ถวายสกัการะพระรปูจ�าลอง

พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์/ร่วมพิธีสงฆ์  ณ สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
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9 
 6. โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
   (COVID-19) 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อประชากรทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน และรายได้ของ
ครอบครัว คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิกและ
ครอบครัวของสมาชิก  จึงได้พิจารณามาตรการเพ่ือช่วยเหลือและลดภาระทางการเงินแก่สมาชิก สรุปได้ ตาม
โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 
- ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี 
- ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป 

2. พักชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
2.1 พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน  คือในเดือนพฤษภาคม

และ  
 เดือนมิถุนายน 2563 นั้น   
2.2 พักให้สมาชิกทุกรายโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง   
2.3 ในระหว่างเวลาที่พักชำระหนี้  สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้ประเภทที่ได้พักชำระหนี้

ให้สมาชิกแล้ว   
2.4 ในเดือนกรกฎาคม 2563  จะเริ่มกลับมาเก็บเงินงวดชำระหนี้โดยไม่มีการคิด

ดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่สหกรณ์พักหนี้ให้ 
3. สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จำนวน  5,000.- บาท 

 

  สรุปผลตามโครงการฯ ดังนี้ 

เข้าโครงการพักชำระหนี ้ จำนวนสมาชิก จำนวนเงินที่พกั 
    ต้นเงินฉุกเฉิน ดอกเบี้ยฉุกเฉิน 

2 เดือน  (พ.ค.-มิ.ย. 63)              2,279              6,522,700.00              200,618.00  
1 เดือน  (มิ.ย. 63)                195                519,400.00                  29,327.75  

รวม              2,474              7,042,100.00                229,945.75  
หมายเหตุ    สมาชิกไมป่ระสงค์เขา้ร่วมโครงการพักชำระหนี้ 5 ราย  เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินและต้องการให้หนี้
หมดเร็วๆ  

 
 สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
ลำดับ มติคณะกรรมการดำเนินการ 

ที่อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

จำนวนสมาชิก 
(คน) 

(ได้รับสวัสดิการ คนละ 5,000.- บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

1 คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 1 5,000 
2 คร้ังที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 3 15,000 

 รวม 4 20,000 
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โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่อง มาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ดังนี้ 

1. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 
- ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี 
- ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นต้นไป 

2. พักชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
2.1 พักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน  คือในเดือนพฤษภาคม

และ  
 เดือนมิถุนายน 2563 นั้น   
2.2 พักให้สมาชิกทุกรายโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง   
2.3 ในระหว่างเวลาที่พักชำระหนี้  สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้ประเภทที่ได้พักชำระหนี้

ให้สมาชิกแล้ว   
2.4 ในเดือนกรกฎาคม 2563  จะเริ่มกลับมาเก็บเงินงวดชำระหนี้โดยไม่มีการคิด

ดอกเบี้ยในช่วงเวลาที่สหกรณ์พักหนี้ให้ 
3. สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จำนวน  5,000.- บาท 

 

  สรุปผลตามโครงการฯ ดังนี้ 

เข้าโครงการพักชำระหนี ้ จำนวนสมาชิก จำนวนเงินที่พกั 
    ต้นเงินฉุกเฉิน ดอกเบี้ยฉุกเฉิน 

2 เดือน  (พ.ค.-มิ.ย. 63)              2,279              6,522,700.00              200,618.00  
1 เดือน  (มิ.ย. 63)                195                519,400.00                  29,327.75  

รวม              2,474              7,042,100.00                229,945.75  
หมายเหตุ    สมาชิกไมป่ระสงค์เขา้ร่วมโครงการพักชำระหนี้ 5 ราย  เนื่องจากไม่ได้รับผลกระทบทางการเงินและต้องการให้หนี้
หมดเร็วๆ  

 
 สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
ลำดับ มติคณะกรรมการดำเนินการ 

ที่อนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 

จำนวนสมาชิก 
(คน) 

(ได้รับสวัสดิการ คนละ 5,000.- บาท) 

รวมจำนวนเงิน 
(บาท) 

1 คร้ังที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 1 5,000 
2 คร้ังที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 3 15,000 

 รวม 4 20,000 
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 9. การปรับลดค่าเบี้ยประกัน  เงินสินไหมที่ได้รับและการจ่ายดอกเบี้ยจากค่าเบี้ยประกัน 

9.1 การปรับลดค่าเบี้ยประกัน 
คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ได้พิจารณาต่อสัญญากับบริษัทประกัน ดังนี้ 
(1) ต่อสัญญาประกันชีวิต  กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  ด้วย

อัตราค่าเบี้ยประกัน 460 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 455/ทุนประกัน 100,000 บาท)  โดยเงื่อนไข
ความคุ้มครองเดิม ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม 2563 – 26  ตุลาคม  2564 

(2) ต่อสัญญาประกันภัยผู้ค้ำประกัน  กับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
ด้วยอัตราค่าเบ้ียประกัน 390 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 405/ทุนประกัน 100,000 บาท)  โดย
เงื่อนไขความคุ้มครองเดิม ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม 2563 – 26  ตุลาคม  2564 

(3) โดยมี บริษัท ทรูไลฟ์โบรกเกอร์ จำกัด  เป็นบริษัทผู้ให้บริการ 
(4) เบี้ยประกันรวม 2 ประเภท คือ 850 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 

860/ทุนประกัน 100,000 บาท)   
 

ปีที ่

บริษัทคู่สัญญาและค่าเบี้ยประกัน 
รวม 

ค่าเบี้ย 2 
ประเภท 
(บาท) 

การประกันชีวิต การประกันภัยผู้ค้ำประกัน 
ความ 

คุ้มครองวันที่ 
บริษัท ค่าเบี้ย

ประกัน
(บาท) 

ความ 
คุ้มครองวันที่ 

บริษัท ค่าเบี้ย
ประกัน
(บาท) 

10 27 ต.ค.61 – 
26 ต.ค.62 

บ.ไทยสมทุรประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน) 

465 27 ต.ค.61 – 
26 ต.ค.62 

บ.กรุงเทพประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) 

405 870 

11 27 ต.ค.62 – 
26 ต.ค.63 

บ.ไทยสมทุรประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน) 

455 27 ต.ค.62 – 
26 ต.ค.63 

บ.กรุงเทพประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) 

405 860 

12 27 ต.ค.63 – 
26 ต.ค.64 

บ.ไทยสมทุรประกัน
ชีวิต จำกัด (มหาชน) 

460 27 ต.ค.63 – 
26 ต.ค.64 

บ.กรุงเทพประกันภัย 
จำกัด (มหาชน) 

390 850 

 สำหรับสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับเงินกู้ตั้งแต่รอบการอนุมัติวันที่ 27 ตุลาคม 2563  เป็นต้น
มา ได้ปรับใช้อัตราค่าเบี้ยประกันใหม่แล้วเรียบร้อย  
 
 9.2 การจ่ายสินไหมของบริษัทประกัน 
 สรุปข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิกที่กู้สามัญแบบใช้บุคคลและบริษัทค้ำประกัน ซึ่ง
สหกรณไ์ด้รับสินไหมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
กรณีสินไหมมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
ปีบัญชี 2563 

- เรียกร้องสินไหมกรณีมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  28 คน  (ทุพพลภาพ 2 คน) 
- บริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว               28 คน 
- รอการพิจารณาสินไหม        - คน 

          สรุปจำนวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต  จำนวน 26,400,000.00 บาท  จากผู้กู้
เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  28 คน  (ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับเงินส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้ 
จำนวน 6,224,598.55 บาท)   

 

  ซึ่งสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบข้อมูลสมาชิก  จะสามารถตรวจสอบและทราบจ�านวนทุน

เรอืนหุน้ เงนิฝาก เงนิปันผล เงนิกู ้ผูร้บัโอนประโยชน์ของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านมอืถอื รวมถงึสามารถพมิพ์หรอื

บนัทกึใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือนของตนเองได้ด้วย ซ่ึงต้ังแต่เดอืนตลุาคม 2563 สหกรณ์ฯ ได้ยกเลกิการส่งใบเสร็จ

รับเงินให้กับสมาชิกเรือนจ�าและทัณฑสถานทั่วประเทศแล้ว  

 โดยปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 10,647 คน และมีสมาชิกลงทะเบียนเข้าใช้ระบบข้อมูลสมาชิก

แล้ว 5,174 คน (เพิ่มจากปีก่อน 2,268 คน)

 9. การปรับลดค่าเบี้ยประกัน  เงินสินไหมที่ได้รับและการจ่ายดอกเบี้ยจากค่าเบี้ยประกัน

  9.1 การปรับลดค่าเบี้ยประกัน

คณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2563 ได้พิจารณาต่อสัญญากับบริษัทประกัน ดังนี้

  (1) ต่อสัญญาประกันชีวิต  กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  ด้วยอัตราค่า

เบี้ยประกัน 460 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 455/ทุนประกัน 100,000 บาท)  โดยเงื่อนไขความ

คุ้มครองเดิม ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม 2563 – 26  ตุลาคม  2564

  (2) ต่อสัญญาประกันภัยผู้ค�้าประกัน  กับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  ด้วย

อัตราค่าเบี้ยประกัน 390 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 405/ทุนประกัน 100,000 บาท)  โดยเงื่อนไข

ความคุ้มครองเดิม ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม 2563 – 26  ตุลาคม  2564

  (3) โดยมี บริษัท ทรูไลฟ์โบรกเกอร์ จ�ากัด  เป็นบริษัทผู้ให้บริการ

  (4) เบี้ยประกันรวม 2 ประเภท คือ 850 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 860/ทุน

ประกัน 100,000 บาท)  

     ส�าหรับสมาชกิผูกู้ท้ีไ่ด้รบัเงนิกูต้ั้งแต่รอบการอนมุตัวินัที ่27 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ได้ปรบั

ใช้อัตราค่าเบี้ยประกันใหม่แล้วเรียบร้อย 

  9.2 การจ่ายสินไหมของบริษัทประกัน

   สรุปข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิกท่ีกู้สามัญแบบใช้บุคคลและบริษัทค�้าประกัน ซ่ึง

สหกรณ์ได้รับสินไหมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
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กรณีสินไหมมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ปีบัญชี 2563

 - เรียกร้องสินไหมกรณีมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  28 คน  (ทุพพลภาพ 2 คน)

 - บริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว               28 คน

 - รอการพิจารณาสินไหม        - คน

           สรุปจ�านวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต  จ�านวน 26,400,000.00 บาท  จากผู้กู้เสีย

ชวีติและทพุพลภาพถาวรสิน้เชิง  28 คน  (ทายาทของผูเ้สยีชวีติได้รบัเงนิส่วนทีเ่หลอืจากการช�าระหนี ้จ�านวน 

6,224,598.55 บาท)  

กรณีสินไหมเพื่อคุ้มครองผู้ค�้าประกัน

ปีบัญชี 2563

 -  มีสมาชิกที่กู้เงินแบบบุคคลและบริษัทค�้าประกัน ถูกไล่ออก/ปลดออกจากราชการ          16   คน

 -  บริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว               11   คน

 -  อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ      5   คน

    (อยู่ระหว่างรอค�าสั่งสิ้นสุดทางราชการ  19   คน   จ�านวนหนี้ค้างช�าระ  18,550,025.56 บาท)

       สรุปจ�านวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย จ�านวน 6,694,411.95 บาท  จากผู้กู้  11 คน

  9.3 การจ่ายดอกเบี้ยเงินค่าเบี้ยประกันให้สมาชิกผู้กู้

   คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 35 ประจ�าปี 2563 มีมติให้น�าเงินค่าเบี้ยประกันที่หัก

ไว้จากสมาชกิผูกู้แ้ละยงัไม่ได้น�าส่งเงนิให้บรษัิทประกนัมาฝากและคดิดอกเบีย้ให้กบัสมาชกิในอตัราดอกเบีย้สงูสดุ

ที่สหกรณ์จ่ายให้กับผู้ฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่ายให้สมาชิกผู้กู้พร้อมกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ�าปี 2563

   หลักการ

   (1) จ่ายคืนสมาชิกทุกคนที่มีเงินค่าเบี้ยประกันฝากไว้กับสหกรณ์

   (2) การค�านวณดอกเบี้ย ค�านวณตามจ�านวนเงินและระยะเวลาที่เงินอยู่กับสหกรณ์

    สรุปจ�านวนผู้กู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดอกเบ้ียจากค่าเบ้ียประกัน ประจ�าปี 2563 รวม 

7,573 คน  รวมเป็นเงินจ�านวน  7,558,423.75 บาท  

 10. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์

  10.1 จ่ายเงินกรณีสมาชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ โดยเบิกจ่าย

เงนิตามระเบยีบฯ ว่าด้วยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์เพือ่การสงเคราะห์สมาชิกทีถ่งึแก่กรรม พ.ศ.2541 เพือ่ช่วย

เหลือเกี่ยวกับการจัดการศพ และเพื่อสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม และ

กรณีคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม โดยจ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้
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   จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ กรณีสมาชิกและหรือคู่สมรสถึง         

แก่กรรม  ในปี 2563 จ�านวน 87 คน เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 3,704,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 15 ราย 

เป็นเงินจ�านวน 820,500 บาท   

 10.2  จ่ายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยต่างๆ

   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณ- 

ประโยชน์และทุนการศึกษา ประจ�าปี 2563 ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยต่างๆ โดยเบิก

จ่ายเงนิตามระเบยีบฯ  ว่าด้วยการใช้ทนุสาธารณประโยชน์เพือ่การสงเคราะห์สมาชกิผูป้ระสบภยัและทพุพลภาพ 

พ.ศ. 2551  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยจ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินแก่สมาชิกที่ประสบภัยต่างๆ ในปี 2563 จ�านวน 82 คน เป็นเงิน

จ�านวนทั้งสิ้น 260,655 บาท  

 10.3 จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณ- 

ประโยชน์และทุนการศึกษา ประจ�าปี 2563 ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ�าปี 2563 เพื่อ

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุน

สาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2547 จ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

12 
กรณีสินไหมเพ่ือคุ้มครองผู้ค้ำประกัน 
ปีบัญชี 2563 

- มีสมาชิกที่กู้เงินแบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน ถูกไล่ออก/ปลดออกจากราชการ          16   คน 
- บริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว        11   คน 
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ        5   คน 

(อยู่ระหว่างรอคำสั่งสิ้นสุดทางราชการ  19   คน   จำนวนหนี้ค้างชำระ  18,550,025.56 บาท) 
      สรุปจำนวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย จำนวน 6,694,411.95 บาท  จากผู้กู้  11 คน 

 9.3 การจ่ายดอกเบี้ยเงินค่าเบี้ยประกันให้สมาชิกผู้กู้ 
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปี 2563 มีมติให้นำเงินค่าเบี้ยประกันที่หัก
ไว้จากสมาชิกผู้กู้และยังไม่ได้นำส่งเงินให้บริษัทประกันมาฝากและคิดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่
สหกรณ์จ่ายให้กับผู้ฝากออมทรัพย์พิเศษ จ่ายให้สมาชิกผู้กู้พร้อมกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563 
 หลักการ 
 (1) จ่ายคืนสมาชิกทุกคนที่มีเงินค่าเบี้ยประกันฝากไว้กับสหกรณ์ 
 (2) การคำนวณดอกเบี้ย คำนวณตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่เงินอยู่กับสหกรณ์ 
 สรุปจำนวนผู้กู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดอกเบี้ยจากค่าเบี้ยประกัน ประจำปี 2563 รวม 7,573 
คน  รวมเป็นเงินจำนวน  7,558,423.75 บาท   

 
10. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

 10.1 จ่ายเงินกรณีสมาชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ โดยเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.2541 เพ่ือ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการศพ และเพ่ือสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
และกรณีคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม โดยจ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

รายการ ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน(คน) จำนวนเงิน (บาท) 

1. สมาชิกถึงแก่กรรม 
2. คู่สมรสถึงแก่กรรม 

76 
11 

3,433,000 
271,500 

54 
18 

2,389,000 
495,000 

รวม 87 3,704,500 72 2,884,000 
 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ กรณีสมาชิกและหรือคู่สมรส
ถึงแก่กรรม  ในปี 2563 จำนวน 87 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,704,500 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 15 
ราย เป็นเงินจำนวน 820,500 บาท    
 

 10.2 จ่ายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยต่างๆ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสา
ธารณ- ประโยชน์และทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีประสบภัยต่างๆ โดย
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ  ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและทุพพล
ภาพ พ.ศ. 2551  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม โดยจ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

13 

รายการ ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

สมาชิกประสบภัยต่างๆ 
      - อุทกภัย 
      - วาตภัย 
      - อัคคีภัย 
      - ทุพพลภาพ 
      - โควิด-19 

 
53 
22 
1 
2 
4 

 
158,500 
59,155 
3,000 

20,000 
20,000 

 
134 
126 

0 
2 
- 

 
389,700 
374,800 

0 
20,000 

- 
รวม 82 260,655 262 784,500 

 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินแก่สมาชิกที่ประสบภัยต่างๆ ในปี 2563 จำนวน 82 
คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 260,655 บาท   
 
 10.3 จ่ายเงนิเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสา
ธารณ- ประโยชน์และทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563 
เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2547 จ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

ระดับทุน ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (ทุน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (ทุน) จำนวนเงิน (บาท) 

1.ทุนประจำปี  
  1.1 ประถมศึกษา 
  1.2 มัธยมศึกษา 
  1.3 อาชีวศึกษา 
  1.4 อุดมศึกษา 
2.ทุนต่อเนื่อง 
  2.1 ประจำปี 2559 
  2.2 ประจำปี 2560 
  2.3 ประจำปี 2561 
  2.4 ประจำปี 2562 
  2.5 ประจำปี 2563 

 
257 
139 
29 
30 

 
- 
- 
1 
2 
- 

 
385,500 
278,000 
87,000 

150,000 
 
 
 

30,000 
35,000 

- 

 
175 
108 
12 
20 

 
- 
1 
2 
2 
- 

 
262,500 
216,000 
36,000 

100,000 
 

- 
5,000 

35,000 
20,000 

- 
รวม 458 965,500 320 674,500 

 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ในปี 2563 
จำนวน 458 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 965,500 บาท จ่ายเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 138 ทุน เป็นเงินจำนวน 
291,000 บาท  
 รวมจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,930,655 บาท  (สี่
ล้านเก้าแสนสามหม่ืนหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
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   จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงนิเพือ่เป็นทนุการศกึษาแก่บตุรสมาชกิ ในปี 2563 จ�านวน 

458 ทุน เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 965,500 บาท จ่ายเพิ่มข้ึนจากปี 2562 จ�านวน 138 ทุน เป็นเงินจ�านวน             

291,000 บาท 

  รวมจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2563 เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 4,930,655 บาท  

(สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)

 11. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการ

  11.1 จ่ายให้สมาชิกในโอกาสต่างๆ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาส

ต่างๆ ได้แก่ สมาชิกสมรส สมาชิกอุปสมบท สมาชิกคลอดบุตร และกรณีบิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม 

โดยได้เบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2558                        

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ข้อ 5 (2) จ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

  จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ ในปี 2563 จ�านวน 

299 คน เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 429,000 บาท 
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รายการ ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

สมาชิกประสบภัยต่างๆ 
      - อุทกภัย 
      - วาตภัย 
      - อัคคีภัย 
      - ทุพพลภาพ 
      - โควิด-19 

 
53 
22 
1 
2 
4 

 
158,500 
59,155 
3,000 

20,000 
20,000 

 
134 
126 

0 
2 
- 

 
389,700 
374,800 

0 
20,000 

- 
รวม 82 260,655 262 784,500 

 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินแก่สมาชิกที่ประสบภัยต่างๆ ในปี 2563 จำนวน 82 
คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 260,655 บาท   
 
 10.3 จ่ายเงนิเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสา
ธารณ- ประโยชน์และทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2563 
เพ่ือสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เรียนดีและมีความประพฤติดี ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2547 จ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

ระดับทุน ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (ทุน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (ทุน) จำนวนเงิน (บาท) 

1.ทุนประจำปี  
  1.1 ประถมศึกษา 
  1.2 มัธยมศึกษา 
  1.3 อาชีวศึกษา 
  1.4 อุดมศึกษา 
2.ทุนต่อเนื่อง 
  2.1 ประจำปี 2559 
  2.2 ประจำปี 2560 
  2.3 ประจำปี 2561 
  2.4 ประจำปี 2562 
  2.5 ประจำปี 2563 

 
257 
139 
29 
30 

 
- 
- 
1 
2 
- 

 
385,500 
278,000 
87,000 

150,000 
 
 
 

30,000 
35,000 

- 

 
175 
108 
12 
20 

 
- 
1 
2 
2 
- 

 
262,500 
216,000 
36,000 

100,000 
 

- 
5,000 

35,000 
20,000 

- 
รวม 458 965,500 320 674,500 

 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ในปี 2563 
จำนวน 458 ทุน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 965,500 บาท จ่ายเพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 138 ทุน เป็นเงินจำนวน 
291,000 บาท  
 รวมจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,930,655 บาท  (สี่
ล้านเก้าแสนสามหม่ืนหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 
 

14 
 11. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการ 
 11.1 จ่ายให้สมาชิกในโอกาสต่างๆ  
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกใน
โอกาสต่างๆ ได้แก่ สมาชิกสมรส สมาชิกอุปสมบท สมาชิกคลอดบุตร และกรณีบิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแก่
กรรม โดยได้เบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ข้อ 5(2) จ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

รายการ ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

1. สมรส 
2. อุปสมบท 
3. คลอดบุตร 
4. บิดา/มารดาถึงแก่กรรม 

71 
13 
46 

169 

142,000 
26,000 
92,000 

169,000 

123 
26 
61 

177 

246,000 
52,000 

122,000 
177,000 

รวม 299 429,000 387 597,000 
 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ ในปี 2563 
จำนวน 299 คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 429,000 บาท 
 

 11.2 จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จำกัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือเป็น
สวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ.2558 
ฉบับแก้ไข พ.ศ.2561 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ข้อ 5(1)  
 ระหว่างปี สหกรณ์ฯ ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแ ก่
สมาชิกผู้สูงอายุ โดยยกเลิกหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเดิมและได้ถือใช้หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 9 
กันยายน 2563 เป็นต้นมา โดยจ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

รายการ ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

อายุครบ  60  ปี บริบูรณ ์ 204 5,044,000 202 4,411,000 
อายุครบ  65  ปี บริบูรณ ์ 105 733,000 109 701,000 
อายุครบ  70  ปี บริบูรณ ์ 47 470,000 56 445,000 
อายุครบ  75  ปี บริบูรณ ์ 50 750,000 35 490,000 
อายุครบ  80  ปี บริบูรณ ์ 29 570,000 35 660,000 
อายุครบ  85  ปี บริบูรณ ์ 8 200,000 2 50,000 
อายุครบ  90  ปี บริบูรณ ์ 1 30,000 - - 
อายุครบ  95  ปี บริบูรณ ์ 2 120,000 - - 

รวม 446 7,917,000 439 6,757,000 
 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ในปี 2563 
จำนวน 446 คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,917,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 7 คน เป็นเงินจำนวน 
1,160,000 บาท  

 รวมจ่ายเงินทุนสวัสดิการในปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,346,000.-บาท (แปด
ล้านสามแสนสี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 



36

  11.2 จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ

   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อเป็นสวัสดิการ

ให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไข            

พ.ศ.2561 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ข้อ 5(1) 

   ระหว่างปี สหกรณ์ฯ ได้มกีารแก้ไขหลกัเกณฑ์และวธิกีารจ่ายเงินสวสัดกิารแก่สมาชกิ

ผู้สูงอายุ โดยยกเลิกหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเดิมและได้ถือใช้หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 

2563 เป็นต้นมา โดยจ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

14 
 11. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการ 
 11.1 จ่ายให้สมาชิกในโอกาสต่างๆ  
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกใน
โอกาสต่างๆ ได้แก่ สมาชิกสมรส สมาชิกอุปสมบท สมาชิกคลอดบุตร และกรณีบิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแก่
กรรม โดยได้เบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ข้อ 5(2) จ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

รายการ ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

1. สมรส 
2. อุปสมบท 
3. คลอดบุตร 
4. บิดา/มารดาถึงแก่กรรม 

71 
13 
46 

169 

142,000 
26,000 
92,000 

169,000 

123 
26 
61 

177 

246,000 
52,000 

122,000 
177,000 

รวม 299 429,000 387 597,000 
 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ ในปี 2563 
จำนวน 299 คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 429,000 บาท 
 

 11.2 จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จำกัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือเป็น
สวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ พ.ศ.2558 
ฉบับแก้ไข พ.ศ.2561 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ข้อ 5(1)  
 ระหว่างปี สหกรณ์ฯ ได้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแ ก่
สมาชิกผู้สูงอายุ โดยยกเลิกหลักเกณฑ์ฯ ฉบับเดิมและได้ถือใช้หลักเกณฑ์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 9 
กันยายน 2563 เป็นต้นมา โดยจ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้ 

รายการ ปี  2563 ปี  2562 
จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

อายุครบ  60  ปี บริบูรณ ์ 204 5,044,000 202 4,411,000 
อายุครบ  65  ปี บริบูรณ ์ 105 733,000 109 701,000 
อายุครบ  70  ปี บริบูรณ ์ 47 470,000 56 445,000 
อายุครบ  75  ปี บริบูรณ ์ 50 750,000 35 490,000 
อายุครบ  80  ปี บริบูรณ ์ 29 570,000 35 660,000 
อายุครบ  85  ปี บริบูรณ ์ 8 200,000 2 50,000 
อายุครบ  90  ปี บริบูรณ ์ 1 30,000 - - 
อายุครบ  95  ปี บริบูรณ ์ 2 120,000 - - 

รวม 446 7,917,000 439 6,757,000 
 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ในปี 2563 
จำนวน 446 คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,917,000 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 7 คน เป็นเงินจำนวน 
1,160,000 บาท  

 รวมจ่ายเงินทุนสวัสดิการในปี 2563 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,346,000.-บาท (แปด
ล้านสามแสนสี่หม่ืนหกพันบาทถ้วน) 
 

  จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงนิเป็นสวสัดกิารให้แก่สมาชกิผูส้งูอาย ุในปี 2563 จ�านวน 446 

คน เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 7,917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 7 คน เป็นเงินจ�านวน 1,160,000 บาท 

  รวมจ่ายเงินทุนสวัสดิการในปี 2563 เป็นเงินจ�านวนท้ังสิ้น 8,346,000.-บาท                

(แปดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

 12. การส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน

  12.1 เพิ่มหุ้นรายเดือน

   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสได้ออมเงิน 

เป็นการสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอนัมัน่คง และได้รบัผลประโยชน์ตามสมควร โดยก�าหนดหลักเกณฑ์

ให้สมาชิกเพิ่มหุ้นรายเดือนได้มากกว่าที่ระเบียบฯ ก�าหนด ทั้งนี้ ในปี 2563 มีสมาชิกขอเพิ่มการส่งเงินค่าหุ้น         

รายเดือนมากกว่าที่ระเบียบฯ ก�าหนด เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้
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จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท) 

สมาชิกขอเพิ่มหุ้นรายเดือนมากกว่า 
ที่ระเบียบฯ กำหนด 

912 1,351,870 857 1,187,510 

  จากตาราง มีสมาชิกขอเพ่ิมค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าที่ระเบียบฯ กำหนด ในปี 
2563 จำนวน 912 คน จำนวนเงินที่เพ่ิมขึ้น 1,351,870 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2562 จำนวน 55 คน เป็นเงินจำนวน 
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      12.2 การฝากเงินโดยหักจากเงินได้รายเดือน 
            เพ่ือส่งเสริมให้มีรูปแบบการออมเงินที่หลากหลายและให้ผลตอบแทนสูง  สหกรณ์
ฯ ได้เชิญชวนให้สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากแบบหักจากเงินเดือน เปรียบเทียบข้อมูลของปีบัญชี 2561 ,2562 และ 
2563  มีสมาชิกฝากเงินแบบหักเงินได้รายเดือนกับสหกรณ์ ดังนี้ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ประเภทเงินฝาก จำนวนสมาชิกผู้ฝาก (คน) จำนวนเงินฝาก (บาท) 
1. ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561 ออมทรัพย์  15 170,463.03 

ออมทรัพย์พิเศษ 217 16,248,556.82 
2. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ออมทรัพย์  20 183,475.89 

ออมทรัพย์พิเศษ 278 28,219,087.87 
3. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ออมทรัพย์  75 396,956.34 

ออมทรัพย์พิเศษ 357 48,815,815.20 
 

      12.3 การนำเงินปันผลซื้อหุ้นพิเศษ 
 เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เก็บออมเงินค่าหุ้นไว้เพ่ืออนาคต ซึ่งหุ้นของสหกรณ์ฯ ถือ
ว่าเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูง อีกทั้งสมาชิกที่มีหุ้นสะสมจำนวนมากยังได้รับสวัสดิการบางประเภทมากกว่า
สมาชิกที่มีหุ้นน้อยกว่าอีกด้วย จึงให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเพ่ิมด้วยเงินปันผลที่ได้รับ โดยเปรียบเทียบจำนวน
สมาชิกท่ีนำเงินปันผลซื้อหุ้นในปี 2560,2561 และ 2562 ดังนี้ 
 

เงินปันผล 
ประจำปี 

จำนวนสมาชิกที่นำเงินปันผลซื้อหุ้น 
(คน) 

จำนวนเงินปันผลที่สมาชิกนำมาซื้อหุ้น (บาท) 

2560 1,730 32,796,200.00 
2561 1,907 40,693,030.00 
2562 1,981 48,028,100.00 

  จากตาราง มีสมาชิกขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าที่ระเบียบฯ ก�าหนด ในปี 2563 จ�านวน 

912 คน จ�านวนเงินที่เพิ่มขึ้น 1,351,870 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�านวน 55 คน เป็นเงินจ�านวน 164,360 บาท
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       12.2 การฝากเงินโดยหักจากเงินได้รายเดือน

              เพื่อส่งเสริมให้มีรูปแบบการออมเงินที่หลากหลายและให้ผลตอบแทนสูง  สหกรณ์ฯ 

ได้เชญิชวนให้สมาชิกเปิดบญัชเีงนิฝากแบบหกัจากเงนิเดอืน เปรยีบเทยีบข้อมลูของปีบญัช ี2561,2562 และ 2563  

มีสมาชิกฝากเงินแบบหักเงินได้รายเดือนกับสหกรณ์ ดังนี้
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ที่น�าเงินปันผลซื้อหุ้นในปี 2560,2561 และ 2562 ดังนี้
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 13.การเรียกเก็บเงินผ่านกรมบัญชีกลาง

  สหกรณ์ฯ ได้ส่งรายการเรยีกเก็บหนีส้มาชกิทีเ่ป็นข้าราชการและลกูจ้างประจ�าผ่านกรมบญัชี

กลางให้กับกองบริหารการคลังโดยตรง ท�าให้สหกรณ์ฯ สามารถเรียกเก็บเงินสมาชิกได้ครบถ้วน และสามารถ

บริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 14.การปรับเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่

   ก�าหนดในระเบียบ

  สหกรณ์ได้มีการปรับเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกให้ตรงตามเกณฑ์ โดยเพิ่มตามเงินได้

รายเดอืนทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถอืหุน้ของสมาชกิ พ.ศ. 2555 และ ระเบยีบ

สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้สมาชกิออมเงินและมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิการตามหลกัการของสหกรณ์ รวมถึงยงัเปิดโอกาสให้สมาชกิเพิม่

เงินค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้ ซ่ึงการเพ่ิมเงิน           

ดังกล่าวจะท�าให้สมาชิกมีเงินออมมากขึ้น และยังได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลสิ้นปีมากขึ้นอีกด้วย
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 15. การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์

                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ได้ส่งเสริมให้กรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ได้เข้า

ร่วมประชมุ สัมมนา และฝึกอบรมร่วมกับองค์กรหรอืสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีม่วีตัถปุระสงค์ให้ความช่วยเหลอืด้าน

วิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อน�ามาพัฒนาตนเอง

และหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในปี 2563 ได้เข้าประชุมสัมมนาร่วมกับกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

16 
 13. การเรียกเก็บเงินผ่านกรมบัญชีกลาง 
 สหกรณ์ฯ ได้ส่งรายการเรียกเก็บหนี้สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำผ่าน
กรมบัญชีกลางให้กับกองบริหารการคลังโดยตรง ทำให้สหกรณ์ฯ สามารถเรียกเก็บเงินสมาชิกได้ครบถ้วน และ
สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 14. การปรับเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
   กำหนดในระเบียบ 
 สหกรณ์ได้มีการปรับเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกให้ตรงตามเกณฑ์ โดยเพิ่มตามเงินได้
รายเดือนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2555 และ ระเบียบ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้สมาชิกออมเงินและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการตามหลักการของสหกรณ์ รวมถึงยังเปิดโอกาสให้สมาชิกเพ่ิม
เงินค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการเพ่ิมเงิน
ดังกล่าวจะทำให้สมาชิกมีเงินออมมากขึ้น และยังได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลสิ้นปีมากขึ้นอีกด้วย 

 

 15. การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้ส่งเสริมให้กรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่
ได้เข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมร่วมกับองค์กรหรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือ
ด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เป็นการเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพ่ือนำมาพัฒนา
ตนเองและหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในปี 2563 ได้เข้าประชุมสัมมนาร่วมกับกับหน่วยงานต่างๆ 
ดังนี้ 

ลำดับที ่ หน่วยงานที่จัด ชื่อหลักสูตร ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

หมายเหตุ 

1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิ
นโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและ 
ธรรมาภิบาล 

- สร้างธรรมภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ 11  

2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบรุี - อบรมทางไกล (Video Conference)      
แนวปฏิบัตติามกฎหมาย ปปง. 
- กฎหมายการฟอกเงินและกฎหมายปราบปราม
การสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

1  

3 สำนักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

- มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

1  

4 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด 

- การจัดทำแผนบริหารความเสีย่งตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
- 7 ประกาศกระทรวงกับการบริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

1 
 
2 

 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จำกัด 

- สัมมนาทางวชิาการ ประจำปี 2562 2  

6 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- การบริหารการเงินสหกรณ์ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 4.0 

1  

7 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  
จำกัด 

- พัฒนาศักยภาพเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
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  16. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

   สหกรณ์มช่ีองทางการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร เพือ่ให้สมาชิกได้รบัทราบ

ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญอย่างรวดเร็ว  เช่น  การแจ้งสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร  การปรับหลักเกณฑ์การกู้เงิน

สามัญใหม่  การสรรหากรรมการด�าเนินการ  วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  การจ่ายเงินปันผลฯ  เป็นต้น  รวม

ทั้งได้เพิ่มช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์ฯ  เพื่อให้สมาชิกสอบถาม และแนะน�าการให้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดังนี้

 1. เว็บไซต์ www.correctsaving.com และระบบข้อมูลสมาชิก

 2. เฟสบุ๊คสหกรณ์ Facebook Page : “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์”

 3. Line@ Line ID : @correctsaving

 4. หนังสือ / ประกาศ / หลักเกณฑ์ จากสหกรณ์

 5. ข้อความท้ายใบเสร็จ

 6. ข้อความสั้น  SMS

 7. ปิดประกาศ ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด
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  ทัง้นี ้สมาชกิสามารถตดิต่อกบัสหกรณ์ในเรือ่งต่างๆ ได้โดยใช้ QR Code ซึง่ปรากฎตามรายงาน

ประจ�าปี 2563 หน้า 73

  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรบัทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ปี 2563
   ผู้ตรวจสอบกจิการ  (นายเนาวรตัน์  สงวนกจิพฒันา)  เสนอต่อทีป่ระชมุว่า  ตามทีป่ระชมุ

ใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 มีมติเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีสิ้น

สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น ข้าพเจ้าขอเสนอผลตรวจสอบประจ�าปี 2563 ดังนี้

   ตามทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2561 เมือ่วันที ่14 พฤศจกิายน 2561 มมีตเิลอืกตัง้ข้าพเจ้า

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าขอเสนอผลตรวจสอบประจ�าปีโดยสรุป 

ดังนี้

   1. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

   1.1  เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานและการควบคุมด้านการบัญชีและการเงิน

   1.2  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์

   1.3  เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์

  2. ขอบเขตการตรวจสอบ

    2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

   2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์

   2.3 ตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบและมติที่ประชุม

   3. การบัญชีและคอมพิวเตอร์

   3.1 สหกรณ์ใช้ระบบบญัชเีป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนก�าหนด ซึง่เหมาะสมและเพยีง

พอกับปริมาณธุรกิจ

   3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและมีเอกสารประกอบรายการ

บัญชีเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชี

   3.3 ฝ่ายจัดการมีการน�าเสนอรายงานผลการปฎิบัติงานและข้อมูลทางบัญชีต่อ               

คณะกรรมการด�าเนินการอย่างเพียงพอและสม�่าเสมอเป็นประจ�าทุกเดือน

   3.4 สหกรณ์ฯ ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัท  So-at  Solution  จ�ากัด  

โดยใช้เต็มระบบในการประมวลผลเงินให้กู้,เงินรับฝาก,ทุนเรือนหุ้น,ระบบบัญชีและระบบทะเบียนสมาชิก การ

ประมวลผลของระบบดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน

   4. การด�าเนินงาน

   4.1  สมาชิกของสหกรณ ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีสมาชิกปกติและสมาชิกสมทบ 

รวมทัง้สิน้ 12,994 ราย การรบัเข้าและออกจากการเป็นสมาชกิ ได้รบัการอนมุติัจากคณะกรรมการด�าเนนิการตาม

ที่ก�าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

    4.2 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 จ�านวน 257,831,237.91 

บาท สหกรณ์ฯ เก็บรักษาเงินสดทุกสิ้นวันเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด (ไม่เกิน 150,000 บาทต่อวัน)
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   4.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือ 

จ�านวน 50,000,000.00 บาท ผลตอบแทนที่ได้รับระหว่างปี 6,064,232.86 บาท

   4.4 เงินลงทุน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีเงินลงทุนคงเหลือ จ�านวน 3,324,000.00 

บาท ผลตอบแทนที่ได้รับระหว่างปี 165,201.87 บาท สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

   4.5 เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ระหว่างปีให้เงินกู้แก่สมาชิก รวมทั้งสิ้น 1,004,283,800.00 

บาท การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก สหกรณ์ฯ ปฎิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ

   4.6 ทุนเรือนหุ้น ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 3,387,223,110.00 บาท 

   4.7 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อืน่

    -  เงนิรบัฝากจากสมาชกิ ยอดคงเหลอื 30 กนัยายน 2563 จ�านวน 3,244,574,650.79 บาท

    -  เงินรับฝากจากสหกรร์อื่น ดังนี้

     1) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จ�ากัด จ�านวน 

103,732,835.07 บาท ครบก�าหนด 17 กันยายน 2563 ปิดบัญชีแล้ว

     2) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ากัด จ�านวน 100.00 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ระยะเวลา 12 เดือน ครบก�าหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2564

    สหกรณ์ฯ รับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากที่         

สหกรณ์ฯ ถือใช้

   4.8 ทุนส�ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ

    - ทุนส�ารอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 355,295,670.47 บาท

    - ทุนสะสมตามข้อบังคับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�านวน 28,479,514.17 บาท

     ทุนส�ารองและทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น มาจากการจัดสรรก�าไรสุทธิของปี 2562 และมติ

ที่ประชุมใหญ่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

   การใช้จ่ายทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ          

ถือใช้และมีการอนุมัติจากคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง

 5. ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์
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 5. ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 

รายละเอียด  30 กันยายน 2563  30 กันยายน 2562 เพิ่มขึ้น 
จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน ร้อยละ 

รายได้สทุธ ิ 453,323,169.38        412,960,844.39  40,362,324.99  9.77  
ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงาน 135,944,698.52        118,451,588.40  17,493,110.12  14.77  
กำไรสุทธ ิ 317,378,470.86  294,509,255.99  22,869,214.87  7.77  

  ในรอบปีบัญชี สหกรณ์ฯ มีการจ่ายจริงเกินงบประมาณท่ีตั้งไว้บางบัญชีแต่เมื่อถัวจ่ายทุกหมวด
แล้ว  ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่   
  การใช ้จ ่าย เป ็น ไปตามระเบ ียบของสหกรณ ์ฯ  และม ีการอน ุม ัต ิตามมต ิที ่ป ระช ุม
คณะกรรมการดำเนินการ 
 

 6. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

  การปฎิบัติงานทางการเงิน  การบัญชี  การรับฝากและเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก  ส่วนใหญ่
ถูกต้อง  เรียบร้อยมีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 

 รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 74 – 79   
 เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  การตรวจสอบกิจการของผู้
ตรวจสอบกิจการ (นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา) ในปีนี้ถูกต้องหรือไม่ และขอเรียนถามสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีว่า 
การตรวจสอบกิจการมีผลหรือไม่ โดยมีการอ้างอิงไว้ว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ได้เลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการนั้นจะต้องได้รั บการเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่ แต่ในปี 2562 ไม่ได้เสนอให้ นายเนาวรัตน์ฯ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้วที่อ้างอิงไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ 
หรือว่ามีการเลือกตั้งครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไป 
 สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  (นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์)  เรื่องเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการนั้น 
นายทะเบียนสหกรณ์ คือ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบอำนาจให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการอยู่  2 
เรื่อง คือ เรื่องการสอบบัญชี และเรื่องการตรวจสอบกิจการ และในวันนี้หัวหน้าสำนักงานงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นนทบุรีร่วมประชุมอยู่ด้วย หากมีข้อสงสัยก็จะได้ให้ตอบคำถามต่อไป แต่ในเบื้องต้นนี้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ผู้
ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี  จึงไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งทุกปี 
 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีความเข้าใจแล้ว ต่อไป
ขอให้เพ่ิมข้อความเกี่ยวกับวาระว่ากี่ปี ปีไหนบ้าง และขอให้กรรมการรายงานด้วย 
 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  นายเนาวรัตน์ สงวนกิจ
พัฒนา ขอเพ่ิมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ จากเดิม 78,000.- บาท เป็น 96,000.- บาท หากดูตามรายงาน
ประจำปี 2559 จะมีรายการตรวจสอบกิจการอยู่ 7 รายการ ในปี 2562 และปี 2563 เหลือเพียง 3 รายการ แล้ว
มาขอเพ่ิมค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม ทำงานน้อยลงแต่ขอค่าแรงเพิ่มขึ้น 
 ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  เรื่องนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือ
พิจารณาอยู่แล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะตอบคำถามเลยหรือจะตอบในระเบียบวาระ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ  (นายเนาวรัตน์  สงวนกิจพัฒนา)  สมาชิกอาจจะดูรายละเอียดการ
ตรวจสอบกิจการจากใบเสนอราคา แต่ความเป็นจริงแล้วงานในหน้าที่นั้นต้องตรวจสอบทุกเดือน ทุกระเบียบเป็น
ระยะเวลา 12 เดือน และรายงานให้ทราบในทุกๆ เดือน 

   ในรอบปีบัญชี สหกรณ์ฯ มีการจ่ายจริงเกินงบประมาณท่ีตั้งไว้บางบัญชีแต่เมื่อถัวจ่าย       

ทุกหมวดแล้ว  ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  

    การใช้จ ่ายเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และมีการอนุมัติตามมติที่ประชุม                  

คณะกรรมการด�าเนินการ
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 6. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

   การปฎิบัติงานทางการเงิน  การบัญชี  การรับฝากและเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก  ส่วนใหญ่           

ถูกต้อง  เรียบร้อยมีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

  รายละเอียดตามรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 74 – 79  

  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  การตรวจสอบกิจการ

ของผู้ตรวจสอบกิจการ (นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา) ในปีนี้ถูกต้องหรือไม่ และขอเรียนถามสหกรณ์จังหวัด

นนทบุรีว่า การตรวจสอบกิจการมีผลหรือไม่ โดยมีการอ้างอิงไว้ว่า เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี ได้เลือกต้ังให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการนั้นจะต้องได้รับการเลือกตั้ง

จากที่ประชุมใหญ่ แต่ในปี 2562 ไม่ได้เสนอให้ นายเนาวรัตน์ฯ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้วที่อ้างอิงไว้นั้นถูกต้อง

หรือไม่ หรือว่ามีการเลือกตั้งครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไป

  สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  (นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์)  เรื่องเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ

นั้น นายทะเบียนสหกรณ์ คือ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบอ�านาจให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด�าเนินการอยู่ 

2 เร่ือง คอื เรือ่งการสอบบญัช ีและเรือ่งการตรวจสอบกจิการ และในวนันีห้วัหน้าส�านกังานงานตรวจบญัชสีหกรณ์

นนทบุรีร่วมประชุมอยู่ด้วย หากมีข้อสงสัยก็จะได้ให้ตอบค�าถามต่อไป แต่ในเบื้องต้นนี้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี  จึงไม่จ�าเป็นต้องเลือกตั้งทุกปี

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีความเข้าใจแล้ว ต่อ

ไปขอให้เพิ่มข้อความเกี่ยวกับวาระว่ากี่ปี ปีไหนบ้าง และขอให้กรรมการรายงานด้วย

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  นายเนาวรัตน์ สงวนกิจ

พัฒนา ขอเพิ่มค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ จากเดิม 78,000.- บาท เป็น 96,000.- บาท หากดูตามรายงาน

ประจ�าปี 2559 จะมีรายการตรวจสอบกิจการอยู่ 7 รายการ ในปี 2562 และปี 2563 เหลือเพียง 3 รายการ แล้ว

มาขอเพิ่มค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่าไม่เหมาะสม ท�างานน้อยลงแต่ขอค่าแรงเพิ่มขึ้น

  ประธานในทีป่ระชุม  (นายธนพฒัน์  จนัทรปรรณกิ)  เรือ่งนีมี้ระเบยีบวาระการประชมุเพือ่

พิจารณาอยู่แล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะตอบค�าถามเลยหรือจะตอบในระเบียบวาระ

  ผู้ตรวจสอบกิจการ  (นายเนาวรัตน์  สงวนกิจพัฒนา)  สมาชิกอาจจะดูรายละเอียดการ

ตรวจสอบกิจการจากใบเสนอราคา แต่ความเป็นจริงแล้วงานในหน้าที่นั้นต้องตรวจสอบทุกเดือน ทุกระเบียบเป็น

ระยะเวลา 12 เดือน และรายงานให้ทราบในทุกๆ เดือน

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีความเข้าใจแล้ว แต่        

ขอย้อนกลบัมาทีก่รรมการด�าเนินการว่าต้องไปลงรายละเอยีดในรายงานการตรวจสอบให้ครบถ้วนด้วยว่าต้องตรวจ

ทั้ง 7 รายการ ไม่ใช่การตรวจแค่ 3 รายการ ตามรายงานประจ�าปี 2563 หน้าที่ 74 เมื่ออ่านแล้วจะได้เข้าใจ              

ได้ง่ายๆ

มติที่ประชุม  รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด 
   ประจ�ปี 2563 

 ผู้แทนผู้สอบบัญชี  (นายชัชวาล เงินนาค) เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้เข้าตรวจสอบการ              

ด�าเนนิงานของสหกรณ์เพือ่ให้เหน็ว่า การบนัทกึรายละเอยีดในงบการเงนิเป็นไปตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์

ก�าหนดหรือไม่ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพก�าหนดหรือไม่ โดยมีระเบียบต่างๆ ในการอ้างอิง 

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้เสนอความเห็นการตรวจสอบโดยรวมแล้วจะอยู่ใน หน้าที่ 83 เป็นต้นไป ส่วนตัวเลขต่างๆ นั้น          

ขอเชิญ นางสาวบุญรัตน์ สายสวาท รายงานต่อที่ประชุม ต่อไป

 ผู้แทนผู้สอบบัญชี  (นางบุญรัตน์  สายสวาท)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ

งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2563 งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ                   

งบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญแล้ว เห็นว่า งบการเงินซึ่งแสดงฐานะทางการเงินของ

สหกรณ์  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รายละเอียด ดังนี้

20 
 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีความเข้าใจแล้ว แต่ขอ
ย้อนกลับมาที่กรรมการดำเนินการว่าต้องไปลงรายละเอียดในรายงานการตรวจสอบให้ครบถ้วนด้วยว่าต้อง
ตรวจทั้ง 7 รายการ ไม่ใช่การตรวจแค่ 3 รายการ ตามรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 74 เมื่ออ่านแล้วจะได้เข้าใจ
ได้ง่ายๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2563
 ผู้แทนผู้สอบบัญชี  (นายชัชวาล เงินนาค) เสนอต่อท่ีประชุมว่า ได้เข้าตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสหกรณ์เพ่ือให้เห็นว่า การบันทึกรายละเอียดในงบการเงินเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนดหรือไม่ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพกำหนดหรือไม่ โดยมีระเบียบต่างๆ ในการอ้างอิง ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้เสนอความเห็นการตรวจสอบโดยรวมแล้วจะอยู่ใน หน้าที่ 83 เป็นต้นไป ส่วนตัวเลขต่างๆ นั้น ขอ
เชิญ นางสาวบุญรัตน์ สายสวาท รายงานต่อที่ประชุม ต่อไป 
 ผู้แทนผู้สอบบัญชี  (นางบุญรัตน์  สายสวาท)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้ว เห็นว่า งบการเงินซึ่งแสดงฐานะทาง
การเงินของสหกรณ์  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รายละเอียด ดังนี้ 
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 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีความเข้าใจแล้ว แต่ขอ
ย้อนกลับมาที่กรรมการดำเนินการว่าต้องไปลงรายละเอียดในรายงานการตรวจสอบให้ครบถ้วนด้วยว่าต้อง
ตรวจทั้ง 7 รายการ ไม่ใช่การตรวจแค่ 3 รายการ ตามรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 74 เมื่ออ่านแล้วจะได้เข้าใจ
ได้ง่ายๆ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2563
 ผู้แทนผู้สอบบัญชี  (นายชัชวาล เงินนาค) เสนอต่อท่ีประชุมว่า ได้เข้าตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสหกรณ์เพ่ือให้เห็นว่า การบันทึกรายละเอียดในงบการเงินเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนดหรือไม่ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพกำหนดหรือไม่ โดยมีระเบียบต่างๆ ในการอ้างอิง ซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้เสนอความเห็นการตรวจสอบโดยรวมแล้วจะอยู่ใน หน้าที่ 83 เป็นต้นไป ส่วนตัวเลขต่างๆ นั้น ขอ
เชิญ นางสาวบุญรัตน์ สายสวาท รายงานต่อที่ประชุม ต่อไป 
 ผู้แทนผู้สอบบัญชี  (นางบุญรัตน์  สายสวาท)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  ผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ณ วันที ่ 30 กันยายน 2563 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญแล้ว เห็นว่า งบการเงินซึ่งแสดงฐานะทาง
การเงินของสหกรณ์  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รายละเอียด ดังนี้ 
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งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 93 – 103 
รายงานผลการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 หน้า 104 – 112  

สรุปผลการวิเคราะห์ 
 สรุปในภาพรวมผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่มาก 2562 (Peer Group 2019) ที่นำมาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ 
มีความ สามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ดี และมีอัตราความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี
มาก มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่เพ่ิมขึ้น มีการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม และมีการรักษา
สภาพคล่องได้เพียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 
ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯ อย่างใกล้ชิดเพ่ือนำมาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพ่ือนำมาใช้
ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ อันจะนำไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป 

การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 
 โดยรวมถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง/ตามข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่
ได้ให้ไว้ตามควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแล้ว 

เรื่องอ่ืนๆ  
 โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบใหม่ที่กำหนดขึ้น โดยหน่วยงาน
กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำมาถือปฏิบัติภายในสหกรณ์ฯ อย่างเหมาะสม 
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีความสงสัยเกี่ยวกับ
รายการหนี้สงสัยจะสูญ ว่าเมื่อปี 2559 เคยชี้แจงไว้ว่ามีเงินลงทุนอยู่กับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด เ มื่อ 2 - 3 
ปีที่ผ่านมา ไม่เห็นว่ามีรายละเอียด หรือว่ามีการชำระคืน หรือบริษัทฯ ล้มเลิกไปแล้วเพราะเคยถามว่าหากจะตัดทิ้ง
ไปได้หรือไม่ ซึ่งผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีก็ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถทำได้ ขอให้ตรวจสอบด้วย 

  งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2563               
หน้า 93 – 103 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2563 ปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 104 – 112 
สรุปผลการวิเคราะห์
  สรปุในภาพรวมผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบั “ด”ี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอตัราส่วน
เฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก 2562 (Peer Group 2019) ที่น�ามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความ 
สามารถในการท�าก�าไรอยูใ่นระดบัทีด่ ีและมอีตัราความเพยีงพอของเงนิทนุต่อความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีด่มีาก มีขดี
ความสามารถในการบรหิารจดัการทีเ่พิม่ขึ้น มกีารบรหิารสินทรพัยไ์ด้อย่างเหมาะสม และมีการรักษาสภาพคล่อง
ได้เพียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และใน
วงการสหกรณ์ฯ อย่างใกล้ชดิเพือ่น�ามาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน รวมถงึเพือ่น�ามาใช้ป้องกนัความเสีย่งใน
ด้านต่างๆ อันจะน�าไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป
การติดตามแก้ไขข้อสังเกต
  โดยรวมถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง/ตามข้อเสนอแนะและค�าแนะน�าที่
ได้ให้ไว้ตามควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแล้ว
เรื่องอื่นๆ 
  โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการติดตามข้อมูลข่าวสารและกฎระเบียบใหม่ที่ก�าหนดขึ้น โดยหน่วยงาน
ก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งน�ามาถือปฏิบัติภายในสหกรณ์ฯ อย่างเหมาะสม
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  สมาชิกเลขทะเบยีท่ี 06412 (นายสทุธพิฒัน์  พพิธิพรรณพงศ์)  มคีวามสงสยัเกีย่วกบัรายการ
หนี้สงสัยจะสูญ ว่าเมื่อปี 2559 เคยชี้แจงไว้ว่ามีเงินลงทุนอยู่กับบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด เมื่อ 2 - 3 ปีที่ผ่าน
มา ไม่เห็นว่ามีรายละเอียด หรือว่ามีการช�าระคืน หรือบริษัทฯ ล้มเลิกไปแล้วเพราะเคยถามว่าหากจะตัดทิ้งไปได้
หรือไม่ ซึ่งผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีก็ได้แจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถท�าได้ ขอให้ตรวจสอบด้วย
  ผู้แทนผู้สอบบัญชี  (นายชัชวาล  เงินนาค)  บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นโดยการ
รวมตัวกันของสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ บริหารงานโดยคณะกรรมการที่เลือกตั้งกันจากสหกรณ์ต่างๆ เมื่อเข้ามา     
บริหารงานแล้วมผีลประกอบการขาดทนุสะสมเรือ่ยมา แต่ในปัจจบัุนมกีารเปลีย่นคณะผูบ้รหิารใหม่แล้ว และพอที่
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จะมีก�าไรอยู่บ้าง แต่เนื่องจากมีการขาดทุนสะสมจึงยังไม่สามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ คาดการณ์ว่าในอนาคต
บริษัทจะสามารถบริหารจัดการให้คงอยู่ได้ จึงเป็นเหตุให้ไม่มีการตั้งเป็นด้อยค่าของเงินลงทุน และขณะนี้สหกรณ์
ก็ไม่ได้ลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด
   สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีความเข้าใจแล้ว หากไม่
พูดในวันนี้ก็จะไม่มีใครรู้ จึงขอฝากให้คณะกรรมการด�าเนินการมีการติดตามด้วยเพราะทราบมาว่า บริษัทฯ เริ่ม
จะมีก�าไรแล้ว อย่าให้เป็นหนี้สูญและกรรมการช่วยกันท�างานด้วย
  กรรมการ  (นายณรงค์  จุ้ยเส่ย)  ขอบคุณสมาชิก (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์) ที่ถาม 
ขอรับค�าถามไว้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการด�าเนินการท�างานกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว
  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด เป็นการลงทุนระยะ
ยาว ตามทีผู้่แทนผูส้อบบญัชไีด้รายงานให้ทราบแล้ว ในช่วงแรกๆ ผลประกอบการขาดทนุและมมีลูค่าหุน้ทีต่�า่กว่า
ทุน ทั้งนี้ มีผลกระทบกับทุกๆ สหกรณ์ จนถึงปัจจุบันได้มีแผนฟื้นฟูกิจการจนมีก�าไรขึ้นมาบ้าง จะมีรายละเอียด
อยู่ในหน้าที่ 98 เป็นเงินลงทุนระยะยาว จะไม่ใช่หนี้สงสัยจะสูญตามที่สมาชิกถาม
  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ขอให้บันทึกไว้ในรายงาน
การประชุมด้วยว่า ขอให้คณะกรรมการติดตามทวงหนี้ด้วย โดยเฉพาะกรรมการ (นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว)
  กรรมการ  (นายณรงค์  จุย้เส่ย)  ขอชีแ้จงว่า กรรมการ (นายไพโรจน์ พันธุแ์ก้ว) นัน้ มาประชมุ
ทุกครั้ง และบ่อยกว่าตนเองด้วย กรรมการทุกคนท�าหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้ว
  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ให้อธิบายความหมายของ
ข้อ 4.2 และ 4.3 ในรายงานประจ�าปี หน้าที ่108 ให้ทราบด้วยว่าเกดิอะไรขึน้ เพราะมคีวามเหน็ว่าสมาชกิสหกรณ์
เป็นหนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2562
  ผู้แทนผู้สอบบัญชี  (นายชัชวาล  เงินนาค)  ตัวเลขจะแปรผันไปตามอัตราส่วน เนื่องจาก
สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และจะเกี่ยวข้องกับทุกๆ ข้อด้วย เช่น ข้อที่ 4.1 ก�าไรต่อสมาชิก ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็
เพราะว่าดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น ก็แสดงว่าสมาชิกได้มีการกู้ยืมเงินมากกว่าปีก่อน จึงไปแปรผันกับข้อ 4.3 คือ มีอัตรา
หนี้สินต่อสมาชิกมากขึ้นด้วยเพราะมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดจะอยู่ในงบกระแสเงินสดด้วย
  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีความเข้าใจแล้ว แต่ที่       
ผูส้อบบญัชไีด้รายงานว่าดีข้ึนกเ็พราะว่าเป็นดอกเบีย้รบันัน้ ลองมองย้อนกลบัไปท่ีดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรพัย์พเิศษ
ว่ามีการลดลงไป 0.25 บาท ดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงไป 0.15 บาท แล้วรายงานว่าดีข้ึนได้อย่างไร เพราะลดของ            
นาย ก. แล้วน�าไปให้กับนาย ข. ใครๆ ก็ท�าได้
  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  การบริหารงานของสหกรณ์นั้น ก็เป็น
ไปตามความต้องการของสมาชิก สมาชิกต้องการกู้เงินสหกรณ์ก็ไปขอกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินภายนอกมาให้กู้ การ
กู้เงินก็เพื่อน�ามาบริหารและต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย แต่จะมีส่วนต่างอยู่บ้างซึ่งเป็นรายได้ของสหกรณ์ เงินที่กู้
มานั้นเป็นหนี้ของสหกรณ์ไม่ใช่ของสมาชิก
  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  หลังเกษียณอายุราชการ
แล้ว ได้เดินทางไปพบกับสมาชิกที่ต่างจังหวัด ได้รับทราบมาว่าทุกคนบอกว่าดอกเบ้ียเงินกู้ของสหกรณ์ยังสูงอยู่ 
สหกรณ์ไม่ได้ส่งเสรมิให้สมาชกินัน้ประหยดัและอดออม มแีต่ส่งเสรมิให้กู ้ขยายวงเงนิกู ้แล้วมาบอกว่าเป็นองค์กร
แห่งความเสมอภาค จงึมคีวามเหน็ว่าไม่ใช่ หลกัข้อนีค้ณะกรรมการบรหิารเสยีหายแล้ว ควรยกทิง้ไปให้เหลอืเพยีง 
8 ข้อ เพราะไม่มีความเสมอภาค
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  ประธานในทีป่ระชุม (นายธนพฒัน์ จนัทรปรรณกิ) ไม่มคีวามเสมอภาคอย่างไรให้อธบิายด้วย
  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ไม่เสมอภาค คือ เงินกู้
สามัญดอกเบี้ย 6.50 บาท เงินกู้เพื่อการศึกษาดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.50 บาท ต่างกันอยู่ 2.00 บาท เช่นนี้ ก็ไม่เสมอภาค
แล้ว และอีกประเด็นคือเงินโบนัสของคณะกรรมการไม่เคยลดลงเลย แล้วจะชี้แจงในโอกาสต่อไป
  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  การบริหารเงินนั้น เป็นนโยบายของ
คณะกรรมการด�าเนินงาน และกรรมการมีความเห็นว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่ส�าคัญ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิก 
ส่งเสริมให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มขึ้น คณะกรรมการด�าเนินการสามารถจะ
บริหารเงินเพ่ือให้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกได้และมีเงินเพียงพอ ฉะนั้น ก็ไม่จ�าเป็นท่ีจะก�าหนด
ดอกเบี้ยให้เท่ากันก็ได้ จะขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการด�าเนินการที่จะบริหารเงิน
มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2563

ระเบียบวาระที่  7 เรื่องพิจารณาจดัสรรก�ไรสุทธิประจ�ปี 2563
  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  ในระเบียบวาระนี้จะมีข้อสังเกตเพื่อชี้แจงให้สมาชิก
ได้รบัทราบไว้ว่า เงนิปันผลทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุในวนันี ้อยูท่ี ่6.60% แต่ดอกเบีย้เงนิกูใ้นปีนีอ้ยูท่ี ่6.50% ถอืว่าเป็น
เปอร์เซ็นต์ที่สูงพอสมควร ฉะนั้น ในปีหน้าจะต้องมีการพิจารณาเปอร์เซ็นต์ของเงินปันผลใหม่อีกครั้งหนึ่ง และ
ดอกเบี้ยในยุคของโควิด-19 นี้ เป็นช่วงขาลง จึงได้เรียนให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบไว้ด้วย 
  รายละเอยีดของวาระน้ี ขอเรียนเชญิ เหรญัญกิ (นางพชัราภรณ์ ศโรภาส) ได้น�าเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่ประจ�าปี ต่อไป
  เหรัญญิก  (นางพัชราภรณ์  ศโรภาส) เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการด�าเนินงานในปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 317,378,470.86 บาท คณะกรรมการด�าเนินการได้
พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามเงื่อนไขในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 24  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2563  ดังต่อไปนี้
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 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  หลังเกษียณอายุราชการ
แล้ว ได้เดินทางไปพบกับสมาชิกที่ต่างจังหวัด ได้รับทราบมาว่าทุกคนบอกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ยังสูงอยู่ 
สหกรณ์ไม่ได้ส่งเสริมให้สมาชิกนั้นประหยัดและอดออม มีแต่ส่งเสริมให้กู้ ขยายวงเงินกู้ แล้วมาบอกว่าเป็นองค์กร
แห่งความเสมอภาค จึงมีความเห็นว่าไม่ใช่ หลักข้อนี้คณะกรรมการบริหารเสียหายแล้ว ควรยกท้ิงไปให้เหลือเพียง 
8 ข้อ เพราะไม่มีความเสมอภาค 
 ประธานในที่ประชุม (นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก) ไม่มีความเสมอภาคอย่างไรให้อธิบายดว้ย 
 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ไม่เสมอภาค คือ เงินกู้
สามัญดอกเบี้ย 6.50 บาท เงินกู้เพ่ือการศึกษาดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.50 บาท ต่างกันอยู่ 2.00 บาท เช่นนี้ ก็ไม่เสมอภาค
แล้ว และอีกประเด็นคือเงินโบนัสของคณะกรรมการไม่เคยลดลงเลย แล้วจะชี้แจงในโอกาสต่อไป 
 ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  การบริหารเงินนั้น เป็นนโยบายของ
คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการมีความเห็นว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิก 
ส่งเสริมให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพ่ิมขึ้น คณะกรรมการดำเนินการสามารถจะ
บริหารเงินเพ่ือให้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกได้และมีเงินเพียงพอ ฉะนั้น ก็ไม่จำเป็นที่จะกำหนด
ดอกเบี้ยให้เท่ากันก็ได้ จะข้ึนอยู่กับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการดำเนินการที่จะบริหารเงิน 
มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  ในระเบียบวาระนี้จะมีข้อสังเกตเพ่ือชี้แจงให้
สมาชิกได้รับทราบไว้ว่า เงินปันผลที่เสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ อยู่ที่ 6.60% แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ในปีนี้อยู่ที่ 6.50% ถือ
ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงพอสมควร ฉะนั้น ในปีหน้าจะต้องมีการพิจารณาเปอร์เซ็นต์ของเงินปันผลใหม่อีกครั้ งหนึ่ง 
และดอกเบี้ยในยุคของโควิด-19 นี้ เป็นช่วงขาลง จึงได้เรียนให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบไว้ด้วย  
 รายละเอียดของวาระนี้ ขอเรียนเชิญ เหรัญญิก (นางพัชราภรณ์ ศโรภาส) ได้นำเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ประจำปี ต่อไป 
 เหรัญญิก  (นางพัชราภรณ์  ศโรภาส) เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 
2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด มีกำไรสุทธิ จำนวน 317 ,378,470.86 บาท คณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิตามเงื่อนไขในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 24  เพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ดังต่อไปนี้ 

รายการ กำไรสุทธิประจำปี 2563 กำไรสุทธิประจำปี 2562 
%   317,378,470.86 %   294,509,255.99 

 - ทุนสำรอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 11.14  35,369,099.36 11.21  33,044,414.74 
   (ยอดสะสม ณ.กย.63 =  355,295,670.47 บาท)           
 - ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ (ไม่เกนิร้อยละ 1 ของกำไร
สุทธิ 

0.01  30,000.00 0.01  30,000.00 
    แตไ่ม่เกิน 30,000.00 บาท)           
- เงินปันผลตามหุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกฎกระทรวง) 66.93 6.60% 212,429,554.00 66.44 6.60% 195,672,702.00 
- เงินเฉลีย่คืน (ตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู ้ 13.64 9.80% 43,297,817.50 13.52 9.80% 39,816,139.25 
    ได้ชำระแกส่หกรณ์ในระหว่างปี)           
- โบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี (ไม่เกินร้อยละ 10  1.34  4,252,000.00 1.34  3,946,000.00 
    ของกำไรสุทธิ)           
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รายการ 
กำไรสุทธิประจำปี 2563 กำไรสุทธิประจำปี 2562 

%   317,378,470.86 %   294,509,255.99 
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (ไม่เกินร้อยละ 2  0.00                       - 0.00                      -   
    แห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี = 3,387,223,110.00 บาท)           
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,240,504.03 บาท)           
- ทุนเพื่อการศึกษาอบรม (ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 0.00                       - 0.00                       -   
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 1,595,111.70 บาท)           
- ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 1.58  5,000,000.00 1.02  3,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,977,548.44 บาท)           
- ทุนสวัสดิการ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 2.52  8,000,000.00 3.40  10,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,666,350.00 บาท)          
-ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 2.84  9,000,000.00 3.06  9,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 19,000,000.00 บาท           

รวมประมาณการจัดสรรกำไร 100.00  317,378,470.86 100.00  294,509,255.99 
 

การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ในปี  2563  หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ  เป็นดังนี้ 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้  เฉลี่ยตลอดปี ร้อยละ 6.50 ต่อปี  
หัก  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  (ร้อยละ  9.80  ของดอกเบี้ยเงินให้กู้) 0.64 ต่อปี  
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้สุทธิ ในปี 2563   คงเหลือ ร้อยละ 5.86 ต่อปี   

 

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  2563 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้  
 1. เป็นของสมาชิกสหกรณ์  ร้อยละ  80.57  ของกำไรสุทธิ    

  1.1 เงินปันผล  (ร้อยละ  66.93) 212,429,554.00 บาท   

  1.2 เงินเฉลี่ยคืน  (ร้อยละ  13.64) 43,297,817.50 บาท 255,727,371.50 บาท 

 2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก  ร้อยละ  15.24 ของกำไรสุทธิ    

  2.1 ทุนสำรอง  (ร้อยละ  11.14) 35,369,099.36 บาท   

  2.2 ทุนสาธารณประโยชน์  (ร้อยละ  1.58) 5,000,000.00 บาท   

  2.3 ทุนสวัสดิการ  (ร้อยละ  2.52) 8,000,000.00 บาท 48,369,099.36 บาท 

 3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ร้อยละ  1.34  ของกำไรสุทธิ    
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มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามที่เสนอ 
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รายการ 
กำไรสุทธิประจำปี 2563 กำไรสุทธิประจำปี 2562 

%   317,378,470.86 %   294,509,255.99 
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (ไม่เกินร้อยละ 2  0.00                       - 0.00                      -   
    แห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี = 3,387,223,110.00 บาท)           
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,240,504.03 บาท)           
- ทุนเพื่อการศึกษาอบรม (ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 0.00                       - 0.00                       -   
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 1,595,111.70 บาท)           
- ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 1.58  5,000,000.00 1.02  3,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,977,548.44 บาท)           
- ทุนสวัสดิการ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 2.52  8,000,000.00 3.40  10,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,666,350.00 บาท)          
-ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 2.84  9,000,000.00 3.06  9,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 19,000,000.00 บาท           

รวมประมาณการจัดสรรกำไร 100.00  317,378,470.86 100.00  294,509,255.99 
 

การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ในปี  2563  หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ  เป็นดังนี้ 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้  เฉลี่ยตลอดปี ร้อยละ 6.50 ต่อปี  
หัก  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  (ร้อยละ  9.80  ของดอกเบี้ยเงินให้กู้) 0.64 ต่อปี  
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้สุทธิ ในปี 2563   คงเหลือ ร้อยละ 5.86 ต่อปี   

 

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  2563 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้  
 1. เป็นของสมาชิกสหกรณ์  ร้อยละ  80.57  ของกำไรสุทธิ    

  1.1 เงินปันผล  (ร้อยละ  66.93) 212,429,554.00 บาท   

  1.2 เงินเฉลี่ยคืน  (ร้อยละ  13.64) 43,297,817.50 บาท 255,727,371.50 บาท 

 2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก  ร้อยละ  15.24 ของกำไรสุทธิ    

  2.1 ทุนสำรอง  (ร้อยละ  11.14) 35,369,099.36 บาท   
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- ทุนเพื่อการศึกษาอบรม (ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 0.00                       - 0.00                       -   
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 1,595,111.70 บาท)           
- ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 1.58  5,000,000.00 1.02  3,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,977,548.44 บาท)           
- ทุนสวัสดิการ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 2.52  8,000,000.00 3.40  10,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,666,350.00 บาท)          
-ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 2.84  9,000,000.00 3.06  9,000,000.00 
   (ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 19,000,000.00 บาท           

รวมประมาณการจัดสรรกำไร 100.00  317,378,470.86 100.00  294,509,255.99 
 

การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ในปี  2563  หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ  เป็นดังนี้ 
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้  เฉลี่ยตลอดปี ร้อยละ 6.50 ต่อปี  
หัก  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  (ร้อยละ  9.80  ของดอกเบี้ยเงินให้กู้) 0.64 ต่อปี  
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้สุทธิ ในปี 2563   คงเหลือ ร้อยละ 5.86 ต่อปี   

 

การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  2563 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้  
 1. เป็นของสมาชิกสหกรณ์  ร้อยละ  80.57  ของกำไรสุทธิ    

  1.1 เงินปันผล  (ร้อยละ  66.93) 212,429,554.00 บาท   

  1.2 เงินเฉลี่ยคืน  (ร้อยละ  13.64) 43,297,817.50 บาท 255,727,371.50 บาท 

 2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก  ร้อยละ  15.24 ของกำไรสุทธิ    

  2.1 ทุนสำรอง  (ร้อยละ  11.14) 35,369,099.36 บาท   

  2.2 ทุนสาธารณประโยชน์  (ร้อยละ  1.58) 5,000,000.00 บาท   

  2.3 ทุนสวัสดิการ  (ร้อยละ  2.52) 8,000,000.00 บาท 48,369,099.36 บาท 

 3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ร้อยละ  1.34  ของกำไรสุทธิ    

  - โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  (ร้อยละ  1.34)    4,252,000.00  บาท 

 4 เป็นของสหกรณ ์ ร้อยละ  2.84  ของกำไรสุทธิ    

   - ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ (ร้อยละ 2.84)       9,000,000.00  
 5. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์  ร้อยละ  0.01  ของกำไรสุทธิ  30,000.00  บาท 

          รวม 317,378,470.86  บาท 
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามที่เสนอ 
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รายการ 
กำไรสุทธิประจำปี 2563 กำไรสุทธิประจำปี 2562 

%   317,378,470.86 %   294,509,255.99 
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 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  หลังเกษียณอายุราชการ
แล้ว ได้เดินทางไปพบกับสมาชิกที่ต่างจังหวัด ได้รับทราบมาว่าทุกคนบอกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ยังสูงอยู่ 
สหกรณ์ไม่ได้ส่งเสริมให้สมาชิกนั้นประหยัดและอดออม มีแต่ส่งเสริมให้กู้ ขยายวงเงินกู้ แล้วมาบอกว่าเป็นองค์กร
แห่งความเสมอภาค จึงมีความเห็นว่าไม่ใช่ หลักข้อนี้คณะกรรมการบริหารเสียหายแล้ว ควรยกท้ิงไปให้เหลือเพียง 
8 ข้อ เพราะไม่มีความเสมอภาค 
 ประธานในที่ประชุม (นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก) ไม่มีความเสมอภาคอย่างไรให้อธิบายดว้ย 
 สมาชิกเลขทะเบียที่ 06412 (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ไม่เสมอภาค คือ เงินกู้
สามัญดอกเบี้ย 6.50 บาท เงินกู้เพ่ือการศึกษาดอกเบี้ยอยู่ที่ 4.50 บาท ต่างกันอยู่ 2.00 บาท เช่นนี้ ก็ไม่เสมอภาค
แล้ว และอีกประเด็นคือเงินโบนัสของคณะกรรมการไม่เคยลดลงเลย แล้วจะชี้แจงในโอกาสต่อไป 
 ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  การบริหารเงินนั้น เป็นนโยบายของ
คณะกรรมการดำเนินงาน และกรรมการมีความเห็นว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นการส่งเสริมให้สมาชิก 
ส่งเสริมให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เพ่ิมขึ้น คณะกรรมการดำเนินการสามารถจะ
บริหารเงินเพ่ือให้มีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิกได้และมีเงินเพียงพอ ฉะนั้น ก็ไม่จำเป็นที่จะกำหนด
ดอกเบี้ยให้เท่ากันก็ได้ จะข้ึนอยู่กับนโยบายทางการเงินของคณะกรรมการดำเนินการที่จะบริหารเงิน 
มติที่ประชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  ในระเบียบวาระนี้จะมีข้อสังเกตเพ่ือชี้แจงให้
สมาชิกได้รับทราบไว้ว่า เงินปันผลที่เสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ อยู่ที่ 6.60% แต่ดอกเบี้ยเงินกู้ในปีนี้อยู่ที่ 6.50% ถือ
ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงพอสมควร ฉะนั้น ในปีหน้าจะต้องมีการพิจารณาเปอร์เซ็นต์ของเงินปันผลใหม่อีกครั้ งหนึ่ง 
และดอกเบี้ยในยุคของโควิด-19 นี้ เป็นช่วงขาลง จึงได้เรียนให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบไว้ด้วย  
 รายละเอียดของวาระนี้ ขอเรียนเชิญ เหรัญญิก (นางพัชราภรณ์ ศโรภาส) ได้นำเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ประจำปี ต่อไป 
 เหรัญญิก  (นางพัชราภรณ์  ศโรภาส) เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในปี 
2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด มีกำไรสุทธิ จำนวน 317 ,378,470.86 บาท คณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิตามเงื่อนไขในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 24  เพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ดังต่อไปนี้ 

รายการ กำไรสุทธิประจำปี 2563 กำไรสุทธิประจำปี 2562 
%   317,378,470.86 %   294,509,255.99 

 - ทุนสำรอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ) 11.14  35,369,099.36 11.21  33,044,414.74 
   (ยอดสะสม ณ.กย.63 =  355,295,670.47 บาท)           
 - ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ (ไม่เกนิร้อยละ 1 ของกำไร
สุทธิ 

0.01  30,000.00 0.01  30,000.00 
    แตไ่ม่เกิน 30,000.00 บาท)           
- เงินปันผลตามหุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกฎกระทรวง) 66.93 6.60% 212,429,554.00 66.44 6.60% 195,672,702.00 
- เงินเฉลีย่คืน (ตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู ้ 13.64 9.80% 43,297,817.50 13.52 9.80% 39,816,139.25 
    ได้ชำระแกส่หกรณ์ในระหว่างปี)           
- โบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี (ไม่เกินร้อยละ 10  1.34  4,252,000.00 1.34  3,946,000.00 
    ของกำไรสุทธิ)           
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาก�หนดวงเงินกู้ยืม ประจ�ปี 2564
 เหรัญญิก (นางพัชราภรณ์ ศโรภาส) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ข้อ 11 วรรคแรก ก�าหนดไว้ว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่

จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนนิงาน วงเงนิซึง่ก�าหนดไว้ดงัว่านีต้้องได้รบัความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”

 ประกอบกับ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนี้

 ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์

  7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท

   7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้วรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์ตามงบ

ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่

   7.2.2 ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค�านวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตาม

ประเภทของสหกรณ์ ดังนี้

    (1) ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย์ ถือใช้วงเงนิการกูย้มืของสหกรณ์ไม่เกนิ 1.5 เท่า

ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์

  ข้อ 8 วิธีปฏิบัติ ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์น�าเสนอวาระการก�าหนดวงเงินการ

กู้ยืมของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ความเห็นชอบก�าหนดวงเงินการกู้ยืมของ

สหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดวงเงนิสงูกว่าหรอืต�า่กว่าหรือเท่ากบัปีก่อนให้สหกรณ์ยืน่เสนอขอความเห็นชอบต่อ

นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ หากสหกรณ์ใดไม่ยื่นขอความเห็นชอบภายในก�าหนด

เวลา ให้ถอืเป็นข้อบกพร่องทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์จะต้องสัง่การให้คณะกรรมการด�าเนนิการยืน่ขอความเหน็ชอบ

ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

  1. มีทุนเรือนหุ้น     จ�านวน 3,387,223,110.00 บาท 

  2. มีทุนส�ารองของสหกรณ์  จ�านวน   355,295,670.47 บาท

  ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  สามารถก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันได้สูงสุด 

จ�านวน  5,613  ล้านบาท

  ส�าหรับวงเงินกู้ยืม ประจ�าปี 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ได้ก�าหนดไว้ 

จ�านวน 800 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2564 เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ ด้วยความคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืม 

ประจ�าปี 2564 เป็นเงินจ�านวน 800 ล้านบาท

  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2564 เป็นเงิน 

  จ�านวน 800 ล้านบาท  ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมตัิแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่าย ประจ�ปี 2563
   เหรญัญิก  (นางพชัราภรณ์  ศโรภาส)  เสนอต่อท่ีประชุมว่า  เพือ่ให้การด�าเนนิงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด  ในก้าวย่างต่อไปอย่างมั่นคง  ตามรากฐานและแนวทางที่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารใน
อดีตจวบจนปัจจุบันได้ริเร่ิม ด�าเนินการ พัฒนาและส่งเสริมมาโดยตลอด  ท้ังนี้  ก็เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์           
กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเข้มแข็ง เป็นท่ีพึ่งทางการเงินให้แก่สมาชิกต่อไปอย่างยั่งยืน  
สหกรณ์ฯ จึงได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์ และภารกิจต่างๆ ไว้ ดังนี้

แผนกลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ประจ�าปี  2563 - 2565

26 
แผนกลยุทธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ประจำปี  2563 - 2565 
-------------------------- 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล  การเงินเข้มแข็ง  การบริหารโปร่งใส  พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0 

 

เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้กำหนดภารกิจไว้ 4 ประการ  
ดังนี้ 

 ภารกิจที่  1 สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร 
 ภารกิจที่  2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล   
  และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0 
 ภารกิจที่  3  เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก 
 ภารกิจที่  4  ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม 

 

ภารกิจที่  1   สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร  (5  กลยุทธ์) 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1   กระตุ้นให้สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และเปิด
โอกาสให้สมาชิกถือหุ้นมากกว่า เกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนดได้ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้
สมาชิกถือหุ้นต่อเนื่องในระยะยาว (1 โครงการ) 

 
 

1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์  มากกว่า
เกณฑ์และรณรงค์ให้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (แม้จะครบกำหนดที่สามารถงดส่งค่าหุ้นได้) 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมจำนวนสมาชิก (1 โครงการ)  
1. โครงการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 3   ขยายฐานการรับฝากเงินไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบหรือผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากของสหกรณ์ให้หลากหลาย  
(1 โครงการ) 

 
 
 

1. โครงการเงินรับฝากรายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 4   จัดโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ  
(3 โครงการ) 

 
 

1. โครงการจัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการบริหารการเงินของสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการปรับปรุงบริการ สินเชื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
สหกรณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ดำเนินการแล้ว 

 

 

ภารกิจที่  1  สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมาชิกและองค์กร

วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล  การเงินเข้มแข็ง  การบริหารโปร่งใส  พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0

เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ได้ก�าหนดภารกิจไว้ 4 ประการ  ดังนี้
 ภารกิจที่  1   สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมาชิกและองค์กร
 ภารกิจที่  2   พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล  
         และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0
 ภารกิจที่  3    เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก
 ภารกิจที่  4   ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม
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26 
แผนกลยุทธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ประจำปี  2563 - 2565 
-------------------------- 
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เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล  การเงินเข้มแข็ง  การบริหารโปร่งใส  พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0 

 

เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้กำหนดภารกิจไว้ 4 ประการ  
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 ภารกิจที่  2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล   
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 ภารกิจที่  3  เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก 
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ภารกิจที่  1   สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร  (5  กลยุทธ์) 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1   กระตุ้นให้สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และเปิด
โอกาสให้สมาชิกถือหุ้นมากกว่า เกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนดได้ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้
สมาชิกถือหุ้นต่อเนื่องในระยะยาว (1 โครงการ) 

 
 

1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์  มากกว่า
เกณฑ์และรณรงค์ให้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (แม้จะครบกำหนดที่สามารถงดส่งค่าหุ้นได้) 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมจำนวนสมาชิก (1 โครงการ)  
1. โครงการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 3   ขยายฐานการรับฝากเงินไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบหรือผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากของสหกรณ์ให้หลากหลาย  
(1 โครงการ) 

 
 
 

1. โครงการเงินรับฝากรายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 4   จัดโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ  
(3 โครงการ) 

 
 

1. โครงการจัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการบริหารการเงินของสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการปรับปรุงบริการ สินเชื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
สหกรณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ดำเนินการแล้ว 
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เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้กำหนดภารกิจไว้ 4 ประการ  
ดังนี้ 

 ภารกิจที่  1 สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร 
 ภารกิจที่  2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล   
  และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0 
 ภารกิจที่  3  เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก 
 ภารกิจที่  4  ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม 

 

ภารกิจที่  1   สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร  (5  กลยุทธ์) 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1   กระตุ้นให้สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และเปิด
โอกาสให้สมาชิกถือหุ้นมากกว่า เกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนดได้ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้
สมาชิกถือหุ้นต่อเนื่องในระยะยาว (1 โครงการ) 

 
 

1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์  มากกว่า
เกณฑ์และรณรงค์ให้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (แม้จะครบกำหนดที่สามารถงดส่งค่าหุ้นได้) 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมจำนวนสมาชิก (1 โครงการ)  
1. โครงการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 3   ขยายฐานการรับฝากเงินไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบหรือผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากของสหกรณ์ให้หลากหลาย  
(1 โครงการ) 

 
 
 

1. โครงการเงินรับฝากรายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 4   จัดโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ  
(3 โครงการ) 

 
 

1. โครงการจัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการบริหารการเงินของสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการปรับปรุงบริการ สินเชื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
สหกรณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ดำเนินการแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 5   การบริหารจัดการที่ดินของสหกรณ์  (2 โครงการ)  
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินของสหกรณ์ 
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
ให้ชะลอการดำเนินการตาม
แผนงานนี้ไว้ก่อน (โดยไม่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่ตั้งไว้) 

2. โครงการสะสมทุนเพ่ือก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรสะสมทุนเพ่ือขยาย
กิจการให้เพียงพอก่อน โดย
จัดสรรจากกำไรสุทธิประมาณ 
3% จนกว่าจะมีจำนวนเงินทุน
สะสมเพ่ือขยายกิจการมาก
พอจำนวนที่คณะกรรมการ 
ในปีนั้นจะเห็นควร 

 
ภารกิจที่  2   พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (11 กลยุทธ์) 

กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล (3 โครงการ)  
1. โครงการส่งเสริมความรู้คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
รับทราบบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการประชุม  สัมมนาหรือเข้ารับการอบรม ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบ
บทบาทหน้าที่ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดำเนินการแล้ว 

ในปีบัญชี 2563  มีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้สอย  รายการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน  130,220.- บาท  
                     และค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ จำนวน 3,670.- บาท 
กลยุทธ์ที่ 2   จัดให้มีระบบงานด้านสารบรรณและระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก
อย่างเป็นระบบ (3  โครงการ) 

 
 

1. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
 
 

ดำเนินการแล้ว มีค่าใช้จ่ายของ
โปรแกรมระบบงานสารบรรณ 

จำนวน 170,000 บาท 
2. โครงการ 5 ส ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารของสหกรณ์ ดำเนินการกิจกรรมตามข้อ 

1 แล้ว โดยยังไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณของปี 2563 
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กลยุทธ์ที่ 5   การบริหารจัดการที่ดินของสหกรณ์  (2 โครงการ)  
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินของสหกรณ์ 
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
ให้ชะลอการดำเนินการตาม
แผนงานนี้ไว้ก่อน (โดยไม่มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ  
ที่ตั้งไว้) 

2. โครงการสะสมทุนเพ่ือก่อสร้างสำนักงานสหกรณ์ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นควรสะสมทุนเพ่ือขยาย
กิจการให้เพียงพอก่อน โดย
จัดสรรจากกำไรสุทธิประมาณ 
3% จนกว่าจะมีจำนวนเงินทุน
สะสมเพ่ือขยายกิจการมาก
พอจำนวนที่คณะกรรมการ 
ในปีนั้นจะเห็นควร 

 
ภารกิจที่  2   พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 (11 กลยุทธ์) 

กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 
กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล (3 โครงการ)  
1. โครงการส่งเสริมความรู้คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
รับทราบบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมการประชุม  สัมมนาหรือเข้ารับการอบรม ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับทราบ
บทบาทหน้าที่ เพ่ือบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล 

ดำเนินการแล้ว 

ในปีบัญชี 2563  มีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้สอย  รายการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน  130,220.- บาท  
                     และค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ จำนวน 3,670.- บาท 
กลยุทธ์ที่ 2   จัดให้มีระบบงานด้านสารบรรณและระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก
อย่างเป็นระบบ (3  โครงการ) 

 
 

1. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
 
 

ดำเนินการแล้ว มีค่าใช้จ่ายของ
โปรแกรมระบบงานสารบรรณ 

จำนวน 170,000 บาท 
2. โครงการ 5 ส ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารของสหกรณ์ ดำเนินการกิจกรรมตามข้อ 

1 แล้ว โดยยังไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณของปี 2563 

 

26 
แผนกลยุทธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ประจำปี  2563 - 2565 
-------------------------- 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล  การเงินเข้มแข็ง  การบริหารโปร่งใส  พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0 

 

เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้กำหนดภารกิจไว้ 4 ประการ  
ดังนี้ 

 ภารกิจที่  1 สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร 
 ภารกิจที่  2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล   
  และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0 
 ภารกิจที่  3  เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก 
 ภารกิจที่  4  ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม 

 

ภารกิจที่  1   สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร  (5  กลยุทธ์) 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1   กระตุ้นให้สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และเปิด
โอกาสให้สมาชิกถือหุ้นมากกว่า เกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนดได้ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้
สมาชิกถือหุ้นต่อเนื่องในระยะยาว (1 โครงการ) 

 
 

1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์  มากกว่า
เกณฑ์และรณรงค์ให้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (แม้จะครบกำหนดที่สามารถงดส่งค่าหุ้นได้) 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมจำนวนสมาชิก (1 โครงการ)  
1. โครงการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 3   ขยายฐานการรับฝากเงินไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบหรือผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากของสหกรณ์ให้หลากหลาย  
(1 โครงการ) 

 
 
 

1. โครงการเงินรับฝากรายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 4   จัดโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ  
(3 โครงการ) 

 
 

1. โครงการจัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการบริหารการเงินของสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการปรับปรุงบริการ สินเชื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
สหกรณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ดำเนินการแล้ว 
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กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม      (2  
โครงการ) 

 
 

1. โครงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมกับหน้าที่ ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอ่ืน 
 

ดำเนินการแล้ว โดยไม่
เบิกจา่ยงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์ รวมถึงเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะได้  (4  โครงการ) 

 

1. โครงการสัมมนาสมาชิกสัญจร  หรือโครงการคณะกรรมการดำเนินการพบปะ
สมาชิก  เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบบทบาทหน้าที่ เพื่อบรรลุตัวชี้วัด/
เป้าหมายของสหกรณ์ 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
คณะกรรมการจึงได้พิจารณา
เปลี่ยนจากการจัดสัมมนา
สมาชิกสัญจร เป็นการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคและ
ครุภัณฑ์ ที่บ้านพักคนชรา

คลอง 5 และสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิตโดยใช้

งบประมาณ ไปจำนวน 
107,710.-บาท  แบ่งเป็นของ

บริจาค จำนวน 100,000 
บาท  และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
จำนวน 7,710.- บาท 

2. โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อสหกรณ์  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน  
สามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับสมาชิกในเรื่องสหกรณ์ได้  

ยังมิได้ดำเนินการ 

3. โครงการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก 
 

เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ  ซึ่งยังไม่ได้

เบิกจ่ายงบประมาณในปี 
2563 แต่อย่างใด 

4. โครงการสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบ 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา จึงมิได้มีการพิจารณา

จัดอบรมดังกล่าว 
กลยุทธ์ที่ 5   พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ  
(1  โครงการ) 

 

1. โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการดำเนินการ โดยการแบ่งการ
ทำงานเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 6   พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายจัดการ   (1  โครงการ)  
1. โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายจัดการ    ให้เหมาะสม   สอดคล้องและ
สามารถรองรับงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ดำเนินการแล้ว 

(2 โครงการ)
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26 
แผนกลยุทธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ประจำปี  2563 - 2565 
-------------------------- 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล  การเงินเข้มแข็ง  การบริหารโปร่งใส  พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0 

 

เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้กำหนดภารกิจไว้ 4 ประการ  
ดังนี้ 

 ภารกิจที่  1 สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร 
 ภารกิจที่  2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล   
  และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0 
 ภารกิจที่  3  เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก 
 ภารกิจที่  4  ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม 

 

ภารกิจที่  1   สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร  (5  กลยุทธ์) 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1   กระตุ้นให้สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และเปิด
โอกาสให้สมาชิกถือหุ้นมากกว่า เกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนดได้ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้
สมาชิกถือหุ้นต่อเนื่องในระยะยาว (1 โครงการ) 

 
 

1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์  มากกว่า
เกณฑ์และรณรงค์ให้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (แม้จะครบกำหนดที่สามารถงดส่งค่าหุ้นได้) 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมจำนวนสมาชิก (1 โครงการ)  
1. โครงการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 3   ขยายฐานการรับฝากเงินไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบหรือผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากของสหกรณ์ให้หลากหลาย  
(1 โครงการ) 

 
 
 

1. โครงการเงินรับฝากรายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 4   จัดโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ  
(3 โครงการ) 

 
 

1. โครงการจัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการบริหารการเงินของสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการปรับปรุงบริการ สินเชื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
สหกรณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ดำเนินการแล้ว 

 

 

28 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม      (2  
โครงการ) 

 
 

1. โครงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมกับหน้าที่ ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอ่ืน 
 

ดำเนินการแล้ว โดยไม่
เบิกจา่ยงบประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 4   ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์ รวมถึงเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะได้  (4  โครงการ) 

 

1. โครงการสัมมนาสมาชิกสัญจร  หรือโครงการคณะกรรมการดำเนินการพบปะ
สมาชิก  เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบบทบาทหน้าที่ เพื่อบรรลุตัวชี้วัด/
เป้าหมายของสหกรณ์ 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
คณะกรรมการจึงได้พิจารณา
เปลี่ยนจากการจัดสัมมนา
สมาชิกสัญจร เป็นการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคและ
ครุภัณฑ์ ที่บ้านพักคนชรา

คลอง 5 และสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิตโดยใช้

งบประมาณ ไปจำนวน 
107,710.-บาท  แบ่งเป็นของ

บริจาค จำนวน 100,000 
บาท  และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
จำนวน 7,710.- บาท 

2. โครงการจัดทำคู่มือการติดต่อสหกรณ์  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน  
สามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับสมาชิกในเรื่องสหกรณ์ได้  

ยังมิได้ดำเนินการ 

3. โครงการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก 
 

เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ  ซึ่งยังไม่ได้

เบิกจ่ายงบประมาณในปี 
2563 แต่อย่างใด 

4. โครงการสัมมนาเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบ 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา จึงมิได้มีการพิจารณา

จัดอบรมดังกล่าว 
กลยุทธ์ที่ 5   พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ  
(1  โครงการ) 

 

1. โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการดำเนินการ โดยการแบ่งการ
ทำงานเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานต่างๆ ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 6   พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายจัดการ   (1  โครงการ)  
1. โครงการศึกษาปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายจัดการ    ให้เหมาะสม   สอดคล้องและ
สามารถรองรับงานของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

ดำเนินการแล้ว 29 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการและ
การสื่อสาร เพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (6 โครงการ) 

 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
และการให้บริการแก่สมาชิก 

ดำเนินการแล้ว โดยไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณของปี 
2563 บางกิจกรรมยังไม่ได้
ดำเนินการ 

2. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเว็บไซต์และระบบข้อมูลสมาชิก ยังไม่ได้ดำเนินการบาง
กิจกรรมดำเนินการแล้ว 

3. โครงการส่งเสริมให้สมาชิกรับใบเสร็จรับเงินผ่านระบบข้อมูลสมาชิกของเว็บไซต์
สหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 
โดยในปี 2564 ได้ยกเลิกส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก
เรือนจำ/ทัณฑสถาน บาง
กิจกรรมดำเนินการแล้ว 

4. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นไลน์  สู่ Line Official และแบ่งช่องทางการให้
ข้อมูลและสอบถาม เป็นฝ่ายต่างๆเพ่ือความชัดเจน 

ดำเนินการแล้ว 

5. โครงการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทั้งการสรุปและประเมินผล
เสนอคณะกรรมการดำเนินการ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

6. โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมทางบัญชีของสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 8   ให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก  (2  โครงการ)  
1. โครงการให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
แนะนำทางการเงินแต่มิได้
จัดเป็นคลินิค 

