เรียน สมาชิกสหกรณ์
ในโอกาสที่การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีได้เวียนมาครบอีกวาระหนึ่ง โดยใน ปี 2563
ถือเป็นก้าวย่างแห่งความเข้มแข็งมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด ที่ได้ดำ�เนินกิจการ
จนก้าวเข้าสู่ปีที่ 35 อย่างน่าชื่นชม แม้ในขณะที่สถานการณ์ต่างๆ มีความสั่นคลอนไปบ้างจากปัจจัย
หลายประการ แต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด ยังคงมีความมั่นคงในหลักการของการ
ดำ�เนินการอย่างเข้มแข็ง ยึดมั่นในความถูกต้องและคำ�นึงถึงประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นสำ�คัญ อันเป็น
ปัจจัยทีท่ �ำ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด สามารถบริหารงานเพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ ของสมาชิกในด้าน
ต่างๆ ได้ตามเจตนารมณ์ อันจะเห็นได้จากนโยบายหลากหลายที่ได้ถือใช้ในปีนี้ เช่น การปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ย การขยายวงเงินกู้และงวดผ่อนชำ�ระหรือการพักชำ�ระหนี้เงินกู้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นต้น และเชื่อมั่นว่าในปีต่อไปจะมีนโยบายดีๆออกมา ให้กับมวลสมาชิก
อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
ซึ่งในฐานะที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาร่วมบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด
เป็นระยะเวลา 2 ปีนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมบริหารงานกับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่มีความ
มุง่ มัน่ ตัง้ ใจและมีความเป็นมืออาชีพอย่างยิง่ แต่ดว้ ยภาระหน้าทีท่ ผี่ มได้รบั ซึง่ ถือเป็นความภูมใิ จอันสูงสุด
ของชีวิต ผมจึงปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น โดยได้
ทำ�หนังสือขอลาออกต่อคณะกรรมการดำ�เนินการเพือ่ ไปปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั สำ�คัญยิง่ และได้สง่ ต่อ ภารกิจใน
ส่วนของสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการดำ�เนินการต่อไป
ตลอดไป

สุดท้ายนี้ ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์จำ�กัด เจริญเติบโตด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

พั นต�ำรวจเอก

(ณรัชต์ เศวตนันทน์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์
ประธานกรรมการ

นายธนพั ฒน์ จันทรปรรณิก
รองประธานกรรมการ

นายเกียรติกร ปัทมทัตต์
เลขานุการ

นายกฤช กระแสร์ทิพย์
รองประธานกรรมการ

นางพั ชราภรณ์ ศโรภาส
เหรัญญิก

นายไพโรจน์ พั นธุ์แก้ว
กรรมการ

นายโสภณ ยิ้มปรีชา
กรรมการ

นางชฎาพร รักษาทรัพย์
กรรมการ

นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง
กรรมการ

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย
กรรมการ

นางพรเอื้อง ตรีทอง
กรรมการ

นายสิริชัย ยมเกิด
กรรมการ

นายอุดม สุขทอง
กรรมการ

นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล
กรรมการ

นางพรทิพย์ โชคสมัย
ผู้จัดการ

นางสาวรัชนี ทันจิตต์
ผู้ช่วยผู้จัดการและหัวหน้ากลุ่มงานกฏหมาย

นายเกษทอง แวววงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

นางสาวศรินทิพย์ ตระกูลจรูญกิจ
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวอัฉราภรณ์ รัตนะจงงาม
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางอังคนา มุ่งดี
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาววีณา เนียมจีน
หัวหน้าฝ่ายประมวลผล

นางสาวสุพัตรา ชื่นใจ
ฝ่ายการเงิน

นางธิดารัตน์ ด่านศรีประเสริฐ
ฝ่ายการเงิน

นางสาวอุบลรัตน์ วรรณแก้ว นางสาวลอองลักษณ์ ล�ำเลียง
ฝ่ายสินเชื่อ
ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวอรุณณี มารอด
ฝ่ายประมวลผล

นางสาวณัชชา ตาทอง
ฝ่ายประมวลผล

นางคอดียะห์ เจ๊ะเลาะ
ฝ่ายบริหาร

นางสาวอรชา มีใย
ฝ่ายบัญชี

นางสาวณัฏฐณิชา ผลาสิงห์
นิติกร

นางสาวพรทิพย์ แนวทัต
ฝ่ายสินเชื่อ

นางสาววิศรุตา เกิดน้อย
ฝ่ายสินเชื่อ

นายธิติพล วัฒนาเจริญโภคา
ฝ่ายประมวลผล

นายวิทวัส เหล่าสิทธิสุข
ฝ่ายประมวลผล

นางสาวจิราภรณ์ มะวงษ์
ฝ่ายบริหาร

นายละออง สินเจริญพร
พนักงานขับรถยนต์

ปีบัญชี

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

ทุนเรือนหุ้น

  เงินรับฝาก

สินทรัพย์รวม

1,350,482,700.00
1,528,964,090.00
1,730,998,680.00
1,954,901,190.00
2,120,954,560.00
2,285,516,890.00
2,458,632,980.00
2,654,952,880.00
2,875,200,190.00
3,124,333,690.00
3,387,223,110.00

1,015,289,147.25
1,079,562,982.84
1,272,193,615.91
1,301,624,254.06
1,437,276,889.91
1,604,986,768.04
1,959,667,395.09
2,132,255,773.09
2,551,830,041.63
2,967,272,735.00
3,344,574,650.79