2. โครงการให้คำแนะนำสำหรับสมาชิกซึ่งถูกอายัดหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับสหกรณ์  
(2 โครงการ) 

 

1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ของ 3 ฝ่าย  (สมาชิก กรรมการ
และเจ้าหน้าที่) 
 

 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนาจึงมิได้มีการจัดประชุม
ดังกล่าว 

2. โครงการพัฒนาการลงคะแนนสรรหา “กรรมการดำเนินการ” ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 10   แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายใหม่   (1  โครงการ) 

 

1. โครงการศึกษาพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562  กฎกระทรวง  
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ  ให้สดคล้องกับกฎหมายใหม่ 

ยังมิได้ดำเนินการ เนื่องจาก
รอกฎกระทรวง 



52

29 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 7   พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการให้บริการและ
การสื่อสาร เพ่ือก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 (6 โครงการ) 

 

1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
และการให้บริการแก่สมาชิก 

ดำเนินการแล้ว โดยไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณของปี 
2563 บางกิจกรรมยังไม่ได้
ดำเนินการ 

2. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบเว็บไซต์และระบบข้อมูลสมาชิก ยังไม่ได้ดำเนินการบาง
กิจกรรมดำเนินการแล้ว 

3. โครงการส่งเสริมให้สมาชิกรับใบเสร็จรับเงินผ่านระบบข้อมูลสมาชิกของเว็บไซต์
สหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 
โดยในปี 2564 ได้ยกเลิกส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก
เรือนจำ/ทัณฑสถาน บาง
กิจกรรมดำเนินการแล้ว 

4. โครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นไลน์  สู่ Line Official และแบ่งช่องทางการให้
ข้อมูลและสอบถาม เป็นฝ่ายต่างๆเพ่ือความชัดเจน 

ดำเนินการแล้ว 

5. โครงการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเปิดเผยและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่
สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทั้งการสรุปและประเมินผล
เสนอคณะกรรมการดำเนินการ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

6. โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมทางบัญชีของสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 8   ให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก  (2  โครงการ)  
1. โครงการให้คำแนะนำปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิกภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา
แนะนำทางการเงินแต่มิได้
จัดเป็นคลินิค 

2. โครงการให้คำแนะนำสำหรับสมาชิกซึ่งถูกอายัดหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 9   ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับสหกรณ์  
(2 โครงการ) 

 

1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ของ 3 ฝ่าย  (สมาชิก กรรมการ
และเจ้าหน้าที่) 
 

 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนาจึงมิได้มีการจัดประชุม
ดังกล่าว 

2. โครงการพัฒนาการลงคะแนนสรรหา “กรรมการดำเนินการ” ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 10   แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ  ให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายใหม่   (1  โครงการ) 

 

1. โครงการศึกษาพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2562  กฎกระทรวง  
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ  ให้สดคล้องกับกฎหมายใหม่ 

ยังมิได้ดำเนินการ เนื่องจาก
รอกฎกระทรวง 

26 
แผนกลยุทธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ประจำปี  2563 - 2565 
-------------------------- 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล  การเงินเข้มแข็ง  การบริหารโปร่งใส  พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0 

 

เพ่ือให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ได้กำหนดภารกิจไว้ 4 ประการ  
ดังนี้ 

 ภารกิจที่  1 สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร 
 ภารกิจที่  2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล   
  และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0 
 ภารกิจที่  3  เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก 
 ภารกิจที่  4  ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม 

 

ภารกิจที่  1   สร้างความเข้มแข็งและม่ันคงแก่สมาชิกและองค์กร  (5  กลยุทธ์) 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1   กระตุ้นให้สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด และเปิด
โอกาสให้สมาชิกถือหุ้นมากกว่า เกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำหนดได้ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้
สมาชิกถือหุ้นต่อเนื่องในระยะยาว (1 โครงการ) 

 
 

1. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกถือหุ้นรายเดือนตามเกณฑ์  มากกว่า
เกณฑ์และรณรงค์ให้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง (แม้จะครบกำหนดที่สามารถงดส่งค่าหุ้นได้) 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 2   เพ่ิมจำนวนสมาชิก (1 โครงการ)  
1. โครงการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ข้าราชการบรรจุใหม่ สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

ดำเนินการแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 3   ขยายฐานการรับฝากเงินไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบทั่วประเทศ 
รวมทั้งพัฒนารูปแบบหรือผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากของสหกรณ์ให้หลากหลาย  
(1 โครงการ) 

 
 
 

1. โครงการเงินรับฝากรายเดือน โดยหักจากเงินเดือน ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 4   จัดโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ  
(3 โครงการ) 

 
 

1. โครงการจัดทำแผนควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการแล้ว 
2. โครงการบริหารการเงินของสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
3. โครงการปรับปรุงบริการ สินเชื่อประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับฐานะการเงินของ
สหกรณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ดำเนินการแล้ว 

 

 

30 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 11   ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพทางร่างการและจิตใจ 
(1  โครงการ) 

 

1. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกาย ลดความเครียดและสร้างเสริมความ
สามัคคีในหน่วยงาน 

ดำเนินการแล้ว 

 
ภารกิจที่  3 เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก   (2  กลยุทธ)์ 

กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 
กลยุทธ์ที่ 1   พิจารณาปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวทั้งสวัสดิการ
ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและจัดสวัสดิการเพิ่มข้ึน   (2  โครงการ) 

 

1. โครงการศึกษาและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการให้สวัสดิการทั้งหลายของสหกรณ์    
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อยู่ระหว่างดำเนิน การ 

2. โครงการจัดสวัสดิการอื่นเพ่ิมตามความเหมาะสมกับฐานะการเงินของสหกรณ์ อยู่ระหว่างดำเนิน การ 
กลยุทธ์ที่ 2   จัดหาหลักประกันที่ดีให้แก่สมาชิก (2  โครงการ)  
1. โครงการพิจารณาทบทวนข้อกำหนด เงื่อนไขของการทำประกันรวมถึงอัตราค่าเบี้ย
ประกัน  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้กู้   

ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการศึกษาการประกันชีวิตกลุ่มเพ่ือทดแทนการให้สวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม ดำเนินการแล้ว 
 

ภารกิจที่  4 ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม  (4  กลยุทธ)์ 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1   การมีบทบาทและส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์  
(1  โครงการ) 

 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 2   สนับสนุนกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์  (1 โครงการ)  
1. โครงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์ 

 
 

จัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 400,000.-บาท         
มอบให้กับกรมราชทัณฑ์ 

กลยุทธ์ที่ 3   สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน    (1  โครงการ)  
1. โครงการปลูกป่าเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  โดยให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาจึงมิได้มีการจัด
กิจกรรมดังกล่าว 

กลยุทธ์ที่ 4   กำหนดนโยบายและแผนส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน
ได้เสีย   (2  โครงการ) 

 

1. โครงการสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2. โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ดำเนินการแล้ว 
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30 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 11   ส่งเสริมการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพทางร่างการและจิตใจ 
(1  โครงการ) 

 

1. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านร่างกาย ลดความเครียดและสร้างเสริมความ
สามัคคีในหน่วยงาน 

ดำเนินการแล้ว 

 
ภารกิจที่  3 เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก   (2  กลยุทธ)์ 

กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 
กลยุทธ์ที่ 1   พิจารณาปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวทั้งสวัสดิการ
ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและจัดสวัสดิการเพิ่มข้ึน   (2  โครงการ) 

 

1. โครงการศึกษาและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการให้สวัสดิการทั้งหลายของสหกรณ์    
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อยู่ระหว่างดำเนิน การ 

2. โครงการจัดสวัสดิการอื่นเพ่ิมตามความเหมาะสมกับฐานะการเงินของสหกรณ์ อยู่ระหว่างดำเนิน การ 
กลยุทธ์ที่ 2   จัดหาหลักประกันที่ดีให้แก่สมาชิก (2  โครงการ)  
1. โครงการพิจารณาทบทวนข้อกำหนด เงื่อนไขของการทำประกันรวมถึงอัตราค่าเบี้ย
ประกัน  เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกผู้กู้   

ดำเนินการแล้ว 

2. โครงการศึกษาการประกันชีวิตกลุ่มเพ่ือทดแทนการให้สวัสดิการกรณีถึงแก่กรรม ดำเนินการแล้ว 
 

ภารกิจที่  4 ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม  (4  กลยุทธ)์ 
กลยุทธ์ / โครงการ ผล (ปี 2563) 

กลยุทธ์ที่ 1   การมีบทบาทและส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์  
(1  โครงการ) 

 

1. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ ดำเนินการแล้ว 
กลยุทธ์ที่ 2   สนับสนุนกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์  (1 โครงการ)  
1. โครงการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์ 

 
 

จัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 400,000.-บาท         
มอบให้กับกรมราชทัณฑ์ 

กลยุทธ์ที่ 3   สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน    (1  โครงการ)  
1. โครงการปลูกป่าเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน  โดยให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย 

เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาจึงมิได้มีการจัด
กิจกรรมดังกล่าว 

กลยุทธ์ที่ 4   กำหนดนโยบายและแผนส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วน
ได้เสีย   (2  โครงการ) 

 

1. โครงการสัมมนาเพ่ือถ่ายทอดนโยบายและแผนความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2. โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ดำเนินการแล้ว 
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 เหรัญญิก (นางพัชราภรณ์ ศโรภาส) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ข้อ 54 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ฯ สำหรับ
ดำเนินงานในปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นที่ต้องจ่ายจริง
ตามรายการ ดังนี้ 

ประมาณการรายได้ปี  2564 
ลำดับ รายการ ประมาณการ รายได้จริง ประมาณการ หมายเหตุ 

ที่   ตั้งไว้ปี 2563 ปี 2563 ตั้งไว้ปี 2564   
1 ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 420,000,000.00 446,354,972.42 487,000,000.00 ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก 
       และลูกหนี้พ้นสภาพ 
2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 600,000.00 615,961.30 600,000.00  
3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20,000.00 22,650.00 30,000.00 สมาชิกเข้าใหม ่
4 รายได้อื่นๆ 5,202,000.00 6,329,585.66 5,196,000.00  
  -ค่าธรรมเนียมเงินฝาก 20,000.00 10,975.00 6,000.00  
  -ผลตอบแทนการลงทนุถือหุ้น 170,000.00 165,201.87 170,000.00  
  -ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5,000,000.00 6,064,232.86 5,000,000.00  
  -รายได้เบ็ดเตล็ด 12,000.00 89,175.93 20,000.00 ค่าสมัครกรรมการฯ และ 

       เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ฯลฯ 
  รวมทั้งสิ้น 425,822,000.00 453,323,169.38 492,826,000.00   

 

ประมาณการรายจ่ายปี  2564 
ลำดับ   ประมาณการปี  2563 ประมาณการ   

ที่ หมวดรายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ปี 2564 หมายเหตุ 
    ได้รับอนุมัต ิ      
1 เงินเดือนและค่าครองชีพ 8,500,000.00 7,840,835.00 9,110,000.00   
2 ค่าตอบแทน 2,070,000.00 1,692,243.00 2,090,000.00   
3 ค่าใช้สอย 8,959,000.00 7,154,550.53 9,437,000.00   
4 ค่าวัสด ุ 620,000.00 584,341.27 670,000.00   
5 ค่าครุภัณฑ์ 7,735,000.00 1,207,867.71 6,084,000.00   
6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 500,000.00 412,202.00 500,000.00   
7 ดอกเบี้ยจ่าย 111,000,000.00 99,225,129.27 115,000,000.00  
8 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเปน็ 300,000.00 0.00 300,000.00   
9 เงินสนบัสนุนกิจกรรมกรมราชทณัฑ์ 400,000.00 400,000.00 500,000.00   
10 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 650,000.00 583,395.68 650,000.00   
11 ดอกเบี้ยจ่ายค่าเบี้ยประกัน 7,500,000.00 7,558,423.75 8,500,000.00  
12 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน     3,465,475.67  

  รวมทั้งสิ้น 148,234,000.00 126,658,988.21 156,306,475.67   
 รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (หน้า 135 – 138) 
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ   
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 เหรัญญิก (นางพัชราภรณ์ ศโรภาส) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
ข้อ 54 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ฯ สำหรับ
ดำเนินงานในปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นที่ต้องจ่ายจริง
ตามรายการ ดังนี้ 
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       และลูกหนี้พ้นสภาพ 
2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 600,000.00 615,961.30 600,000.00  
3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20,000.00 22,650.00 30,000.00 สมาชิกเข้าใหม ่
4 รายได้อื่นๆ 5,202,000.00 6,329,585.66 5,196,000.00  
  -ค่าธรรมเนียมเงินฝาก 20,000.00 10,975.00 6,000.00  
  -ผลตอบแทนการลงทนุถือหุ้น 170,000.00 165,201.87 170,000.00  
  -ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5,000,000.00 6,064,232.86 5,000,000.00  
  -รายได้เบ็ดเตล็ด 12,000.00 89,175.93 20,000.00 ค่าสมัครกรรมการฯ และ 

       เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ฯลฯ 
  รวมทั้งสิ้น 425,822,000.00 453,323,169.38 492,826,000.00   
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    ได้รับอนุมัต ิ      
1 เงินเดือนและค่าครองชีพ 8,500,000.00 7,840,835.00 9,110,000.00   
2 ค่าตอบแทน 2,070,000.00 1,692,243.00 2,090,000.00   
3 ค่าใช้สอย 8,959,000.00 7,154,550.53 9,437,000.00   
4 ค่าวัสด ุ 620,000.00 584,341.27 670,000.00   
5 ค่าครุภัณฑ์ 7,735,000.00 1,207,867.71 6,084,000.00   
6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 500,000.00 412,202.00 500,000.00   
7 ดอกเบี้ยจ่าย 111,000,000.00 99,225,129.27 115,000,000.00  
8 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเปน็ 300,000.00 0.00 300,000.00   
9 เงินสนบัสนุนกิจกรรมกรมราชทณัฑ์ 400,000.00 400,000.00 500,000.00   
10 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 650,000.00 583,395.68 650,000.00   
11 ดอกเบี้ยจ่ายค่าเบี้ยประกัน 7,500,000.00 7,558,423.75 8,500,000.00  
12 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน     3,465,475.67  

  รวมทั้งสิ้น 148,234,000.00 126,658,988.21 156,306,475.67   
 รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (หน้า 135 – 138) 
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ   
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2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 600,000.00 615,961.30 600,000.00  
3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20,000.00 22,650.00 30,000.00 สมาชิกเข้าใหม ่
4 รายได้อื่นๆ 5,202,000.00 6,329,585.66 5,196,000.00  
  -ค่าธรรมเนียมเงินฝาก 20,000.00 10,975.00 6,000.00  
  -ผลตอบแทนการลงทนุถือหุ้น 170,000.00 165,201.87 170,000.00  
  -ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 5,000,000.00 6,064,232.86 5,000,000.00  
  -รายได้เบ็ดเตล็ด 12,000.00 89,175.93 20,000.00 ค่าสมัครกรรมการฯ และ 

       เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ฯลฯ 
  รวมทั้งสิ้น 425,822,000.00 453,323,169.38 492,826,000.00   

 

ประมาณการรายจ่ายปี  2564 
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1 เงินเดือนและค่าครองชีพ 8,500,000.00 7,840,835.00 9,110,000.00   
2 ค่าตอบแทน 2,070,000.00 1,692,243.00 2,090,000.00   
3 ค่าใช้สอย 8,959,000.00 7,154,550.53 9,437,000.00   
4 ค่าวัสด ุ 620,000.00 584,341.27 670,000.00   
5 ค่าครุภัณฑ์ 7,735,000.00 1,207,867.71 6,084,000.00   
6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 500,000.00 412,202.00 500,000.00   
7 ดอกเบี้ยจ่าย 111,000,000.00 99,225,129.27 115,000,000.00  
8 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเปน็ 300,000.00 0.00 300,000.00   
9 เงินสนบัสนุนกิจกรรมกรมราชทณัฑ์ 400,000.00 400,000.00 500,000.00   
10 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 650,000.00 583,395.68 650,000.00   
11 ดอกเบี้ยจ่ายค่าเบี้ยประกัน 7,500,000.00 7,558,423.75 8,500,000.00  
12 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน     3,465,475.67  
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7 ดอกเบี้ยจ่าย 111,000,000.00 99,225,129.27 115,000,000.00  
8 เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจำเปน็ 300,000.00 0.00 300,000.00   
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10 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 650,000.00 583,395.68 650,000.00   
11 ดอกเบี้ยจ่ายค่าเบี้ยประกัน 7,500,000.00 7,558,423.75 8,500,000.00  
12 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน     3,465,475.67  

  รวมทั้งสิ้น 148,234,000.00 126,658,988.21 156,306,475.67   
 รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี 2564 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (หน้า 135 – 138) 
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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55

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องได้รับ

เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 และตามที่

นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด โดยในปีนี้ผู้เสนอขอเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้

การเสนอบริการของผู้ตรวจสอบกิจการ

32 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เสนอต่อที่ประชุมว่า  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องได้รับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 และ
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยในปีนี้ผู้เสนอขอเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้ 

การเสนอบริการของผู้ตรวจสอบกิจการ 

รายละเอียดการเสนอบริการ 
ตรวจสอบกิจการ 1. นายเนาวรัตน์  สงวนกิจพัฒนา 2. นายวีรพล ประจำดี 

1. การเข้าปฏิบัติงาน ตรวจสอบกิจการ   
 -  จำนวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ - เข้าตรวจสอบทุกเดือน  -  เข้าตรวจสอบทุกเดือน 
  ครั้งละ 1 - 2 วันทำการ ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือตามความเหมะสม 
2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ   
-  รายงานระหว่างป ี  - รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน   

สรุปผลการตรวจสอบประจำเดือนเสนอ ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ 

 - รายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน   
   สรุปผลการตรวจสอบประจำเดอืนเสนอ         

ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
 -  รายงานประจำป ี  - รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 

เสนอต่อที่ประชุมใหญส่ามัญ 
 - รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี          

เสนอต่อที่ประชุมใหญส่ามัญ 
3. บริการอื่น ๆ  

 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ และประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ 

- เข้าร่วมประชุมใหญ่ และประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ 

4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ  - คิดตามเวลาและแรงงานท่ีปฏิบตัิงาน 
(รวมค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ) 

 - คิดตามเวลาและแรงงานท่ีปฏิบตัิงาน 
(รวมค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ) 

   - จำนวนเงิน 96,000 บาท 120,000 บาท 
   - การเบิกค่าธรรมเนียม - เดือนละ 8,000 บาท เบิกทุก 3 เดือน   - ไม่ระบ ุ
 5. ประสบการณ์การตรวจสอบสหกรณ์ 1. สอ. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

จำกัด 
2. สอ. พนักงานโตโยต้า จำกัด 
3. สอ. รพช. จำกัด 
4. สอ. ตำรวจน้ำ จำกดั 
5. สอ. สาธารณสุขสมุทรสาคร จำกัด 
ฯลฯ 

 1. สอ. ตำรวจ 
 2. สอ. การบินไทย 
 3. สอ. สามล้อกรุงเทพมหานคร 
 4. สอ. พระนครแท็กซี ่

  คณะกรรมการดำเนินการได้ประชุม คร้ังที่ 15/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 พิจารณาแล้ว
เห็น ควรเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ดังนี้  
  1. นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ จำนวน 96,000.- บาท 
  2. นายวีรพล ประจำดี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 
จำนวน 120,000.- บาท 
 เสนอที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

  คณะกรรมการด�าเนินการได้ประชุม ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 พิจารณาแล้ว

เห็น ควรเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564 ดังนี้ 

  1. นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564 ค่าธรรมเนียมการ

ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 96,000.- บาท

  2. นายวรีพล ประจ�าดี เป็นผูต้รวจสอบกจิการส�ารอง ค่าธรรมเนยีมการตรวจสอบกจิการ จ�านวน 

120,000.- บาท

  เสนอที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
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  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ในระเบียบวาระนี้อยาก

จะขอคุยกับ นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา ด้วย

  เลขานกุาร (นายเกยีรตกิร ปัทมทตัต์) เนือ่งจากระเบยีบวาระนี ้นายเนาวรตัน์ สงวนกจิพฒันา 

เสนอชือ่เพ่ือรบัเลอืกตัง้เป็นผูต้รวจสอบกจิการด้วย จงึเป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ดงันัน้ เพือ่ความเหมาะสมจงึได้ออก

จากที่ประชุมไปแล้ว ส่วนรายละเอียดในการตรวจสอบต่างๆ จะปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี หน้า 139 แล้ว

  สมาชกิเลขทะเบยีนที ่06412  (นายสุทธพิฒัน์  พพิธิพรรณพงศ์) รายละเอยีดการตรวจสอบ

นั้น เข้าใจหมดทุกอย่างแล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมถึงได้ขึ้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเป็น 96,000.- บาท ในภาวะ

เศรษฐกิจของสมาชิกที่ย�่าแย่อยู่แล้ว สามารถต่อรองได้หรือไม่

  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เป็นวาระที่ต้องให้สมาชิกเลือกตั้งแล้ว และมีผู้เสนอ

ตวัขอเป็นผูต้รวจสอบกจิการอยู ่2 ราย รายหน่ึงเสนอราคาค่าธรรมเนยีมตรวจสอบกิจการ เป็นเงนิ 120,000.- บาท 

และอีกรายหนึ่งเสนอราคา 96,000.- บาท ด้วยภาวะและฐานะของสหกรณ์จะพบว่า ปีท่ีผ่านมาสหกรณ์มีก�าไร

สุทธิประจ�าปี จ�านวน 294 ล้านบาทเศษ ในปีนี้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 317 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้นประมาณ 22 ล้าน-

บาทเศษ สินทรัพย์เพิ่มจาก 6,979 ล้านบาทเศษ เป็น 7,765 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้ คณะกรรมการด�าเนินการได้รับ

ข้อมูลการเสนอชื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ 2 คน ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์ก็ต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

เพื่อพิจารณา หรือที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งก่อนแล้วให้ไปต่อรองราคาก็ได้

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  หากที่ประชุมใหญ่สามัญ

เลือกตั้งแล้ว มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการคงไม่ลดราคาให้แน่นอน อย่าลืมว่าเรื่องของก�าไรสุทธินั้น ได้มาจาก

ไหน และอย่าลืมว่าสมาชิกที่ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ถูกลดดอกเบี้ยลงไปด้วยและมีผลกระทบ คิดให้ดีและลึกๆ 

เงินนี้มาจากสมาชิกทั้งนั้น ในระเบียบวาระอื่นๆ จะได้ชี้แจงรายละเอียดอีกครั้ง และเมื่อช่วงเช้านี้มีการเชิญชวน

สมาชิกให้ไปนั่งด้านหน้า ขอเสนอแนะวิธีแก้ คือ ให้เอาเงินไปวางไว้ตามเก้าอี้ไว้ รับรองว่ามีสมาชิกไปนั่งแน่ๆ และ

นี่ก็เป็นการใช้เงินของสหกรณ์เช่นกัน แล้วท�าไมไม่น�ามาบริหารให้กับสมาชิกบ้าง

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  ในระเบียบนี้เป็นการเลือกตั้งผู้ตรวจ

สอบกิจการ คณะกรรมการได้น�าเสนอรายชื่อของผู้ที่จะรับเป็นผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตามรายชื่อที่เสนอมาว่ามีปัญหาอะไร อย่างไร ให้ตรงประเด็นจะเหมาะสมกว่า 

  ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับความร่วมมือจากผู้ตรวจสอบกิจการเป็นอย่างดี อะไรที่ถูกที่ควรผู้ตรวจ

สอบกิจการก็รายงานว่าถูก อะไรที่ผิดก็จะได้รับการท้วงติงและให้ค�าแนะน�าต่างๆ เพราะเป็นผู้มีความรู้ในกลไก

ของสหกรณ์ รู้ความเป็นไปของสหกรณ์ ให้ค�าแนะน�าทีเ่ป็นประโยชน์เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการ

อยู่เป็นประจ�า สหกรณ์ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย ในเรื่องของการท�าหน้าที่นั้นก็เป็นไปด้วยความถูกต้องและ

โปร่งใส เป็นที่พึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 05654  (นางจันทนา  เจริญโตร)  มีความเห็นว่า เรื่องการเลือกตั้ง       

ผู้ตรวจสอบกิจการนั้น ที่ได้รับฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบ มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบกิจการก็ท�างานได้ดี แม้จะคิดราคา

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเพิม่ขึน้ กเ็หน็ว่าสหกรณ์ออมทรพัย์กรมราชทณัฑ์ จ�ากัด มคีวามเจรญิก้าวหน้ามากขึน้ 

เพราะฉะน้ัน งานของผู้ตรวจสอบกิจการก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย การท่ีจะหาผู้ตรวจสอบกิจการท่ีช�านาญการนั้น

ปัจจุบันจะหาได้ยากมาก ฉะนัน้ จงึมคีวามเหน็ว่าการขอเพิม่ราคาข้ึนมานัน้หากคดิเป็นรายเดือนแล้วกจ็ะเพิม่เพยีง

เล็กน้อยเท่านั้น
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  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ก็มีความเห็นด้วยกับ

สมาชิกเลขทะเบยีนที ่05654 (นางจันทนา เจรญิโต) แต่ว่ามข้ีอเสนอและมตีวัเลขท่ีช้ีให้เห็นว่าเป็นอย่างไร มสีหกรณ์

แห่งหนึ่ง บริหารสินทรัพย์ 73,000 ล้านบาทเศษ มีค่าตรวจสอบกิจการ ค่าสอบบัญชี จ�านวน 470,000.- บาท          

แต่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด มีสินทรัพย์ประมาณ 7,700 ล้านบาทเศษ ซึ่งน้อยกว่าเป็น 10 เท่า 

แต่มีค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ประมาณ 2 แสนบาทเศษ เกือบครึง่หนึง่แล้ว จงึมคีวามเหน็ว่าไม่ควรท่ีจะข้ึนราคา เพราะ

รายได้ที่ได้มานั้น คือ เลือดคือเนื้อของสมาชิกทั้งนั้น

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  ตัวเลขที่สมาชิกน�ามาเสนอนั้น มีความ 

คลาดเคลื่อนหรือไม่

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ไม่มีความคลาดเคลื่อน

เพราะมีตัวเลขอยู่แล้ว และบริษัท สามสิบสี่ออดิต จ�ากัด ก็เป็นผู้สอบบัญชีอยู่เช่นกัน

  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  จะเป็นตัวเลขที่ต่างประเด็นกัน ในระเบียบวาระนี้

เป็นเรื่องของการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ขอเสนอรวมกันทั้งวาระ

ผู้ตรวจสอบกิจการและวาระผู้สอบบัญชี จะรวมกันได้หรือไม่

  ประธานในทีป่ระชมุ (นายธนพฒัน์  จนัทรปรรณกิ)  ขอให้พจิารณาตรงกบัระเบยีบวาระด้วย

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ถ้าเช่นนั้น ขอเสนอใน

ระเบียบวาระการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการว่าไม่ควรจะขึ้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  มีผู้เสนอเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเข้ามา จ�านวน 2 คน 

คือ นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เป็นเงิน จ�านวน 96,000.- บาท 

และนายวีรพล ประจ�าดี เสนอราคาค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เป็นเงิน จ�านวน 120,000.- บาท ด้วย

เหตุผลท่ีภาระการท�างานที่เพิ่มขึ้นด้วย ฉะนั้น จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมว่าจะพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

รายไหน 

  ประธานในที่ประชุม (นายธนพัฒน ์ จันทรปรรณิก)  สหกรณ์เติบโตขึ้นทุกวัน การด�าเนินงาน

ต่างๆ มากขึ้น การกู้เงินก็มากขึ้น การตรวจสอบก็มากขึ้น การขอขึ้นราคาก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกัน จึงขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาออกเสียงเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้  นายเนาวรัตน์  สงวนกิจพัฒนา  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ส�าหรับ 

ปีสิ้นสุด  วันที่ 30 กันยายน 2564  ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกิจการ  จ�านวน 96,000 บาท  และเลือก 

นายวีรพล ประจ�าปี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกิจการ จ�านวน                

120,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาการคดัเลือกผู้สอบบญัชี
    เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เสนอต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ข้อ 29 “การสอบบัญช ีบัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” ในปีนี้มีผู้เสนอขอเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 3 ราย  ดังนี้

การเสนอบริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

35 
การเสนอบริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

1. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ 
ออดิต จำกัด 

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.  
สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 

3. บริษัท คิดดีทำดี ออดิท 
จำกัด 

นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน ์ นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ นางดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ ์

1.  การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญช ี    
 -  จำนวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 

 
- ประมาณปีละ 6 ครั้ง 
(ครั้งละ 3-10 วันทำการ) 

- ประมาณปีละ 5 ครั้ง 
 (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 

- ประมาณปีละ 2 ครั้ง 
 (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 

 -  จำนวนผู้ช่วย - ระหว่าง  3 - 5  คน - ประมาณ  4 - 5  คน - ประมาณ  4 - 5  คน 
    

2.  การจัดทำรายงานการตรวจสอบ    
-  รายงานระหว่างป ี
 
 
-  รายงานประจำป ี

 - รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณ์กำหนด 

- รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ  
 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณ์กำหนด 

- รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กำหนด 

3. บริการอื่น ๆ  1. ให้คำแนะนำในด้านภาษี
อากร กฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน รวมทั้งจัดทำ
บทวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
แต่อย่างใด  

1. ให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็น 
สมควร รวมทั้งจัดทำบท
วิเคราะห์งบการเงินประจำปี
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  

 1. ให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็น 
สมควรโดยไม่ถือเป็นคา่บริการ
พิเศษแต่อย่างใด 

   2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณร์้อง
ขออย่างเหมาะสม 

  2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณ์นดั
หมายเป็นการล่วงหน้า 

  2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณร์้อง
ขอ 

    

 
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี

 - คิดตามเวลาและแรงงานในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไวเ้รียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
คำยืนยันและสอบทานหนี ้

 - คิดตามปรมิาณธรุกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี 
โดยรวมค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
คำยืนยันและสอบทานหนี ้

- คิดตามปรมิาณธุรกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี โดยรวม
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เว้นแต่
ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยัน
และสอบทานหนี ้

  -  จำนวนเงิน 140,000 บาท 150,000 บาท 140,000 บาท 

  -  การเบิกค่าธรรมเนียม - เบิกจ่ายเป็นงวด  
  รวม 3 งวด  โดยต่องวด 
  งวดที ่1-2 จำนวนร้อยละ 30  
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 40 

- เบิกจ่ายเป็นงวด  
รวม 3 งวด  โดยต่องวด 
งวดที่ 1-2 งวดละ 40,000.-   
งวดที่ 3 จำนวน 70,000.- 

- เบิกจ่ายเป็นงวด  
  รวม 2 งวด  โดย 
  งวดที่ 1 จำนวน 70,000.-   
งวดที่ 2 จำนวน 70,000.- 
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รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

1. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ 
ออดิต จำกัด 

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.  
สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 

3. บริษัท คิดดีทำดี ออดิท 
จำกัด 

นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน ์ นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ นางดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ ์

1.  การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญช ี    
 -  จำนวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 

 
- ประมาณปีละ 6 ครั้ง 
(ครั้งละ 3-10 วันทำการ) 

- ประมาณปีละ 5 ครั้ง 
 (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 

- ประมาณปีละ 2 ครั้ง 
 (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 

 -  จำนวนผู้ช่วย - ระหว่าง  3 - 5  คน - ประมาณ  4 - 5  คน - ประมาณ  4 - 5  คน 
    

2.  การจัดทำรายงานการตรวจสอบ    
-  รายงานระหว่างป ี
 
 
-  รายงานประจำป ี

 - รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณ์กำหนด 

- รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ  
 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณ์กำหนด 

- รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กำหนด 

3. บริการอื่น ๆ  1. ให้คำแนะนำในด้านภาษี
อากร กฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน รวมทั้งจัดทำ
บทวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
แต่อย่างใด  

1. ให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็น 
สมควร รวมทั้งจัดทำบท
วิเคราะห์งบการเงินประจำปี
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  

 1. ให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็น 
สมควรโดยไม่ถือเป็นคา่บริการ
พิเศษแต่อย่างใด 

   2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณร์้อง
ขออย่างเหมาะสม 

  2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณ์นดั
หมายเป็นการล่วงหน้า 

  2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณร์้อง
ขอ 

    

 
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี

 - คิดตามเวลาและแรงงานในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไวเ้รียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
คำยืนยันและสอบทานหนี ้

 - คิดตามปรมิาณธรุกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี 
โดยรวมค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
คำยืนยันและสอบทานหนี ้

- คิดตามปรมิาณธุรกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี โดยรวม
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เว้นแต่
ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยัน
และสอบทานหนี ้

  -  จำนวนเงิน 140,000 บาท 150,000 บาท 140,000 บาท 

  -  การเบิกค่าธรรมเนียม - เบิกจ่ายเป็นงวด  
  รวม 3 งวด  โดยต่องวด 
  งวดที ่1-2 จำนวนร้อยละ 30  
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 40 

- เบิกจ่ายเป็นงวด  
รวม 3 งวด  โดยต่องวด 
งวดที่ 1-2 งวดละ 40,000.-   
งวดที่ 3 จำนวน 70,000.- 

- เบิกจ่ายเป็นงวด  
  รวม 2 งวด  โดย 
  งวดที่ 1 จำนวน 70,000.-   
งวดที่ 2 จำนวน 70,000.- 
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35 
การเสนอบริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

1. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ 
ออดิต จำกัด 

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.  
สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 

3. บริษัท คิดดีทำดี ออดิท 
จำกัด 

นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน ์ นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ นางดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ ์

1.  การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญช ี    
 -  จำนวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 

 
- ประมาณปีละ 6 ครั้ง 
(ครั้งละ 3-10 วันทำการ) 

- ประมาณปีละ 5 ครั้ง 
 (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 

- ประมาณปีละ 2 ครั้ง 
 (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 

 -  จำนวนผู้ช่วย - ระหว่าง  3 - 5  คน - ประมาณ  4 - 5  คน - ประมาณ  4 - 5  คน 
    

2.  การจัดทำรายงานการตรวจสอบ    
-  รายงานระหว่างป ี
 
 
-  รายงานประจำป ี

 - รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณ์กำหนด 

- รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ  
 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณ์กำหนด 

- รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กำหนด 

3. บริการอื่น ๆ  1. ให้คำแนะนำในด้านภาษี
อากร กฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน รวมทั้งจัดทำ
บทวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
แต่อย่างใด  

1. ให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็น 
สมควร รวมทั้งจัดทำบท
วิเคราะห์งบการเงินประจำปี
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  

 1. ให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็น 
สมควรโดยไม่ถือเป็นคา่บริการ
พิเศษแต่อย่างใด 

   2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณร์้อง
ขออย่างเหมาะสม 

  2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณ์นดั
หมายเป็นการล่วงหน้า 

  2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณร์้อง
ขอ 

    

 
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี

 - คิดตามเวลาและแรงงานในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไวเ้รียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
คำยืนยันและสอบทานหนี ้

 - คิดตามปรมิาณธรุกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี 
โดยรวมค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
คำยืนยันและสอบทานหนี ้

- คิดตามปรมิาณธุรกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี โดยรวม
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เว้นแต่
ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยัน
และสอบทานหนี ้

  -  จำนวนเงิน 140,000 บาท 150,000 บาท 140,000 บาท 

  -  การเบิกค่าธรรมเนียม - เบิกจ่ายเป็นงวด  
  รวม 3 งวด  โดยต่องวด 
  งวดที ่1-2 จำนวนร้อยละ 30  
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 40 

- เบิกจ่ายเป็นงวด  
รวม 3 งวด  โดยต่องวด 
งวดที่ 1-2 งวดละ 40,000.-   
งวดที่ 3 จำนวน 70,000.- 

- เบิกจ่ายเป็นงวด  
  รวม 2 งวด  โดย 
  งวดที่ 1 จำนวน 70,000.-   
งวดที่ 2 จำนวน 70,000.- 

 

 

35 
การเสนอบริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

1. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ 
ออดิต จำกัด 

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.  
สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 

3. บริษัท คิดดีทำดี ออดิท 
จำกัด 

นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน ์ นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ นางดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ ์

1.  การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญช ี    
 -  จำนวนครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ 

 
- ประมาณปีละ 6 ครั้ง 
(ครั้งละ 3-10 วันทำการ) 

- ประมาณปีละ 5 ครั้ง 
 (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 

- ประมาณปีละ 2 ครั้ง 
 (ครั้งละ 3-5 วันทำการ) 

 -  จำนวนผู้ช่วย - ระหว่าง  3 - 5  คน - ประมาณ  4 - 5  คน - ประมาณ  4 - 5  คน 
    

2.  การจัดทำรายงานการตรวจสอบ    
-  รายงานระหว่างป ี
 
 
-  รายงานประจำป ี

 - รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณ์กำหนด 

- รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ  
 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณ์กำหนด 

- รายงานผลการสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
 
- รายงานการสอบบญัชี
ประจำปี ตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กำหนด 

3. บริการอื่น ๆ  1. ให้คำแนะนำในด้านภาษี
อากร กฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน รวมทั้งจัดทำ
บทวิเคราะห์งบการเงินประจำปี 
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
แต่อย่างใด  

1. ให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็น 
สมควร รวมทั้งจัดทำบท
วิเคราะห์งบการเงินประจำปี
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  

 1. ให้คำแนะนำในการบริหาร
การเงินการบญัชีตามที่เห็น 
สมควรโดยไม่ถือเป็นคา่บริการ
พิเศษแต่อย่างใด 

   2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณร์้อง
ขออย่างเหมาะสม 

  2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณ์นดั
หมายเป็นการล่วงหน้า 

  2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะ
กรรมการฯ ตามที่สหกรณร์้อง
ขอ 

    

 
4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี

 - คิดตามเวลาและแรงงานในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไวเ้รียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
คำยืนยันและสอบทานหนี ้

 - คิดตามปรมิาณธรุกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี 
โดยรวมค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 
เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอ
คำยืนยันและสอบทานหนี ้

- คิดตามปรมิาณธุรกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี โดยรวม
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เว้นแต่
ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยัน
และสอบทานหนี ้

  -  จำนวนเงิน 140,000 บาท 150,000 บาท 140,000 บาท 

  -  การเบิกค่าธรรมเนียม - เบิกจ่ายเป็นงวด  
  รวม 3 งวด  โดยต่องวด 
  งวดที ่1-2 จำนวนร้อยละ 30  
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 40 

- เบิกจ่ายเป็นงวด  
รวม 3 งวด  โดยต่องวด 
งวดที่ 1-2 งวดละ 40,000.-   
งวดที่ 3 จำนวน 70,000.- 

- เบิกจ่ายเป็นงวด  
  รวม 2 งวด  โดย 
  งวดที่ 1 จำนวน 70,000.-   
งวดที่ 2 จำนวน 70,000.- 
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รายละเอียดการเสนอ 

บริการสอบบัญช ี
1. บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ 

ออดิต จำกัด 
2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.  

สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 
3. บริษัท คิดดีทำดี ออดิท 

จำกัด 
 นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน ์ นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ นางดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ ์

 5. ประสบการณ์งานสอบบัญช ี ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง 2563 ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง 2563 ผลงานการตรวจสอบ 
 39 สหกรณ์ เช่น 

1. สอ.พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จำกัด 
2. สอ.การประปาส่วนภูมิภาค 
จำกัด 
3. สอ.กรมชลประทาน จำกัด 
4. สอ.กรมการปกครอง จำกัด 
5. สอ.กระทรวงมหาดไทย 
จำกัด 
6. สอ.กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 
7. สอ.กรมป่าไม้ จำกัด 

ฯลฯ 

96 สหกรณ์ เช่น 
1. สอ.จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั จำกัด 
2. สอ.กทม. จำกัด 
3. สอ.ปตท. จำกัด 
4. สอ.พนักงานการประปา
นครหลวง จำกัด 
5. สอ.กรมที่ดิน จำกดั 
6. สอ.กรมควบคุมโรค จำกัด 
7. สอ.กระทรวงยุติธรรม 
จำกัด 

ฯลฯ 

1. สอ. โรงพิมพ์อาสารักษา
ดินแดน จำกัด 
2. สอ. พนักงานแอมเวย์ จำกัด 
3. สอ. พนักงานสยามคูโบต้า 
จำกัด 
4. บริษัท จีโก้ (ไทยแลนด์) 
จำกัด 
5. บริษัท ชิงชัยฟู้ด จำกัด 
6. บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดน
ใต้ จำกัด 
7. บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด 
และบริษัทอ่ืนอีกประมาณกว่า 
30 บริษัท 

ฯลฯ 
    

 คณะกรรมการดำเนินการได้ประชุม ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าในปีงบประมาณ 2564 เห็นควรเสนอชื่อ นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ ของบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด        
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวนปีละ 140 ,000.- บาท และเสนอ
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ของบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรองอันดับที่ 1 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวนปีละ 150,000.- บาท  
 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกให้ นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ จากบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวนปีละ 140,000.- บาท และ
เลือกให้ นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จากบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง
อันดับที่ 1 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวนปีละ 150,000.- บาท ตามที่เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี  12 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก” 
 

  ข้อบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 55 การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ 

ดำเนินการไม่เกินสิบห้าคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  โดยเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน  และ
กรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคน  ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเอง เป็นรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นอกนั้นเป็นกรรมการ 

  คณะกรรมการด�าเนินการได้ประชุม ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 พิจารณาแล้ว

เหน็ว่าในปีงบประมาณ 2564 เหน็ควรเสนอชือ่ นางสคุนธ์ ฤทธโิรจน์ ของบรษิทั ส�านกังานสามสบิสี ่ออดติ จ�ากดั        

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�าปี 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวนปีละ 140,000.- บาท และเสนอ          

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ของบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอันดับที่ 1              

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวนปีละ 150,000.- บาท 

  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเลือกให้ นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ จากบริษัท ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�าปี 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวนปีละ 140,000.- บาท และเลือก

ให้ นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ จากบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง            

อันดับที่ 1 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวนปีละ 150,000.- บาท ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�เนินการ ประจ�ปี 2564
  เลขานุการ  (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์        

พ.ศ.2542 มาตรา 50 ก�าหนดว่า “ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ

หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก”
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  ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 55 การเลือกตั้งและการด�ารงต�าแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ 

ด�าเนินการไม่เกินสิบห้าคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  โดยเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน  และ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบส่ีคน  ให้คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเอง เป็นรองประธานกรรมการ

หนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นอกนั้นเป็นกรรมการ

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ  57 วรรคแรก  “วาระอยู่ในต�าแหน่ง  ให้กรรมการด�าเนินการอยู่ใน

ต�าแหน่งได้คราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  ฯลฯ   

  วรรคสี ่ “ เม่ือกรรมการด�าเนนิการด�ารงต�าแหน่งครบวาระทีก่�าหนดแล้ว  หากยงัไม่มกีารเลอืก

ตัง้กรรมการด�าเนินการแทน  ก็ให้กรรมการด�าเนนิการคนเดมิด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้กรรมการ

ด�าเนินการคนใหม่ ”

  วรรคท้าย  “ กรรมการด�าเนินการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้แต่

ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหมไ่ด้ ”

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ 64  วรรคสาม  ความว่า  “กรรมการด�าเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้งแทน

ต�าแหน่งที่ว่าง   ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เท่าก�าหนดเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”  

  ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ.2547 ข้อ 6    

  ข้อ 6.  การสรรหากรรมการด�าเนินการให้ใช้วิธีลงบัตรนับคะแนน  ยกเว้น ต�าแหน่งประธาน

กรรมการ

  การสรรหาประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอช่ือในท่ีประชุมใหญ่และให้ท่ีประชุมใหญ่รับรอง  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก

  เมือ่ตรวจสอบวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการด�าเนนิการ ประจ�าปี 2563  แล้ว   พบ

ว่ามีวาระการด�ารงต�าแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2564  ดังนี้
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        ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ  57 วรรคแรก  “วาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้กรรมการดำเนินการ       
อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  ฯลฯ    

 วรรคสี่  “ เมื่อกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว  หากยังไม่มีการ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทน  ก็ให้กรรมการดำเนินการคนเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการคนใหม่ ” 

 วรรคท้าย  “ กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได ้” 
 

      ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ 64  วรรคสาม  ความว่า  “กรรมการดำเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้ง
แทนตำแหน่งที่ว่าง   ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”   

 

       ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2547 ข้อ 6     
 ข้อ 6.  การสรรหากรรมการดำเนินการให้ใช้วิธีลงบัตรนับคะแนน  ยกเว้น ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ 
  การสรรหาประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่และให้ที่ประชุมใหญ่
รับรอง  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก 
 

      เมื่อตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563  แล้ว   
พบว่ามีวาระการดำรงตำแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 
วาระที่  1 วาระที่  2 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 
1. พ.ต.อ.ณรัชต์  เศวตนันทน ์ ประธานกรรมการ 2562 2563 

ลาออกตั้งแต่ 30 ก.ย.2563 
  

2. นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการ 2563 2564   
3. นายกฤช  กระแสร์ทิพย์ รองประธานกรรมการ 2562 2563   
4. นางพชัราภรณ์  ศโรภาส เหรัญญิก 2563 2564   
5. นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์ เลขานุการ 2562 2563   
6. นายไพโรจน์  พันธุ์แก้ว กรรมการ 2563 2564   
7. นายทวี  ดวงธัมมา กรรมการ 2560 2561 2562 2563 

ถึงแก่กรรม 24 ธ.ค.2562 
8. นางชฎาพร  รักษาทรัพย์ กรรมการ 2562 2563   
9. นายโสภณ ยิ้มปรชีา กรรมการ 2562 2563   
10. นายณรงค์  จุ้ยเส่ย กรรมการ 2563 2564   
11. นางสาวสุทัสสา  สุขสว่าง กรรมการ 2563 2564   
12. นางพรเอ้ือง  ตรีทอง กรรมการ 2561 2562 2563 2564 
13. นายสิรชิัย  ยมเกิด กรรมการ 2562 2563   
14. นายอุดม  สุขทอง กรรมการ 2561 2562 2563 2564 
15. นายวีรวฒัน์  บุญนิกูล กรรมการ 2563 2564   
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 คณะกรรมการดําเนินการไดประชุม ครั้งท่ี 15/2563 วันท่ี 25 กันยายน 2563 พิจารณาแลว
เห็นวาในปงบประมาณ 2564 เห็นควรเสนอชื่อ นางสุคนธ ฤทธิโรจน ของบริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด        
เปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2564 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนปละ 140 ,000.- บาท และเสนอ
นายสิรวิชญ ไพศาสตร ของบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารองอันดับท่ี 1 
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนปละ 150,000.- บาท  
 เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเลือกให นางสุคนธ ฤทธิโรจน จากบริษัท สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2564 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนปละ 140,000.- บาท และ
เลือกให นายสิรวิชญ ไพศาสตร จากบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารอง
อันดับท่ี 1 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนปละ 150,000.- บาท ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  12 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร ปทมทัตต)  เสนอตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.2542 มาตรา 50 กําหนดวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คนซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก” 
 

  ขอบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ขอบังคับสหกรณฯ ขอ 55 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง  ใหสหกรณมีคณะกรรมการ  

ดําเนินการไมเกินสิบหาคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก  โดยเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน  และ
กรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คน  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเอง เปนรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นอกนั้นเปนกรรมการ 
 

        ขอบังคับสหกรณฯ  ขอ   57 วรรคแรก  “วาระอยูในตําแหนง   ใหกรรมการดําเนินการ       
อยูในตําแหนงไดคราวละสองป  นับแตวันเลือกตั้ง  ฯลฯ    

 วรรคสี่  “ เม่ือกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนงครบวาระท่ีกําหนดแลว   หากยังไมมีการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทน   ก็ใหกรรมการดําเนินการคนเดิมดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนใหม ” 

 วรรคทาย  “ กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกันโดยตองพักอยางนอยหนึ่งปทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหมได ” 
 

      ขอบังคับสหกรณฯ  ขอ 64  วรรคสาม  ความวา   “กรรมการดําเนินการซ่ึงไดรับเลือกตั้ง
แทนตําแหนงท่ีวาง   ใหอยูในตําแหนงไดเทากําหนดเวลาตามวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน”   

 

       ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2547 ขอ 6     
 ขอ 6.  การสรรหากรรมการดําเนินการใหใชวิธีลงบัตรนับคะแนน  ยกเวน ตําแหนง
ประธานกรรมการ 
  การสรรหาประธานกรรมการ ใหสมาชิกเสนอชื่อในท่ีประชุมใหญและใหท่ีประชุมใหญ
รับรอง  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก 
 

      เม่ือตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป  2563  แลว   
พบวามีวาระการดํารงตําแหนงและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564  ดังนี้ 

 

 
ที่ 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนง 
วาระที ่ 1 วาระที ่ 2 

ปที ่1 ปที ่2 ปที่ 1 ปที ่2 
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        ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ  57 วรรคแรก  “วาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้กรรมการดำเนินการ       
อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  ฯลฯ    

 วรรคสี่  “ เมื่อกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว  หากยังไม่มีการ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทน  ก็ให้กรรมการดำเนินการคนเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการคนใหม่ ” 

 วรรคท้าย  “ กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได ้” 
 

      ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ 64  วรรคสาม  ความว่า  “กรรมการดำเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้ง
แทนตำแหน่งที่ว่าง   ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”   

 

       ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2547 ข้อ 6     
 ข้อ 6.  การสรรหากรรมการดำเนินการให้ใช้วิธีลงบัตรนับคะแนน  ยกเว้น ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ 
  การสรรหาประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่และให้ที่ประชุมใหญ่
รับรอง  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก 
 

      เมื่อตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563  แล้ว   
พบว่ามีวาระการดำรงตำแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 
วาระที่  1 วาระที่  2 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 
1. พ.ต.อ.ณรัชต์  เศวตนันทน ์ ประธานกรรมการ 2562 2563 

ลาออกตั้งแต่ 30 ก.ย.2563 
  

2. นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการ 2563 2564   
3. นายกฤช  กระแสร์ทิพย์ รองประธานกรรมการ 2562 2563   
4. นางพชัราภรณ์  ศโรภาส เหรัญญิก 2563 2564   
5. นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์ เลขานุการ 2562 2563   
6. นายไพโรจน์  พันธุ์แก้ว กรรมการ 2563 2564   
7. นายทวี  ดวงธัมมา กรรมการ 2560 2561 2562 2563 

ถึงแก่กรรม 24 ธ.ค.2562 
8. นางชฎาพร  รักษาทรัพย์ กรรมการ 2562 2563   
9. นายโสภณ ยิ้มปรชีา กรรมการ 2562 2563   
10. นายณรงค์  จุ้ยเส่ย กรรมการ 2563 2564   
11. นางสาวสุทัสสา  สุขสว่าง กรรมการ 2563 2564   
12. นางพรเอ้ือง  ตรีทอง กรรมการ 2561 2562 2563 2564 
13. นายสิรชิัย  ยมเกิด กรรมการ 2562 2563   
14. นายอุดม  สุขทอง กรรมการ 2561 2562 2563 2564 
15. นายวีรวฒัน์  บุญนิกูล กรรมการ 2563 2564   
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        ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ  57 วรรคแรก  “วาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้กรรมการดำเนินการ       
อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  ฯลฯ    

 วรรคสี่  “ เมื่อกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนดแล้ว  หากยังไม่มีการ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทน  ก็ให้กรรมการดำเนินการคนเดิมดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการคนใหม่ ” 

 วรรคท้าย  “ กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได ้” 
 

      ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ 64  วรรคสาม  ความว่า  “กรรมการดำเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้ง
แทนตำแหน่งที่ว่าง   ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากำหนดเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”   

 

       ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2547 ข้อ 6     
 ข้อ 6.  การสรรหากรรมการดำเนินการให้ใช้วิธีลงบัตรนับคะแนน  ยกเว้น ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ 
  การสรรหาประธานกรรมการ ให้สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่และให้ที่ประชุมใหญ่
รับรอง  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก 
 

      เมื่อตรวจสอบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563  แล้ว   
พบว่ามีวาระการดำรงตำแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  ดังนี้ 

 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 
วาระที่  1 วาระที่  2 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 
1. พ.ต.อ.ณรัชต์  เศวตนันทน ์ ประธานกรรมการ 2562 2563 

ลาออกตั้งแต่ 30 ก.ย.2563 
  

2. นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการ 2563 2564   
3. นายกฤช  กระแสร์ทิพย์ รองประธานกรรมการ 2562 2563   
4. นางพชัราภรณ์  ศโรภาส เหรัญญิก 2563 2564   
5. นายเกียรติกร  ปัทมทัตต ์ เลขานุการ 2562 2563   
6. นายไพโรจน์  พันธุ์แก้ว กรรมการ 2563 2564   
7. นายทวี  ดวงธัมมา กรรมการ 2560 2561 2562 2563 

ถึงแก่กรรม 24 ธ.ค.2562 
8. นางชฎาพร  รักษาทรัพย์ กรรมการ 2562 2563   
9. นายโสภณ ยิ้มปรชีา กรรมการ 2562 2563   
10. นายณรงค์  จุ้ยเส่ย กรรมการ 2563 2564   
11. นางสาวสุทัสสา  สุขสว่าง กรรมการ 2563 2564   
12. นางพรเอ้ือง  ตรีทอง กรรมการ 2561 2562 2563 2564 
13. นายสิรชิัย  ยมเกิด กรรมการ 2562 2563   
14. นายอุดม  สุขทอง กรรมการ 2561 2562 2563 2564 
15. นายวีรวฒัน์  บุญนิกูล กรรมการ 2563 2564   
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 คณะกรรมการดําเนินการไดประชุม ครั้งท่ี 15/2563 วันท่ี 25 กันยายน 2563 พิจารณาแลว
เห็นวาในปงบประมาณ 2564 เห็นควรเสนอชื่อ นางสุคนธ ฤทธิโรจน ของบริษัท สํานักงานสามสิบสี่ ออดิต จํากัด        
เปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2564 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนปละ 140 ,000.- บาท และเสนอ
นายสิรวิชญ ไพศาสตร ของบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารองอันดับท่ี 1 
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนปละ 150,000.- บาท  
 เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเลือกให นางสุคนธ ฤทธิโรจน จากบริษัท สํานักงานสามสิบส่ี ออดิต 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2564 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนปละ 140,000.- บาท และ
เลือกให นายสิรวิชญ ไพศาสตร จากบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีสํารอง
อันดับท่ี 1 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี จํานวนปละ 150,000.- บาท ตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  12 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564 
 เลขานุการ  (นายเกียรติกร ปทมทัตต)  เสนอตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.2542 มาตรา 50 กําหนดวา “ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คนซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก” 
 

  ขอบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ขอบังคับสหกรณฯ ขอ 55 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง  ใหสหกรณมีคณะกรรมการ  

ดําเนินการไมเกินสิบหาคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก  โดยเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน  และ
กรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คน  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเอง เปนรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นอกนั้นเปนกรรมการ 
 

        ขอบังคับสหกรณฯ  ขอ   57 วรรคแรก  “วาระอยูในตําแหนง   ใหกรรมการดําเนินการ       
อยูในตําแหนงไดคราวละสองป  นับแตวันเลือกตั้ง  ฯลฯ    

 วรรคสี่  “ เม่ือกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนงครบวาระท่ีกําหนดแลว   หากยังไมมีการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทน   ก็ใหกรรมการดําเนินการคนเดิมดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนใหม ” 

 วรรคทาย  “ กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกันโดยตองพักอยางนอยหนึ่งปทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหมได ” 
 

      ขอบังคับสหกรณฯ  ขอ 64  วรรคสาม  ความวา   “กรรมการดําเนินการซ่ึงไดรับเลือกตั้ง
แทนตําแหนงท่ีวาง   ใหอยูในตําแหนงไดเทากําหนดเวลาตามวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน”   

 

       ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2547 ขอ 6     
 ขอ 6.  การสรรหากรรมการดําเนินการใหใชวิธีลงบัตรนับคะแนน  ยกเวน ตําแหนง
ประธานกรรมการ 
  การสรรหาประธานกรรมการ ใหสมาชิกเสนอชื่อในท่ีประชุมใหญและใหท่ีประชุมใหญ
รับรอง  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก 
 

      เม่ือตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป  2563  แลว   
พบวามีวาระการดํารงตําแหนงและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564  ดังนี้ 

 

 
ที่ 

 
ชื่อ  -  สกุล 

 
ตําแหนง 

วาระการดํารงตําแหนง 
วาระที่  1 วาระที ่ 2 

ปที ่1 ปที ่2 ปที่ 1 ปที ่2 

  เมือ่ตรวจสอบวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการด�าเนนิการประจ�าปี 2563 แล้ว พบว่า

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2564 แบ่งได้  ดังนี้

  ต�าแหน่งประธานกรรมการ   

  ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ได้เลือกตั้งให้ พันต�ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ 

เป็นประธานกรรมการ  โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปีนับแต่วันได้รับเลือกตั้ง  (ปีบัญชี 2562  และ 2563)  

  โดยเหตุที่ ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งท่ี 15/2563 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 

2563 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ ประธานกรรมการ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการ ให้ไว้

แก่คณะกรรมการด�าเนินการ โดยขอลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ 

เพื่อให้การลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด          

ข้อ 63 (2)

  ข้อ 63 การออกจากต�าแหน่ง กรรมการด�าเนินการพ้นจากต�าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ดังต่อไปนี้  ฯลฯ  (2) ลาออก  ให้แสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ 

  และในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563      

พิจารณากรณีการมอบหมายให้มีผู้ท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการ  โดยอาศัยอ�านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ           

ข้อ 64  ต�าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  วรรคสอง  ก�าหนดว่า  “ในกรณีที่ต�าแหน่งประธาน-

กรรมการ  ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้กรรมการด�าเนินการที่เหลือจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อ

เลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว  โดยให้น�าความตามข้อ 57 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ในกรณีที่วาระการ

ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการเหลืออยู่นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  และมีรองประธาน

กรรมการกับกรรมการอื่นปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์  อาจให้มีการเลือกตั้งประธาน

กรรมการด�าเนินการในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีคราวถัดไปก็ได้”  ท่ีประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์  มอบ

หมายให้ นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก  รองประธานกรรมการท�าหน้าที่แทนประธานกรรมการ  จนกว่าจะมี

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563  และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการต่อไป   

  ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 นี้ ที่ประชุมใหญ่จะต้องพิจารณาเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ 1 ต�าแหน่ง โดยวิธีการเสนอชื่อและเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น

ประธานกรรมการมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปนีับแต่วันได้รับเลือกตั้ง  

t
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  ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ    แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้

  กรรมการด�าเนินการที่ยังมีวาระการด�ารงต�าแหน่งอีก  1  ป ี จ�านวน  8  คน

 1. นายธนพัฒน์    จันทรปรรณิก 

 2. นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว 

 3. นางพัชราภรณ์ ศโรภาส  

 4. นางสาวสุทัสสา  สุขสว่าง  

 5. นายณรงค์  จุ้ยเส่ย  

 6. นางพรเอื้อง    ตรีทอง  

 7. นายอุดม  สุขทอง  

 8. นายวีรวัฒน์  บุญนิกูล  

  กรรมการด�าเนนิการท่ีได้ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ ในปีบญัช ี2563  และต้องพ้นจากต�าแหน่ง

รวม  5  คน  ดังนี้     

  1. นายกฤช    กระแสร์ทิพย์

  2. นายเกียรติกร   ปัทมทัตต์

  3. นางชฎาพร    รักษาทรัพย์

  4. นายโสภณ   ยิ้มปรีชา

  5. นายสิริชัย    ยมเกิด

  กรรมการด�าเนินการในกลุม่น้ีมีสทิธิล์งสมคัรเข้ารบัการสรรหาเป็น“กรรมการด�าเนนิการ ประจ�า

ปี 2564” อีกได้ทุกท่าน

  กรรมการด�าเนินการพ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากขาดจากสมาชิกภาพด้วยเหตุถึงแก่กรรม  

จ�านวน 1 ราย  ได้แก่  นายทวี ดวงธัมมา  ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2562   โดยท่านได้ด�ารง

ต�าแหน่งครบวาระ  2 วาระติดต่อกัน  คือ ในปีบัญชี 2560-2561 และปีบัญชี 2562-2563      

 

  ดังนั้น ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563  จะพิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้

 1. เลือกตั้งประธานกรรมการ  จ�านวน  1  ต�าแหน่ง  

   โดยการเสนอชื่อและเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ

จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปนีับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง

 2. เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ จ�านวน  6  ต�าแหน่ง  

  โดยการลงบัตรสรรหาจากสมาชิกท่ัวประเทศ และเสนอผลคะแนนการสรรหาให้ท่ีประชุม

ใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 พิจารณาเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการจะมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งสองปนีับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง

  ส�าหรับการสรรหา “กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2564” ภายใต้แนวความคิดที่ต้องการ

กระจายการมส่ีวนร่วมไปยงัสมาชิกสหกรณ์ เพือ่ให้สมาชกิทกุคนได้มส่ีวนร่วมในการเลอืกตวัแทนของสมาชกิอย่าง

แท้จริงน้ัน  คณะกรรมการด�าเนนิการจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการอ�านวยการเลอืกต้ัง เพือ่รบัผดิชอบในกระบวนการ

สรรหากรรมการ ด�าเนินการ ประจ�าปี 2564 รวมถงึการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการด�าเนนิการ 

ประจ�าปี 2563 ดังนี้
t
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  1. นายธนพัฒน์     จันทรปรรณิก ประธานกรรมการ

  2. นายไพโรจน์  พันธุ์แก้ว  กรรมการ

  3. นางพัชราภรณ์  ศโรภาส  กรรมการ

  4. นางสาวสุทัสสา  สุขสว่าง  กรรมการ

  5. นายณรงค์   จุ้ยเส่ย  กรรมการ

  6. นางพรเอื้อง     ตรีทอง  กรรมการ

  7. นายอุดม   สุขทอง  กรรมการ

  8. นายวีรวัฒน์   บุญนิกูล  เลขานุการ

  คณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้งจึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และด�าเนินการสรรหากรรมการ      

ด�าเนินการ ประจ�าปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ�าปี 2563 หน้า 147 – 150  

  ดังนั้น  ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563  จะพิจารณาเลือกตั้ง  ดังนี้

  เลือกกรรมการด�าเนินการ  6  ต�าแหน่ง 

  โดยพิจารณาเลือกตั้งจากผู้สมัครที่ได้รับคะแนนจากการสรรหาของสมาชิกทั่วประเทศสูงสุด         

6 ล�าดับแรก  เป็นกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2564  โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปนีับ

แต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง

 หมายเลข 15  นายกฤช   กระแสร์ทิพย์ ได้คะแนน  3,966   คะแนน 

 หมายเลข  4   นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์ ได้คะแนน  3,700   คะแนน  

 หมายเลข 16 นายทวี   ทวีชนม์ ได้คะแนน  3,481   คะแนน 

 หมายเลข 10 นายสิริชัย  ยมเกิด ได้คะแนน  3,311   คะแนน  

 หมายเลข  1 นายกนก   กรุณามิตร ได้คะแนน  2,940   คะแนน  

 หมายเลข 18  นางนิภา   งามไตรไร ได้คะแนน  2,933   คะแนน 

                เลือกตั้งประธานกรรมการ  1  ต�าแหน่ง  

  โดยการเสนอชื่อและเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ผู้ท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการจะ      

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปนีับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง

  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ขอเสนอชื่อ นายอายุตม์  

สินธพพันธุ์  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06896  เป็นประธานกรรมการ

  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์) เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อสมาชิกอื่นแล้ว ขอเสียงสมาชิก

ในที่ประชุมใหญ่เพื่อรับรอง นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 06896 

  ที่ประชุมใหญ่รับรอง นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  ณ โอกาสนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ 

ก็ได้อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยแล้ว โดยได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการ ชุดท่ี 36 จึง         

ขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวกับสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมและสมาชิกที่ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟสบุคอยู่          

ในขณะนี้ด้วย

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06896  (นายอายุตม์  สินธพพันธุ์)  เรียนคณะกรรมการด�าเนินการ 

สมาชกิสหกรณ์ทกุท่าน ขอขอบคณุทีเ่สนอเพือ่รบัเลอืกตัง้เป็นประธานกรรมการด�าเนนิการและให้การรบัรองด้วย 
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ขอเรียนว่าได้เป็นสมาชิกสหกรณ์มาตั้งแต่เริ่มตั้งสหกรณ์ ในอดีตไม่เคยเป็นกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ เคย

ได้รับการทาบทามให้สมัครเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หลายครั้ง แต่ยังไม่มีความพร้อมเพราะมีภาระหน้าที่

อยู่หลายด้าน ส่วนตัวแล้วมีความเห็นว่าสหกรณ์มีความมั่นคงมากเมื่อเทียบกับท่ีอื่นๆ จึงขอให้สมาชิกทุกท่านมี

ความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการของสหกรณ์และของกรมราชทัณฑ์ด้วย ขอน้อมรับค�าแนะน�าต่างๆ จาก

สมาชิก จะร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้ไปสู่จุดที่มั่นคง แข็งแรง และยั่นยืนต่อไป โดยเฉพาะการสร้างขวัญก�าลังใจ

ให้กับสมาชิกและครอบครัว อยากจะเห็นความเป็นอยู่ของสมาชิกที่มีความเพียงพอ สามารถด�ารงชีพได้ในขณะที่

ยังรับราชการและหลังเกษียณอายุราชการแล้ว ขอยืนยันว่าจะท�าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ หากมีค�าแนะน�า

ใดๆ ก็ให้สื่อสารมาได้ หรือจะผ่านทางคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ก็ได้ ขอขอบคุณ

มติที่ประชุม  1. ทีป่ระชุมลงมตเิป็นเอกฉนัท์ เลอืก นายอายตุม์  สนิธพพนัธ์ุ เป็นประธานกรรมการสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด โดยจะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปีนับแต่วันได้รับเลือกตั้ง

  2. ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2564 จ�านวน 6 คน 

ดังนี้

     2.1  นายกฤช  กระแสร์ทิพย์

      2.2  นายเกียรติกร ปัทมทัตต์

      2.3  นายทวี    ทวีชนม์

     2.4  นายสิริชัย  ยมเกิด

     2.5  นายกนก  กรุณามิตร

     2.6  นางนิภา    งามไตรไร

    กรรมการด�าเนนิการทีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้ จะมวีาระการด�ารงต�าแหน่งสองปีนบัแต่วนัได้รบั

เลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ
  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 05654 (นางจันทนา  เจริญโต)  ในฐานะที่เป็นสมาชิกมานาน และได้

เกษยีณอายรุาชการมากว่า 20 ปีแล้ว ได้เหน็ความเจรญิก้าวหน้าของสหกรณ์มาโดยตลอด ขอบคณุผูบ้รหิารสหกรณ์

ทุกท่านด้วยความเคารพ มีสิ่งหนึ่งที่จะขอเสนอ คือ ได้มาติดต่องานที่สหกรณ์เป็นประจ�าทุกเดือน มีความเห็นว่า

พื้นที่ท�างานของสหกรณ์นั้นมีความคับแคบ เจ้าหน้าที่นั่งท�างานกันแบบแออัดมาก มีพื้นที่ให้สมาชิกมาติดต่องาน

คงไม่เกิน 20 ตารางเมตร บ่อยครัง้ทีผู่จ้ดัการมาเชญิให้เข้าไปนัง่รอในห้องท�างาน จงึคดิว่าสหกรณ์ควรจะขยบัขยาย

สถานทีใ่ห้มพีืน้ทีม่ากขึน้ ปัจจบุนักรมราชทณัฑ์มคีวามเจรญิก้าวหน้ามาก พืน้ทีท่ีแ่บ่งให้สหกรณ์ใช้ต่อไปคงต้องขอ

พื้นที่คืน ทั้งนี้ เพื่อความไม่ประมาท ควรหาสถานที่เป็นของสหกรณ์เอง ที่ดินที่มีอยู่หากจะสร้างอาคารใหม่ก็ได้ 

แต่มีความเห็นว่าควรถือครองที่ดินเปล่าไว้จะดีกว่าเพราะจะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นสูงมาก เรื่องนี้ประสบกับตนเองมา

แล้ว ทั้งนี้ เมื่อนั่งรถมาติดต่องานที่กรมราชทัณฑ์ เห็นมีป้ายติดอยู่ที่ตึก ติดกับถนนใหญ่ข้อความว่า ขายราคาถูก 

ปัจจุบนัหากจะซ้ือตกึต่างๆ กจ็ะได้ราคาทีถ่กูเพราะทกุคนอยากจะขาย จึงมคีวามเหน็ว่าคณะกรรมการด�าเนนิการ

ควรจะตัง้คณะกรรมการเพือ่เข้าไปตรวจสอบความมัน่คง แขง็แรง หรอืความด้อยคณุภาพต่างๆ ของตกึก่อน สหกรณ์

มีสมาชิกที่มีความรู้ในด้านหนี้และเป็นวิศกรด้วย คือ นายนิวัติ กอสุราษฎร์ ที่จะให้ความเห็นในด้านความมั่นคง 

แข็งแรง และการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
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  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  เป็นการเสนอให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ 

โดยระเบียบแล้วจะเป็นการพิจารณาของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เคยเตรียมการจัดหาสถานท่ีของสหกรณ์เอาไว้

และได้ซื้อที่ดินตรงบริเวณเชิงสะพาน อยู่ติดกับหมู่บ้านจัดสรร มีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ 

เมื่อซื้อที่ดินแล้วมาทราบภายหลังว่ามีผู้จะขายตึก เดิมตึกนี้จะขายในราคา 15 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันจากปัญหา

ของโรคโควดิ-19 ท�าให้ราคาอสงัหาลดลงมามาก น่าจะเหลอืราคาประมาณ 12 ล้านบาท ทัง้นี ้จะต้องไปพจิารณา

กันในชุดของกรรมการด�าเนินการต่อไป หากถามว่าสหกรณ์พอที่จะซื้อได้หรือไม่ ค�าตอบคือสามารถซื้อได้ และ

ไม่มปีระเดน็ปัญหาอะไร แต่เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งของนโยบาย เป็นเร่ืองของความเหน็ของคณะกรรมการด�าเนนิการด้วย 

ท้ังน้ี ประธานกรรมการกอ็ยูใ่นทีน่ีด้้วย จงึขอเรยีนถามถงึนโยบายด้วยว่าจะเหน็เป็นประการใด ทีด่นิทีซ่ือ้ไว้จะต้อง

มีการถมดินและเก็บเงินสร้างอาคารใหม่ ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร แต่การซื้อตึกแล้วท�าการปรับปรุงใหม่

ก็จะสามารถใช้งานได้

  สมาชกิเลขทะเบยีนที ่ 06896  (นายอายตุม์  สนิธพพนัธ์ุ)  ได้ยนิและได้รบัทราบมานานแล้ว

ไม่น้อยกว่า 5 ปี ว่าตึกนีจ้ะขาย และสหกรณ์กอ็ยากจะได้ มคีวามเหน็ว่ากใ็กล้กบักรมราชทณัฑ์ ส่วนตัวแล้วมคีวาม

เห็นว่าหากเป็นตึกท่ีมีหลายชั้นผู้ที่เกษียณแล้วจะต้องมีลิฟต์ข้ึนลงช้ันบน จึงเห็นว่าควรมีการปรึกษาหารือกันกับ

คณะกรรมการด�าเนินการเพ่ือหาข้อสรุปที่ชัดเจน และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกด้วย หากจะซ้ือก็ควรจะท�า

ลิฟต์เพื่อบริการแก่สมาชิกผู้สูงอายุที่มาติดต่อด้วย หากจะสร้างใหม่นั้นที่ดินของเรือนจ�ากลางบางขวางบริเวณริม

น�้าก็สามารถสร้างได้ ขอหารือกับคณะกรรมการด�าเนินการก่อน หากสหกรณ์มีความพร้อมและตึกราคาไม่แพง 

และที่ประชุมเห็นด้วยก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  ตึกที่จะขายนี้ เป็นตึก 4 ชั้น ชั้นล่าง

สามารถใช้เป็นสถานทีใ่ห้บรกิารได้ ไม่จ�าเป็นต้องขึน้ชัน้บน ชัน้บนจะเป็นทีท่�างานของเจ้าหน้าที ่เป็นทีเ่ก็บเอกสาร

ขณะนี้เรื่องของเอกสารนั้นก�าลังเป็นประเด็นปัญหาเพราะมีจ�านวนมาก ไม่สามารถเก็บไว้ในที่ท�างานได้หมด ต้อง

น�าไปฝากไว้ในที่ต่างๆ โดยเฉพาะสัญญาเงินกู้ซึ่งเป็นเอกสารส�าคัญ การบริหารงานก็ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร 

เรื่องลิฟต์นั้น ไม่น่าจะจ�าเป็นเพราะส่วนบริการสามารถใช้สถานที่ในชั้นที่ 1 ได้

  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  เรื่องนี้ได้พิจารณากันมาบ้างแล้ว จึงเห็นว่าควรน�าไป

พิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งจะดีกว่า เพราะการลงทุน

ในทรพัย์สนิทีม่วีงเงนิสงูๆ นัน้ จะต้องใช้ระยะเวลาในการพจิารณาพอสมควร คณะกรรมการด�าเนนิการขอรบัเรือ่ง

นี้ไปพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ต่อไป

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ที่จะเสนอต่อที่ประชุม

ในวันนี้ ก็เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการได้เห็นบ้างว่าไม่ควรดูเฉพาะที่สหกรณ์ของเราเองเพียงแห่งเดียว เรื่องค่าใช้

จ่ายของสหกรณ์ท�าไมจึงยังสูงอยู่ ข้อแรกที่เห็นคือ การสรรหากรรมการด�าเนิการของสหกรณ์ มีการเลือกตั้งกันใน

วันนี้ อีก 20 วันจึงจะนับคะแนน ต้องใช้กรรมการถึง 2 ชุด จะลดลงได้หรือไม่ และให้เลือกตั้งวันนี้ นับคะแนนใน

วันนี้แล้วส่งคะแนนเข้ามาส่วนกลางไม่ต้องเสียเงินอีกรอบ มีความเห็นว่าน่าจะท�าได้

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  มีการใช้กรรมการถึง 2 ชุด ได้อย่างไร 

เพราะคณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้งมีเพียงชุดเดียว

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  หากมีชุดเดียวก็ให้เลือก

ตั้งแล้วก็นับคะแนนเลยก็ได้
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  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  ไม่สามารถท�าได้

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  มีระเบียบรองรับหรือไม่

  ประธานในทีป่ระชุม  (นายธนพฒัน์  จนัทรปรรณกิ)  ระเบียบไม่ได้เขียนเอาไว้ แต่หากเป็นการ

เลือกตั้งตามเรือนจ�าอ�าเภอต่างๆ ซึ่งมีสมาชิกเพียง 20 – 30 คน ก็จะให้เลือกที่นั่นและนับคะแนนที่นั้นใช่หรือไม่

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  สหกรณ์มีหน่วยเลือกตั้ง 

140 หน่วย มีสมาชิก 12,994 คน เฉลี่ยต่อหน่วยเลือกตั้ง จะมีจ�านวนคนไม่ถึง 100 คน ใช้เวลานับเพียงไม่กี่ชั่วโมง

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  หากเป็นเช่นนั้น เมื่อนับคะแนนแล้วก็

จะทราบได้เลยว่าหน่วยไหนเลือกใครบ้าง

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  เมื่อเลือกแล้ว ปิดหีบ

แล้ว และก็นับคะแนนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ได้ ไม่จ�าเป็นต้องปิดบังอะไร ทั้งนี้ การเก็บหีบไว้อีก 20 วัน ก่อนนับ

คะแนนนั้น ก็มีหลายความคิดเห็นเช่นกัน

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  ประเด็นคือ ไม่มีความมั่นใจว่าการนับ

คะแนนจากส่วนภูมิภาคนั้นจะท�าให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส จะไม่มีปัญหาเรื่องของการบังคับลงคะแนนหรือไม่

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  แล้วการนับคะแนนที่

ส่วนกลางกรมฯ นั้น มีอะไรที่การันตีได้

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  การด�าเนินการเช่นนี้ ผ่านมาเป็นระยะ

เวลากว่า 10 ปีแล้ว กไ็ม่มปีระเด็นปัญหาอะไร สหกรณ์ใช้วธีิการเลือกตัง้ทีต่่างจังหวดัแล้วมานบัคะแนนทีส่่วนกลาง

กรมฯ ซึ่งใช้มานานมากแล้ว และมีการพัฒนามาเรื่อยๆ ปัญหาเรื่องการรับรู้คะแนนว่าเลือกให้ใครนั้นก็จะไม่เกิด

ขึน้ เพราะวธิกีารน�าเอาบตัรลงคะแนนมาเทรวมกนัทัง้หมด หลายคนคงได้ร่วมและเหน็วธิกีารทีท่�ากนัมาแล้ว ไม่มี

โอกาสรู้ได้ว่าที่ไหนเลือกใครมากที่สุด เหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความกังวลมากที่สุด จึงได้ใช้วิธีการเช่นนี้ มีความเห็นว่า

ก็ไม่สิ้นเปลืองอะไร แต่จะมีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนนอีกครั้ง ก็ยอมรับว่าใช้จริง แต่เพื่อความ

โปร่งใสและยุติธรรม ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งก็มีปัญหาให้กรรมการได้วินิจฉัยพอสมควร หาก

ให้เรอืนจ�าเป็นผูว้นิจิฉยัแล้ว บางแห่งอาจจะแจ้งว่าบตัรลงคะแนนนีใ้ช้ไม่ได้ หรอืบางเรอืนจ�าอาจจะแจ้งว่าใช้ได้ซึง่

อาจจะผิดกติกา จึงจ�าเป็นต้องใช้กติกาเดียวกันทั่วประเทศ กรรมการวินิฉัยก็มีชุดเดียว

  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  ขอบคุณสมาชิกที่ได้แสดงความคิดเห็น ณ เวลาหนึ่ง

แนวความคิดของสมาชิกที่เสนอมานั้นอาจจะเป็นแนวคิดที่ถูกต้องก็ได้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตาม

สมัย ณ เวลานี้สหกรณ์ใช้วิธีการนี้อยู่ก็ยังไม่มีประเด็นปัญหาอะไร

  สมาชิกเลขทะเบียนที่  06412  (นายสุทธิพัฒน์  พิพิธพรรณพงศ์)  ยังมีความเห็นในเรื่อง

ของสปิริตเจ้าหน้าที่เรือนจ�าทุกคนว่ายังน่าเชื่อถืออยู่ จึงได้เสนอความคิดเช่นนี้ต่อที่ประชุม แต่ถ้ามีความ                   

เห็นว่าไม่เหมาะสมก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนเรื่องดอกเบี้ยที่ได้เสนอไปแล้วนั้น สหกรณ์หนึ่งบริหารเงินประมาณ            

7 หมื่นล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยเมื่อหักกลบลบหนี้แล้ว เหลือเพียง 4.04% เท่านั้น แต่ของสหกรณ์ออมทรัพย์    

กรมราชทัณฑ์ฯ ในปี 2563 อยู่ที่ 5.99% ยังต่างกันอยู่ ฉะนั้น วิธีการที่จะท�าให้เกิดประโยชน์กับสมาชิก มีความ

เหน็ว่ายงัเป็นส่ิงทีน่่าท�า โดยเฉพาะเรือ่งของโบนสักรรมการ สหกรณ์แห่งหนึง่บรหิารเงนิประมาณ 7 หมืน่ล้านบาท 

จัดสรรโบนัสกรรมการ เพียง 2.7 ล้านบาท ของเจ้าหน้าที่ 11 ล้านบาท ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ 
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 สมาชิกเลขทะเบียนที่ 05654 (นางจันทนา  เจริญโต)  มีเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการ
ดำเนินการได้นำไปพิจารณาหากไม่ขัดต่อระเบียบใดๆ คือ มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้
เกษียณที่กรมราชทัณฑ์ นั่นคือ นายทวี ชูทรัพย์ ในช่วงที่อยู่กรมราชทัณฑ์ได้มีการบริหารงานอยู่ถึ ง 6 ปี ได้ทำคณู
ปการไว้มากมายที่เกิดขึ้นในสมัยท่าน แต่ปรากฏว่าเมื่อมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์รับท่านไว้ในฐานะสมาชิกสมทบ 
จึงฝากให้ไปพิจารณาด้วยว่ามีข้อกำหนดใดบ้างท่ีจะพิจารณารับท่านเหล่านี้มาเป็นสมาชิกสามัญได้ 
 ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก) ขอรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือจะนำไป
พิจารณาและตรวจสอบอีกครั้ง 
       

 เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิก 
ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุม     เวลา  12.20  น.   
 

   ประธานในที่ประชุม 
  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  
  รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทน  
  ประธานกรรมการ  
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
  
  
 (นางพัชราภรณ์  ศโรภาส) 
 เหรัญญิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
(นางพรทิพย์  โชคสมัย)  

ผู้จัดการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

  
  

(นางสาวรัชนี  ทันจิตต์)  
ผู้ช่วยผู้จัดการ  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  
  

(นายเกษทอง  แวววงศ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
มติที่ประชุม  ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

โบนัส 4.2 ล้านบาท เจ้าหน้าที่สหกรณ์คงได้คนละไม่เท่าไหร่ แต่ก็เป็นการบริหารงานของกรรมการซ่ึงก็ยอมรับ        

ทีพู่ดกเ็พ่ือให้การด�าเนนิงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยดี ตนไม่ได้มาหาผลประโยชน์ใส่ตวัแต่อย่างใด ยงัเป็นราชทณัฑ์

เช่นเดิม

  ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  คณะกรรมการรับข้อเสนอแนะของ

สมาชิกไว้ ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและเกิดประโยชน์กับผู้กู้โดยตรง

  เลขานุการ  (นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์)  ขอบคุณข้อคิดเห็นดีๆ จากสมาชิก สหกรณ์นั้น               

มีทั้งสหกรณ์ที่กู้เงินและสหกรณ์ที่ฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ฯ เป็นสหกรณ์ที่กู้เงิน ส่วนสหกรณ์ที่

ฝากเงินน้ันส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ซ่ึงมีเงินเหลือแล้วน�าไปให้สหกรณ์         

อื่นกู้ยืมด้วย

  สมาชิกเลขทะเบียนที่ 05654 (นางจันทนา  เจริญโต)  มีเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการ

ด�าเนนิการได้น�าไปพจิารณาหากไม่ขดัต่อระเบยีบใดๆ คอื มข้ีาราชการท่ีเกษยีณอายรุาชการไปแล้ว แต่ไม่ได้เกษยีณ

ที่กรมราชทัณฑ์ นั่นคือ นายทวี ชูทรัพย์ ในช่วงที่อยู่กรมราชทัณฑ์ได้มีการบริหารงานอยู่ถึง 6 ปี ได้ท�าคณูปการ

ไว้มากมายที่เกิดขึ้นในสมัยท่าน แต่ปรากฏว่าเมื่อมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์รับท่านไว้ในฐานะสมาชิกสมทบ           

จึงฝากให้ไปพิจารณาด้วยว่ามีข้อก�าหนดใดบ้างที่จะพิจารณารับท่านเหล่านี้มาเป็นสมาชิกสามัญได้

  ประธานในท่ีประชุม  (นายธนพฒัน์  จนัทรปรรณิก) ขอรบัข้อเสนอแนะไว้เพือ่จะน�าไปพจิารณา

และตรวจสอบอีกครั้ง

      

  เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นต่อท่ีประชุมแล้ว ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิก 

ขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการ และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุม     เวลา  12.20  น.

                                                                          ประธานในที่ประชุม

     (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก) 

                               รองประธานกรรมการ ท�าหน้าที่แทน  

                                          ประธานกรรมการ 

               สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

 

 

                 (นางพัชราภรณ์  ศโรภาส)

              เหรัญญิก

                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

44 
 สมาชิกเลขทะเบียนที่ 05654 (นางจันทนา  เจริญโต)  มีเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการ
ดำเนินการได้นำไปพิจารณาหากไม่ขัดต่อระเบียบใดๆ คือ มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้
เกษียณที่กรมราชทัณฑ์ นั่นคือ นายทวี ชูทรัพย์ ในช่วงที่อยู่กรมราชทัณฑ์ได้มีการบริหารงานอยู่ถึ ง 6 ปี ได้ทำคณู
ปการไว้มากมายที่เกิดขึ้นในสมัยท่าน แต่ปรากฏว่าเมื่อมาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์รับท่านไว้ในฐานะสมาชิกสมทบ 
จึงฝากให้ไปพิจารณาด้วยว่ามีข้อกำหนดใดบ้างท่ีจะพิจารณารับท่านเหล่านี้มาเป็นสมาชิกสามัญได้ 
 ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก) ขอรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือจะนำไป
พิจารณาและตรวจสอบอีกครั้ง 
       

 เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิก 
ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุม     เวลา  12.20  น.   
 

   ประธานในที่ประชุม 
  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  
  รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทน  
  ประธานกรรมการ  
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
  
  
 (นางพัชราภรณ์  ศโรภาส) 
 เหรัญญิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
(นางพรทิพย์  โชคสมัย)  

ผู้จัดการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

  
  

(นางสาวรัชนี  ทันจิตต์)  
ผู้ช่วยผู้จัดการ  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  
  

(นายเกษทอง  แวววงศ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
มติที่ประชุม  ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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 (นางพรทิพย์  โชคสมัย) 

         ผู้จัดการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

  (นางสาวรัชนี  ทันจิตต์) 

        ผู้ช่วยผู้จัดการ

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

   (นายเกษทอง  แวววงศ์) 

      หัวหน้าฝ่ายบริหาร 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม

44 
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 ประธานในที่ประชุม  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก) ขอรับข้อเสนอแนะไว้เพ่ือจะนำไป
พิจารณาและตรวจสอบอีกครั้ง 
       

 เม่ือไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิก 
ขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการ และกล่าวปิดประชุม 
 

เลิกประชุม     เวลา  12.20  น.   
 

   ประธานในที่ประชุม 
  (นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก)  
  รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่แทน  
  ประธานกรรมการ  
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
  
  
 (นางพัชราภรณ์  ศโรภาส) 
 เหรัญญิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
(นางพรทิพย์  โชคสมัย)  

ผู้จัดการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

  
  

(นางสาวรัชนี  ทันจิตต์)  
ผู้ช่วยผู้จัดการ  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  
  

(นายเกษทอง  แวววงศ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
มติที่ประชุม  ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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   ประธานในที่ประชุม 
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 (นางพัชราภรณ์  ศโรภาส) 
 เหรัญญิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 
(นางพรทิพย์  โชคสมัย)  

ผู้จัดการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

  
  

(นางสาวรัชนี  ทันจิตต์)  
ผู้ช่วยผู้จัดการ  

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
  
  

(นายเกษทอง  แวววงศ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 
มติที่ประชุม  ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 



69

3
เรื่อง...รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์

รายการ
สมาชิก
(ราย)

สมาชิกสมทบ
(ราย)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม 

	 	 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมราชทณัฑ์	จ�ากดั	ได้เปิดรบัสมคัรสมาชกิด้วยความสมคัรใจ	ทัง้นี	้ใน

ปีบัญชี	2564		ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563	ถึงวันที่	30	กันยายน	2564	มีข้าราชการ	สังกัดกรมราชทัณฑ์	

ประสงค์สมคัรเข้าเป็นสมาชกิ	มพีนกังานราชการ	ลกูจ้าง	สงักดักรมราชทณัฑ์	และบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัสมาชกิ	

ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ	และมีสมาชิกออกจากสหกรณ์	ดังนี้

 จ�านวนสมาชิกเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 12,225 769 12,994
     สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 459 134 593
     สมาชิกออกระหว่างป	ี	แยกเป็น	 	 	
									-	ถึงแก่กรรม			 70	 3	 73
									-	ลาออก			 167	 39	 206
									-	ให้ออกจากสหกรณ์			 19	 0	 19
									-	โอนไปสหกรณ์อื่น			 3	 0	 3
    รวมสมาชิกออกระหว่างปี     259   42     301
 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 12,425 861 13,286
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4
เรื่อง...รับทราบรายงานประจำ�ปี 2564

	 	 ในรอบปี	2564	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด	ได้มุ่งเน้นในการจัดสวัสดิการและให้

ความช่วยเหลือสมาชิกในด้านต่างๆ	 และให้บริการเงินให้กู้ระยะสั้นแก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	โคโรนา	2019		และส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินไว้เพื่อรองรับสถานการณ์

ฉกุเฉนิจ�าเป็นในส่วนของสหกรณ์ได้ปรบัปรงุอปุกรณ์เครือ่งมอืให้ทนัสมยัเพือ่ความพร้อมในการให้บรกิารแก่สมาชกิ

ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขี้น	ความก้าวหน้าและเติบโตของสหกรณ์ปรากฏตามตัวเลขผลประกอบการ	ดังนี้	

  1.  ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน     

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

เปรียบเทียบระหว่างปี	2564	-	2563

ระเบียบวาระท่ี  4 
เรื่องรับทราบรายงานประจําป  2564   
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    ในรอบป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดมุงเนนในการจัดสวัสดิการและใหความชวยเหลือ
สมาชิกในดานตางๆ และใหบริการเงินใหกูระยะสั้นแกสมาชิกเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากสถานะการณการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  และสงเสริมใหสมาชิกออมเงินไวเพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉินจําเปน
ในสวนของสหกรณไดปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือใหทันสมัยเพ่ือความพรอมในการใหบริการแกสมาชิกใหมีความ
สะดวกและรวดเร็วข้ีน ความกาวหนาและเติบโตของสหกรณปรากฏตามตัวเลขผลประกอบการ ดังนี้  

 

1.  ตารางสรุปผลการดําเนินงาน 
 

สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด 

เปรียบเทียบระหวางป 2564 - 2563 
ที ่ รายการ  ป 2564   ป 2563  เพ่ิม (ลด) % 

1 สมาชิก 13,286  12,994   เพิ่ม  292  ราย 2.25  

2 ทุนเรือนหุน 3,692,657,570.00  3,387,223,110.00   เพิ่ม     305,434,460.00  บาท 9.02  

3 เงินรับฝาก 3,723,598,752.74  3,344,574,650.79   เพ่ิม    379,024,101.95  บาท 11.33  

  จากสมาชิก        

   -  ออมทรัพย 6,715,800.57  4,797,859.01   เพิ่ม  1,917,941.56  บาท 39.97  

   -  ออมทรัพยพิเศษ 3,586,882,952.17  3,239,776,791.78   เพิ่ม     347,106,160.39  บาท    10.71  

  จากสหกรณอื่น     
 

    

   -  ออมทรัพย  12 เดือน 130,000,000.00  100,000,000.00   เพิ่ม  30,000,000.00    30.00  

4 ทุนสํารอง 390,664,769.83  355,295,670.47   เพิ่ม  35,369,099.36  บาท 9.95  

5 เงินทุนสะสม 32,800,965.73 28,479,514.17   เพ่ิม       4,321,451.56 บาท 15.17  

  
 - ทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปนผล 2,240,504.03  2,240,504.03    -                    -              -    

   - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 28,000,000.00  19,000,000.00   เพิ่ม  9,000,000.00    47.37  

   - ทุนสวัสดิการ 965,350.00  2,666,350.00  ลดลง   (1,701,000.00)    (63.80) 

   - ทุนสาธารณประโยชน  0.00 2,977,548.44  ลดลง   (2,977,548.44)   (100.00) 

   - ทุนเพื่อการศึกษาอบรม 1,595,111.70  1,595,111.70    -                    -      -    

6 เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป 4,494,981,000.00  5,149,191,000.00  ดลง  (654,210,000.00) บาท  (12.71) 

   -  ฉุกเฉิน 341,294,400.00  159,075,600.00   เพิ่ม     182,218,800.00  บาท 114.55  

   -  สามัญ 4,152,797,400.00  4,988,638,700.00  ลดลง   (835,841,300.00) บาท  (16.75) 

   -  การศึกษา 889,200.00  1,476,700.00  ลดลง   (587,500.00) บาท  (39.78) 

7 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 395,556,542.80  257,831,237.91   เพิ่ม     137,725,304.89  บาท 53.42  

8 เงินฝากสหกรณอ่ืน 170,000,000.00  50,000,000.00   เพิ่ม     120,000,000.00  บาท 100.00  

9 เงินลงทุน 4,524,000.00  3,324,000.00   เพิ่ม  1,200,000.00  บาท 36.10  

10 สินทรัพยรวม 8,549,794,358.66  7,765,490,529.76   เพิ่ม     784,303,328.90 บาท 10.10  

11 รายได 497,382,681.02  453,323,169.38   เพิ่ม  44,059,511.64  บาท 9.72  

12 คาใชจาย 155,878,452.85  135,944,698.52   เพิ่ม  19,933,754.33  บาท 14.66  

13 กําไรสุทธ ิ 341,504,228.17  317,378,470.86   เพิ่ม  24,125,757.31  บาท 7.60  

240.00

784,303,828.90

ลดลง
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       2. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน

	 ส�าหรับประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์	 	 แสดงให้เห็นได้จากตัวเลขท่ีช้ีวัดจ�านวนสินทรัพย์รวม		

รายได้			การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์		และก�าไรสุทธิของสหกรณ์		ดังนี้

          สินทรัพย์รวม

	 	 ปี			2564								สหกรณ์ฯ	มีสินทรัพย์รวม					จ�านวน									8,549,794,358.66					บาท																

																						ปี			2563								สหกรณ์ฯ	มีสินทรัพย์รวม					จ�านวน									7,765,490,529.76				บาท	

	 	 ในปี		2564		สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม	8,549,794,358.66	บาท		เพิ่มขึ้นจากปี		2563				จ�านวน		

784.30	ล้านบาท		หรือร้อยละ		10.10			ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้เงินกู้ร้อยละ		92.58			เงินลงทุนร้อยละ		

0.05	 เงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ	 6.61	 และสินทรัพย์อื่นๆ	 ร้อยละ	 0.76	 	 	 ส่วนการ

บริหารสินเชื่อสามารถเรียกเก็บหนี้ได้	ถือได้ว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี

 รายได้

																						ปี			2564							สหกรณ์ฯ			มีรายได้					 จ�านวน										497,382,681.02				บาท																									

	 											ปี		 2563								สหกรณ์ฯ			มีรายได้					 	จ�านวน									 453,323,169.38				บาท			

	 	 ในปี	 	2564		สหกรณ์มีรายได้	 	497.38	 	ล้านบาท		 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	 	44.06	 	ล้านบาท										

รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่		ก็คือ		รายได้จากเงินให้สมาชิกกู้

 ค่าใช้จ่าย

	 	 	ปี		2564									สหกรณ์ฯ	มีค่าใช้จ่าย									จ�านวน									155,878,452.85				บาท

	 	 	ปี		2563									สหกรณ์ฯ	มีค่าใช้จ่าย									จ�านวน									135,944,698.52				บาท

	 ในปี		2564		สหกรณ์มีค่าใช้จ่าย		จ�านวน		155.87		ล้านบาท		เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว		19.93		ล้านบาท		

คิดเป็นอัตราร้อยละที่เพิ่ม	14.66			โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่	คือ	ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก

 ก�าไรสุทธิ

	 	 		ปี		2564										สหกรณ์ฯ	มีก�าไรสุทธิ								จ�านวน								341,504,228.17				บาท

	 	 		ปี		2563										สหกรณ์ฯ	มีก�าไรสุทธิ								จ�านวน								317,378,470.86				บาท

	 จากผลการด�าเนินงานในปี		2564		สหกรณ์มีก�าไรสุทธิ			341.50		ล้านบาท		เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว		24.12	

ล้านบาท		หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ		7.60		โดยก�าไรของสหกรณ์		จ�านวน		341.50	ล้านบาท		แบ่งเป็นส่วนของ

ก�าไรจากดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้		339.69		ล้านบาท		จากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน		1.78		ล้านบาท		และ

รายได้อื่น		0.03		ล้านบาท	

 3. ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ์ (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับ “ดีเลิศ”)

ตามทีส่หกรณ์จงัหวดันนทบรุไีด้แจ้งผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์	ประจ�าปี	2563	โดยใช้ตวัชีว้ดัตามประกาศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์	เรื่อง	ก�าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์	ประกาศ	ณ	วันที่	23	มิถุนายน	2553	เสร็จเรียบร้อย

แล้ว	 และได้มีประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เรื่อง	 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	 ประจ�าปี	 2563	 ประกาศ										

ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563
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เสร็จเรียบรอยแลว และไดมีประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 

2563 ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

                  

 
 

 

ที่	นบ	๐๐๑๐/ว	 	 																																																							ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

																																																																															ถนนรัตนาธิเบศร์	นบ	๑๑๐๐๐					

      

																																																																						พฤศจิกายน	๒๕๖๓

เรื่อง					ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	ประจ�าปี	๒๕๖๓

เรียน				ประธานกรรมการสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์	ในจังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย				๑.	ส�าเนาประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์																																		จ�านวน	๑	แผ่น

																					๒.	ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	ประจ�าปี	๒๕๖๓															จ�านวน	๑	แผ่น

   ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 โดยใช้					

ตัวชี้วัดตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์	เรื่อง	ก�าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์	ประกาศ	ณ	วันที่	๒๓	มิถุนายน	

๒๕๕๓	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 และได้มีประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์	 เรื่อง	 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	

ประจ�าปี	๒๕๖๓	ประกาศ	ณ	วันที่	๑๐	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๓	รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	๑

  ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	ขอส่งประกาศดังกล่าว	พร้อมผลการจัดระดับมาตรฐาน

สหกรณ์	ประจ�าปี	๒๕๖๓	รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	๑	และ	๒

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

	 	 	 																																											ขอแสดงความนับถือ

																																																																(นายชัยวุฒิ	มัณฑะนานนท์

																																																																			สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

โทร./โทรสาร.	๐	๒๕๘๐	๗๓๕๕

http://web.cpd.go.th/nonthaburi/

ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	ประจ�าปี	๒๕๖๓
จังหวัดนนทบุรี

	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด		 สหกรณ์ออมทรัพย์		 เมืองนนทบุรี		 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์

	 	 	 	 ระดับ	“ดีเลิศ”

 ชื่อสหกรณ ์ ประเภท  อ�าเภอ ผลการจัดระดับมาตรฐาน
    สหกรณ์
   

เสร็จเรียบรอยแลว และไดมีประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 

2563 ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

                  

 
 

 

เสร็จเรียบรอยแลว และไดมีประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

                  

 
 

 

เสร็จเรียบรอยแลว และไดมีประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 

2563 ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 

                  

 
 

 

เสร็จเรียบรอยแลว และไดมีประกาศกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 
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4. การใหสินเช่ือแกสมาชิกในป 2564 

  สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ใหบริการเงินกูหลายประเภทเพ่ือชวยเหลือบรรเทา

ความเดือดรอนแกสมาชิก ชวยเสริมสรางฐานะความเปนอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนควบคูกับการสงเสริมการ

ออมของสมาชิกเปนสําคัญ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานระเบียบสหกรณ โดยมีผลการดําเนินงานในป 

2564 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา ดังนี้  

 

ตารางเปรียบเทียบการใหเงินกูแกสมาชิกระหวางป  2563  และ  2564 

ประเภท 
ป 2563 ป 2564 เพ่ิม/ลด จากป 2563   

(รอยละ) สัญญา จํานวนเงิน (บาท) สัญญา จํานวนเงิน (บาท) สัญญา จํานวนเงิน (บาท) 

1. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 7,065 159,075,600.00 7,437 341,294,400.00 372 182,218,800.00 114.55 

2. เงินกูสามัญ           

   2.1  เพ่ือการศึกษา 55 1,476,700.00 39 889,200.00 -16 -587,500.00 -39.79 

   2.2  ไมเกินมูลคาหุน 1,940 527,902,900.00 1,657 473,073,400.00 -283 -54,829,500.00 -10.39 

   2.3  บุคคลค้ําประกัน 3,415 4,459,400,000.00 2,743 3,678,000,000.00 -672 -781,400,000.00 -17.52 

2.4 เงินฝากค้ําประกัน 0 0 2 1,550,000.00 2 1,550,000.00 100 

   2.5  พนักงานราชการ 12 1,335,800.00 1 174,000.00 -11 -1,161,800.00 -86.98 

รวม 12,487 5,149,191,000.00 11,879 4,494,981,000.00 -608 -654,210,000.00 -12.71 
 

  
 จากตารางเปรียบเทียบเงินกูใหแกสมาชิกระหวางป 256 3  และป 256 4  ปรากฏวาในป 

2564  สมาชิกใชบริการสินเชื่อ ต่ํากวาป 256 3 จํานวน  608 สัญญา วงเงินต่ํากวาป 2563  เปนจํานวน

เงินรวมท้ังสิ้น  654,210,000.- บาท  คิดเปนอัตราลดลงรอยละ 12.71 ท้ังนี้ อาจเกิดจากสมาชิกไดกูเงินสามัญ

เต็มวงเงินและรอการปรับฐานเงินเดือนท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือขอกูวนซํ้าในครั้งตอไป  สมาชิกบางรายมีภาระหนี้สินหลาย

แหงจนไมสามารถใชบริการเงินกูจากสหกรณไดเต็มวงเงิน อาจตองชะลอการกูไวกอน  ประกอบกับสถานการณ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพรระบาดท่ัวประเทศไทยสงผลกระทบไปยังเรือนจําและทัณฑสถานหลายแหง                 

 
 
ตองประสบปญหาการติดเชื้อ Covid-19 ตองควบคุมและปองกัน หลีกเลี่ยงการพบปะผูคน และตองปฏิบัติ  

ตามมาตรการตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน จึงยังไมมีความจําเปนหรือยังไมสะดวกท่ีจะจัดซ้ือจัดหาหรือลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยใดๆ สําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินไดขยายวงเงินกูและงวดการผอนชําระ จากเดิมใหกูตามอัตรา 

1 เทาของเงินเดือน สูงสุดไมเกิน 50,000.- บาท ผอนชําระไมเกิน 8 งวด เปนใหกูในอัตรา 3 เทาของเงินเดือน 

 4. การให้สินเชื่อแก่สมาชิกในปี 2564

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด	ให้บริการเงินกู้หลายประเภทเพื่อช่วยเหลือบรรเทา

ความเดอืดร้อนแก่สมาชกิ	ช่วยเสรมิสร้างฐานะความเป็นอยูแ่ละคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ควบคูก่บัการส่งเสรมิการออม

ของสมาชิกเป็นส�าคัญ	 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	บนพื้นฐานระเบียบสหกรณ์	 โดยมีผลการด�าเนินงานในปี	 2564	

เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา	ดังนี้	

	 จากตารางเปรียบเทียบเงินกู้ให้แก่สมาชิกระหว่างปี	 2563	 	 และปี	 2564	 	 ปรากฏว่าใน															

ปี	2564		สมาชิกใช้บริการสินเชื่อต�่ากว่าปี	2563	จ�านวน		608	สัญญา	วงเงินต�่ากว่าปี	2563		เป็นจ�านวนเงินรวม

ทั้งสิ้น	654,210,000.-	บาท		คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ	12.71	ทั้งนี้	อาจเกิดจากสมาชิกได้กู้เงินสามัญเต็มวงเงิน

และรอการปรับฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพื่อขอกู้วนซ�้าในครั้งต่อไป	 	 สมาชิกบางรายมีภาระหนี้สินหลายแห่งจนไม่

สามารถใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์ได้เต็มวงเงิน	 อาจต้องชะลอการกู้ไว้ก่อน	 	 ประกอบกับสถานการณ์เช้ือไวรัส

โคโรนา	2019	แพร่ระบาดทัว่ประเทศไทยส่งผลกระทบไปยงัเรือนจ�าและทณัฑสถานหลายแห่งต้องประสบปัญหา

การตดิเช้ือ	Covid-19	ต้องควบคุมและป้องกนั	หลกีเลีย่งการพบปะผูค้น	และต้องปฏบัิต	ิ	ตามมาตรการตาม	พ.ร.ก.	

ฉกุเฉนิ	จงึยงัไม่มคีวามจ�าเป็นหรอืยงัไม่สะดวกทีจ่ะจดัซือ้จดัหาหรอืลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ใดๆ	ส�าหรบัเงนิกูเ้พือ่

เหตุฉกุเฉนิได้ขยายวงเงินกูแ้ละงวดการผ่อนช�าระ	จากเดมิให้กูต้ามอัตรา	1	เท่าของเงนิเดอืน	สงูสุดไม่เกนิ	50,000.-	

บาท	ผ่อนช�าระไม่เกิน	8	งวด	เป็นให้กู้ในอัตรา	3	เท่าของเงินเดือน	สูงสุดไม่เกิน	100,000.-บาท	ผ่อนช�าระไม่เกิน	

12	งวด	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2563	เป็นต้นไป	ส่งผลให้สมาชิกมาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนเป็นจ�านวนเงิน	

182,218,800.-	บาท	คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ	114.55	ท�าให้สมาชิกได้รับเงินในจ�านวนที่สูงเพียงพอต่อความ

จ�าเป็นในการแก้ปัญหาฉกุเฉนิเฉพาะหน้าได้ในช่วงการทีม่ปีระกาศ	พ.ร.ก.	ฉกุเฉนิหรอืต้องปฏบิตัตินตามมาตรการ

ควบคมุของทางราชการ		ส�าหรบัในช่วงระหว่างปี	สหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชิกโดยปรบัลดอตัราดอกเบ้ีย

เงินกู้ทุกประเภทลง	 0.20%	 เป็นอัตราดอกเบี้ย	 6.30%	 ต่อปี	 และท�าประกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	

(Covid-19)	ให้กับสมาชิกทุกคน

 

 5. การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก 

	 	 ส�าหรบัภาพรวมเศรษฐกจิ	อตัราเงนิเฟ้อ	และสถานการณ์ของอตัราดอกเบีย้ในปี	2564		ถอืว่า

เป็นปีที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก	 	 ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน	 (ก.น.ง)	 	 มีการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายลง		รวมถึงสหกรณ์ต่างๆ	ที่ต่างมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากลง			
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	 ส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	 จ�ากัด	 	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ได้ประชุมครั้งท่ี	 8/2564		

เมื่อวันที่	29	เมษายน	2564	พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก	เป็นดังนี้

	 	 5.1	ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลงในอัตรา 0.20% ต่อป	ี	ดังนี้

	 	 	 -	 เงินกู้ทุกประเภท	(ยกเว้นเงินกู้เพื่อการศึกษา)				ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น	6.30%	ต่อปี		

	 	 	 -	 เงินกู้สามัญ	(เพื่อการศึกษา)			 	 			ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็น	4.30%	ต่อปี		

	 	 5.2	ปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัย์พเิศษลงในอตัรา 0.20% ต่อปี		จากเดมิอตัรา	3.00%	

ต่อปี		เป็นอัตรา	2.80%	ต่อปี			

	 	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2564		เป็นต้นไป

 6.  โครงการช่วยเหลอืสมาชิกอันเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

					 	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึง่ส่งผลกระทบต่อประชากร

ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย	 	 ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 การท�างาน	 และรายได้ของครอบครัว			

คณะกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2564		ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัวของ

สมาชิก		จึงได้พิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือและลดภาระทางการเงินแก่สมาชิก	และให้ทั่วถึงกับสมาชิกทุกคน	

สรปุได้ตามโครงการช่วยเหลอืสมาชิกอนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)		ดงันี้

          

                1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

															 	 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้		จากเดิมอัตรา	6.50%	ต่อปี		เป็น	6.30%	ต่อปี									

																	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2564		เป็นต้นไป																								

  2. อนุมัติจ่ายเงินจ�านวน 600,000.-บาท ให้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

	 	 	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์หรือการรักษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

	 	 	 โคโรนา	2019	ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลสนาม	

  3. จ่ายสวัสดิการกรณีสมาชิก (ไม่รวมสมาชิกสมทบ) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

	 	 	 รายละ	5,000	บาท	ส�าหรับสมาชิกที่มีใบรับรองแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ตั้งแต่	

	 	 	 วันที่	1	มกราคม		2564		ถึงวันที่กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มมีผลบังคับใช้	

	 	 	 (	21	พฤษภาคม	2564	)		ณวันที่	30	กันยายน	2564		สมาชิกได้รับเงินสวัสดิการจากสหกรณ์	

	 	 	 แล้ว	77	ราย	เป็นเงิน	385,000	บาท

  4. ท�าประกันภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่สมาชิกทุกราย

	 	 	 โดยจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เป็นค่าเบี้ยประกัน		เป็นเงิน	2,651,600.-บาท	

	 	 	 กับบริษัทอาคเนย์ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)

		 	 	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	สมาชิกได้รับค่าสินไหมแล้ว	54	ราย	เป็นเงิน	2,245,000	บาท

																				รอการพิจารณา	383	ราย	เป็นเงิน	19,150,000	บาท

 7. โครงการ “รณรงค์การออมเงินในวาระครบรอบ 36 ปีสหกรณ์”

							 	 คณะกรรมการด�าเนินการ	ได้ประชุมครั้งที่	14	/2564		เมื่อวันที่	27	กันยายน		2564	พิจารณาอนุมัติ

โครงการ	“รณรงค์การออมเงินในวาระครบรอบ 36 ปีสหกรณ์”	เพื่อให้สมาชิกได้ออมเงินโดยเปิดบัญชีรับฝาก

แบบเรียกเก็บรายเดือน	 ชื่อ	บัญชีเงินฝากเพิ่มพูนทรัพย์ ระยะเวลา 24 เดือน	 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข															
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ของสหกรณ์	 	 เพื่อเป็นการด�าเนินการตามแผนงานด้านการออมของสหกรณ์	 	 	 และสอดคล้องตามหลักการแห่ง								

ธรรมาภิบาล	 และเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ออมเงินอย่างมีวินัย	 และได้รับดอกเบี้ยสูง	 โดยก�าหนดเริ่ม								

รับฝากตั้งแต่วันออมแห่งชาติ	ระยะเวลาเริ่มรับฝากในวันที่	1	พฤศจิกายน	2564		ถึง	วันที่	30	เมษายน	2565	

 8. การเปิดให้ใช้ระบบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบเว็บไซต์ของสหกรณ ์ 

	 	 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์		สหกรณ์ได้มีการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์		เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล

ส่วนบุคคลของสมาชิกให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น	 	 ซึ่งจะท�าให้สมาชิกได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น															

โดยได้เปิดให้สมาชิกใช้บริการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2562		

	 	 ซึ่งสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบข้อมูลสมาชิก	 	 จะสามารถตรวจสอบและทราบจ�านวนทุนเรือน

หุ้น	 เงินฝาก	 เงินปันผล	 เงินกู้	 ผู้รับโอนประโยชน์ของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านมือถือ	 	 รวมถึงสามารถพิมพ์หรือ

บันทึกใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือนของตนเองได้ด้วย	 	 	 ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม	 2563	 	 สหกรณ์ฯ	 ได้ยกเลิกการส่ง										

ใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกเรือนจ�าและทัณฑสถานทั่วประเทศแล้ว		

	 	 โดยปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์	219,260	ครั้ง		และมีสมาชิกลงทะเบียนเข้าใช้ระบบข้อมูลสมาชิกแล้ว	

8,722คน		(เพิ่มจากปีก่อน	3,548	คน)

 9. การท�าประกันชีวิตและประกันภัยผู้ค�้าประกัน

	 	 คณะกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2564	ได้พิจารณาต่อสัญญากับบริษัทประกัน		ดังนี้

  9.1 ค่าเบี้ยประกัน

   1. ต่อสัญญาประกันชีวิต		กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)		ด้วยอัตราค่าเบี้ย

ประกัน 460 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (เท่ากับอัตราเบี้ยประกันของปีก่อน) 	เงื่อนไขความคุ้มครองเดิม	

ระยะเวลาความคุ้มครอง	เริ่มตั้งแต่วันที่	27	ตุลาคม	2564	–	26	ตุลาคม	2565

   2. ต่อสัญญาประกันภัยผู้ค�้าประกัน		กับบริษัทกรุงเทพประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)		ด้วยอัตรา

คา่เบีย้ประกันเทา่เดิม คือ 390 บาท/ทุนประกนั 100,000 บาท  (เท่ากบัอัตราเบี้ยประกนัของปกี่อน) 	เงื่อนไข

ความคุ้มครองเดิมระยะเวลาความคุ้มครอง	เริ่มตั้งแต่วันที่	27	ตุลาคม	2564	–	26	ตุลาคม	2565		

   เบี้ยประกันรวม 2 ประเภท  คือ 850 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท   

	 	 	 3.	โดยมีบริษัท	ทรูไลฟ์โบรกเกอร์	จ�ากัด		เป็นบริษัทผู้ให้บริการ	 	
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                          เบ้ียประกันรวม 2 ประเภท  คือ 850 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท    
 

3. โดยมีบริษัท ทรูไลฟโบรกเกอร จํากัด  เปนบริษัทผูใหบริการ 
 

ปท่ี 

บริษัทคูสัญญาและคาเบ้ียประกัน 
รวม 

คาเบ้ีย 2 
ประเภท 
(บาท) 

การประกันชีวิต การประกันภัยผูค้ําประกัน 
ความ 

คุมครองวันท่ี บริษัท 
คาเบ้ีย
ประกัน
(บาท) 

ความ 
คุมครองวันท่ี บริษัท 

คาเบ้ีย
ประกัน
(บาท) 

9 27 ต.ค. 60 – 
26 ต.ค. 61 

บ.ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

490 27 ต.ค. 60 – 
26 ต.ค. 61 

บ.กรุงเทพประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

390 880 

10 27 ต.ค. 61 – 
26 ต.ค. 62 

บ.ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

465 27 ต.ค. 61 – 
26 ต.ค. 62 

บ.กรุงเทพประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

405 870 

11 27 ต.ค. 62 – 
26 ต.ค. 63 

บ.ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

455 27 ต.ค. 62 – 
26 ต.ค. 63 

บ.กรุงเทพประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

405 860 

12 27 ต.ค. 63 – 
26 ต.ค. 64 

บ.ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

460 27 ต.ค. 63 – 
26 ต.ค. 64 

บ.กรุงเทพประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

390 850 

13 27 ต.ค. 64 – 
26 ต.ค. 65 

บ.ไทยสมุทร
ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) 

460 27 ต.ค. 64 – 
26 ต.ค. 65 

บ.กรุงเทพประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

390 850 

   
หมายเหตุ คาเบ้ียประกันท่ีแสดงเปนอัตราคาเบ้ียประกันตอทุนประกัน  100,000.- บาท  
 
 
 
 
 
 
 
   9.2   การจายสินไหมของบริษัทประกัน 
     สรุปขอมูลการเสียชีวิตของสมาชิกท่ีกูสามัญแบบใชบุคคลและบริษัทคํ้าประกัน    
ซ่ึงสหกรณไดรับสินไหมระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 
กรณีสินไหมมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
ปบัญชี 2563 

- เรียกรองสินไหมกรณีมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง   33 คน   (ทุพพลภาพ 4 คน) 
- บริษัทจายเงินสินไหมใหแลว               25 คน  
- รอการพิจารณาสินไหม        8 คน  

        

หมายเหต ุ ค่าเบี้ยประกันที่แสดงเป็นอัตราค่าเบี้ยประกันต่อทุนประกัน  100,000.- บาท

  9.2  การจ่ายสินไหมของบริษัทประกัน

	 	 	 สรุปข้อมลูการเสยีชวีติของสมาชกิท่ีกู้สามญัแบบใช้บุคคลและบรษัิทค�า้ประกัน				ซ่ึงสหกรณ์

ได้รับสินไหมระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2563	จนถึงวันที่	30	กันยายน	2564

กรณีสินไหมมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ปีบัญชี	2564

						 -	 เรียกร้องสินไหมกรณีมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง								33	คน		(ทุพพลภาพ	4	คน)

	 -	 บริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว		 25	คน

		 -	 รอการพิจารณาสินไหม	 8	คน

        สรุปจ�านวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต  จ�านวน 30,000,000 บาท  จากผู้กู้   

เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  25 คน  (ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับเงินส่วนที่เหลือจากการช�าระหนี้ 

จ�านวน 8,560,246.96 บาท)  
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กรณีสินไหมเพื่อคุ้มครองผู้ค�้าประกัน

ปีบัญชี	2564

	 -	 มีสมาชิกที่กู้เงินแบบบุคคลและบริษัทค�้าประกัน	ถูกไล่ออก/ปลดออกจากราชการ	11		คน

	 -	 บริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว	 	 								10			คน

	 -	 อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ	 	 										1			คน

	 	 (อยู่ระหว่างรอค�าสั่งสิ้นสุดทางราชการ		16	คน			จ�านวนหนี้ค้างช�าระ		19,276,582.50บาท)

      สรุปจ�านวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย จ�านวน 5,413,072.36 บาท  จากผู้กู้ 10 คน

  9.3  การจ่ายดอกเบี้ยเงินค่าเบี้ยประกันให้สมาชิกผู้กู้

	 	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 36	 ประจ�าปี	 2564	 มีมติให้น�าเงินค่าเบี้ยประกันที่หักไว้จาก

สมาชิกผู้กู้และยังไม่ได้น�าส่งเงินให้บริษัทประกันมาฝากและคิดดอกเบี้ยให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่

สหกรณ์จ่ายให้กับผู้ฝากออมทรัพย์พิเศษ	จ่ายให้สมาชิกผู้กู้พร้อมกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	ประจ�าปี	2564

             หลักการ

	 	 	 (1)		จ่ายคืนสมาชิกทุกคนที่มีเงินค่าเบี้ยประกันฝากไว้กับสหกรณ์

	 	 	 (2)		การค�านวณดอกเบี้ย	ค�านวณตามจ�านวนเงินและระยะเวลาที่เงินอยู่กับสหกรณ์

             สรุปจ�านวนผู้กู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดอกเบี้ยจากค่าเบี้ยประกัน ประจ�าปี 2564  รวม  

7,354 คน  รวมเป็นเงินจ�านวน  8,984,137.25 บาท  

        10. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์

  10.1 จ่ายเงินกรณีสมาชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม

	 	 	 	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด	จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์	โดยเบิกจ่ายเงิน				

ตามระเบียบฯ	 ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม	 พ.ศ.2541	 เพื่อช่วย

เหลือเกี่ยวกับการจัดการศพ	และเพื่อสงเคราะห์แก่ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม	กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	และ

กรณีคู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม	โดยจ่ายในปี	2564	เปรียบเทียบกับปี	2563	ดังนี้

     สรุปจํานวนเงินสินไหมท่ีไดรับจากบริษัทประกันชีวิต  จํานวน 30,000,000 บาท  จากผูกู
เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง  25 คน  (ทายาทของผูเสียชีวิตไดรับเงินสวนท่ีเหลือจากการชําระหนี้ 
จํานวน 8,560,246.96 บาท)   

 
กรณีสินไหมเพ่ือคุมครองผูคํ้าประกัน 
ปบัญชี 2564 

- มีสมาชิกท่ีกูเงินแบบบุคคลและบริษัทคํ้าประกัน ถูกไลออก/ปลดออกจากราชการ           11  คน  
- บริษัทจายเงินสินไหมใหแลว        10   คน  
- อยูระหวางการพิจารณาของบริษัทฯ         1   คน  

(อยูระหวางรอคําสั่งสิ้นสุดทางราชการ  16 คน   จํานวนหนี้คางชําระ  19,276,582.50บาท) 
      สรุปจํานวนเงินสินไหมท่ีไดรับจากบริษัทประกันภัย จํานวน 5,413,072.36 บาท  จากผูกู 10 คน 
 

 9.3  การจายดอกเบ้ียเงินคาเบ้ียประกันใหสมาชิกผูกู 
  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 36 ประจําป 2564 มีมติใหนําเงินคาเบี้ยประกันท่ี

หักไวจากสมาชิกผูกูและยังไมไดนําสงเงินใหบริษัทประกันมาฝากและคิดดอกเบี้ยใหกับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ย
สูงสุดท่ีสหกรณจายใหกับผูฝากออมทรัพยพิเศษ จายใหสมาชิกผูกูพรอมกับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจําป 
2564 

          หลักการ 
 (1)  จายคืนสมาชิกทุกคนท่ีมีเงินคาเบี้ยประกันฝากไวกับสหกรณ  
 (2)  การคํานวณดอกเบี้ย คํานวณตามจํานวนเงินและระยะเวลาท่ีเงินอยูกับสหกรณ 
          สรุปจํานวนผูกูท่ีมีสิทธิ์ไดรับเงินดอกเบ้ียจากคาเบ้ียประกัน ประจําป 2564  รวม  

7,354 คน  รวมเปนเงินจํานวน  8,984,137.25 บาท   
 

        10. การจายเงินทุนสาธารณประโยชน 
 10.1 จายเงินกรณีสมาชิกและหรือคูสมรสถึงแกกรรม 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด จายเงินทุนสาธารณประโยชน  โดยเบิกจายเงิน
ตามระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการสงเคราะหสมาชิกท่ีถึงแกกรรม พ .ศ.2541 เพ่ือ
ชวยเหลือเก่ียวกับการจัดการศพ และเพ่ือสงเคราะหแกครอบครัวสมาชิกท่ีถึงแกกรรม กรณีสมาชิกถึงแก
กรรม และกรณี คูสมรสสมาชิกถึงแกกรรม โดยจายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 
 
 
 
 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. สมาชิกถึงแกกรรม 
2. คูสมรสถึงแกกรรม 

72 
18 

3,507,000 
459,500 

76 
11 

3,433,000 
271,500 

รวม 90 3,966,500 87 3,704,500 
  
              จากตาราง สหกรณไดจายเงินทุนสาธารณประโยชน กรณีสมาชิกและหรือคูสมรสถึงแกกรรม  ใน ป 
2564 จํานวน 90 คน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น  3,966,500 บาท มีจํานวนคนเพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 3 ราย 
เงินเพ่ิม จํานวน 262,000 บาท    

	 	 จากตาราง	 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์	 กรณีสมาชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม		

ในปี	2564	จ�านวน	90	คน	เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	3,966,500	บาท	มีจ�านวนคนเพิ่มขึ้นจากปี	2563	จ�านวน	3	ราย	

เงินเพิ่ม	จ�านวน	262,000	บาท			
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  10.2 จ่ายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยต่างๆ

														 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมราชทัณฑ์	 จ�ากัด	 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

สาธารณประโยชน์และทุนการศึกษา	ประจ�าปี	2564	 ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยต่างๆ	

และทุพพลภาพโดยเบิกจ่ายเงินตามระเบียบฯ	 ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิก													

ผู้ประสบภัยและทุพพลภาพ	พ.ศ.2551	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	โดยจ่ายในปี	2564	เปรียบเทียบกับปี	2563	ดังนี้

 

 10.2 จายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยตางๆ 
             สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชนและ
ทุนการศึกษา ประจําป 2564  ไดพิจารณาใหความชวยเหลือ แกสมาชิกท่ีประสบภัยตางๆ และทุพพลภาพ
โดยเบิกจายเงินตามระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยและ
ทุพพลภาพ พ.ศ. 2551 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม โดยจายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. สมาชิกประสบภัยตางๆ 
      - อุทกภัย 
      - วาตภัย 
      - อัคคีภัย 
      - โควิด-19 

 
364 

8 
1 

77 

 
1,088,160 

24,000 
3,000 

385,000 

 
53 
22 
1 
4 

 
158,500 
59,155 
3,000 

20,000 
2. ทุพพลภาพ 5 50,000 2 20,000 

รวม 455 1,550,160 82 260,655 

 จากตาราง สหกรณไดจายเงินแกสมาชิกท่ีประสบภัยตางๆ  และทุพพลภาพ  ในป 2564 
จํานวน 455 คน เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น  1,550 ,160 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 373 คน เปนเงิน 
1,289,505 บาท 

 ท้ังนี้ ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการ (ชุดท่ี 36) ไดประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติใหทําประกันภัยการเจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 
แบบกลุม กับบริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกคน (ณ เดือน
เมษายน 2564) ดังนี ้

 

 

 

รายการ 
ป  2564 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาเบี้ยประกันโควิด-19 13,258 2,651,600 
* 

  หมายเหตุ : จายจากเงินทุนสาธารณประโยชน จํานวน 2,351,600 บาท และเงินสํารองจาย
กรณีฉุกเฉินจําเปน จํานวน 300,000 บาท 
 
 10.3 จายเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน
และ ทุนการศึกษา ประจําป 2564  ไดพิจารณาใหทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก  ประจําป 2564 เพ่ือสนับสนุน
ทุนการศึกษา แกบุตรสมาชิกท่ีเรียนดีและมีความประพฤติดี ตามระเบียบฯ วาดวยการใชทุน
สาธารณประโยชนเพ่ือสงเสริม การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2547 จายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 
 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

	 จากตาราง	สหกรณ์ได้จ่ายเงินแก่สมาชิกที่ประสบภัยต่างๆ	และทุพพลภาพ	 ในปี	 2564	จ�านวน	

455	คน	เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น	1,550,160	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	จ�านวน	373	คน	เป็นเงิน	1,289,505	บาท

 ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการด�าเนินการ (ชุดท่ี 36) ได้ประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี            

5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติให้ท�าประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          

แบบกลุ่ม กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกคน (ณ เดือน

เมษายน 2564) ดังนี้

 

 10.2 จายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยตางๆ 
             สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชนและ
ทุนการศึกษา ประจําป 2564  ไดพิจารณาใหความชวยเหลือ แกสมาชิกท่ีประสบภัยตางๆ และทุพพลภาพ
โดยเบิกจายเงินตามระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยและ
ทุพพลภาพ พ.ศ. 2551 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม โดยจายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. สมาชิกประสบภัยตางๆ 
      - อุทกภัย 
      - วาตภัย 
      - อัคคีภัย 
      - โควิด-19 

 
364 

8 
1 

77 

 
1,088,160 

24,000 
3,000 

385,000 

 
53 
22 
1 
4 

 
158,500 
59,155 
3,000 

20,000 
2. ทุพพลภาพ 5 50,000 2 20,000 

รวม 455 1,550,160 82 260,655 

 จากตาราง สหกรณไดจายเงินแกสมาชิกท่ีประสบภัยตางๆ  และทุพพลภาพ  ในป 2564 
จํานวน 455 คน เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น  1,550 ,160 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 373 คน เปนเงิน 
1,289,505 บาท 

 ท้ังนี้ ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการ (ชุดท่ี 36) ไดประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติใหทําประกันภัยการเจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 
แบบกลุม กับบริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกคน (ณ เดือน
เมษายน 2564) ดังนี ้

 

 

 

รายการ 
ป  2564 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาเบี้ยประกันโควิด-19 13,258 2,651,600 
* 

  หมายเหตุ : จายจากเงินทุนสาธารณประโยชน จํานวน 2,351,600 บาท และเงินสํารองจาย
กรณีฉุกเฉินจําเปน จํานวน 300,000 บาท 
 
 10.3 จายเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน
และ ทุนการศึกษา ประจําป 2564  ไดพิจารณาใหทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก  ประจําป 2564 เพ่ือสนับสนุน
ทุนการศึกษา แกบุตรสมาชิกท่ีเรียนดีและมีความประพฤติดี ตามระเบียบฯ วาดวยการใชทุน
สาธารณประโยชนเพ่ือสงเสริม การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2547 จายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 
 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 

  หมายเหตุ :	จ่ายจากเงินทุนสาธารณประโยชน์	จ�านวน	2,351,600	บาท	และเงินส�ารองจ่าย

กรณีฉุกเฉินจ�าเป็น	จ�านวน	300,000	บาท

  10.3 จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมราชทัณฑ์	 จ�ากัด	 โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุน

สาธารณประโยชน์และทุนการศึกษา	ประจ�าปี	2564	ได้พิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก	ประจ�าปี	2564	

เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกที่เรียนดีและมีความประพฤติดี	 ตามระเบียบฯ	 ว่าด้วยการใช้ทุน

สาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก	พ.ศ.2547	จ่ายในปี	2564	เปรียบเทียบกับปี	2563	ดังนี้
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	 	 จากตาราง	สหกรณ์ได้จ่ายเงนิเพือ่เป็นทุนการศกึษาแก่บตุรสมาชกิ	ในปี	2564	จ�านวน	468	ทนุ	

เป็นเงิน	จ�านวนทั้งสิ้น	1,029,500	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	จ�านวน	10	ทุน	เป็นเงินจ�านวน	64,000	บาท	

  รวมจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2564 เป็นเงินจ�านวนทั้งส้ิน 8,897,760 บาท           

(แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 11. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการ

  11.1 จ่ายให้สมาชิกในโอกาสต่างๆ 

	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด	ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ	

ได้แก่	สมาชิกสมรส	สมาชิกอุปสมบท	สมาชิกคลอดบุตร	และกรณีบิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม	โดยได้

เบกิจ่ายเงินตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารจ่ายเงนิสวสัดกิารให้แก่สมาชกิในโอกาสต่างๆ	พ.ศ.2558	ตามระเบยีบฯ	ว่า

ด้วยทุนสวัสดิการ	พ.ศ.2558	ข้อ	5(2)	จ่ายในปี	2564	เปรียบเทียบกับปี	2563	ดังนี้

 

 10.2 จายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยตางๆ 
             สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชนและ
ทุนการศึกษา ประจําป 2564  ไดพิจารณาใหความชวยเหลือ แกสมาชิกท่ีประสบภัยตางๆ และทุพพลภาพ
โดยเบิกจายเงินตามระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพ่ือการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยและ
ทุพพลภาพ พ.ศ. 2551 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม โดยจายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. สมาชิกประสบภัยตางๆ 
      - อุทกภัย 
      - วาตภัย 
      - อัคคีภัย 
      - โควิด-19 

 
364 

8 
1 

77 

 
1,088,160 

24,000 
3,000 

385,000 

 
53 
22 
1 
4 

 
158,500 
59,155 
3,000 

20,000 
2. ทุพพลภาพ 5 50,000 2 20,000 

รวม 455 1,550,160 82 260,655 

 จากตาราง สหกรณไดจายเงินแกสมาชิกท่ีประสบภัยตางๆ  และทุพพลภาพ  ในป 2564 
จํานวน 455 คน เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น  1,550 ,160 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 373 คน เปนเงิน 
1,289,505 บาท 

 ท้ังนี้ ในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการ (ชุดท่ี 36) ไดประชุมครั้งท่ี 9/2564 เม่ือวันท่ี 
5 พฤษภาคม 2564 อนุมัติใหทําประกันภัยการเจ็บปวยดวยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) 
แบบกลุม กับบริษัท อาคเนยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ใหกับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกคน (ณ เดือน
เมษายน 2564) ดังนี ้

 

 

 

รายการ 
ป  2564 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาเบี้ยประกันโควิด-19 13,258 2,651,600 
* 

  หมายเหตุ : จายจากเงินทุนสาธารณประโยชน จํานวน 2,351,600 บาท และเงินสํารองจาย
กรณีฉุกเฉินจําเปน จํานวน 300,000 บาท 
 
 10.3 จายเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน
และ ทุนการศึกษา ประจําป 2564  ไดพิจารณาใหทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก  ประจําป 2564 เพ่ือสนับสนุน
ทุนการศึกษา แกบุตรสมาชิกท่ีเรียนดีและมีความประพฤติดี ตามระเบียบฯ วาดวยการใชทุน
สาธารณประโยชนเพ่ือสงเสริม การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2547 จายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 
 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน 
(ทุน) (บาท) (ทุน) (บาท) 

1.ทุนประจําป 2564 
  1.1 ประถมศึกษา 
  1.2 มัธยมศึกษา 
  1.3 อาชีวศึกษา 
  1.4 อุดมศึกษา 
2.ทุนตอเนื่อง 
  2.1 ประจําป 2559 
  2.2 ประจําป 2560 
  2.3 ประจําป 2561 
  2.4 ประจําป 2562 
  2.5 ประจาํป 2563 
  2.6 ประจาํป 2564 

 
247 
152 
20 
46 

 
- 
- 
1 
2 
- 
- 

 
370,500 
304,000 
60,000 

230,000 
 
 
 

30,000 
35,000 

- 
- 

 
257 
139 
29 
30 

 
- 
- 
1 
2 
- 
- 

 
385,500 
278,000 
87,000 

150,000 
 
 
 

30,000 
35,000 

- 
- 

รวม 468 1,029,500 458 965,500 

 จากตาราง สหกรณไดจายเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ในป 2564 จํานวน 468 
ทุน เปนเงิน จํานวนท้ังสิ้น 1,029,500 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 10 ทุน เปนเงินจํานวน 64,000 บาท  

 รวมจายเงินทุนสาธารณประโยชนในป 2564 เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 8,897,760  
บาท (แปดลานแปดแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 

 

 
         11.  การจายเงินทุนสวัสดิการ 
 11.1 จายใหสมาชิกในโอกาสตางๆ  
  สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดจายเงินทุนสวัสดิการ ใหแกสมาชิกในโอกาสตางๆ 
ไดแก สมาชิกสมรส สมาชิกอุปสมบท สมาชิกคลอดบุตร และกรณีบิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแกกรรม โดย
ไดเบิกจายเงินตาม หลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิกในโอกาสตางๆ พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ขอ 5(2) จายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. สมรส 
2. อุปสมบท 
3. คลอดบุตร 
4. บิดา/มารดาถึงแกกรรม 

103 
22 
35 

197 

206,000 
44,000 
70,000 

199,000 

71 
13 
46 

169 

142,000 
26,000 
92,000 

169,000 

รวม 357 519,000 299 429,000 
 

  จากตาราง สหกรณไดจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิกในโอกาสตางๆ ในป 2564 จํานวน 357 
คน เปนเงิน จํานวนท้ังสิ้น 519,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 58 คน เปนเงิน จํานวน 90,000 บาท  

 11.2 จายเพ่ือเปนสวัสดิการแกสมาชิกผูสูงอายุ 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือเปนสวัสดิการใหแก
สมาชิกผูสูงอายุ ตามหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกผูสูงอายุ  ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 ตาม
ระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ขอ 5(1) โดยจายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 
 

(ทุน) (บาท) (ทุน) (บาท) 
1.ทุนประจําป 2564 
  1.1 ประถมศึกษา 
  1.2 มัธยมศึกษา 
  1.3 อาชีวศึกษา 
  1.4 อุดมศึกษา 
2.ทุนตอเนื่อง 
  2.1 ประจําป 2559 
  2.2 ประจําป 2560 
  2.3 ประจําป 2561 
  2.4 ประจําป 2562 
  2.5 ประจาํป 2563 
  2.6 ประจาํป 2564 

 
247 
152 
20 
46 

 
- 
- 
1 
2 
- 
- 

 
370,500 
304,000 
60,000 

230,000 
 
 
 

30,000 
35,000 

- 
- 

 
257 
139 
29 
30 

 
- 
- 
1 
2 
- 
- 

 
385,500 
278,000 
87,000 

150,000 
 
 
 

30,000 
35,000 

- 
- 

รวม 468 1,029,500 458 965,500 

 จากตาราง สหกรณไดจายเงินเพ่ือเปนทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ในป 2564 จํานวน 468 
ทุน เปนเงิน จํานวนท้ังสิ้น 1,029,500 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 10 ทุน เปนเงินจํานวน 64,000 บาท  

 รวมจายเงินทุนสาธารณประโยชนในป 2564 เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 8,897,760  
บาท (แปดลานแปดแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) 

 

 
         11.  การจายเงินทุนสวัสดิการ 
 11.1 จายใหสมาชิกในโอกาสตางๆ  
  สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดจายเงินทุนสวัสดิการ ใหแกสมาชิกในโอกาสตางๆ 
ไดแก สมาชิกสมรส สมาชิกอุปสมบท สมาชิกคลอดบุตร และกรณีบิดาหรือมารดาของสมาชิกถึงแกกรรม โดย
ไดเบิกจายเงินตาม หลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิกในโอกาสตางๆ พ.ศ.2558 ตาม
ระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ขอ 5(2) จายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. สมรส 
2. อุปสมบท 
3. คลอดบุตร 
4. บิดา/มารดาถึงแกกรรม 

103 
22 
35 

197 

206,000 
44,000 
70,000 

199,000 

71 
13 
46 

169 

142,000 
26,000 
92,000 

169,000 

รวม 357 519,000 299 429,000 
 

  จากตาราง สหกรณไดจายเงินสวัสดิการใหแกสมาชิกในโอกาสตางๆ ในป 2564 จํานวน 357 
คน เปนเงิน จํานวนท้ังสิ้น 519,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 58 คน เปนเงิน จํานวน 90,000 บาท  

 11.2 จายเพ่ือเปนสวัสดิการแกสมาชิกผูสูงอายุ 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดจายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือเปนสวัสดิการใหแก
สมาชิกผูสูงอายุ ตามหลักเกณฑและวิธีการจายเงินสวัสดิการแกสมาชิกผูสูงอายุ  ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2563 ตาม
ระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ขอ 5(1) โดยจายในป 2564 เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 
 

	 	 	 จากตาราง	สหกรณ์ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ	ในปี	2564	จ�านวน	357	

คน	เป็นเงิน	จ�านวนทั้งสิ้น	519,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	จ�านวน	58	คน	เป็นเงิน	จ�านวน	90,000	บาท	
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  11.2 จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ

	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์	จ�ากดั	ได้จ่ายเงนิทนุสวสัดกิารเพือ่เป็นสวัสดกิารให้แก่สมาชกิ

ผู้สูงอายุ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ	ฉบับที่	2	พ.ศ.2563	ตามระเบียบฯ	ว่า

ด้วยทุนสวัสดิการ	พ.ศ.2558	ข้อ	5(1)	โดยจ่ายในปี	2564	เปรียบเทียบกับปี	2563	ดังนี้

รายการ 

ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

อายุครบ  60  ป บริบูรณ 236 6,143,000 204 5,044,000 

อายุครบ  65  ป บริบูรณ 107 749,000 105 733,000 

อายุครบ  70  ป บริบูรณ 55 550,000 47 470,000 

อายุครบ  75  ป บริบูรณ 46 690,000 50 750,000 

อายุครบ  80  ป บริบูรณ 41 820,000 29 570,000 

อายุครบ  85  ป บริบูรณ 8 200,000 8 200,000 

อายุครบ  90  ป บริบูรณ 1 30,000 1 30,000 

อายุครบ  95  ป บริบูรณ 0 0 2 120,000 

รวม 494 9,182,000 446 7,917,000 
 

  จากตาราง สหกรณไดจายเงินเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกผูสูงอาย ุในป 2564 จํานวน 494 คน 
เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 9,182,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 48 คน เปนเงินจํานวน 1,265,000 บาท   
 รวมจายเงินทุนสวัสดิการในป 2564 เปน เงินจํานวนท้ังส้ิน 9,701,000.-บาท (เกา
ลานเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถวน) 
 
12. การเพ่ิมหุนรายเดือนของสมาชิก 
  สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด สงเสริม ใหสมาชิกมีโอกาสไดออมเงิน เปนการสงวน
สวนแหงรายไดของตนไวในทางอันม่ันคง และไดรับผลประโยชนตามสมควร โดยกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิก
เพ่ิมหุนรายเดือน ไดมากกวาท่ีระเบียบฯ  กําหนด ท้ังนี้ ในป 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมการสงเงินคาหุนรายเดือน
มากกวาท่ีระเบียบฯ กําหนด เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
(บาท) 

สมาชิกขอเพ่ิมหุนรายเดือนมากกวา 
ท่ีระเบียบฯ กําหนด 

772 1,586,970 912 1,351,870 

  จากตาราง มีสมาชิกขอเพ่ิมคาหุนรายเดือนมากกวาท่ีระเบียบฯ กําหนด ในป 2564 จํานวน 772 
คน จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 1,586,970 บาท มีจํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 235,100 บาท   
 
         13.  การพัฒนาบุคลากรสหกรณ 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดสงเสริมใหกรรมการดําเนินการ  และเจาหนาท่ี ไดเขา
รับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา รวมกับองคกรหรือสถาบันการเงิน ตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการและ การ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เพ่ือเปนการเพ่ิม ทักษะ ความรู ความสามารถ  ใหกับ
กรรมการและเจาหนาท่ี ได นําความรูมาพัฒนาตนเองและหนาท่ีการงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ในป 2564 
มีเขาฝกอบรม ประชุม และสัมมนารวมกับกับหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

ลําดับ
ที ่

หนวยงานที่จัด ชื่อหลักสูตร 
ผูเขารวม 

(คน) 
หมายเหต ุ

1 กรมสงเสริมสหกรณ - กฎหมาย ปปง.กับผูมีหนาที่รายงาน (ออนไลน) 
- อบรมออนไลนระบบ MIS (ออนไลน) 

1 
2 

 

2 สํานักงานสหกรณจังหวัด
นนทบุรี รวมกับสหกรณออม

- แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง 1  

	 	 จากตาราง	สหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ	ในปี	2564	จ�านวน	494	คน	เป็น

เงินจ�านวนทั้งสิ้น	9,182,000	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	จ�านวน	48	คน	เป็นเงินจ�านวน	1,265,000	บาท		

  รวมจ่ายเงินทุนสวัสดิการในปี 2564 เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 9,701,000.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสน

หนึ่งพันบาทถ้วน)

 12. การเพิ่มหุ้นรายเดือนของสมาชิก

		 	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	 จ�ากัด	 ส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสได้ออมเงิน	 เป็นการสงวนส่วน

แห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง	และได้รับผลประโยชน์ตามสมควร	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกเพิ่มหุ้น

รายเดือนได้มากกว่าที่ระเบียบฯ	ก�าหนด	ทั้งนี้	 ในปี	 2564	มีสมาชิกขอเพิ่มการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าที่

ระเบียบฯ	ก�าหนด	เปรียบเทียบกับปี	2563	ดังนี้

รายการ 

ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

อายุครบ  60  ป บริบูรณ 236 6,143,000 204 5,044,000 

อายุครบ  65  ป บริบูรณ 107 749,000 105 733,000 

อายุครบ  70  ป บริบูรณ 55 550,000 47 470,000 

อายุครบ  75  ป บริบูรณ 46 690,000 50 750,000 

อายุครบ  80  ป บริบูรณ 41 820,000 29 570,000 

อายุครบ  85  ป บริบูรณ 8 200,000 8 200,000 

อายุครบ  90  ป บริบูรณ 1 30,000 1 30,000 

อายุครบ  95  ป บริบูรณ 0 0 2 120,000 

รวม 494 9,182,000 446 7,917,000 
 

  จากตาราง สหกรณไดจายเงินเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกผูสูงอาย ุในป 2564 จํานวน 494 คน 
เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 9,182,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 48 คน เปนเงินจํานวน 1,265,000 บาท   
 รวมจายเงินทุนสวัสดิการในป 2564 เปน เงินจํานวนท้ังส้ิน 9,701,000.-บาท (เกา
ลานเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถวน) 
 
12. การเพ่ิมหุนรายเดือนของสมาชิก 
  สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด สงเสริม ใหสมาชิกมีโอกาสไดออมเงิน เปนการสงวน
สวนแหงรายไดของตนไวในทางอันม่ันคง และไดรับผลประโยชนตามสมควร โดยกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิก
เพ่ิมหุนรายเดือน ไดมากกวาท่ีระเบียบฯ  กําหนด ท้ังนี้ ในป 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมการสงเงินคาหุนรายเดือน
มากกวาท่ีระเบียบฯ กําหนด เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
(บาท) 

สมาชิกขอเพ่ิมหุนรายเดือนมากกวา 
ท่ีระเบียบฯ กําหนด 

772 1,586,970 912 1,351,870 

  จากตาราง มีสมาชิกขอเพ่ิมคาหุนรายเดือนมากกวาท่ีระเบียบฯ กําหนด ในป 2564 จํานวน 772 
คน จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 1,586,970 บาท มีจํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 235,100 บาท   
 
         13.  การพัฒนาบุคลากรสหกรณ 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดสงเสริมใหกรรมการดําเนินการ  และเจาหนาท่ี ไดเขา
รับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา รวมกับองคกรหรือสถาบันการเงิน ตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการและ การ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เพ่ือเปนการเพ่ิม ทักษะ ความรู ความสามารถ  ใหกับ
กรรมการและเจาหนาท่ี ได นําความรูมาพัฒนาตนเองและหนาท่ีการงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ในป 2564 
มีเขาฝกอบรม ประชุม และสัมมนารวมกับกับหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

ลําดับ
ที ่

หนวยงานที่จัด ชื่อหลักสูตร 
ผูเขารวม 

(คน) 
หมายเหต ุ

1 กรมสงเสริมสหกรณ - กฎหมาย ปปง.กับผูมีหนาที่รายงาน (ออนไลน) 
- อบรมออนไลนระบบ MIS (ออนไลน) 

1 
2 

 

2 สํานักงานสหกรณจังหวัด
นนทบุรี รวมกับสหกรณออม

- แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง 1  

		 	 จากตาราง	มีสมาชิกขอเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนมากกว่าที่ระเบียบฯ	ก�าหนด	ในปี	2564	จ�านวน	772	

คน	จ�านวนเงินที่เพิ่มขึ้น	1,586,970	บาท	มีจ�านวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปี	2563	จ�านวน	235,100	บาท		
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 13. การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด	ได้ส่งเสริมให้กรรมการด�าเนินการ	และเจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ

การฝึกอบรม	 ประชุม	 สัมมนา	 ร่วมกับองค์กรหรือสถาบันการเงินต่างๆ	 ท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือด้าน

วิชาการและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ	ความรู้	ความสามารถ	ให้กับกรรมการและ

เจ้าหน้าที่	 ได้น�าความรู้มาพัฒนาตนเองและหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ	 ในปี	 2564	 มีเข้าฝึกอบรม	

ประชุม	และสัมมนาร่วมกับกับหน่วยงานต่างๆ	ดังนี้

รายการ 

ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

อายุครบ  60  ป บริบูรณ 236 6,143,000 204 5,044,000 

อายุครบ  65  ป บริบูรณ 107 749,000 105 733,000 

อายุครบ  70  ป บริบูรณ 55 550,000 47 470,000 

อายุครบ  75  ป บริบูรณ 46 690,000 50 750,000 

อายุครบ  80  ป บริบูรณ 41 820,000 29 570,000 

อายุครบ  85  ป บริบูรณ 8 200,000 8 200,000 

อายุครบ  90  ป บริบูรณ 1 30,000 1 30,000 

อายุครบ  95  ป บริบูรณ 0 0 2 120,000 

รวม 494 9,182,000 446 7,917,000 
 

  จากตาราง สหกรณไดจายเงินเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกผูสูงอาย ุในป 2564 จํานวน 494 คน 
เปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 9,182,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 48 คน เปนเงินจํานวน 1,265,000 บาท   
 รวมจายเงินทุนสวัสดิการในป 2564 เปน เงินจํานวนท้ังส้ิน 9,701,000.-บาท (เกา
ลานเจ็ดแสนหนึ่งพันบาทถวน) 
 
12. การเพ่ิมหุนรายเดือนของสมาชิก 
  สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ  จํากัด สงเสริม ใหสมาชิกมีโอกาสไดออมเงิน เปนการสงวน
สวนแหงรายไดของตนไวในทางอันม่ันคง และไดรับผลประโยชนตามสมควร โดยกําหนดหลักเกณฑใหสมาชิก
เพ่ิมหุนรายเดือน ไดมากกวาท่ีระเบียบฯ  กําหนด ท้ังนี้ ในป 2564 มีสมาชิกขอเพ่ิมการสงเงินคาหุนรายเดือน
มากกวาท่ีระเบียบฯ กําหนด เปรียบเทียบกับป 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ป  2564 ป  2563 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 
(บาท) 

สมาชิกขอเพ่ิมหุนรายเดือนมากกวา 
ท่ีระเบียบฯ กําหนด 

772 1,586,970 912 1,351,870 

  จากตาราง มีสมาชิกขอเพ่ิมคาหุนรายเดือนมากกวาท่ีระเบียบฯ กําหนด ในป 2564 จํานวน 772 
คน จํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึน 1,586,970 บาท มีจํานวนเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากป 2563 จํานวน 235,100 บาท   
 
         13.  การพัฒนาบุคลากรสหกรณ 
 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดสงเสริมใหกรรมการดําเนินการ  และเจาหนาท่ี ไดเขา
รับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา รวมกับองคกรหรือสถาบันการเงิน ตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการและ การ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  เพ่ือเปนการเพ่ิม ทักษะ ความรู ความสามารถ  ใหกับ
กรรมการและเจาหนาท่ี ได นําความรูมาพัฒนาตนเองและหนาท่ีการงานใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ในป 2564 
มีเขาฝกอบรม ประชุม และสัมมนารวมกับกับหนวยงานตางๆ ดังนี้ 

ลําดับ
ที่ 

หนวยงานที่จัด ชื่อหลักสูตร 
ผูเขารวม 

(คน) 
หมายเหต ุ

1 กรมสงเสริมสหกรณ - กฎหมาย ปปง.กับผูมีหนาที่รายงาน (ออนไลน) 
- อบรมออนไลนระบบ MIS (ออนไลน) 

1 
2 

 

2 สํานักงานสหกรณจังหวัด
นนทบุรี รวมกับสหกรณออม

- แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวง 1  

ทรัพยครูนนทบุรี จํากัด 
3 เขตพื้นที่สหกรณสมาชิก  

ชสอ.ภาคกลาง 
- ผูตรวจสอบกิจการสหกรณข้ันพื้นฐาน 
(หลักสูตร 1) 

1  

4 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด 

- การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับ
กรรมการและผูจัดการสหกรณ รุนที่ 13 
- การบริหารงานสหกรณในยุคโควิด-19 
(ออนไลน) 

2 
 
1 

 

5 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย 

- การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ กับ
ประเด็นรอนกฎกระทรวงที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 

2  

6 บริษัท ฟนลิค จํากัด - กฎหมายการฟอกเงิน สําหรับผูมีหนาที่รายงาน 
รุนที่ 15 (ออนไลน) 

2  

7 บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด  
(มหาชน) 

- การประชุมใหญสามัญผูถือหุนบริษัทฯ 1  

 

           14. การเผยแพรประชาสัมพันธบริการและสิทธิประโยชนท่ีสหกรณจัดใหสมาชิก  
                 สหกรณไดจัดทําคลิปวิดีโอ  เรื่องวัยทํางานการเงินราบรื่น  และเรื่อง เกษียณสําราญ ความยาว
เรื่องละ 5 นาที  เพ่ือประชาสัมพันธบริการและสิทธิประโยชนของสมาชิกโดยเผยแพร ใน website สหกรณ 
และ แจงไปยังเรือนจําทัณฑสถานทุกแหงเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2564  เพ่ือเผยแพรแกเจาหนาท่ีในเรือนจํา
ทัณฑสถานใหทราบถึงประโยชนในการเปนสมาชิกสหกรณ   และสมัครเปนสมาชิกตลอดจนรับสทิธิประโยชน
อยางครบถวนและท่ัวถึง ใชงบประมาณในการจัดทํา คลิปวีดีโอ เปนเงิน 50,000 บาท 
       
              15.  การตรวจสอบการควบคุมภายใน 
                     สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดดําเนินการตามโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิ
บาล โดยท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ไดแตงตั้งคณะทํางานควบคุมภายใน ใหมีหนาท่ีในการจัดทํา
แผนการตรวจสอบการควบคุมภายในของสหกรณ แลวรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการ
โดยตรง  
                    ท้ังนี้ คณะทํางานควบคุมภายใน ไดมีการประชุมเพ่ือตรวจสอบการควบคุมภายในตามแผนฯ 
ประจําป 2564 รวม 4 ครั้ง ผลการตรวจสอบ ปรากฏวา สหกรณฯ มีการดําเนินงานเปนไปตามแผนการ
ควบคุมภายใน อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และมติของ
คณะกรรมการดําเนินการ โดยไดรายงานผลการตรวจสอบใหท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบแลว 
 

  15. ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
      สหกรณมีชองทางการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร เพ่ือใหสมาชิกไดรับ

ทราบขอมูลขาวสารท่ีสําคัญอยางรวดเร็ว  เชน  การแจงสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร  การปรับหลักเกณฑการ
กูเงินสามัญใหม  การสรรหากรรมการดําเนินการ  วันประชุมใหญสามัญประจําป  การจายเงินปนผลฯ  เปนตน  
รวมท้ังไดเพ่ิมชองทางการติดตอกับสหกรณฯ  เพ่ือใหสมาชิกสอบถาม และแนะนําการใหบริการไดอยางรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1. เว็บไซต www.correctsaving.com   และระบบขอมูลสมาชิก 
2. เฟสบุคสหกรณ Facebook Page :  “สหกรณออมทรัพย กรมราชทัณฑ” 
3. Line@ Line ID : @correctsaving 
4. หนังสือ / ประกาศ / หลักเกณฑ จากสหกรณ 
5. ขอความทายใบเสร็จ 
6. ขอความสั้น  SMS 
7. ปดประกาศ ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด 

 14. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริการและสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์จัดให้สมาชิก 

																	สหกรณ์ได้จัดท�าคลิปวิดีโอ	เรื่องวัยท�างานการเงินราบรื่น	และเรื่องเกษียณส�าราญ	ความยาวเรื่อง

ละ	5	นาที		เพื่อประชาสัมพันธ์บริการและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยเผยแพร่	ใน	website	สหกรณ์	และ	แจ้ง

ไปยังเรือนจ�าทัณฑสถานทุกแห่งเมื่อวันที่	 12	มีนาคม	2564	 	 เพื่อเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในเรือนจ�าทัณฑสถานให้

ทราบถงึประโยชน์ในการเป็นสมาชกิสหกรณ์			และสมคัรเป็นสมาชกิตลอดจนรบัสทิธปิระโยชน์อย่างครบถ้วนและ

ทั่วถึง	ใช้งบประมาณในการจัดท�า	คลิปวีดีโอ	เป็นเงิน	50,000	บาท

 15. ตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

								 	 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	 จ�ากัด	 	 จัดต้ังข้ึนเพื่อให้ความช่วยเหลือและพึ่งพากันใน													

หมู่ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรมราชทัณฑ์	 โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งกรมราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงมหาดไทย														

ตราของสหกรณ์ฯ		จึงมีความสอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย		บัดนี้	คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเห็นว่า																			

กรมราชทัณฑ์ได้ประกาศใช้ตราแบบใหม่แล้ว		ดังนั้น		สหกรณ์ฯ	จึงควรเปลี่ยนตราของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับ

ตราของกรมราชทณัฑ์ในปัจจบุนั		คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ได้เสนอโครงการ	ประกวดตราสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	 จ�ากัด	 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ส ่งผลงานเข้าประกวด	 มีเงินรางวัลชนะเลิศ																													
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จ�านวน			10,000	บาท	และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟฟิก	และมัณฑนศิลป์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	

เป็นคณะกรรมการตัดสิน	และให้ค�าแนะน�า

	 ผลการประกวด	มีสมาชิกส่งผลงานเข้าประกวด		24	ราย		นางสาวนฤมล	กุลวราภรณ์	สังกัดเรือนจ�า

จังหวัดสุโขทัย	 สมาชิกเลขทะเบียน	 19155	 เป็นผู้ชนะเลิศ	 ได้รับรางวัล	 10,000	 บาท	 พร้อมเกียรติบัตร	 และ											

คณะกรรมการได้ปรับแก้ไขในรายละเอียดตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการตัดสิน	 เพื่อเสนอขออนุมัติแก้ไข															

ข้อบังคับสหกรณ์	และด�าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป	

*เป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน	ระหว่างวงกลมมีข้อความ

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์		จ�ากัด”	อยู่ด้านบน

และ	“The	Department	Of	Corrections	Saving

Cooperative,	LTD.”	อยู่ด้านล่าง

ภายในวงกลม	เป็นรูปมือจับประสานกันเป็นวงกลม

ถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	อันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

สีของตัวอักษร	ลายเส้นและพื้นหลัง	เป็นสีเลือดหมู

สื่อถึงกรมราชทัณฑ์		ด้านในวงกลมรูปมือจับประสาน	

เป็นตราสัญลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์	แสดงให้เห็นถึง

ความส�าคัญของหน่วยงานอันเป็นต้นสังกัดของมวล

สมาชิกสหกรณ์และความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่

มิอาจแยกจากกันได้ของกรมราชทัณฑ์

และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์		จ�ากัด

เป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน		

ระหว่างวงกลมมีข้อความ

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์”		

อยู่ด้านบน		และ		“จ�ากัด”		อยู่ด้านล่าง

ภายในวงกลมด้านในเป็นโล่ห์รูปอาร์ม		

ภายในอาร์มประกอบด้วยรูปสิงห์

อยู่ด้านบน		มีหนังสือ		กุญแจวางทับอยู่

ตรงกลาง		และช่อชัยพฤกษ์

รองรับอยู่ด้านล่าง

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด

ข้อ...ตราของสหกรณ ์ 

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ	ดังนี้

ข้อความเดิม

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด

ข้อ  2  ตราของสหกรณ ์ 

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ		ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความเดิม 

ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์ จํากดั 

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์ จํากดั 

ข้อ  2  ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูป  

ลกัษณะ  ดงันี ้

 

                  

     เป็นวงกลมสองวงซ้อนกนั  ระหวา่งวงกลมมีข้อความ 

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์”  อยูด้่านบน  และ  

“จํากดั”  อยูด้่านลา่ง 

ภายในวงกลมด้านในเป็นโลห์่รูปอาร์ม  ภายในอาร์ม

ประกอบด้วยรูปสงิห์อยูด้่านบน  มีหนงัสอื  กญุแจวาง

ทบัอยูต่รงกลาง  และช่อชยัพฤกษ์รองรับอยูด้่านลา่ง 

ข้อ...ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์ม ี

รูปลกัษณะ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

เป็นวงกลมสองวงซ้อนกนั ระหวา่งวงกลมมีข้อความ 

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์จํากดั” อยูด้่านบน 

และ “The Department Of Corrections Saving 

Cooperative, LTD.” อยูด้่านลา่ง 

ภายในวงกลม เป็นรูปมือจบัประสานกนัเป็นวงกลม 

ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความร่วมมือและช่วยเหลอืซึง่กนัและ

กนั อนัเป็นพลงัท่ียิ่งใหญ่ 

สขีองตวัอกัษร ลายเส้นและพืน้หลงั เป็นสเีลอืดหม ู

สือ่ถึงกรมราชทณัฑ์ 

ด้านในวงกลมรูปมือจบัประสาน เป็นตราสญัลกัษณ์ 

ของกรมราชทณัฑ์ แสดงให้เห็นถงึความสาํคญัของ 

หนว่ยงานอนัเป็นต้นสงักดัของมวลสมาชิกสหกรณ์ 

และความสมัพนัธ์ท่ียิ่งใหญ่มิอาจแยกจากกนัได้ของ 

กรมราชทณัฑ์และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์  จํากดั 

 
หมายเหตุ	:	*ตรา“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด”	แสดงรูปสีอยู่ด้านในปกหลัง
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 16. การตรวจสอบการควบคุมภายใน

																	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด	ได้ด�าเนินการตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	

โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ	ได้แต่งตัง้คณะท�างานควบคมุภายใน	ให้มหีน้าทีใ่นการจดัท�าแผนการตรวจ

สอบการควบคุมภายในของสหกรณ์	แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนินการโดยตรง	

										 	 ทัง้น้ี	คณะท�างานควบคมุภายใน	ได้มกีารประชมุเพือ่ตรวจสอบการควบคมุภายในตามแผนฯ	ประจ�า

ปี	2564	รวม	4	ครั้ง	ผลการตรวจสอบ	ปรากฏว่า	สหกรณ์ฯ	มีการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนการควบคุมภายใน	

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ภายใต้กฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 ค�าสั่ง	 และมติของคณะกรรมการ												

ด�าเนินการ	โดยได้รายงานผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการทราบแล้ว

  17.ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

							 	 สหกรณ์มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารที่ส�าคัญอย่างรวดเร็ว		เช่น		การแจ้งสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร		การปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ

ใหม่		การสรรหากรรมการด�าเนินการ		วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี		การจ่ายเงินปันผลฯ		เป็นต้น		รวมทั้งได้

เพิ่มช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์ฯ		เพื่อให้สมาชิกสอบถาม	และแนะน�าการให้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	ดังนี้

  1.	เว็บไซต์	www.correctsaving.com			และระบบข้อมูลสมาชิก

	 	 2.	เฟสบุ๊คสหกรณ์	Facebook	Page	:		“สหกรณ์ออมทรัพย์	กรมราชทัณฑ์”

	 	 3.	Line@	Line	ID	:	@correctsaving

	 	 4.	หนังสือ	/	ประกาศ	/	หลักเกณฑ์	จากสหกรณ์

	 	 5.	ข้อความท้ายใบเสร็จ

	 	 6.	ข้อความสั้น		SMS

	 	 7.	ปิดประกาศ	ณ	ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด
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  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
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รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จ�ากัด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564

5
เรื่อง...รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ  
 ประจ�ปี 2564
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  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม 
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6
เรื่อง...พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ		 	
	 ทางการเงิน	งบก�าไรขาดทุน	
	 และงบกระแสเงินสดประจ�าปี	2564
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



100

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
งบกำ ไรขาดทุน
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งบกำ ไรขาดทุน (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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งบกำ ไรขาดทุน (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบกระแสเงินสด
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ในปี  2564  หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ  เป็นดังนี ้    

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้  เฉลี่ยตลอดปี    ร้อยละ   6.43 ต่อปี

หัก  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  (ร้อยละ  9.80  ของดอกเบี้ยเงินให้กู้)   0.63 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้สุทธิ  ในปี  2564   คงเหลือ ร้อยละ   5.80 ต่อปี

    

7
เรื่อง...พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
      ประจ�ปี 2564

	 	 จากผลการด�าเนินงานในปี	2564	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด	มีก�าไรสุทธิ		จ�านวน		

341,504,228.17	 	 บาท	 	 คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาแล้ว	 	 เห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามเง่ือนไข											

ในข้อบังคับสหกรณ์		ข้อ		24		เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี		2564		ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่  7

เรื่อง  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป  2564

               จากผลการดําเนินงานในป 2564 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด มีกําไรสุทธิ  จํานวน  341,504,228.17  บาท  

     คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลว  เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิตามเงื่อนไข  ในขอบังคับสหกรณ  ขอ  24  เพื่อเสนอตอที่

     ประชุมใหญสามัญประจําป  2564  ดังตอไปนี้

% 341,504,228.17  % 317,378,470.86 

 - ทุนสํารอง(ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 10.01 34,207,406.92     11.14 35,369,099.36    

   ยอดสะสม ณ.กย.64 =  390,664,769.83 บาท )

 - คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ(ไมเกินรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ 0.01 30,000.00           0.01 30,000.00          

    แตไมเกิน 30,000.00 บาท)

- เงินปนผลตามหุน(ไมเกินรอยละ 10 ตามกฎกระทรวง) 67.83 6.60% 231,626,805.25  66.93 6.60% 212,429,554.00 

- เงินเฉลี่ยคืน(ตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู 14.16 9.80% 48,364,016.00    13.64 9.80% 43,297,817.50   

    ไดชําระแกสหกรณในระหวางป)

- โบนัสกรรมการและเจาหนาที(่ไมเกินรอยละ 10 1.34 4,576,000.00       1.34 4,252,000.00      

    ของกําไรสุทธ)ิ

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล (ไมเกินรอยละ 2 0.00 -                    0.00 -                   

    แหงทุนเรือนหุน ณ วันสิ้นป  =  3,692,657,570.00 บาท )

   ยอดคงเหลือ ณ.กย.64 =  2,240,504.03 บาท 

- ทุนเพื่อการศึกษาอบรม (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 0.00 -                    0.00 -                   

   ยอดคงเหลือ ณ.กย.64 =  1,595,111.70 บาท 

- ทุนสาธารณประโยชน (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 2.64 9,000,000.00       1.58 5,000,000.00      

   ยอดคงเหลือ ณ.กย.64=  0.00  บาท

- ทุนสวัสดิการ (ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 2.99 10,200,000.00     2.52 8,000,000.00      

   ยอดคงเหลือ ณ.กย.64 = 965,350.00 บาท

-ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1.02 3,500,000.00       2.84 9,000,000.00      

   ยอดคงเหลือ ณ.กย.64 =  28,000,000.00 บาท

รวมประมาณการจัดสรรกําไร 100.00 341,504,228.17  100.00 317,378,470.86 

การวิเคราะหอัตราดอกเบี้ยเงินกู  ในป  2564  หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกไดรับ  เปนดังนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู  เฉลี่ยตลอดป รอยละ 6.43 ตอป

หัก  เงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก  (รอยละ  9.80  ของดอกเบี้ยเงินใหกู) 0.63 ตอป

อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูสุทธิ  ในป  2564   คงเหลือ รอยละ 5.80 ตอป

รายการ
กําไรสุทธิประจําป 2564 กําไรสุทธิประจําป 2563
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การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ในปี  2564  หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ  เป็นดังนี ้    

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้  เฉลี่ยตลอดปี    ร้อยละ   6.43 ต่อปี

หัก  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก  (ร้อยละ  9.80  ของดอกเบี้ยเงินให้กู้)   0.63 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้สุทธิ  ในปี  2564   คงเหลือ ร้อยละ   5.80 ต่อปี

    

1.34 % 15.64 %1.02 % เป็นของสมาชิก 81.99 %

เป็นทุนต่างๆของสมาชิก 15.64 %

เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 1.34 %

เป็นของสหกรณ์ 1.02 %

เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 0.01%
0.01 %

กราฟแสดงการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2564

  เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ

มติที่ประชุม 

81.99 %

      การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี  2564 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี ้      

 1. เป็นของสมาชิกสหกรณ์    ร้อยละ  81.99  ของก�าไรสุทธิ   

  1.1 เงินปันผล  (ร้อยละ  67.83)            231,626,805.25  บาท   

  1.2 เงินเฉลี่ยคืน  (ร้อยละ  14.16)  48,364,016.00  บาท    279,990,821.25 บาท

             

 2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก    ร้อยละ  15.64  ของก�าไรสุทธิ   

  2.1 ทุนส�ารอง  (ร้อยละ  10.01)   34,207,406.92  บาท   

  2.2 ทุนสาธารณประโยชน์  (ร้อยละ  2.64)   9,000,000.00   บาท   

  2.3 ทุนสวัสดิการ  (ร้อยละ  2.99)  10,200,000.00  บาท 53,407,406.92  บาท

             

 3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้อยละ  1.34  ของก�าไรสุทธิ    

     - โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  (ร้อยละ  1.34)      4,576,000.00 บาท

             

 4 เป็นของสหกรณ์   ร้อยละ 1.02 ของก�าไรสุทธิ    

     - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ (ร้อยละ 1.02)          3,500,000.00  บาท 

 5. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์    ร้อยละ  0.01 ของก�าไรสุทธิ       30,000.00 บาท

                            รวม     341,504,228.17 บาท
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  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

8

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ข้อ	11	วรรคแรก	ก�าหนดไว้ว่า	“ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่งๆ	 ไว้ตามท่ีจ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน	 วงเงินซึ่งก�าหนดไว	้								
ดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
	 ประกอบกับ	ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	ลงวันที่	30	เมษายน	2561	ดังนี้
	 ข้อ	7		หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์
	 	 7.2		หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
	 	 	 7.2.1	 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นท่ีช�าระแล้วรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์ตามงบ
ทดลอง	ณ	วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
	 	 	 7.2.2	 ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค�านวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์	 แยกตาม
ประเภทของสหกรณ์	ดังนี้
	 	 	 	 	 		 (1)	ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์	 ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์
ไม่เกิน	1.5	เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์
	 ข้อ	8	วิธีปฏิบัติ	ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์น�าเสนอวาระการก�าหนดวงเงินการกู้ยืม
ของสหกรณ์ให้ทีป่ระชมุใหญ่พจิารณา	เม่ือทีป่ระชมุใหญ่มมีตใิห้ความเหน็ชอบก�าหนดวงเงนิการกูย้มืของสหกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดวงเงินสูงกว่าหรือต�่ากว่าหรือเท่ากับปีก่อนให้สหกรณ์ยื่นเสนอขอความเห็นชอบต่อ														
นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน	30	วัน	นับแต่วันประชุมใหญ่	หากสหกรณ์ใดไม่ยื่นขอความเห็นชอบภายในก�าหนด
เวลา	ให้ถอืเป็นข้อบกพร่องทีน่ายทะเบียนสหกรณ์จะต้องสัง่การให้คณะกรรมการด�าเนนิการยืน่ขอความเหน็ชอบ
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป
	 ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	สหกรณ์ฯ	มีรายละเอียด	ดังนี้
	 1.	มีทุนเรือนหุ้น		จ�านวน	3,692,657,570.00	บาท	
	 2.	มีทุนส�ารองของสหกรณ์	 	จ�านวน	390,664,769.83	บาท
	 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์		สามารถก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกันได้สูงสุด	จ�านวน		
6,124	ล้านบาท
	 ส�าหรับวงเงินกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ฯ	 	 ในปี	 2564	 ที่ประชุมใหญ่สามัญ														
ประจ�าปี	2563	ได้ก�าหนดไว้	จ�านวน	800	ล้านบาท	ดังนั้น	ในปี	2565	เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	 ด้วยความคล่องตัว	 จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2564	
พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันประจ�าปี	2565	เป็นเงินจ�านวน	800	ล้านบาท	เท่าเดิม

เรื่อง...พิจารณากำ�หนดวงเงินกำู้ยืม
 หรือกำารค�้าประกำัน ประจ�ปี 2565
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9

  เพื่อให้การด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จ�ากัด ได้ก้าวหน้าต่อไปอย่าง          

มัน่คง ตามรากฐานแนวทางท่ีผูก่้อตัง้และผูบ้รหิารในอดตีสบืทอดเจตนารมย์ด�าเนนิการพฒันาและส่งเสรมิให้

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด เป็นองค์กรทีต่อบสนองวตัถปุระสงค์ของการจัดต้ังสหกรณ์อย่างแท้จรงิ

และเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป สหกรณ์ฯ ได้ก�าหนดแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2563 -2565 เพื่อเป็น

ทิศทางในการด�าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ และในรอบปี 2564                        

ได้ด�าเนินการโครงการต่างๆภายใต้ 4 ภารกิจ   ดังนี้

แผนกลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด ประจำ�ปี  2563 - 2565

--------------------------

เรื่อง...รายงานผลการด�เนินการตามแผนกลยุทธ์ 2564
      และอนุมัติประมาณการรายได้-รายจำ่ายประจำ�ปี 2565

	 	 เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว		สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด		ได้ก�าหนดภารกิจ

ไว้		4		ประการ		ดังนี้

 ภารกิจที่  1 สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมาชิกและองค์กร

 ภารกิจที่  2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล  

   และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0

 ภารกิจที่  3 เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก

 ภารกิจที่  4 ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม

วิสยัทศัน์
เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล  การเงินเข้มแข็ง  

การบริหารโปร่งใส  พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการรณรงค์

และประชาสัมพันธ์ให้

สมาชิกถือหุ้นราย

เดือนตามเกณฑ์		

มากกว่าเกณฑ์และ

รณรงค์ให้ถือหุ้นอย่าง

ต่อเนื่อง	(แม้จะครบ

ก�าหนดที่สามารถงด

ส่งค่าหุ้นได้)

1.	จัดท�าเอกสารเผยแพร่

และประชาสัมพันธ์			ให้

สมาชิกเห็นถึงความส�าคัญ

ของการออมโดยการถือหุ้น

ไว้กับสหกรณ์		รวมทั้งสิทธิ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

สวัสดิการที่มากกว่า

2.	เมื่อถึงช่วงเวลาที่สมาชิก

จะได้ปรับเงินเดือนขึ้น

ประจ�าปี			ให้ส่งเอกสาร

แจ้งให้สมาชิกทราบว่า

สมาชิกจะต้องออมค่าหุ้น

เพิ่ม			ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์

ก�าหนด

สมาชิกอย่างน้อย		

3%	ของจ�านวน

สมาชิกทั้งหมด		ส่ง

ค่าหุ้นมากกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนด

ทุกปี ด�าเนินการแล้ว

ปี	2564	มี

สมาชิกขอเพิ่ม

การถือหุ้น

จ�านวน

	772ราย

-

กลยุทธ์ที่		2					 เพิ่มจ�านวนสมาชิก		(1		โครงการ)

โครงการ
ประชาสัมพันธ์	
และเชิญชวนให้
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่		สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์	

ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่	
ออกเชิญชวนและรับ
สมัครข้าราชการบรรจุ
ใหม่		ให้สมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์

จ�านวน	80%	ของ
ข้าราชการที่บรรจุ
ใหม่		สมัครเข้าเป็น
สมาชิก

- ทุกปี ด�าเนินการแล้ว

ปี	2564	มีผู้

สมัคร

277	ราย

ภารกิจที่  1 สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมาชิกและองค์กร (5  กลยุทธ์)

กลยุทธ์ที่		1	 กระตุ้นให้สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ก�าหนด				และเปิดโอกาสให้สมาชิก	

	 	 ถือหุ้นมากกว่าเกณฑ์ตามที่สหกรณ์ก�าหนดได้			รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้สมาชิกถือหุ้นต่อเนื่อง	

	 	 ในระยะยาว	(1		โครงการ)
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

กลยุทธ์ที่		3					 ขยายฐานการรบัฝากเงนิไปยงัสมาชกิและสมาชกิสมทบทัว่ประเทศ		รวมทัง้พฒันารปูแบบหรอื

ผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากของสหกรณ์ให้หลากหลาย		(1	โครงการ)

- ทุกปี 	 ด�าเนินการ	

	 แล้ว

	 ปี	2564		

	 สมาชิกเปิด	

	 บัญชีเงินฝาก

	 156	ราย

1.	โครงการเงิน

	 รับฝากรายเดือน			

	 โดยหักจาก

	 เงินเดือน

1.	รณรงค์ให้สมาชิกเปิด	

	 บัญชีเงินฝากกับ	 	

	 สหกรณ์

2.	ประชาสัมพันธ์ให้		

	 สมาชิกทราบ

1.	ปีบัญชี	2563		มี		

	 สมาชิกเปิดบัญชี	 	

	 เงินฝากแบบหัก	 	

	 รายเดือนเพิ่ม		 	

	 อย่างน้อย	100	คน		

2.	ปีบัญชี	2564		มี		

	 สมาชิกเปิดบัญชี	 	

	 เงินฝากแบบหัก	 	

	 รายเดือนเพิ่ม		 	

	 อย่างน้อย	100	คน		

3.	ปีบัญชี	2565		มี		

	 สมาชิกเปิดบัญชี	 	

	 เงินฝากแบบหัก	 	

	 รายเดือนเพิ่ม		 	

	 อย่างน้อย	100	คน		

กลยุทธ์ที่		4					 จัดโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ		(3		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการจัดท�าแผน	
	 ควบคุมภายในและ	
	 การบริหารความ		
	 เสี่ยง

1.	แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อ	
	 จัดท�าแผนควบคุม	
	 ภายในและการบริหาร	
	 ความเสี่ยง
2.	คณะท�างานศึกษาราย	
	 ละเอียด	และจัดท�า	
	 แผนควบคุมภายในและ	
	 การบริหารความเสี่ยง

1.	สหกรณ์มีแผน	
	 ควบคุมภายใน	
	 และการบริหาร	
	 ความเสี่ยง
2.	มีการทบทวน	
	 แผนควบคุม	
	 ภายในและแผน	
	 บริหารความ	
	 เสี่ยงทุกปี

ทุกปี

ทุกปี

- 1.ด�าเนินการ						
		แล้ว

2.ด�าเนินการ												
		แล้ว
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	แต่งตั้งคณะกรรมการ	
	 บริหารเงินของสหกรณ์			
	 จากกรรมการด�าเนิน	
	 การ		เพื่อให้มีหน้าที่	
	 พิจารณาและเสนอ	
	 แนวทางในการบริหาร	
	 เงิน	สภาพคล่อง		รวม	
	 ทั้งแผนงานทางการเงิน	
	 และการลงทุนต่อคณะ	
	 กรรมการด�าเนินการ
2.	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่	 	
	 สหกรณ์	เป็นคณะ	
	 ท�างานด้านการบริหาร	
	 เงิน		เพื่อศึกษาราย	
	 ละเอียด	ข้อมูลและ	
	 นโยบายด้านการเงินต่อ	
	 คณะกรรมการบริหาร	
	 เงิน
3.	ประชุมพิจารณา
	 สถานการณ์ทางการเงิน	
	 ภายนอกและภายใน	
	 สหกรณ์	เพื่อเสนอ	
	 แนวทางในการบริหาร	
	 เงิน

2.	โครงการบริหาร	
	 การเงินของ	
	 สหกรณ์

1.	สหกรณ์ฯ	มี
	 คณะกรรมการ	 	
	 บริหารเงินของ	 	
	 สหกรณ์		
2.	สหกรณ์ฯ	มี
	 คณะท�างานด้าน	 	
	 การบริหารเงิน		

ทุกปี

3.	โครงการปรับปรุง		
	 บริการ	สินเชื่อ	 	
	 ประเภทต่างๆ	ให้		
	 เหมาะสมกับฐานะ	
	 การเงินของ	 	
	 สหกรณ์และสภาพ	
	 เศรษฐกิจใน	 	
	 ปัจจุบัน

1.	ปรับปรุงเพดานวงเงิน	
	 การให้กู้เงินและระยะ	
	 เวลาการช�าระเงินของ	
	 เงินกู้ประเภทต่างๆ
2.	วิเคราะห์และจัดเก็บ	
	 ความต้องการและความ	
	 พึงพอใจในการจัดสิน	
	 เชื่อประเภทต่างๆ
3.	พิจารณาสินเชื่อประเภท	
	 ต่างๆ	ตามความ
	 เหมาะสมทางการเงิน	
	 ของสหกรณ์และความ	
	 ต้องการของสมาชิก

มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์การ
ให้สินเชื่อ

1.ด�าเนินการ
แล้ว

2.ด�าเนินการ
แล้ว

	3.ปี2564	
	มีการประชุม										
	4	ครั้ง

-

ทุกปี ด�าเนินการ

แล้ว

ปี2564	

ปรับปรุง

เพดานและ

ระยะเวลา

การช�าระเงิน

การกู้กรณี

ฉุกเฉิน

-
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

กลยุทธ์ที่		5					 การบริหารจัดการที่ดินของสหกรณ์		(2		โครงการ)

1.โครงการปรับปรุง	
ภูมิทัศน์ที่ดินของ
สหกรณ์

1.	แต่งตั้งคณะท�างาน/	
	 อนุกรรมการด้านการ	
	 บริหารจัดการที่ดิน		เพื่อ	
	 พิจารณาแผนการ	
	 บริหาร	จัดการที่ดิน
2.	ถมดิน	และปรับปรุง
	 ภูมิทัศน์โดยรอบที่ดิน
3.	ล้อมรั้ว	
4.	ท�าป้าย

คณะท�างาน/อนุกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการ
ที่ดิน			พิจารณาจัดท�า
แผนการก่อสร้างส�านักงาน	
และการสะสมทุนเพื่อ
ก่อสร้างส�านักงาน

สหกรณ์ฯ	ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที่ดิน	ถมดิน	
ล้อมรั้วและท�าป้าย
เรียบร้อย

- ชะลอการด�าเนิน
การตามแผนงาน
นี้ไว้ก่อน		(โดย
ไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณที่ตั้ง
ไว้)

2.	โครงการสะสมทุน	
เพื่อก่อสร้าง	
ส�านักงานสหกรณ์

สหกรณ์ฯ	มีแผนการ
บริหารจัดการที่ดิน		
เสนอให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญ	
ประจ�าปี	2564	
พิจารณา

คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็น
ควรสะสมทุนเพื่อ
ขยายกิจการให้
เพียงพอก่อน		
โดยจัดสรรจาก
ก�าไรสุทธิ	
ประมาณ	3%	
จนกว่าจะมี
จ�านวนเงินทุน
สะสมเพื่อขยาย
กิจการมากพอ
จ�านวนที่คณะ
กรรมการในปีนั้น
จะเห็นควร	

-

ภารกิจที่  2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0  

1.	โครงการส่งเสริม		
	 ความรู้
	 คณะกรรมการ	 	
	 ด�าเนินการ		เพื่อ	 	
	 สร้างความเข้าใจ	 	
	 และรับทราบ	 	
	 บทบาทหน้าที่ตาม
	 หลักธรรมาภิบาล

			กรรมการเข้าร่วมประชุม/
อบรม/		สัมมนา		เกี่ยวกับการ
บริหารสหกรณ์ตามหลักธรรมา-
ภิบาล		ที่หน่วยงานต่างๆ	
ได้จัดขึ้น

กรรมการ
ด�าเนินการ
ทุกคน

		ค่าลงทะเบียน		
ในวงเงินไม่เกิน	
150,000.-	บาท

เมื่อมีการ

จัดอบรม/

สัมมนา

ต่างๆ

ปี	2564	

ไม่มีการจัด

เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาด

ชองเชื้อไวรัส	

โคโรน่า	2019

1,000,000	

บาท

 (11  กลยุทธ์)

กลยุทธ์ที่		1					 เสริมสร้างสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล			(3		โครงการ)

-

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล



130

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

2.โครงการส่งเสริมให้	
	 กรรมการเข้าร่วม		
	 การประชุม			 	
	 สัมมนาหรือเข้ารับ	
	 การอบรม

3.	โครงการสัมมนา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์		
เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและรับทราบ
บทบาทหน้าที่	เพื่อ
บรรลุตัวชี้วัด/เป้า
หมายของสหกรณ์
ตามหลักธรรมาภิบาล

			สนับสุนุนให้กรรมการเข้า
ร่วมประชุม		สัมมนา		หรือ
อบรมตามที่หน่วยงานต่างๆ	
ได้จัดขึ้น				ในเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ
ด�าเนินการ
อย่างน้อย	
10%

ไม่เกินงบประมาณ
ในหมวดค่า
ฝึกอบรมกรรมการ
เจ้าหน้าที่ของ
แต่ละปี

เมื่อมีการ

จัดอบรม/

สัมมนา

ต่างๆ

ด�าเนินการแล้ว

ปี	2564เข้ารับ

การประชุม	

สัมมนา

ออนไลน์	

จ�านวน	9	ครั้ง

	 สนับสุนนให้ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์		ได้เข้าร่วม
ประชุม		สัมมนา	หรืออบรม
ในหัวข้อหรือหลักสูตรที่เหมาะ
สมกับหน้าที่		เพื่อประโยชน์ใน
การน�ากลับมาปฏิบัติงานสหกรณ์
เพื่อบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของ
สหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล

ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่	อย่าง
น้อย	50%

ไม่เกินงบประมาณ
ในหมวดค่าฝึก
อบรมกรรมการ
เจ้าหน้าที่ของ
แต่ละปี

ปี	2564	

ไม่มีการจัด

เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาด

ชองเชื้อไวรัส	

โคโรน่า	2019

ในปีบัญชี	2564		มีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้สอย		รายการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่	จ�านวน	1,642	บาท	
																					และค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ	จ�านวน	3,930		บาท

กลยุทธ์ที่		2					 จัดให้มีระบบงานด้านสารบรรณและระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นระบบ			

	 	 (3		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการพัฒนา	 	
	 ระบบงาน	 	
	 สารบรรณ

2.โครงการ	5	ส.

1.	ศึกษาและจัดหา			
	 ระบบงานสารบรรณ	
	 เพื่อน�ามาใช้ในการ	
	 ปฏิบัติงานสหกรณ์	

มีระบบงาน
สารบรรณใช้ใน
การปฏิบัติงาน

1.	จัดให้มีการจัดเก็บ	
	 เอกสารและสถานที่	
	 ท�างานให้สะอาด		
	 เรียบร้อย	และสวยงาม			
	 อย่างน้อย	ปีละ	1	ครั้ง		

ในวงเงิน	
200,000.-	

บาท

ด�าเนินการแล้วปี	2563

มีการท�ากิจกรรม	
5	ส.	อย่างน้อย	
ปีละ	1	ครั้ง

ทุกปี ด�าเนินการแล้วในวงเงิน	

100,000.-	

บาท
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กลยุทธ์ที่		3					 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม	(2		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการส่งเสริม		
	 ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ	
	 การฝึกอบรมใน	 	
	 หลักสูตรทีเ่หมาะสม	
	 กับหน้าที่

2.	โครงการศึกษา
	 ดูงานสหกรณ์หรือ	
	 สถาบันการเงินอื่น

		สนับสุนนให้ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์				ได้เข้า
ร่วมประชุม		สัมมนา		หรือ
อบรมในหัวข้อหรือหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับหน้าที่				เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
สหกรณ์

	 ศึกษาดูงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่น	
เพื่อรับทราบการด�าเนินงาน	
แลกเปลี่ยนประสบการณ์		
และเพื่อสร้างมิตรภาพใน
การเชื่อมโยงองค์กร

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์อย่างน้อย	
25%	ได้เข้ารับ
การอบรม

ศึกษาดูงานสหกรณ์
ออมทรัพย์หรือ
สถาบันการเงินอื่น	
อย่างน้อย			1	ครั้ง

ไม่เกินงบประมาณ
ในหมวดค่าฝึก
อบรมกรรมการ
เจ้าหน้าที่ของ
แต่ละปี

ไม่เกิน	
10,000.-	บาท	

ต่อครั้ง

ปี	2564		งด
การดูงานนอก
สถานที่

เมื่อหน่วย

งานต่างๆ	

เชิญให้เข้า

ร่วมอบรม/

สัมมนา	

และ

สหกรณ์

เห็นว่า	

เหมาะสม

ปี	2564	

ไม่มีการจัด

เนื่องจาก

สถานการณ์การ

แพร่ระบาดชอง

เชื้อไวรัส	โคโรน่า	

2019

มี.ค-เม.ย.

2564

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

3.	โครงการพัฒนา	 	
	 ระบบการจัดเก็บ		
	 ข้อมูลและเอกสาร	
	 ของสหกรณ์

1.	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่	 	
	 สหกรณ์		เป็น
	 คณะกรรมการตรวจ	
	 สอบและคัดแยกเอกสาร			
	 เพื่อเสนอขออนุมัติ	
	 ท�าลาย		ส่วนเอกสารที่	
	 ต้องเก็บรักษาตาม	
	 ระเบียบให้จัดเก็บเป็น	
	 หมวดหมู่ให้ชัดเจน	เป็น	
	 ระเบียบ	และปลอดภัย
2.		ศึกษาและจัดหา			
	 ระบบการจัดเก็บข้อมูล	
	 และเอกสารส�าคัญของ	
	 สหกรณ์
3.	จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์		
	 อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้	
	 งานระบบการจัดเก็บ	
	 เอกสาร

มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและเอกสาร
ของสหกรณ์
พร้อมทั้งอุปกรณ์
เกี่ยวเนื่องในการใช้
งานระบบ

ในวงเงิน	
200,000.-	

บาท

ปี	2564 ด�าเนินการแล้ว
มีค่าใช้จ่ายจัดท�า
โปรแกรมและ
เครื่องมือ	เป็นเงิน	
109,890		บาท
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กลยุทธ์ที่		4					 ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้		ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์			รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้	

	 	 แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะได้		(3		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการสัมมนา	
	 สมาชิกสัญจร			
	 หรือโครงการ	
	 คณะกรรมการ	
	 ด�าเนินการ	
	 พบปะสมาชิก			
	 เพื่อสร้างความ	
	 เข้าใจและรับ	
	 ทราบบทบาท	
	 หน้าที่	เพื่อ	
	 บรรลุ	 ตัวชี้วัด/	
	 เป้าหมายของ	
	 สหกรณ์

	 จัดท�าโครงการสัมมนา
สมาชิกสัญจร	หรือ
โครงการคณะกรรมการ
ด�าเนินการพบปะสมาขิก	
หรือสมาชิกสัมพันธ์			หรือ
ในรูปแบบต่างๆ		โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้สมาชิกมีความ
รู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์			
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้พบปะกัน		รวมถึงได้
พบปะคณะกรรมการ
ด�าเนินการ			เพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น		และ
รับฟังข้อเสนอแนะ

1.จัดสัมมนา						
	 อย่างน้อย		
	 1	โครงการ		
2.ต้องมีสมาชิก	
	 ได้ร่วม		
	 กิจกรรม	ไม่	
	 น้อยกว่า	80		
	 คน	
3.สมาชิกต้องมา	
	 จากหลาก	
	 หลายหน่วย	
	 งาน	ไม่น้อย	
	 กว่า	8	แห่ง	

ค่าใช้จ่ายใน
การจัดสัมมนา		
ในวงเงิน	ปี
ละ	500,000	
บาท				
จ่ายจากหมวด	
ค่าสัมมนา
สมาชิกสัญจร

ปีละ	1	ครั้ง 	 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา	ปี	
2564คณะกรรมการ
จึงได้พิจารณาเปลี่ยน
จากการจัดสัมมนา
สมาชิกสัญจร	เป็นการ
มอบเงินเพื่อจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ให้ทัณฑสถานโรง
พยาบาลราชทัณฑ์และ
โรงพยาบาลสนามเป็น
เงิน	600,000	บาท

1.	จัดท�าแผ่นพับ		V.D.O		
	 หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์			
	 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยว	
	 กับสหกรณ์		เช่น	การ	
	 ออมเงิน	เงินฝากสหกรณ์			
	 ประโยชน์ของการออม	
	 หุ้น		และการเป็นสมาชิก	
	 สหกรณ์ฯ	เป็นต้น
2.	เผยแพร่ให้กับเรือนจ�า/	
	 ทัณฑสถานต่างๆ	ผ่าน	
	 การประชุมประจ�าเดือน	
	 ของเรือนจ�า/ทัณฑสถาน

2.	โครงการเผยแพร่	
	 ข่าวสารและ	
	 ความรู้ด้าน	
	 สหกรณ์แก่	
	 สมาชิก

3.	โครงการสัมมนา	
	 เพื่อให้ความรู้		
	 ความเข้าใจเกี่ยว	
	 กับกฎหมาย	
	 ข้อบังคับและ	
	 ระเบียบ

			มีแผ่นพับ	
V.D.O	หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	
เผยแพร่เรื่อง
การออม
เงิน		และ
ประโยชน์ของ
การเป็นสมาชิก
สหกรณ์		จัดส่ง
ให้เรือนจ�าและ
ทัณฑสถานทั่ว
ประเทศ	

ในวงเงิน	
100,000.-	บาท

			ด�าเนินการแล้ว
ปี	2564
จัดท�าคลิปวีดีโอให้
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิก	
บริการทางการเงิน
และช่องทางติดต่อกับ
สหกรณ์

3.จัดท�าช่องทางสื่อสาร 
	 กับสมาชิกเพื่อให้ความ	
	 รู้	เกี่ยวกับกฎหมาย		
	 ข้อบังคับและระเบียบ	
	 แก่สมาชิก			ผ่าน		
	 เว็บไซต์สหกรณ์และ	
	 ระเบียบแก่สมาชิก

			สมาชิกที่
เข้าชมเว็บไซต์
สหกรณ์	
สามารถศึกษา
และเรียกดูข้อ
บังคับ	ระเบียบ
สหกรณ์ได้

ม.ค.-มี.ค	
2564

		เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา	จึง
มิได้มีการพิจารณาจัด
อบรม/สัมมนา		และ
เปลี่ยนเป็นการสื่อสาร
ทางเว็บไซต์แทน

-

ทุกปี
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กลยุทธ์ที่		5					 พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการและคณะท�างานต่างๆ		(1		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการศึกษา	 	
	 ปรับปรุงโครงสร้าง	
	 ของคณะกรรมการ	
	 ด�าเนินการ			โดย		
	 การแบ่งการท�างาน	
	 เป็นคณะกรรมการ				
	 คณะอนุกรรมการ	
	 และคณะท�างาน
	 ต่าง	ๆ		ให้เหมาะสม	
	 และสอดคล้องกับ	
	 นโยบายของ	 	
	 สหกรณ์

		ทบทวนโครงสร้างและ
หรือการแต่งตั้ง		
คณะกรรมการย่อย		
คณะอนุกรรมการต่างๆ		
หรือคณะท�างาน		เพื่อให้
ความเหมาะสม	และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด		
แก่การบริหารงานสหกรณ์

		มีการแบ่งหน้าที่ใน
กรรมการย่อยแต่ละ
คณะอย่างเหมาะ
สม	ชัดเจน		และ
กรรมการทุกคนได้
รับมอบหมายหน้าที่
ในด้านที่ตรงกับ
ศักยภาพของตน	

พ.ย.-ธ.ค2564 มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการ

และคณะอนุ-	

กรรมการ	

คณะท�างาน		

จ�านวน	12	คณะ

-

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

กลยุทธ์ที่		6					 พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายจัดการ			(1		โครงการ)

1.โครงการศึกษา	 	
	 ปรับปรุงโครงสร้าง	
	 ฝ่ายจัดการ				ให้		
	 เหมาะสม				 	
	 สอดคล้องและ	 	
	 สามารถรองรับงาน	
	 ของสหกรณ์ได้	 	
	 อย่างมี	 	 	
	 ประสิทธิภาพ

1.	จัดท�ารายละเอียดและ	
	 หน้าที่ความรับผิดชอบ	
	 ของงานที่เจ้าหน้าที่	
	 แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ				
2.	จัดท�ารายละเอียดงาน	
	 ของสหกรณ์ทั้งระบบ				
	 ทั้งงานประจ�าที่แต่ละ	
	 ฝ่ายรับผิดชอบ		และ	
	 งานตามนโยบายของ	
	 คณะกรรมการด�าเนิน	
	 การ
3.	ประเมินศักยภาพและ	
	 หน้าที่ความรับผิดชอบ	
	 ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1.	มีรายละเอียดและ	
	 หน้าที่ความรับผิด		
	 ชอบของงานของ		
	 เจ้าหน้าที่ครบถ้วน	
	 ทุกคน			
2.	มีรายละเอียดงาน		
	 ของสหกรณ์ทั้ง	 	
	 ระบบ			ทั้งงาน	 	
	 ประจ�าที่แต่ละฝ่าย	
	 รับผิดชอบ		และ	 	
	 งานตามนโยบาย		
	 ของคณะกรรมการ	
	 ด�าเนินการ
3.	เจ้าหน้าที่ผ่านการ	
	 ประเมินศักยภาพ		
	 และสามารถ	 	
	 ปฏิบัติงานใน	 	
	 หน้าที่ของตนได้มี		
	 ประสิทธิภาพมาก		
	 ขึ้น

กพ.	มีค.

2564

ด�าเนินการแล้ว

ปรับปรุงโครงสร้าง

หน้าที่ความรับผิด

ชอบโดยแบ่งเป็น	

7	ฝ่าย

-
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แผนงาน/
โครงการ

กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

กลยุทธ์ที่		7				 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการสื่อสาร		
	 	 	 เพื่อก้าวสู่	ประเทศไทย	4.0			(6		โครงการ)

1.	โครงการ	
	 พัฒนาระบบ	
	 เทคโนโลยี	
	 สารสนเทศ								
	 เพื่อเพิ่ม	
	 ประสิทธิภาพ	
	 ในการท�างาน	
	 และการให้	
	 บริการแก่	
	 สมาชิก

2.	โครงการ	
	 ศึกษาและ	
	 พัฒนาระบบ	
	 เว็บไซต์และ	
	 ระบบข้อมูล	
	 สมาชิก

3.	โครงการส่ง
เสริมให้สมาชิก
รับใบเสร็จรับ
เงินผ่านระบบ
ข้อมูลสมาชิก		
ของเว็บไซต์
สหกรณ์

1.	ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก	
	 สมัครเข้าใช้ระบบข้อมูล	
	 สมาชิก		เพื่อให้สามารถ	
	 เรียกดูใบเสร็จรับเงินของ	
	 ตนเองได้		
2.	มีหนังสือขอความร่วมมือ	
	 ไปยังผู้บังคับบัญชาของ	
	 หน่วยงานต่างๆ	ให้ช่วย	
	 ประชาสัมพันธ์

1.	ศึกษาและพัฒนาระบบ	
	 คอมพิวเตอร์			ทั้งระบบ	
	 งานสหกรณ์และโปรแกรม	
	 ใหม่ๆ		ที่จะสามารถน�ามา	
	 พัฒนางานสหกรณ์ให้ทัน	
	 สมัยขึ้น			รวมถึงเพื่อ	
	 พัฒนาการให้บริการแก่	
	 สมาชิกให้สะดวกรวดเร็ว	
	 ขึ้น
2.	จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์			
	 และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นและ	
	 สมควรแก่การพัฒนางาน	
	 สหกรณ์

		มีการพัฒนา
ระบบงานใหม่ๆ	
ของสหกรณ์	

ในวงเงินไม่
เกิน	500,000.-	

บาท

1.อยู่ระหว่าง						
ด�าเนินการ				
2.ปี2564	จัดซี้อ	
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยว
เนื่องและทดแทน
เครื่องเก่าจ�านวน	
25	เครื่องเป็นเงิน	
335,172.15บาท

1.พัฒนาระบบเว็บไซต์และ	
	 ระบบข้อมูลสมาชิก		เพื่อ	
	 ให้สมาชิกใช้บริการด้าน	
	 การกู้เงินหรือการฝากเงิน	
	 หรือสามารถติดตามการท�า	
	 ธุรกรรมกับสหกรณ์ได้			
	 โดยผ่านระบบเว็บไซต์ของ	
	 สหกรณ์		หรือระบบการ	
	 สื่อสารอื่น		เพื่อเพิ่มความ	
	 สะดวกในการใช้บริการแก่	
	 สมาชิก	ให้เหมาะสมกับ
	 ยุคสมัย	
2.รณรงค์ให้สมาชิกลง	
	 ทะเบียนเข้าใช้ระบบข้อมูล	
	 สมาชิกผ่านระบบเว็บไซต์	
	 ของสหกรณ์

ในวงเงินไม่เกิน	
2,000,000.-	

บาท

1.	พัฒนาเว็บไซต์	 	
	 และระบบข้อมูล	 	
	 สมาชิก		ให้	 	
	 สมาชิกสามารถ	 	
	 ท�าหรือติดตาม	 	
	 ธุรกรรมกับ	 	
	 สหกรณ์ได้	
2.	มีสมาชิกลง	 	
	 ทะเบียนเข้าใช้	 	
	 ระบบข้อมูล	 	
	 สมาชิก		ไม่น้อย	 	
	 กว่า	5,000	คน

1.	ภายในปี	2565			
	 ต้องไม่มีการจัด	
	 ส่งใบเสร็จรับเงิน	
	 ให้กับสมาชิกใน	
	 กลุ่ม	เรือนจ�า/	
	 ทัณสถาน/	
	 ส�านัก/กอง		
2.	ภายในปี	2565			
	 ต้องลดการจัดส่ง	
	 ใบเสร็จรับเงินให้	
	 กับสมาชิกที่เป็น	
	 ข้าราชการ	
	 บ�านาญ

- ด�าเนินการแล้ว
โดยในปี	2564	ได้
ยกเลิกส่งใบเสร็จ
รับเงินให้กับสมาชิก
เรือนจ�า/
ทัณฑสถาน	แล้ว

มีค.	-กย.	
2564

ม.ค.-มี.ค.
2564

-

1.ด�าเนินการ	

แล้ว	โดยไม่มี

การเบิกจ่าย

2.มีสมาชิกลง

ทะเบียนเข้าใช้

ระบบข้อมูล

จ�านวน	

8,722คน

ตลอดทั้งปี

(ประชาสัม

พันธ์/แนะน�า

กลุ่มบ�านาญ

ให้เข้าสู่ระบบ)
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

4.	โครงการพัฒนา	 	
	 แอพพลิเคชั่นไลน์			
	 สู่	Line	Official			
	 และแบ่งช่อง	 	
	 ทางการให้ข้อมูล		
	 และสอบถาม	เป็น	
	 ฝ่ายต่างๆเพื่อ	 	
	 ความชัดเจน

5.		โครงการศึกษา
และส่งเสริมให้มี
การเปิดเผยและให้
บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่สมาชิก	
กรรมการ	เจ้า
หน้าที่	และผู้มี
ส่วนได้เสีย		รวม
ทั้งการสรุปและ
ประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการ
ด�าเนินการ	อย่าง
น้อยเป็นราย
ไตรมาส

6.	โครงการพัฒนา	 	
	 ระบบโปรแกรม	 	
	 ทางบัญชีของ	 	
	 สหกรณ์

2.	พัฒนาช่องทางการให้	
	 ข้อมูลและสอบถาม	
	 ข้อมูลด้านต่างๆ	เป็น	
	 ฝ่ายต่างๆเพื่อความ	
	 ชัดเจน	เช่น	ไลน์ฝ่าย
	 สินเชื่อ		เพื่อสอบถาม	
	 ด้านการกู้เงิน,		ไลน์ฝ่าย	
	 การเงิน		เพื่อสอบถาม	
	 ด้านการฝากถอน		
	 เป็นต้น	

1.	พัฒนาแอพพลิเคชั่น	
	 ไลน์สู่	Line	Official

		 มีการแบ่งช่องทางการให้
บริการสอบถามข้อมูลทาง
ไลน์	เป็นฝ่ายต่างๆ

			มีช่องทางการเปิดเผย
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์	ไม่น้อยกว่า	
10	ช่องทาง

			มีระบบโปรแกรมจัดท�า
งบการเงิน

ด�าเนิน	
การแล้ว	
ปัจจุบัน
มีช่อง
ทางการ
เปิดเปิด
เผยข้อมูล
ข่าวสาร
เกิน	10	
ช่องทาง	

ด�าเนินการ
แล้วปี2563	
เพิ่มช่อง
ทางการให้
ข้อมูล

-

	 ศึกษาและพัฒนาระบบ
การเปิดเผยและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์		
เพื่อน�ามาพัฒนาเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่สมาชิกมาก
ยิ่งขึ้น

-

			พัฒนาระบบงานด้าน
บัญชี		เพื่อให้สามารถจัด
ท�างบการเงินด้วยระบบ
โปรแกรมได้

-- ปี	2563
อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

-

ตลอดทั้งปี



136

กลยุทธ์ที่		8					 ให้ค�าแนะน�าปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก		(2		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

			คัดเลือกและมอบหมาย			
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่		
เพื่อให้ค�าปรึกษาทางด้าน
การเงินแก่สมาชิก		หรือ
ช่วยปรับโครงสร้างหนี้แก่
สมาชิก		ช่วยให้ค�าแนะน�า
หรือวางแผนการช�าระหนี้
แก่สมาชิก

			คัดเลือกและมอบหมาย			
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่		
เพื่อให้ค�าปรึกษาและ
แนะน�าในการ	ขอปรับ
โครงสร้างหนี้		ประนอม
หนี้		และการถอนค�าสั่ง
อายัด

			สามารถให้ค�าแนะน�า
แก่สมาชิกที่ถูกอายัด
เงินได้

			มีคลินิคทางการเงินที่
สามารถให้ค�าปรึกษา/
แนะน�าทางการเงินแก่
สมาชิกได้

2.	โครงการให้ค�า	 	
	 แนะน�าส�าหรับ	 	
	 สมาชิกซึ่งถูก	 	
	 อายัดหรือถูก	 	
	 พิทักษ์ทรัพย์	

มีเจ้าหน้าที่
ให้ค�า
ปรึกษา
แนะน�า
ทางการเงิน		
แต่มิได้จัด
เป็นคลินิค

1.	โครงการให้ค�า	 	
	 แนะน�าปรึกษา	 	
	 ทางการเงินแก่	 	
	 สมาชิกภายใต้	 	
	 ปรัชญาเศรษฐกิจ	 	
	 พอเพียง

ด�าเนินการ
แล้ว

ตลอดทั้งปี-

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

กลยุทธ์ที่		9					 ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับสหกรณ์	(2	โครงการ)

			มีแผนการปฏิบัติงาน
และโครงการต่างๆ	ที่ได้
รับความเห็นชอบจาก
การประชุมร่วม	3	ฝ่าย

1.	โครงการส่งเสริม		
	 การด�าเนินงาน	 	
	 แบบมีส่วนร่วม		 	
	 ของ	3	ฝ่าย			 	
	 (สมาชิก		 	
	 กรรมการและ
	 เจ้าหน้าที่)

2.	โครงการ	 	
	 พัฒนาการลง	 	
	 คะแนนสรรหา		 	
	 “กรรมการ
	 ด�าเนินการ”

1.	จัดประชุม	หารือ	หรือ	
	 สัมมนา	3	ฝ่าย			 	
	 (สมาชิก	กรรมการและ	
	 เจ้าหน้าที่)		เพื่อจัดท�า	
	 แผนปฏิบัติการ/	 	
	 โครงการต่างๆ	ของ	
	 สหกรณ์
2.	สรุปผลเสนอ
	 คณะกรรมการ
	 ด�าเนินการเพื่อพิจารณา	
	 ด�าเนินการให้สัมฤทธิ์ผล	
	 ตามแนวทางในข้อ	1

			ส่งเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงระบบการลง
คะแนนสรรหากรรมการ
ด�าเนินการ		เพื่อให้สมาชิก
ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพิ่มขึ้น

ในวงเงิน	
100,000.-	

บาท

อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

			สมาชิกใช้สิทธิลง
คะแนนสรรหากรรมการ
ด�าเนินการเพิ่มขึ้น

			หมวดค่า
ใช้จ่ายการ
เลือกตั้ง
กรรมการ
ด�าเนินการ

ที่ประชุม

ใหญ่สามัญ	

ประจ�าปี	

2564

ปี	2563	มี
การศึกษา
การลง
คะแนนด้วย
เครื่อง	ของ	
สนง.กกต
ปี	2564	
ปรับปรุง
แก้ไขข้อ
บังคับ

มิ.ย.-ส.ค.

2564

ตลอดทั้งปี-
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

กลยุทธ์ที่		10					 แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ	ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ		ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ	
	 	 	 สหกรณ์และกฎหมายใหม่			(1		โครงการ)

อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ

		มีข้อบังคับ	ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ต่างๆ				
ที่สอดคล้องตามพระ
ราชบัญญัติสหกรณ์	
(ฉบับที่	3)		พ.ศ.2562

-1.	โครงการศึกษา	 	
	 พระราชบัญญัติ	 	
	 สหกรณ์	(ฉบับที่			
	 3)		พ.ศ.2562			 	
	 กฎกระทรวง			 	
	 และระเบียบนาย		
	 ทะเบียนสหกรณ์		
	 ต่างๆ		เพื่อ	 	
	 ปรับปรุงแก้ไขข้อ		
	 บังคับ	ระเบียบ		 	
	 และหลักเกณฑ์	 	
	 ต่างๆ		ให้สด	 	
	 คล้องกับกฎหมาย	
	 ใหม่

1.	รวบรวมและน�าเสนอข้อมูล		
	 ของ	พระราชบัญญัติสหกรณ์		
	 ฉบับที่	3		พ.ศ.2562		กฎ	 	
	 กระทรวง		และระเบียบนาย	
	 ทะเบียนสหกรณ์ต่างๆ	เสนอ	
	 ให้คณะอนุกรรมการด้าน	 	
	 กฎหมายพิจารณา		
2.	เสนอคณะกรรมการ
	 ด�าเนินการ		พิจารณาให้	 	
	 ความเห็นชอบ			
3.	เสนอที่ประชุมใหญ่	ให้
	 ความเห็นชอบ	(กรณีการ	 	
	 แก้ไขข้อบังคับ	และระเบียบที่	
	 นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด	
	 ให้ต้องผ่านความเห็นจากที่		
	 ประชุมใหญ่

กลยุทธ์ที่		11					ส่งเสริมการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพทางร่างการและจิตใจ			(1		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการเสริม	 	
	 สร้างสมรรถนะ	 	
	 ด้านร่างกาย	ลด	 	
	 ความเครียดและ		
	 สร้างเสริมความ	 	
	 สามัคคีในหน่วย	 	
	 งาน	

1.จัดให้มีการออกก�าลังกาย		 	
	 หลังเวลาเลิกงาน		อย่างน้อย	
	 สัปดาห์ละ	2	วัน

		เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ได้ออกก�าลังกายร่วม
กันอย่างน้อย
สัปดาห์ละ	2	วัน

ปี	2564	งด
เนื่องจาก
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัส							
โคโรน่า	

มี.ค.-

ส.ค2564

-

ก.พ.-ก.ย.
2564
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แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

ภารกิจที่  3 เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก   (2  กลยุทธ์)

1.	โครงการศึกษา	
	 และปรับปรุง	
	 ระเบียบเกี่ยว	
	 กับการให้	
	 สวัสดิการทั้ง	
	 หลายของ	
	 สหกรณ์		ให้	
	 เหมาะสมยิ่งขึ้น	

			รวบรวม		ทบทวน		และตั้งข้อ
สังเกตเกี่ยวกับการระเบียบ
ต่างๆ		ที่มีการจัดสวัสดิการให้
แก่สมาชิก		เพื่อทบทวนให้
ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ

			ศึกษาและน�าเสนอคณะ
กรรมการด�าเนินการ		เพื่อ
พิจารณาการให้สวัสดิการเพิ่ม	
แก่สมาชิกในส่วนที่จะเป็น
ประโยชน์และเหมาะสมตาม
ฐานะการเงินของสหกรณ์

			มีการแก้ไขและ
ปรับปรุง	ระเบียบที่
เกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์

		มีการแก้ไขและ
ปรับปรุง	หรือ
ก�าหนดระเบียบใหม่		
ที่เกี่ยวกับการให้
สวัสดิการสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์
แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น

2.	โครงการจัด	 	
	 สวัสดิการอื่นเพิ่ม		
	 ตามความ
	 เหมาะสมกับฐานะ	
	 การเงินของ	 	
	 สหกรณ์

-

-

อยู่ระหว่าง
ด�าเนิน	
การ

อยู่ระหว่าง
ด�าเนิน	
การ

กลยุทธ์ที่		2					 จัดหาหลักประกันที่ดีให้แก่สมาชิก	(2		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการ	
	 พิจารณาทบทวน	
	 ข้อก�าหนด		
	 เงื่อนไขของการ	
	 ท�าประกันรวมถึง	
	 อัตราค่าเบี้ย	
	 ประกัน		เพื่อ	
	 ประโยชน์สูงสุด	
	 แก่สมาชิกผู้กู้

2.	โครงการศึกษา	
	 การประกันชีวิต	
	 กลุ่มเพื่อทดแทน	
	 การให้สวัสดิการ	
	 กรณีถึงแก่กรรม	

			พิจารณา	ทบทวน	เงื่อนไขของ
การท�าประกัน	รวมถึงอัตราค่า
เบี้ยประกัน		เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ประโยชน์สูงสุดผู้กู้

			เบี้ยประกันลดลง				
และเงื่อนไขความ
คุ้มครองดีขึ้น

			ศึกษาหาข้อมูล	และเปรียบ
เทียบ	การท�าประกันชีวิตกลุ่มให้
แก่สมาชิก		เพื่อทดแทนการให้
สวัสดิการแก่สมาชิก	กรณีสมาชิก
ถึงแก่กรรม

			มีข้อมูลการท�าประกัน
ชีวิตกลุ่ม	เปรียบเทียบ
กับจ�านวนเงินสวัสดิการ
ที่จ่ายกรณีสมาชิกถึงแก่
กรรม	เสนอให้คณะ
กรรมการด�าเนินการได้
พิจารณา

ด�าเนินการ
แล้ว	คงอัตรา
เบี้ยประกัน
เท่าเดิม

ปี	2563
ด�าเนินการ
แล้วโดย
คณะ-
กรรมการ
ด�าเนินการให้
ชะลอดูความ
พร้อมทาง
การเงิน

ก.ค.-ต.ค.
2564

-

มิ.ย	–	ก.ย.
2564

มิ.ย–	ก.ย.
2564

- -

กลยุทธ์ที่		1					 พิจารณาปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว			ทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว	
	 	 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น			(2		โครงการ)
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ภารกิจที่  4 ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม  (4  กลยุทธ์)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการส่งเสริม		
	 การมีส่วนร่วมกับ		
	 องค์กรหรือหน่วย		
	 งานที่เกี่ยวข้อง	 	
	 กับสหกรณ์

			เข้าร่วมประชุม/สัมมนา			
หรือเข้าร่วมกับกิจกรรมที่
องค์กรทางสหกรณ์จัดขึ้น		
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม		
ประชุม		สัมมนา		หรือดูงาน		
เพื่อให้ได้รับทราบข่าวสาร		
นวัตกรรม		และการจัดการ
แบบใหม่ๆ		ที่แวดวงสหกรณ์
มีการด�าเนินการและพัฒนา

			มีกรรมการและ
เจ้าหน้าที่		เข้ารับ
การฝึกอบรม		
ประชุม		สัมมนา		
หรือดูงาน		กับ
หน่วยงานหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์		อย่าง
น้อย	10	คน		

เมื่อมีการ
จัดประชุม/
สัมมนา	

ด�าเนินการ
แล้ว

กลยุทธ์ที่		2					 สนับสนุนกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์	(1	โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

   ต.ค.-ธ.ค.
2564

ตลอดปี

1.	โครงการ	 	
	 สนับสนุนและมี	 	
	 ส่วนร่วมกับ	 	
	 กิจกรรมของกรม		
	 ราชทัณฑ์

1.	จัดสรรงบประมาณ
	 ส่วนหนึ่ง		เพื่อมอบให้แก่	
	 กรมราชทัณฑ์			เป็นการ	
	 สนับสนุนกิจกรรมของ	
	 กรมราชทัณฑ์			เพื่อ	
	 ประโยชน์แก่ข้าราชการ	
	 และลูกจ้างของ
	 กรมราชทัณฑ์
2.	มีส่วนร่วมหรือสนับสนุน	
	 กิจกรรมของ
	 กรมราชทัณฑ์		ตามที่
	 กรมราชทัณฑ์ร้องขอหรือ	
	 คณะกรรมการเห็นสมควร

		มอบเงิน
สนับสนุนกิจกรรม
กรมราชทัณฑ์		
และมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของ
กรมราชทัณฑ์

		จ�านวน		
500,000.-		บาท

		ปี	2564	
จัดสรรงบ
ประมาณ	
จ�านวน	
500,000.-
บาท		
มอบให้กับ
กรม
ราชทัณฑ์

กลยุทธ์ที่		1     การมีบทบาทและส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์		

	 	 	 (1		โครงการ)
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กลยุทธ์ที่		3				 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน				(1		โครงการ)

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

1.	โครงการปลูกป่า	 	
	 เพื่อแสดงความ	 	
	 รับผิดชอบต่อ	 	
	 สังคมและชุมชน			
	 โดยให้ชุมชนเข้า	 	
	 มามีส่วนร่วมด้วย

			จัดท�าโครงการปลูกป่า
เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน		โดย
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย

		มีโครงการปลูกป่า
เพื่อแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน		อย่าง
น้อยปีละ	1	
โครงการ

ไม่เกิน	
50,000.-	
บาท

ทุกปี เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
จึงมิได้มีการจัด
กิจกรรมดังกล่าว

แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ผล

กลยุทธ์ที่		4					 ก�าหนดนโยบายและแผนส่งเสริม			ความรับผิดชอบต่อสังคม	และผู้มีส่วนได้เสีย			

	 	 	 	 (2		โครงการ)

1.	โครงการสัมมนา	 	
	 เพื่อถ่ายทอด	 	
	 นโยบายและ	 	
	 แผนความรับผิดชอบ	
	 ต่อสังคม	และ
	 ผู้มีส่วนได้เสีย

2.	โครงการ
	 วันสหกรณ์แห่งชาติ

1.จัดท�าแผนความรับผิดชอบ	
	 ต่อสังคม	และผู้มีส่วน
	 ได้เสีย
2.	สัมมนาเพื่อถ่ายทอด	
	 นโยบายและแผน
	 ความรับผิดชอบต่อสังคม		
	 และผู้มีส่วนได้เสีย

1.	จัดกิจกรรมส่งเสริมการ	
	 ออมเนื่องในวันสหกรณ์	
	 แห่งชาติ		
2.	ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์	
	 แห่งชาติที่สหกรณ์	
	 จังหวัดนนทบุรีจัดขึ้น

		มีแผนความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	และผู้มีส่วนได้
เสีย

ในวงเงิน	
50,000.-	
บาท

ในวงเงิน	
10,000.-	
บาท

1.	มีกิจกรรมส่งเสริม	
	 การออมเนื่องใน
	 วันสหกรณ์แห่งชาติ		
2.ร่วมกิจกรรม
	 วันสหกรณ์แห่งชาติ
	 ที่สหกรณ์จังหวัด		
	 นนทบุรีจัดขึ้น

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
เชื้อไวรัส
โคโรนาจึง
มิได้มีการจัด
กิจกรรมดัง
กล่าว

-	ด�าเนินการ
แล้ว
มิได้เบิกจ่าย
เงิน
-	งดการจัด
กิจกรรม

ต.ค.2564

     -
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	 	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 ข้อ	 54	 ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

ประมาณการรายได้	 รายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์	 ส�าหรับด�าเนินงานในปี	 2565	 สหกรณ์ฯ	 ได้จัดท�า

ประมาณการรายได้	รายจ่าย	ตามหลักเกณฑ์ความจ�าเป็นที่ต้องจ่ายจริงตามรายการ	ดังนี้

ล�าดับ

ที่
รายการ

ประมาณการ

ตั้งไว้ปี 2564

รายได้จริง

ปี 2564

ประมาณการ

ตั้งไว้ปี 2565
หมายเหตุ

ประมาณการรายได้ปี  2565

 1 ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก 487,000,000.00 494,728,389.13 530,000,000.00 ดอกเบี้ยรับเงินกู้จาก
      สมาชิกและลน.พ้นสภาพ

 2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 600,000.00 406,044.36 600,000.00 

     

 3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000.00 29,650.00 30,000.00 สมาชิกเข้าใหม่

     

 4 รายได้อื่น ๆ 5,196,000.00 2,218,597.53 2,200,000.00 

	 	 -ค่าธรรมเนียมเงินฝาก	 6,000.00	 17,451.00	 10,000.00  

  -ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 170,000.00	 197,191.46	 170,000.00 

  -ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 5,000,000.00	 1,984,452.06	 2,000,000.00 

	 	 -รายได้เบ็ดเตล็ด	 20,000.00	 19,503.01	 20,000.00 ค่าสมัครกรรมการฯ และ

      เจ้าหน้าที่สหกรณ์, ฯลฯ

     

               
รวมทั้งสิ้น 492,826,000.00 497,382,681.02 532,830,000.00
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	 1	 เงินเดือนและค่าครองชีพ	 9,110,000.00	 8,803,907.00	 9,352,000.00

	 2	 ค่าตอบแทน	 2,090,000.00	 1,684,928.00	 2,270,000.00 

	 3	 ค่าใช้สอย	 9,437,000.00	 7,500,094.34	 10,024,000.00 

	 4	 ค่าวัสดุ	 670,000.00	 476,053.01	 670,000.00 

	 5	 ค่าครุภัณฑ์	 6,084,000.00	 1,979,373.50	 4,495,000.00 

	 6	 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่	 500,000.00	 404,205.00	 500,000.00 

	 7	 ดอกเบี้ยจ่าย	 115,000,000.00	 106,311,506.90	 120,000,000.00 

	 8	 เงินส�ารองจ่ายกรณีฉุกเฉินจ�าเป็น	 300,000.00	 300,000.00	 2,000,000.00 

	 9	 เงินสนับสนุนกิจกรรมกรมราชทัณฑ์	 500,000.00	 500,000.00	 500,000.00 

	 10	 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ	 650,000.00	 175,746.00	 700,000.00 

	 11	 ดอกเบี้ยจ่ายค่าเบี้ยประกัน	 8,500,000.00	 8,984,137.25	 9,500,000.00

	 12.	 กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	 3,465,475.67	 3,465,475.67	 3,000,000.00 

         รวมทั้งสิ้น 156,306,475.67 140,585,426.67 163,011,000.00 

ประมาณการรายจ่ายปี  2565

ล�าดับ

ที่
หมวดรายจ่าย

ประมาณการปี  2564
ประมาณการ

ปี 2565
หมายเหตุ

ประมาณการ
ได้รับอนุมัติ

รายจ่ายจริง
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1.เงินเดือนและค่าครองชีพ   9,110,000.00 8,803,907.00 9,352,000.00 
			-	เงินเดือน	 8,000,000.00	 7,730,540.00	 8,200,000.00	 	-		จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่		23	คน				ส�ารอง	-	
	 	 	 	 					 	 	 เจ้าหน้าที่	1	ราย
			-	ค่าครองชีพ	 1,110,000.00	 1,073,367.00	 1,152,000.00	 	-		ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	23	คน	ส�ารอง	1	คน
    
2. ค่าตอบแทน 2,090,000.00 1,684,928.00 2,270,000.00 
			-	ค่าเบี้ยประชุม	 1,000,000.00	 805,400.00	 1,000,000.00	 	-		คณะกรรมการด�าเนินการ	คณะกรรมการ
	 	 	 	 				 	 	 อื่น,	อนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม
			-	ค่าล่วงเวลา	 50,000.00	 72,730.00	 80,000.00	 	-		จ่ายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลา
	 	 	 	 				 	 	 รวมถึงวันหยุดราชการหรือวันหยุดท�าการ
			-	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่	 550,000.00	 515,030.00	 550,000.00	 	-		เจ้าหน้าที่การเงิน,	หน่วยงานส่วนกลาง
					หน่วยเก็บเงิน	 	 	 	 				และส่วนภูมิภาค
			-	ค่าตอบแทน	 100,000.00	 0.00	 200,000.00	 	-		เป็นค่าด�าเนินคดีกับสมาชิกผิดสัญญา
					เจ้าหน้าที่ด�าเนินคดี	 	 	 	 				กับสหกรณ์
			-	ค่าตรวจสอบบัญชี	 240,000.00	 236,000.00	 240,000.00	 	-	เป็นค่าตรวจสอบกิจการ,ตรวจสอบบัญชี
			-	ค่าตอบแทนผู้ช่วยงาน	สอ.	 150,000.00	 55,768.00	 200,000.00	 	-	เป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา	และผู้ช่วยงานสหกรณ์
    
3. ค่าใช้สอย 9,437,000.00 7,500,094.34 10,024,000.00 
			-	ค่ารับรอง	 150,000.00	 92,326.36	 150,000.00	 	-	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่มรับรองการประชุม
	 	 	 	 				 	 	 รวมถึงผู้มาติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์	และ
	 	 	 	 				 	 	 ค่าใช้จ่ายในการแสดงความยินดีในโอกาส
	 	 	 	 			 	 	 ต่าง	ๆ		ของหน่วยงานและผู้มีอุปการะคุณ
			-	ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา		 100,000.00	 15,902.22	 100,000.00	 -		 ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษาทรัพย์สินสหกรณ์ฯ
    
			-	ค่าไปรษณีย์	 300,000.00	 244,278.00	 300,000.00	 	-		ค่าธรรมเนียมการส่งหนังสือ
    
			-	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ	 80,000.00	 4,585.00	 100,000.00	 	-		ส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ไป
	 	 	 	 					 	 	 ประชุม	อบรม	สัมมนาต่างๆ	
			-	ค่าบริการท�าความสะอาด	 25,000.00	 18,900.00	 25,000.00	 	-		ค่าบริการท�าความสะอาดสหกรณ์
    
			-	ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งเงิน	 200,000.00	 92,050.00	 200,000.00	 	-		ค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท	ที่ท�าหน้าที่รับ-ส่ง
	 	 	 	 					 	 	 เงินให้กับสหกรณ์
    
			-	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	 350,000.00	 178,075.90	 350,000.00	 	-		ค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรม
	 	 	 	 				 	 	 รวมถึงซื้อตั๋วแลกเงิน,ซื้อเช็ค
			-	ค่าฝึกอบรมกรรมการและ	 200,000.00	 1,642.00	 250,000.00	 	-	การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และ
					เจ้าหน้าที่	 	 	 	 			ประสิทธิภาพในการพัฒนางานสหกรณ์
			-	ค่าใช้จ่ายในการกุศล	 20,000.00	 11,030.00	 20,000.00	 	-	จ่ายการกุศลแก่หน่วยงานและองค์กร
	 	 	 	 				 	 	 ต่าง	ๆ	ที่บอกบุญมา

รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี  2565

หมวดรายจ่าย

ประมาณการปี  2564
ประมาณการ
ปี 2565
ขอตั้ง

         หมายเหตุและความจ�าเป็น

 

ประมาณการ
ได้รับอนุมัติ

รายจ่ายจริง
ปี 2564
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รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี  2565

หมวดรายจ่าย

ประมาณการปี  2564
ประมาณการ
ปี 2565
ขอตั้ง

         หมายเหตุและความจ�าเป็น

 

ประมาณการ
ได้รับอนุมัติ

รายจ่ายจริง
ปี 2564

   
	 -	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	 200,000.00	 60,000.00	 200,000.00	 	-	เพื่อจัดท�าการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
	 	 	 	 				 	 	 งานสหกรณ์
   
	 -	ค่าเบี้ยประกันภัย	 45,000.00	 50,502.98	 50,000.00	 	-	ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ตู้สหกรณ์
	 	 	 	 				 	 	 เจ้าหน้าที่รับส่งเงิน,	ค่าเบี้ยประกันภัยเงิน
   
	 -	สวัสดิการเจ้าหน้าที่ฯ	 200,000.00	 151,567.75	 400,000.00	 	-	ค่ารักษาพยาบาล,ค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี
	 	 	 	 			 	 	 ชุดเครื่องแบบจนท.สหกรณ์,ค่าประกันสุขภาพกลุ่ม
	 	 	 	 			 	 	 และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์
   
	 -	ค่าปรับปรุงส�านักงาน	 350,000.00	 0.00	 400,000.00	 	-	ปรับปรุงห้องเก็บของเดิมเป็นห้องประชุม	
	 	 	 	 				 	 	 ระบบไฟฟ้า	โทรศัพท์,ระบบเครื่องเสียง	และ
	 	 	 	 				 	 	 ระบบควบคุมการประชุมออนไลน์
   
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลย	ี 400,000.00	 317,164.42	 400,000.00	 	-	ค่าบ�ารุงรักษาระบบและเชื่อมต่อระบบฐาน
					และระบบฐานข้อมูลสหกรณ์	 	 	 	 			 ข้อมูลสหกรณ์รวมถึงการจัดเก็บระบบข้อมูล
	 	 	 	 			 	 	 ประกอบด้วย	ค่าบ�ารุงรักษางานสหกรณ์,ค่าต่อ
	 	 	 	 			 	 	 ลิขสิทธิ์ระบบแอนตี้ไวรัส,	AD	Sync,webhosting
   
	 -	ค่าสมนาคุณ	 5,500,000.00	 5,296,543.34	 5,600,000.00	 	-	ค่าสมนาคุณสมาชิกในวันประชุมใหญ่	คนละ	
	 	 	 	 				 	 	 400.-		และของช�าร่วยส�าหรับบัญชีเงินฝาก
   
	 -	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	 150,000.00	 67,408.33	 250,000.00	 	-	ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในหมวดใด
   
	 -	ค่าสัมมนาสมาชิก	 600,000.00	 600,000.00	 600,000.00	 	-	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสมาชิกทั่วประเทศ
	 	 	 	 			 	 	 ในปี2564	มติกรรมการด�าเนินการครั้งที่	8/2564
	 	 	 	 			 	 	 อนุมัติให้น�าเงินหมวดนี้ไปท�าประโยชน์กับภาคสังคม
	 	 	 	 			 	 	 โดยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เกี่ยวกับการแพร่
	 	 	 	 			 	 	 ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
   
	 -	เงินสมทบกองทุนทดแทนและ	 250,000.00	 124,551.00	 250,000.00	 	-	จ่ายสมทบเข้ากองทุนทดแทน	และ
					กองทุนประกันสังคม	 	 	 	 				กองทุนประกันสังคม
 
	 -	ค่าภาษีต่อทะเบียนรถ	 3,000.00	 1,816.00	 4,000.00	 	-	ค่าภาษีต่อทะเบียนและตรวจสภาพรถตู้สหกรณ์
 
	 -	ค่าภาษีป้ายและค่าภาษี	 2,000.00	 5,383.84	 30,000.00	 	-	ค่าภาษีป้ายสหกรณ์	และค่าภาษีบ�ารุงท้องที่
	 	 บ�ารุงท้องที่	 	
   
	 -	ค่าโทรศัพท์	 50,000.00	 35,252.39	 50,000.00	 	-	ค่าบริการโทรศัพท์
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รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี  2565

หมวดรายจ่าย

ประมาณการปี  2564
ประมาณการ
ปี 2565
ขอตั้ง

         หมายเหตุและความจ�าเป็น

 

ประมาณการ
ได้รับอนุมัติ

รายจ่ายจริง
ปี 2564

   
	 -	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	 62,000.00	 72,742.74	 100,000.00	 	-	เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ�า	1	เครื่อง
	 	 	 	 				 	 	 และส�าหรับงานจัดเก็บเอกสาร	1	เครื่อง
   - ค่าบริการรายเดือนเกี่ยวกับระบบ	 100,000.00	 58,372.07	 100,000.00	 	-	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต,ค่าบริการ	Line@
    เทคโนโลยีเพื่อให้บริการสมาชิก	 	 	 	 			และค่า	SMS	ส�าหรับแจ้งข่าวสารให้สมาชิก
		 -	ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย	 100,000.00	 0.00	 50,000.00	 	-	ค่าซ่อมแซมประตู,ค่าตอบแทนแรงงานในการขนย้าย
	 	 และจัดเก็บเอกสาร	 	 	 					 รวมถึงค่าจ้างเหมาบริการเก็บเอกสาร
  - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมครบรอบสหกรณ	์ 	 	 45,000.00	 	-	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมท�าบุญ	36	ปีสหกรณ์
    
4. ค่าวัสดุ 670,000.00 476,053.01 670,000.00 
			-	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	 600,000.00	 448,953.01	 600,000.00	 	-	ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ	และ	วัสดุส�านักงาน
					และวัสดุส�านักงาน	 	 	 	
			-	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	 70,000.00	 27,100.00	 70,000.00	 	-	ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงใช้ในกิจการสหกรณ์
    
5. ค่าครุภัณฑ์ 6,084,000.00 1,979,373.50 4,495,000.00 
			-	โต๊ะและเก้าอี้	 100,000.00	 0.00	 160,000.00	 	-	ใช้ในสหกรณ์,ห้องประชุม,เปลี่ยนของเดิมที่ช�ารุด
	 	 	 	 				 	 	 และเพิ่มเติมส�าหรับเจ้าหน้าที่ใหม่
			-	โทรศัพท์-โทรสาร	 20,000.00	 5,596.10	 20,000.00	 	-	ซื้อเครื่องโทรศัพท์	โทรสาร	ทดแทนเครื่องเดิม
	 	 	 	 				 	 	 ที่ช�ารุด
			-	ตู้เก็บเอกสาร	 50,000.00	 16,123.70	 50,000.00	 	-	เก็บเอกสารงานสหกรณ์
    
			-	คอมพิวเตอร์	 500,000.00	 404,288.65	 500,000.00	 -		ซื้อทดแทนของเดิม	ซึ่งใช้งาน	เกินกว่า	3-5	ปี
					และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง	 	 	 	 			ประกอบด้วย	คอมพิวเตอร์	,	ปริ๊นเตอร์	
	 	 	 	 			 	 	 เครื่องส�ารองไฟ	,Switch	port	,เครื่องfirewall
	 	 	 	 				 	 	 เครื่องwireless	และอื่นๆ
			-		เครื่องปรับอากาศ	 50,000.00	 0.00	 100,000.00	 	-	ส�าหรับห้องประชุมสหกรณ์	2	เครื่อง
    
			-		ระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับ	 2,000,000.00	 0.00	 2,500,000.00	 	-	ในปี	2565	พัฒนาต่อเนื่องในช่วงที่	2	ส�าหรับ
						เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น	 	 	 	 			การพัฒนาระบบเงินกู้ผ่านระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์
	 	 	 	 				 	 	 และแอปพลิเคชั่นไลน์การขอฝากและถอนเงิน
			-	โปรแกรมส�าเร็จรูป	 200,000.00	 45,000.00	 0.00	 	-	ส�าหรับระบบจัดเก็บเอกสารสมาชิกรายตัว
    
		-	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน	 1,000,000.00	 0.00	 1,000,000.00	 	-	ค่าใช้จ่ายในการ	ล้อมรั้ว	ตัดต้นไม้ในพื้นที่
    
			-	รถตู้สหกรณ์	 1,899,000.00	 1,495,000.00	 0.00	 -		ทดแทนคันเดิม	ที่มีอายุการใช้งานนาน
	 	 	 	 				 	 	 ในปี	2564	ได้มีการซื้อรถตู้สหกรณ์ทดแทนคันเดิม
			-	เครื่องท�าลายเอกสาร	 30,000.00	 0.00	 30,000.00	 -		ทดแทนเครื่องเดิมที่ช�ารุด
    
		 -	เครื่องสแกนเอกสาร	 35,000.00	 0.00	 0.00	 -		 ใช้สแกนเอกสารส�าหรับจัดเก็บเป็นไฟล์
	 	 	 	 				 	 	 	จ�านวน	2	เครื่อง
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รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี  2565

หมวดรายจ่าย

ประมาณการปี  2564
ประมาณการ
ปี 2565
ขอตั้ง

         หมายเหตุและความจ�าเป็น

 

ประมาณการ
ได้รับอนุมัติ

รายจ่ายจริง
ปี 2564

		 -	ป้ายส�านักงานสหกรณ์	 0.00	 0.00	 35,000.00	 -		 ค่าป้ายส�านักงานสหกรณ์
		 -	เครื่องใช้ส�านักงาน	 200,000.00	 13,365.05	 100,000.00	 -		 เครื่องใช้ต่าง	ๆ	ในสหกรณ์นอกเหนือ
	 	 	 	 				 	 	 จากรายการครุภัณฑ์อื่น	ๆ			

6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 500,000.00 404,205.00 500,000.00	 -		 จ่ายในการด�าเนินงานประชุมใหญ่	/
	 	 	 	 				 	 	 ประชุมวิสามัญ	(หากมี)

7. ดอกเบี้ยจ่าย 115,000,000.00 106,311,506.90 120,000,000.00	 -		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์
	 	 	 	 			 	 	 ประมาณ	3,900	ลบ.	ดบ.จ่าย	ประมาณ	109.50	ลบ.
	 	 	 	 		 	 -		 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น	ประมาณ	4.0	ลบ.
	 	 	 	 				 	 		 (ค�านวณจากรับฝากสูงสุดไม่เกิน	250.0	ลบ.)
	 	 	 	 		 	 -		 ดบ.จ่ายเงินกู้	200	ลบ.ดบ.จ่ายประมาณ	6.0	ลบ.

8. เงินส�ารองจ่ายกรณี 300,000.00 300,000.00 2,000,000.00	 -		 ส�ารองไว้เป็นงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินจ�าเป็นเร่งด่วน
    ฉุกเฉินจ�าเป็น	 	 	 	 			กรณีเกิดภัยพิบัติหรือความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้
							 	 	 					 คาดการณ์ไว้

9. เงินสนับสนุนกิจกรรม 500,000.00 500,000.00 500,000.00	 -		 เป็นค่าบ�ารุงรักษาสถานที่และสนับสนุน
    กรมราชทัณฑ	์ 	 	 	 			กิจกรรมของกรมราชทัณฑ์
    
10. ค่าใช้จ่ายในการสรรหา 650,000.00 175,746.00 700,000.00	 -		 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์
  กรรมการ     

11. ดอกเบี้ยจ่ายค่าเบี้ยประกัน 8,500,000.00 8,984,137.25 9,500,000.00	 	-	ดอกเบี้ยให้กับสมาชิกที่จ่ายค่าเบี้ยประกัน
	 	 	 	 			 	 	 ในการกู้สามัญส่วนที่ค่าเบี้ยอยู่กับสหกรณ์
	 	 	 	 				 	 	 คิดอัตราดบ.เท่ากับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

12. กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน 3,465,475.67 3,465,475.67 3,000,000.00	 	-	เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อตัดเข้ากองทุนช่วยเหลือ
	 	 	 	 				 	 	 ผู้ค�้าประกัน	ซึ่งมียอด	ณ	วันที่	30	กย.	2564
	 	 	 	 				 	 	 จ�านวน		10,000,000.00	บาท			

              
รวมท้ังสิน้ 156,306,475.67 140,585,426.67 163,011,000.00

 
   

  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

หมายเหต	ุ			ถัวจ่ายได้ทุกหมวดยกเว้นหมวดครุภัณฑ ์ 
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11
เรื่อง... พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

  1. แก้ไข ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด ข้อ 2 ตราของสหกรณ ์                  

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด  จัดต้ังข้ึนเพื่อให้ความช่วยเหลือและพ่ึงพากันในหมู่ของข้าราชการ

และลูกจ้างสังกัดกรมราชทัณฑ์โดยเมื่อเริ่มก่อตั้งกรมราชทัณฑ์สังกัดกระทรวงมหาดไทย  ตราของสหกรณ์ฯ  จึงมี

ความสอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย  บัดนี้ คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ได้ประกาศ

ใช้ตราแบบใหม่แล้ว  ดังน้ันสหกรณ์ฯ จึงควรเปลี่ยนตราของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับตราของกรมราชทัณฑ์                

ในปัจจุบัน สหกรณ์จึงได้จัดประกวดออกแบบตราสหกรณ์ และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟฟิกและ

มณัฑนศลิป์จากมหาวทิยาลยัต่างๆเป็นคณะกรรมการตดัสนิและให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการด�าเนนิการเหน็ชอบ

แล้วจึงเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 2 ตราของสหกรณ์ เพื่อใช้ตรา

ของสหกรณ์ที่แก้ไขใหม่ ต่อไป
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ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)  พ.ศ.2564
 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 2 ตราของสหกรณ์

เป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน ระหว่างวงกลมมีข้อความ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด” อยู่ด้านบน
และ “THE DEPARTMENT OF CORRECTIONS 
SAVING COOPERATIVE, LTD.” อยู่ด้านล่าง
ภายในเป็นตราสัญลักษณ์ของกรมราชทัณฑ์ แสดงให้
เห็นถึงความส�าคัญของหน่วยงานอันเป็นต้นสังกัดของ
มวลสมาชิกสหกรณ์และความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่มิอาจ
แยกจากกันได้ของกรมราชทัณฑ์และสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมราชทัณฑ์  จ�ากัด และวงกลมรูปมือ
ประสานกัน ถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
           ตราสหกรณ์  ออกแบบให้มีทั้งแบบสีและ
แบบขาวด�าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
           แบบส ี    พื้นในวงกลมเป็นสีขาวสีของตัว
อักษรและลายเส้นเป็นสีเลือดหมู
           แบบขาวด�า  สีของตัวอักษรและลายเส้นเป็น
สีด�า

เป็นวงกลมสองวงซ้อนกัน  
ระหว่างวงกลมมีข้อความ
“สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมราชทัณฑ์”อยู่ด้านบน  
และ  “จ�ากัด”  อยู่ด้านล่าง
ภายในวงกลมด้านในเป็นโล่ห์
รูปอาร์ม  ภายในอาร์มประกอบ
ด้วยรูปสิงห์อยู่ด้านบน  
มีหนังสือ  กุญแจวางทับอยู่
ตรงกลาง  และช่อชัยพฤกษ์
รองรับอยู่ด้านล่าง

                  ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 2 ตราของสหกรณ ์ 

        ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

              ข้อความเดิม

ข้อ  2  ตราของสหกรณ ์ 

          ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ

          ดังนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความเดิม 

ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์ จํากดั 

ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์ จํากดั 

ข้อ  2  ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูป  

ลกัษณะ  ดงันี ้

 

                  

     เป็นวงกลมสองวงซ้อนกนั  ระหวา่งวงกลมมีข้อความ 

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์”  อยูด้่านบน  และ  

“จํากดั”  อยูด้่านลา่ง 

ภายในวงกลมด้านในเป็นโลห์่รูปอาร์ม  ภายในอาร์ม

ประกอบด้วยรูปสงิห์อยูด้่านบน  มีหนงัสอื  กญุแจวาง

ทบัอยูต่รงกลาง  และช่อชยัพฤกษ์รองรับอยูด้่านลา่ง 

ข้อ...ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์ม ี

รูปลกัษณะ ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

เป็นวงกลมสองวงซ้อนกนั ระหวา่งวงกลมมีข้อความ 

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์จํากดั” อยูด้่านบน 

และ “The Department Of Corrections Saving 

Cooperative, LTD.” อยูด้่านลา่ง 

ภายในวงกลม เป็นรูปมือจบัประสานกนัเป็นวงกลม 

ถือเป็นสญัลกัษณ์ของความร่วมมือและช่วยเหลอืซึง่กนัและ

กนั อนัเป็นพลงัท่ียิ่งใหญ่ 

สขีองตวัอกัษร ลายเส้นและพืน้หลงั เป็นสเีลอืดหม ู

สือ่ถึงกรมราชทณัฑ์ 

ด้านในวงกลมรูปมือจบัประสาน เป็นตราสญัลกัษณ์ 

ของกรมราชทณัฑ์ แสดงให้เห็นถงึความสาํคญัของ 

หนว่ยงานอนัเป็นต้นสงักดัของมวลสมาชิกสหกรณ์ 

และความสมัพนัธ์ท่ียิ่งใหญ่มิอาจแยกจากกนัได้ของ 

กรมราชทณัฑ์และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทณัฑ์  จํากดั 

 

      เหตุผล

แก้ไขเพื่อให้

สอดคล้องตาม

มติคณะ

กรรมการ

ด�าเนินการที่ให้

มีการ

เปลี่ยนแปลง

ตราของ

สหกรณ์

แบบสี*

แบบขาวด�า

หมายเหตุ : *ตรา“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด” แสดงรูปสีอยู่ด้านในปกหลัง
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 2. นายทะเบียนสหกรณ์ได้แจ้งกฎกระทรวงและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังนี้

  1. กฎกระทรวงการด�าเนินงานและการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต           

ยูเนี่ยน พ.ศ.2564

  2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563

  3. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ

ของสหกรณ์ พ.ศ.2563

  4. ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการรบัจดทะเบียนข้อบังคบัเก่ียวกับคณะอนกุรรมการ

บริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564

  คณะกรรมการด�าเนินการได้มอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายพิจารณาแก้ไขเพิ่ม

เติม ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัดเพื่อให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง และระเบียบดังกล่าว

ข้างต้น ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะได้น�าเสนอที่ประชุมในโอกาสต่อไป

  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
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12
เรื่อง...พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

	 	 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด	ข้อ	29	“การสอบบัญช	ีบัญชีของสหกรณ์นั้น

ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	โดยผู้สอบบัญชีนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง”	ในปีนี้มีผู้สอบ

บัญชีที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และค่าธรรมเนียมการตรวบสอบบัญชี							

ไม่สูงกว่าปีที่แล้วมีทั้งสิ้น	จ�านวน	3	ราย	ดังนี้

การเสนอบริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ระเบียบวาระท่ี 12 

เรื่อง…พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชี 

  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ขอ 29 “การสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณนั้นตอง
ไดรับการตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยผูสอบบัญชีนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง ” ในปนี้มีผูสอบบัญชี
ท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบสหกรณออมทรัพยท่ีมีขนาดใหญและคาธรรมเนียมการตรวบสอบบัญชีไมสูงกวา
ปท่ีแลวมีท้ังสิ้น จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

การเสนอบริการของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ 
ออดิต จํากัด 

2. บริษัท วรกรและ
สุชาดา สอบบัญชี จํากัด 

3. บริษัท เคบี ออดิท 
เซอรวิส จํากัด 

นายวิโรจน นริศวรานนท 
 

นางวรกร  แชมเมืองปก 
 

นายกฤษณพัฒน  บุบผา 

1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ    
บัญชี 

   

 -  จํานวนครั้งท่ีเขาตรวจสอบ 
 

- อยางนอยปละ 5 ครั้ง 
(ครั้งละ 3-5 วันทําการ) 

- เขาตรวจสอบรายไตรมาส 
 (ครั้งละ 2-3 วันทําการ) 

- อยางนอยปละ 3 ครั้ง 
 (ครั้งละ 2-4 วันทําการ) 

 -  จํานวนผูชวย - ไมนอยกวา  3 - 5  คน - ระหวาง  3 - 6  คน -ไมนอยกวา 4 คน 

    
2. การจัดทํารายงานการ

ตรวจสอบ 
   

-  รายงานระหวางป 
 
 

-  รายงานประจําป 

  - รายงานผลการสอบบัญชี
ระหวางปใหสหกรณทราบ 

 

- รายงานการสอบบัญชีประจําป 
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด 

- รายงานผลการสอบบัญชี 
ทุกไตรมาสใหสหกรณทราบ 
 

- รายงานการสอบบัญชี
ประจําป ตามระเบียบกรม
ตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

- รายงานผลการสอบบัญชี
ระหวางปใหสหกรณทราบ  
 

- รายงานการสอบบัญชี
ประจําป ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณกําหนด 

3. บริการอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ใหคําแนะนําในการบริหาร
การเงินการบัญชีตามท่ีเห็น 
สมควรโดยไมถือเปนคาบริการ
พิเศษแตอยางใด กรณีมีขอสังเกต
ท่ีสําคัญจะแจงใหสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปน
ลายลักษณอักษร 
2. ผูสอบบัญชียินดีจะพิจารณา
เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามท่ีสหกรณ
รองขออยางเหมาะสมภายใต
ขอตกลงรวมกัน 

1. ใหคําแนะนําในการ
บริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมถือ
เปนคาบริการพิเศษแตอยาง
ใด กรณีมีขอสังเกตท่ีสําคัญ
จะแจงใหสหกรณ  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบเปนลายลักษณอักษร 
2. ผูสอบบัญชียินดีจะเขา
รวมประชุมใหญ หรือ
ประชุมคณะกรรมการฯ ทุก
ครั้งตามท่ีสหกรณรองขอ 

1. ใหคําแนะนําในการ
บริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมถือ
เปนคาบริการพิเศษแต
อยางใด กรณีมีขอสังเกตท่ี
สําคัญจะแจงใหสหกรณ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบเปนลายลักษณอักษร 
2.ผูสอบบัญชียินดีจะเขา
รวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการฯ 
ตามท่ีสหกรณรองขอ 
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ระเบียบวาระท่ี 12 

เรื่อง…พิจารณาการคัดเลือกผูสอบบัญชี 

  ขอบังคับสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ขอ 29 “การสอบบัญชี  บัญชีของสหกรณนั้นตอง
ไดรับการตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยผูสอบบัญชีนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง ” ในปนี้มีผูสอบบัญชี
ท่ีมีประสบการณในการตรวจสอบสหกรณออมทรัพยท่ีมีขนาดใหญและคาธรรมเนียมการตรวบสอบบัญชีไมสูงกวา
ปท่ีแลวมีท้ังสิ้น จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

การเสนอบริการของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี่ 
ออดิต จํากัด 

2. บริษัท วรกรและ
สุชาดา สอบบัญชี จํากัด 

3. บริษัท เคบี ออดิท 
เซอรวิส จํากัด 

นายวิโรจน นริศวรานนท 
 

นางวรกร  แชมเมืองปก 
 

นายกฤษณพัฒน  บุบผา 

1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ    
บัญชี 

   

 -  จํานวนครั้งท่ีเขาตรวจสอบ 
 

- อยางนอยปละ 5 ครั้ง 
(ครั้งละ 3-5 วันทําการ) 

- เขาตรวจสอบรายไตรมาส 
 (ครั้งละ 2-3 วันทําการ) 

- อยางนอยปละ 3 ครั้ง 
 (ครั้งละ 2-4 วันทําการ) 

 -  จํานวนผูชวย - ไมนอยกวา  3 - 5  คน - ระหวาง  3 - 6  คน -ไมนอยกวา 4 คน 

    
2. การจัดทํารายงานการ

ตรวจสอบ 
   

-  รายงานระหวางป 
 
 

-  รายงานประจําป 

  - รายงานผลการสอบบัญชี
ระหวางปใหสหกรณทราบ 

 

- รายงานการสอบบัญชีประจําป 
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด 

- รายงานผลการสอบบัญชี 
ทุกไตรมาสใหสหกรณทราบ 
 

- รายงานการสอบบัญชี
ประจําป ตามระเบียบกรม
ตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

- รายงานผลการสอบบัญชี
ระหวางปใหสหกรณทราบ  
 

- รายงานการสอบบัญชี
ประจําป ตามระเบียบกรม
ตรวจสหกรณกําหนด 

3. บริการอ่ืน ๆ  
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ใหคําแนะนําในการบริหาร
การเงินการบัญชีตามท่ีเห็น 
สมควรโดยไมถือเปนคาบริการ
พิเศษแตอยางใด กรณีมีขอสังเกต
ท่ีสําคัญจะแจงใหสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณทราบเปน
ลายลักษณอักษร 
2. ผูสอบบัญชียินดีจะพิจารณา
เขารวมประชุมใหญ หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามท่ีสหกรณ
รองขออยางเหมาะสมภายใต
ขอตกลงรวมกัน 

1. ใหคําแนะนําในการ
บริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมถือ
เปนคาบริการพิเศษแตอยาง
ใด กรณีมีขอสังเกตท่ีสําคัญ
จะแจงใหสหกรณ  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบเปนลายลักษณอักษร 
2. ผูสอบบัญชียินดีจะเขา
รวมประชุมใหญ หรือ
ประชุมคณะกรรมการฯ ทุก
ครั้งตามท่ีสหกรณรองขอ 

1. ใหคําแนะนําในการ
บริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควรโดยไมถือ
เปนคาบริการพิเศษแต
อยางใด กรณีมีขอสังเกตท่ี
สําคัญจะแจงใหสหกรณ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบเปนลายลักษณอักษร 
2.ผูสอบบัญชียินดีจะเขา
รวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการฯ 
ตามท่ีสหกรณรองขอ 

      

    

 2 

 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

1. บริษัท สํานักงานสามสิบสี ่
ออดิต จํากัด 

นายวิโรจน นริศวรานนท 
 

2. บริษัท วรกรและ
สุชาดาสอบบัญช ีจํากัด 

 
นางวรกร  แชมเมืองปก 

 

3. บริษัท เคบี ออดิท 
เซอรวิส จํากัด 

นายกฤษณพัฒน  บุบผา 

4. คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  จํานวนเงิน 
  -  การเบิกคาธรรมเนียม 
    
   
  

- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี ภารกิจท่ี
นายทะเบียนสหกรณและกรม
ตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 
รวมท้ังเวลาท่ีตองใชในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวม
คาใชจายในการเดินทางไว
เรียบรอยแลว เวนแตคาใชจาย
ในการขอคํายืนยันและสอบทาน
หน้ี 

- คิดตามปริมาณธุรกิจ 
ความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
ภารกิจท่ีนายทะเบียน
สหกรณและกรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด รวมท้ัง
เวลาท่ีตองใชในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี
โดยรวมคาใชจายในการ
เดินทางไวเรียบรอยแลว 
เวนแตคาใชจายในการขอ
คํายืนยันและสอบทานหน้ี 

- คิดตามปริมาณธุรกิจ 
ความเสี่ยงในการสอบบัญชี 
ภารกิจท่ีนายทะเบียน
สหกรณและกรมตรวจบัญชี
สหกรณกําหนด รวมท้ัง
เวลาท่ีตองใชในการปฏิบัต ิ
งานสอบบัญชีโดยรวม 
คาใชจายในการเดินทางไว 
เรียบรอยแลว เวนแต 
คาใชจายในการขอ
คํายืนยันและสอบทานหน้ี 

140,000 บาท 
- เบิกจายเปนงวด 
รวม 3 งวด   
งวดท่ี 1-2 จํานวนรอยละ 30 
งวดท่ี 3 จํานวนรอยละ 40 

140,000 บาท 
- เบิกครั้งเดียวเมื่อได 
แสดงความเห็นตอ 
งบการเงินและสงมอบ 
รายงานของผูสอบบัญชี 

140,000 บาท 
- เบิกครั้งเดียวเมื่อแสดง 
ความเห็นตองบการเงิน 
เรียบรอยแลว 
 

    
พรอมงบการเงินให
สหกรณเรียบรอย 

 

 5. ประสบการณงานสอบบัญช ี ตั้งแต พ.ศ.2543 ถึง 2564 ตั้งแต พ.ศ.2550 ถึง 2564 ตั้งแต พ.ศ.2551 ถึง 2564 
 
 
 
 
 

ตรวจมาแลว 30 สหกรณ เชน 
1. สอ.พนักงานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค จํากัด 
2. สอ.สมาคมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
การไฟฟานครหลวง จํากัด 
3. สอ.กรมชลประทาน จํากัด 
4. สอ.พนักงานการประปานคร
หลวง จํากัด 
5. สอ.การประปาสวนภูมิภาค 
จํากัด 
6. สอ.การสื่อสารแหงประเทศ 
ไทย จํากัด 
7. สอ.กรมการปกครอง จํากัด 
8. สอ.ศาลยุติธรรม จํากัด 
9. สอ.กรมการพัฒนาชุมชน 
จํากัด 

ฯลฯ 

ตรวจมาแลว 34 สหกรณ 
เชน 
1. สอ.กรมอนามัย จํากัด 
2. สอ.กรมอูทหารเรือ 
จํากัด 
3. สอ.ครูสระแกว จํากัด 
4. สอ.ครูภูเก็ต จํากัด 
5. ชุมนุมสหกรณเครดิต  
ยูเน่ียนแหงประเทศไทย
จํากัด 
6. สอ.โรงพยาบาลตํารวจ 
จํากัด 
7. สอ.พชร. จํากัด 
8. สอ.ครูอางทอง จํากัด 

ฯลฯ 

ตรวจมาแลว 25 สหกรณ 
เชน 
1. สอ.ครูราชบุรี จํากัด 
2. สอ.กองพัฒนาท่ี 1 
จํากัด 
3. สอ.โรงพยาบาลบานโปง 
จํากัด 
4. สอ.ตํารวจตระเวน 
ชายแดนท่ี 13 จํากัด 
5. สอ.คายภาณุรังษี จํากัด 
6. สอ.กรมสนับสนุนกอง 
พลทหารราบท่ี 9 จํากัด 
8. สอ.ครูกาญจนบุรี จํากัด 
9. สอ.ครูสุพรรณบุรี จํากัด 

ฯลฯ 

    
 

  

่
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	 	 คณะกรรมการด�าเนินการได้ประชุม	ครั้งที่	14/2564	วันที่	27	กันยายน	2564	พิจารณาแล้ว

เห็นว่าในปีงบประมาณ	2565	เห็นควรเสนอชื่อ	นายวิโรจน์ นริศวรานนท์	ของบริษัท	ส�านักงานสามสิบสี่	ออดิต	

จ�ากัด		เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ประจ�าปี	2565	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	จ�านวนปีละ	140,000.-	บาท	และ						

เสนอนางวรกร	 แช่มเมืองปัก	 ของบริษัท	 วรกรและสุชาดาสอบบัญชี	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอันดับท่ี	 1											

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	จ�านวนปีละ	140,000.-	บาท

  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
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13
เรื่อง...พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ   
      ประจ�ปี 2565

	 	 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.2542		มาตรา	50	ก�าหนดว่า		“ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์		ประกอบด้วย		ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งจากสมาชิก”

  ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 		 ข้อบังคับสหกรณ์ฯ		ข้อ	55		การเลือกตั้งและการด�ารงต�าแหน่ง			ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ

ด�าเนินการไม่เกินสิบห้าคน	 	 ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก	 	 โดยเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน	 	 และ

กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบส่ีคน	 	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเอง	 เป็นรองประธานกรรมการ

หนึ่งคนหรือหลายคน		เลขานุการหนึ่งคน		เหรัญญิกหนึ่งคน		นอกนั้นเป็นกรรมการ

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ		ข้อ		57	วรรคแรก		“วาระอยู่ในต�าแหน่ง		ให้กรรมการด�าเนินการอยู่ใน

ต�าแหน่งได้คราวละสองปี		นับแต่วันเลือกตั้ง		ฯลฯ			

	 		 วรรคสี	่	“	เมือ่กรรมการด�าเนนิการด�ารงต�าแหน่งครบวาระทีก่�าหนดแล้ว		หากยงัไม่มกีารเลอืก

ตัง้กรรมการด�าเนินการแทน		กใ็ห้กรรมการด�าเนนิการคนเดมิด�ารงต�าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้กรรมการ

ด�าเนินการคนใหม่	”

	 		 วรรคท้าย		“	กรรมการด�าเนินการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้แต่

ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี	จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้	”

  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ		ข้อ	64		วรรคสาม		ความว่า		“กรรมการด�าเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้งแทน

ต�าแหน่งที่ว่าง			ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เท่าก�าหนดเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”		

  ระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ	พ.ศ.2547		ข้อ	6	 

	 											ข้อ	6.	 	การสรรหากรรมการด�าเนินการให้ใช้วิธีลงบัตรนับคะแนน		ยกเว้น	ต�าแหน่งประธาน

กรรมการ

	 	 การสรรหาประธานกรรมการ			ให้สมาชกิเสนอชือ่ในทีป่ระชมุใหญ่และให้	ทีป่ระชมุใหญ่รบัรอง		

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก

	 	 เมือ่ตรวจสอบวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการด�าเนนิการ	ประจ�าปี	2564		แล้ว			พบ

ว่ามีวาระการด�ารงต�าแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2565		ดังนี้
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของ “คณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2564” 

ปท่ี  1 ปท่ี  2 ปท่ี  1 ปท่ี  2 
1. นายอายุตม สินธพพันธุ ประธานกรรมการ 2564 2565   
2. นายธนพัฒน  จนัทรปรรณิก รองประธาน 2563 2564   
3. นายกฤช  กระแสรทิพย รองประธาน 2562 2563 2564 2565 
4. นางพัชราภรณ  ศโรภาส เหรัญญิก 2563 2564   
5. นายเกียรติกร  ปทมทัตต เลขานุการ 2562 2563 2564 2565 
6. นายกนก กรุณามิตร กรรมการ 2564 2565   
7. นายไพโรจน  พันธุแกว กรรมการ 2563 2564   
8. นายทวี ทวีชนม กรรมการ 2564 2565   
9. นางนิภา งามไตรไร กรรมการ 2564 2565   
10. นายณรงค  จุยเสย กรรมการ 2563 2564   
11. นางสาวสุทัสสา  สุขสวาง กรรมการ 2563 2564   
12. นางพรเอ้ือง  ตรีทอง กรรมการ 2561 2562 2563 2564 
13. นายสิริชัย  ยมเกิด กรรมการ 2562 2563 2564 2565 
14. นายอุดม  สุขทอง กรรมการ 2561 2562 2563 2564 
15. นายวีระวัฒน  บุญนิกูล กรรมการ 2563 2564   

   เม่ือตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการประจําป  2564 แลว พบวา               

มีวาระการดํารงตําแหนงและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565 แบงได  ดังนี้ 

ตําแหนงประธานกรรมการ  

 ตามท่ี ท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2563  ไดเลือกตั้งให นายอายุตม สินธพพันธุ  เปน

ประธานกรรมการ  มีวาระการดํารงตําแหนงสองปนับแตวันไดรับเลือกตั้ง (ปบัญชี 2564  และ 2565)   

ตําแหนงกรรมการดําเนินการ    แบงเปน  2  กลุม  ดังนี้ 

            กรรมการดําเนินการท่ียังมีวาระการดํารงตําแหนงอีก  1  ป  จํานวน  6  คน 

1. นายกฤช  กระแสรทิพย   
2. นายกนก   กรุณามิตร   
3. นายทวี   ทวีชนม    
4. นางนิภา   งามไตรไร   
5. นายเกียรติกร  ปทมทัตต   
6. นายสิริชัย  ยมเกิด    

 กรรมการดําเนินการท่ีไดดํารงตําแหนงครบวาระ ในปบัญชี 2564  และตองพนจาก

ตําแหนงรวม  8  คน  ดังนี้      

1. นายธนพัฒน    จนัทรปรรณิก  
2. นางพัชราภรณ ศโรภาส   
3. นายไพโรจน  พันธุแกว  

ระเบียบวาระท่ี  13 

เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565 
 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  มาตรา 50 กําหนดวา  “ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คนซ่ึง
ท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก” 
 

       ขอบังคับและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
  ขอบังคับสหกรณฯ  ขอ 55  การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง    ใหสหกรณมี

คณะกรรมการดําเนินการไมเกินสิบหาคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก  โดยเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน  
และกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คน  ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเอง เปนรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นอกนั้นเปนกรรมการ 

 
       ขอบังคับสหกรณฯ  ขอ   57 วรรคแรก  “วาระอยูในตําแหนง   ใหกรรมการดําเนินการ       

อยูในตําแหนงไดคราวละสองป  นับแตวันเลือกตั้ง  ฯลฯ    
  วรรคสี่  “ เม่ือกรรมการดําเนินการดํารงตําแหนงครบวาระท่ีกําหนดแลว   หากยังไมมีการ

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทน   ก็ใหกรรมการดําเนินการคนเดิมดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการคนใหม ” 

  วรรคทาย  “ กรรมการดําเนินการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการเลือกตั้งอีกได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกันโดยตองพักอยางนอยหนึ่งปทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหมได ” 

 
 

      ขอบังคับสหกรณฯ  ขอ 64  วรรคสาม  ความวา  “กรรมการดําเนินการซ่ึงไดรับเลือกตั้งแทน
ตําแหนงท่ีวาง   ใหอยูในตําแหนงไดเทากําหนดเวลาตามวาระท่ีเหลืออยูของผูท่ีตนแทน”   

 
      ระเบียบสหกรณฯ วาดวยการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2547  ขอ 6   

                ขอ 6.  การสรรหากรรมการดําเนินการใหใชวิธีลงบัตรนับคะแนน  ยกเวน ตําแหนง
ประธานกรรมการ 
         การสรรหาประธานกรรมการ   ใหสมาชิกเสนอชื่อในท่ีประชุมใหญและให             
ท่ีประชุมใหญรับรอง  การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก 
 

      เม่ือตรวจสอบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป  2564  แลว   
พบวามีวาระการดํารงตําแหนงและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ ประจําป 2565  ดังนี้ 

 
 

วาระการดํารงตําแหนงของ “คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564”  

ท่ี ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง  วาระท่ี  1 วาระท่ี  2 
วาระการด�ารงต�าแหน่ง

	 เมือ่ตรวจสอบวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการด�าเนนิการประจ�าปี	2564	แล้ว	พบว่ามวีาระการ

ด�ารงต�าแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2565	แบ่งได้		ดังนี้

 ต�าแหน่งประธานกรรมการ 

	 ตามที่	ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563		ได้เลือกตั้งให้	นายอายุตม์	สินธพพันธุ์		เป็นประธานกรรมการ		

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปนีับแต่วันได้รับเลือกตั้ง	(ปีบัญชี	2564		และ	2565)		

 ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ    แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ดังนี้

         กรรมการด�าเนินการที่ยังมีวาระการด�ารงต�าแหน่งอีก  1  ป	ี	จ�านวน		6		คน

	 	 1.	นายกฤช		 กระแสร์ทิพย์	 	

	 	 2.	นายกนก			 กรุณามิตร		

	 	 3.	นายทวี			 ทวีชนม์	 	 	

	 	 4.	นางนิภา			 งามไตรไร	 	

	 	 5.	นายเกียรติกร		 ปัทมทัตต์	 	

	 	 6.	นายสิริชัย		 ยมเกิด	 	 	

        กรรมการด�าเนินการที่ได้ด�ารงต�าแหน่งครบวาระ ในปีบัญชี 2564		และต้องพ้นจากต�าแหน่ง

รวม		8		คน		ดังนี้					

	 	 1.	นายธนพัฒน์				 จันทรปรรณิก	

	 	 2.	นางพัชราภรณ์	 ศโรภาส	 	

	 	 3.	นายไพโรจน์	 พันธุ์แก้ว	

t

t
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	 	 4.	นางสาวสุทัสสา		 สุขสว่าง	 	

	 	 5.	นายณรงค์		 จุ้ยเส่ย	 	

	 	 6.	นางพรเอื้อง				 ตรีทอง	 	

	 	 7.	นายอุดม		 สุขทอง	 	

															8.	นายวีรวัฒน์		 บุญนิกูล	 	

					 	 กรรมการด�าเนินการในกลุ ่มนี้มีสิทธ์ิลงสมัครเข ้ารับการสรรหาเป็น“กรรมการด�าเนินการ																			

ประจ�าปี	2565”	อีกได้		ยกเว้น	นางพรเอื้อง		ตรีทอง		และนายอุดม	สุขทอง		ซึ่งได้ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันแล้ว					

2	วาระ		(ปีบัญชี	2561,	2562,	2563	และ	2564)	

  ดงันัน้ ในปีนีท่ี้ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564  จะพิจารณาเลือกต้ังกรรมการด�าเนนิการ จ�านวน 

8 ต�าแหน่ง  

																		คณะกรรมการด�าเนินการ	ได้ประชุมครั้งที่	13/2564		ลงวันที่	25	สิงหาคม	2564			เห็นชอบนโยบาย

เกี่ยวกับการสรรหากรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2565		ตามที่คณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้งเสนอ		ดังนี้

	 	 1.	ประกาศรับสมัคร	 ระหว่างวันที่	6	กันยายน	2564	ถึงวันที่	17	กันยายน	2564

	 	 2.	ประกาศรายชื่อผู้สมัคร			วันที่	20	กันยายน	2564

	 	 3.	ถ่ายทอดสดการจับฉลากหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร		โดยประธานกรรมการอ�านวยการ-

	 	 	 เลือกตั้ง		เป็นผู้จับฉลากหมายเลขให้กับผู้สมัครทุกท่าน		วันที่	20	กันยายน	2564		

	 	 	 ทางเพจเฟสบุ๊คของสหกรณ์			ตั้งแต่เวลา	10.00	น.	เป็นต้นไป														

	 	 4.	ก�าหนดประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2564	เป็นวันศุกร์ที่	26	พฤศจิกายน	2564	

 

ประเด็นที่ 1  การรับสมัครและการจับฉลากหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครกรรมการฯ

	 	 	 เมื่อวันที่	20	กันยายน	2564		นายกฤช กระแสร์ทิพย	์	ประธานคณะกรรมการอ�านวยการเลือก

ตั้งได้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้สมัครเขา้รับการสรรหาเปน็กรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2565		จ�านวน	19	ราย		

และท่านเป็นผูจ้บัฉลากหมายเลขประจ�าตัวให้กับผู้สมคัรทกุคนตามล�าดบัการรบัสมคัร	โดยม	ีนายกนก	กรณุามติร,	

นางพรเอื้อง	ตรีทอง,	นายสิริชัย	ยมเกิด	และนางพรทิพย์	โชคสมัย			ร่วมเป็นสักขีพยาน			โดยมีการถ่ายทอดสด

การจับฉลากหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของสหกรณ์ฯ	ตั้งแต่เวลา	10.00	น.		ซึ่งมีจ�านวนผู้เข้า

รับชมการถ่ายทอดสด		จ�านวน 370 คน		ปรากฏหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร	ดังนี้

	 หมายเลข		1		นายเอกลักษณ์		 ทิพวงศ์	 สังกัดสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์	

	 หมายเลข		2		นางชฎาพร			 รักษาทรัพย์					ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดกรมราชทัณฑ์

	 หมายเลข		3		นายอ�านาจ			 ปรัชญาพันธ์			 ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดกรมราชทัณฑ์

	 หมายเลข		4		นายจวน			 คงแก้ว	 ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดกรมราชทัณฑ์

	 หมายเลข		5		นางพัชราภรณ์		 ศโรภาส	 ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดกรมราชทัณฑ์

	 หมายเลข		6		นางสาวสุทัสสา		 สุขสว่าง			 สังกัดทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิง

	 หมายเลข		7		นายไพฑูร			 ฤทธิผล	 สังกัดเรือนจ�าจังหวัดอ�านาจเจริญ

	 หมายเลข		8		นายแคนทอง		 สาที	 สังกัดเรือนจ�าอ�าเภอธัญบุรี

	 หมายเลข		9		นายสุเมตต์		 รัตนา	 ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดกรมราชทัณฑ์
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	 หมายเลข		10		นายณรงค์		 จุ้ยเส่ย	 สังกัดเรือนจ�ากลางพิษณุโลก

	 หมายเลข		11		นายชัยบุญ		 ชัยสิริเจริญพันธ์	สังกัดเรือนจ�ากลางลพบุรี

	 หมายเลข		12		นายไสว		 สมหา	 ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดกรมราชทัณฑ์

	 หมายเลข		13		นายชัย			 ศรียางนอก						สังกัดเรือนจ�ากลางบางขวาง

	 หมายเลข		14		นายพงษ์นรินทร์		 วรรณธนาเลิศ	 สังกัดเรือนจ�าจังหวัดหนองคาย

	 หมายเลข		15		นายวีรวัฒน์		 บุญนิกูล	 สังกัดกองทัณฑวิทยา		กรมราชทัณฑ์

	 หมายเลข		16		นางสาวพรพิมล			 ทองจันทร์	 ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดกรมราชทัณฑ์

	 หมายเลข		17		นายขวัญไชย		 สันติภราภพ	 สังกัดเรือนจ�าจังหวัดชัยนาท

	 หมายเลข		18		นายไพโรจน์		 พันธุ์แก้ว	 ข้าราชการบ�านาญ	สังกัดกรมราชทัณฑ์

	 หมายเลข		19		นายนพศักดิ์			 วลแก้ว	 สังกัดเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร

  ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนจากการสรรหาของสมาชิกสูงสุด	 8	 คนแรก	 จะได้รับการเสนอชื่อให้													

ที่ประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2564	พิจารณาเลือกตั้งเป็น	“กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2565”	ต่อไป		ซ่ึง										

ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งจะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรองตนเองและส่งเอกสารตามที่พระราชบัญญัติ

สหกรณ์	(ฉบบัที	่3)	พ.ศ.2562		และกฎกระทรวงการด�าเนนิงานและการก�ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.2564	ก�าหนด

  สมาชิกใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 8 คน		ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนจากการสรรหา

ของสมาชิกสูงสุด	8	คนแรก	จะได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2564	พิจารณาเลือกตั้งเป็น		

“กรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2565”	ต่อไป

	 	 หากปรากฏว่ามีต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2564	ว่างลงเพิ่มจาก	8	ต�าแหน่ง	และ

การว่างลงนั้นเกิดขึ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2564	สหกรณ์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่	พิจารณาเลือก

ตั้งผู้สมัครที่มีคะแนนสรรหาสูงเป็นล�าดับถัดไป	 เป็นกรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	 2565	 ท้ังนี้	 เพื่อให้ครบตาม

จ�านวนกรรมการด�าเนินการทีว่่างลงทัง้หมด		กรณทีีผู่ส้มคัรได้คะแนนจากการสรรหาเท่ากนั		อนัเป็นเหตใุห้จ�านวน

ผู้ที่ได้รับการสรรหามีจ�านวนเกินต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลง	ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2564	จะใช้

อ�านาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 	 ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	 	 โดยประธานจะพิจารณาเลือก										

ผู้สมัครที่มีล�าดับการสมัครก่อน		ให้เป็น	“กรรมการด�าเนินการ	ประจ�าปี	2565”	ต่อไป

 1. ก�าหนดให้มีการลงคะแนนพร้อมกนัทัว่ประเทศในวนัศกุร์ที ่5 พฤศจกิายน 2564  ระหว่าง

เวลา 09.00-17.00 น. ณ เรือนจ�าและทัณฑสถานท่ีเป็นหน่วยสรรหาทั่วประเทศ 139 แห่ง ตามประกาศ         

สหกรณ์ฯ

 2. ส�าหรับข้าราชการบ�านาญและสมาชกิซึง่สงักดัหน่วยงานอืน่  ให้ใช้วธิกีารลงคะแนนทาง

ไปรษณีย์และมีการนับคะแนนที่ส่วนกลางเช่นเดิม

	 3.		สมาชิก	1	คน		มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 8 หมายเลข

										 4.	 สหกรณ์จะท�าการเปิดกล่องลงคะแนนและนับคะแนนของทุกหน่วยสรรหาพร้อมกัน  ใน

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564  ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนกว่าจะแล้ว

เสร็จ  และเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนได้โดยเปิดเผย
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 5. ให้คณะกรรมการอ�านวยการเลอืกตัง้ ก�าหนดวธิกีารตรวจสอบและวนัประกาศรบัรองผล

คะแนนการสรรหากรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2565  

               สหกรณ์จะรายงานผลการนบัคะแนนให้ทีป่ระชมุสามญัประจ�าปี 2564 ทราบและพจิารณา

เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ 8 ต�าแหน่ง ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564

  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
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14
เรื่อง...อื่นๆ

	 	 ด้วยที่ประชุมใหญ่	ปี	2563	ได้มีการเลือกตั้งให้คุณเนาวรัตน์	สงวนกิจพัฒนา	เป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการ	ปีบัญชี	 2564	 	 โดยผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง	มีก�าหนดระยะเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์	

อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ	 ข้อ	 72	 การเลือกตั้งวาระการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของผู้ตรวจสอบ

กิจการ	 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการโดยวิธีเปิดเผยในท่ีประชุมใหญ่	 กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มี

จ�านวนไม่เกินสามคน	หากเป็นนิติบุคคลให้มีจ�านวนหนึ่งนิติบุคคล

	 	 ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 ได้ส่งหนังสือที่	นบ	0010/ว	1370	ลว.14	ธันวาคม	2563	

เรื่อง	ขอส่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์	พ.ศ.2563	ประกาศ	ณ	วันที่	

12	ตุลาคม	2563	โดยมีข้อก�าหนดในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เกี่ยวกับ

	 	 1.	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 2.	การก�าหนดจ�านวน	วิธีการรับสมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 3.	วาระการด�ารงต�าแหน่ง	และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 4.	การตรวจสอบกิจการสหกรณ์

	 	 ในระเบียบน้ียังไม่มีผลบังคับใช้ในปีบัญชี	 2564	 เนื่องจากมีบทเฉพาะกาลข้อ	 27	 ในกรณีที	่										

ข้อบังคับของสหกรณ์ก�าหนดเรื่องการตรวจสอบกิจการไว้ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้	 ให้ข้อบังคับของสหกรณ์มีผล

ใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามระเบียบนี้	 แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่ระเบียบนี	้												

มีผลใช้บังคับ

	 	 ดังนั้น	 สหกรณ์จะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเมื่อได้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เพื่อ													

ให้สอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว		ซึ่งจะด�าเนินการได้ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2565

14.1 การดำ�รงตำ�แหน่งของผู้ตำรวจสอบกิจการ
14.2 แจ้งความคืบหน้าเรื่องสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับ
      ท่ีท�การสหกรณ์แห่งใหม่

14.1 การด�ารงต�าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ
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	 14.2.	แจ้งความคืบหน้าเรื่องสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับที่ท�าการสหกรณ์แห่งใหม่

ตามทีส่มาชกิได้สอบถามในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2563	เมือ่วันท่ี	17	พฤศจกิายน	2563		เก่ียวกบัท่ีท�าการ

สหกรณ์แห่งใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสถานที่ไม่เพียงพอในการท�างาน	เก็บเอกสาร	รับรองสมาชิก		และมีผู้เสนอขาย

อาคาร	4	ชั้น	ซึ่งอยู่ใกล้กับที่ตั้งกรมราชทัณฑ์	คณะกรรมการด�าเนินการจึงได้พิจารณาแนวทางในการสร้างอาคาร

ที่ท�าการใหม่ไว้		2	แนวทางดังนี้

แนวทางที่	1	ให้ซื้ออาคารที่มีผู้เสนอขาย

	 ที่ท�าการของสหกรณ์ในปัจจุบันคับแคบ	เจ้าหน้าทีเพิ่มขึ้น	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์และ

ที่เก็บเอกสารไม่เพียงพอ	 ไม่สะดวกสบายแก่ผู้มาติดต่อ	 	 ซึ่งขณะน้ีฐานะการเงินมั่นคง	 	 มีเงินสะสมไว้เพื่อขยาย

กิจการ	ประมาณ	28	ล้าน	 	ประกอบกับมีมีผู้เสนอขายอาคารสูง	4	ชั้นครึ่ง	 (มีชั้นลอย)	มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ					

550	ตารางเมตร	ตั้งอยู่บนที่ดินเนื้อที่	43	ตารางวา	ในราคา15	ล้านบาท	และต่อมามีผู้แจ้งให้ทราบว่า	ผู้ขายได้ลด

ราคาลงเหลือ	12	ล้านบาท	ซึ่งมีราคาถูก	เมื่อเทียบกับการสร้างใหม่	

	 มีข้อพิจารณาสรุปได้	ดังนี้

  ข้อดี	:		 -	อาคารมีราคาถูกไม่ต้องก่อสร้างใหม่	ตั้งเด่นสง่าคู่กับกรมฯ	

	 	 	 	 -	 หากซื้อแล้วท�าการปรับปรุงใหม่ก็กลมกลืนกับกรมราชทัณฑ์	 ใช้เวลาในการปรับปรุง

ประมาณ1	ปีสามารถเข้าท�างานได้		

	 	 	 	 -	มีความเป็นเอกภาพ	มีห้องท�างานและพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น

																														-	ได้รับค่าเช่าติดตั้งเสาสัญญาณสื่อสารซึ่งให้เช่าอยู่แล้วบนชั้นลอย

	 	 	 	 -	หากสหกรณ์ไม่ใช้ประโยชน์ก็สามารถขายได้

  ข้อเสีย : 

	 	 	 	 -	อาคารก่อสร้างมาเกินกว่า	20	ปี

	 	 	 	 -	ไม่มีที่จอดรถ		ไม่มีลิฟท์	ไม่มีบันไดหนีไฟ	

	 	 	 	 -	ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้า	ปรับปรุงแก้ไขระบบประปา	และระบบรางระบายน�้า

	 	 	 	 -	ไม่มีพื้นที่ให้ต่อเติมด้านข้างอาคารได้	

	 	 	 	 -	ต้องปรบัปรงุใหม่ทกุชัน้	หากค�านวนโดยประมาณต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการปรับปรงุอาคาร

ภายนอกและภายในท้ังหมด	 4	 ชั้น	 และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศใหม่ทั้งหมด	 ติดตั้งระบบ

คอมพิวเตอร์	ติดตั้งระบบลิฟท์		ระบบไฟฟ้า	ระบบประปาและระบบระบายน�้า

	 	 	 	 -	 มีขั้นตอนในการปรับปรุงโดยต้องให้สถาปนิกและวิศวกรมาตรวจสอบค�านวณ	และ

ประเมินค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงจึงจะทราบเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด

    

แนวทางที่	2	ใช้ที่ดินที่ได้ซื้อไว้และวางแผนเพื่อก่อสร้างสร้างอาคารส�านักงานใหม่

	 	 จากข้อมูลเดิม	 สหกรณ์ได้จัดซื้อที่ดิน	 จ�านวน	 2	 ไร่เศษ	 (893.7	 ตารางวา)	 ไว้ถนนนนทบุรี	 1													

ฝั่งตรงข้ามเลยที่ท�าการกรมราชทัณฑ์ไปประมาณ	400	เมตรเพื่อสร้างอาคารส�านักงานแห่งใหม่เมื่อปี	2561	และ

ได้จดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีสะสมไว้เป็นทนุเพือ่ขยายกจิการจ�านวนหนึง่	ประกอบกบัความจ�าเป็นในการขยบัขยาย

ที่ท�าการนั้น	ยังไม่วิกฤติหรือเร่งด่วนจนไม่สามารถรอได้	ควรสะสมเงินและจัดท�าแผนการก่อสร้างอาคารต่อไป
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มีข้อพิจารณาสรุปได้	ดังนี้

	 	 ข้อดี	: 

	 	 	 -	ได้สืบสานตามแนวคิดแรกเริ่มของกรรมการด�าเนินการที่ได้จัดหาที่ดิน

	 	 	 -	สามารถออกแบบอาคารและสิ่งจ�าเป็นของส�านักงานได้ตามต้องการ

	 	 	 -	ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเมื่อถมที่แล้ว	และเสียภาษีที่ดินน้อยลง

  ข้อเสีย	: 

	 	 	 -	ใช้เงินจ�านวนมาก

	 	 	 -	ใช้ระยะเวลานานในการสะสมเงนิให้เพยีงพอกับค่าก่อสร้างหลายปี	และต้องรอการออกแบบ

อาคาร	การตกแต่งภายในซึ่งคงใช้เวลาหลายปี

  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
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ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2537   170
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 (ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2537   173
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2563 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 175         
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

หลักเกณฑ์การ ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 182           
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์  187 
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการควบคุมหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์                       188
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   189
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)

รายชื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�งานต่างๆ ประจ�ปี 2564 191
รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ  194
ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ประจ�ปี 2564     
รายจ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 
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เงินกู้สามัญ แบบไม่เกินมูลค่าหุ้น / เงินฝากค�้าประกัน
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	 1.	คณะกรรมการอ�านวยการ

  1. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ ประธานกรรมการ

  2. นายธนพัฒน์   จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

  3. นายกฤช กระแสร์ทิพย์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

  4. นางพัชราภรณ์ ศโรภาส เหรัญญิก

  5. นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์ เลขานุการ

	 2.	คณะกรรมการเงินกู้

  1. นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก ประธานกรรมการ

  2. นายกฤช กระแสร์ทิพย์ กรรมการ

  3. นางพัชราภรณ์ ศโรภาส กรรมการ

  4. นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว กรรมการ

  5. นายสิริชัย ยมเกิด เลขานุการ

	 3.	คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  1. นายกนก กรุณามิตร ประธานกรรมการ

  2. นายทวี ทวีชนม์ กรรมการ

  3. นางนิภา งามไตรไร กรรมการ

  4. นายณรงค์ จุ้ยเส่ย กรรมการ

  5. นายอุดม สุขทอง เลขานุการ

 4.	คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	ข้อบังคับและระเบียบ

  1. นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก ประธานอนุกรรมการ

  2. นายทวี ทวีชนม์ อนุกรรมการ

  3. นายณรงค์ จุ้ยเส่ย อนุกรรมการ

  4. นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ อนุกรรมการ

  5. นายสิริชัย ยมเกิด เลขานุการ
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 5.	คณะกรรมการอ�านวยการเลือกตั้ง

  1. นายกฤช กระแสร์ทิพย์ ประธานกรรมการ

  2. นายกนก กรุณามิตร กรรมการ

  3. นายทวี ทวีชนม์ กรรมการ

  4. นางนิภา งามไตรไร  กรรมการ

  5. นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์ กรรมการ

  6. นายสิริชัย ยมเกิด กรรมการ

  7. นายอุดม สุขทอง กรรมการ

  8. นางพรเอื้อง ตรีทอง เลขานุการ

 6.	คณะกรรมการบริหารการเงิน

  1. นายกฤช กระแสร์ทิพย์ ประธานกรรมการ

  2. นางพัชราภรณ์   ศโรภาส กรรมการ

  3. นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง กรรมการ

   4. นางพรเอื้อง ตรีทอง กรรมการ

  5. นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล เลขานุการ

	 7.	คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน์และทุนการศึกษา

  1. นายกนก กรุณามิตร ประธานอนุกรรมการ

  2. นายไพโรจน์   พันธุ์แก้ว อนุกรรมการ

  3. นางนิภา งานไตรไร อนุกรรมการ

   4. นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง อนุกรรมการ

  5. นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล เลขานุการ

	 8.	คณะท�างานส่งเสริมธรรมาภิบาล

  1. นายกฤช กระแสร์ทิพย์ ประธานคณะท�างาน

  2. นางพัชราภรณ์ ศโรภาส คณะท�างาน

  3. นายณรงค์ จุ้ยเส่ย คณะท�างาน

  4. นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง คณะท�างาน

  5. นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ คณะท�างาน

   6. นายอุดม สุขทอง คณะท�างาน

  7. นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล คณะท�างาน

  8. นางพรเอื้อง ตรีทอง เลขานุการ
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 9.	คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

  1. นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก ประธานกรรมการ

  2. นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว กรรมการ

  3. นายทวี ทวีชนม์ กรรมการ

  4. นางพรเอื้อง ตรีทอง เลขานุการ

 10.คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทประกัน

  1. นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก เป็นประธานอนุกรรมการ

  2. นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว เป็นอนุกรรมการ

  3. นางพรเอื้อง ตรีทอง เป็นอนุกรรมการ

  4. นายสิริชัย ยมเกิด เป็นอนุกรรมการ

  5. นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล เป็นอนุกรรมการ

 11.คณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลและประมาณการปรับปรุงอาคาร

  1. นายกฤช กระแสร์ทิพย์ รองประธาน เป็นประธานอนุกรรมการ

  2. นางพัชราภรณ์ ศโรภาส เหรัญญิก เป็นอนุกรรมการ

  3. นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว กรรมการ เป็นอนุกรรมการ

  4. นายทวี ทวีชนม์ กรรมการ เป็นอนุกรรมการ

  5. นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง กรรมการ เป็นอนุกรรมการ

  6. นางพรเอื้อง ตรีทอง กรรมการ เป็นอนุกรรมการ

  7. นายสิริชัย ยมเกิด กรรมการ เป็นอนุกรรมการ

	 12.คณะท�างานพิจารณาแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน

  1. นายกฤช กระแสร์ทิพย์ รองประธาน เป็นประธานคณะท�างาน

  2. นางพัชราภรณ์ ศโรภาส เหรัญญิก เป็นคณะท�างาน

  3. นายเกียรติกร ปัทมทัตต์ เลขานุการ เป็นคณะท�างาน

  4. นายสิริชัย ยมเกิด กรรมการ เป็นคณะท�างาน

  5. นายอุดม สุขทอง กรรมการ เป็นคณะท�างาน

  6. นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล กรรมการ เป็นคณะท�างาน
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