3,097,426,089.35
3,134,832,415.38
3,586,328,255.41
3,806,356,081.98
4,171,436,638.65
4,487,116,268.89
5,094,791,282.41
5,514,511,769.19
6,247,261,034.41
6,979,829,384.63
7,765,490,529.76

เป็นของสมาชิก 80.57 %

เป็นของสหกรณ์
2.84 %

เป็นของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่่ 1.34 %
เป็นผลประโยชน์ของ
สมาชิก 15.24 %

(เงินปันผล 66.93 %
เงินเฉลี่ยคืน 13.64 %)

เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาต
สหกรณ์ 0.01 %

เป็นของสมาชิก

80.57 %

เป็นผลประโยชน์ของสมาชิก

15.24 %

(เงินปันผล 66.93 % เงินเฉลี่ยคืน 13.64 %)
(เป็นเงินทุนต่างๆที่จัดไว้เพื่ อประโยชน์ของสมาชิก)

เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

1.34 %

เป็นของสหกรณ์

2.84 %

เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์

0.01 %

     9,964,159.10 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลูกหนี้พ้นสภาพ คือ ลูกหนี้ที่ขาด
สมาชิกภาพและมีการช�ำระหนี้ ดังนี้.เกิน 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน = 20%
เกิน 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน = 50%
เกินกว่า 12 เดือน
= 100%

คงเหลือ

ลูกหนี้พ้นสภาพ
14,630,416.00 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (4,666,256.90) บาท

ลูกหนี้เงินกู้ จ�ำนวน 8,902 ราย
ฉุกเฉิน
=
30,519,343.00 บาท
สามัญ
= 7,353,865,288.14 บาท
ศึกษา
=
905,500.00 บาท
อาวุธปืน
=
16,561.75 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ =
(5,697,512.65) บาท
รวม =
7,379,609,180.24 บาท
t

t

t

ทุนเรือนหุ้น
3,387,223,110.00 บาท
=
=
=

3,677,113,764.26 บาท
3,344,574,650.79 บาท
332,539,113.47 บาท

รวม

1. ดอกเบี้ยภายใน
2. ดอกเบี้ยภายนอก
3. อื่น ๆ

=

=
=
=

453,323,169.38 บาท

446,354,972.42 บาท
6,680,194.16 บาท
288,002.80 บาท

รายได้

การให้เงินกู้แก่สมาชิกและการลงทุนใน
สถาบันอื่น = 7,690,760,666.23 บาท

รวมสินทรัพย์ 7,765,490,529.76 บาท

หนี้สินรวม
เงินรับฝาก
หนี้สินอื่น

t

= 257,827,485.99
= 50,000,000.00
=
3,324,000.00
= 311,151,485.99

99,225,129.27 บาท
36,719,569.25 บาท
135,944,698.52 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

ก�ำไรสุทธิ 317,378,470.86 บาท

1. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก =
2. จากการด�ำเนินงาน
=
รวม =

รายจ่าย

1. เงินฝากธนาคาร
2. เงินฝากสหกรณ์อื่น
3. เงินลงทุนระยะยาว
รวม

เงินลงทุนจากแหล่งภายนอก

ทุนส�ำรอง ทุนสะสม ก�ำไรสุทธิ
701,153,655.50 บาท

รายการ
1. จำ�นวนหน่วยสรรหา
2. จำ�นวนสมาชิกที่มีสิทธิ์
		 ลงคะแนน
3. มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน
			
4. ไม่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน
			
5. บัตรดี
			
6. บัตรเสีย
			

สรุปการสรรหา “กรรมการดำ�เนินการ” ประจำ�ปี
2560

2561

2562

2563

2564

138
9,915

140
11,829

140
12,071

140
12,050

140
12,227		

8,073
(81.42%)
1,842
(18.58%)
7,950
(98.48%)
123
(1.52%)

9,854
(83.30%)
1,975
(16.70%)
9,709
(98.53%)
145
(1.47%)

10,355
(85.78%)
1,716
(14.22%)
10,166
(98.17%)
189
(1.86%)

10,298
(85.46%)
1,752
(14.54%)
10,129
(98.36%)
169
(1.64%)

10,326
(84.45%)
1,901
(15.55%)
9,995
(96.79%)
163
(1.58%)

65

19

162
28

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง...ประธานแจ้งให้ท่ป
ี ระชุมทราบ
่
ระเบียบวาระที 2
เรื่อง...รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง...รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง...รับทราบรายงานประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง...รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง...พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง...พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2563
ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง...พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืมประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง...พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่ายประจำ�ปี 2564

23
24
57
58
74

80
113
115

116

ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง...พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
139
		
่
ระเบียบวาระที 11
เรื่อง...พิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
141			
่
ระเบียบวาระที 12
เรื่อง...พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2564 144
ระเบียบวาระที่ 13
เรื่อง...อื่นๆ (ถ้ามี)
152

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2537  
้ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 (ใช้บังคับตังแต่

154

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

157

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

159         

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

166           

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และเงินกู้ทุกประเภท  และการรับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ  
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

171
172

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการควบคุมหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์                                 173
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)

174

		ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด ข้อ 49 การประชุมใหญ่สามัญ ความว่า

“ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมใหญ่กัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ ส�ำหรับการประชุมใหญ่คราวต่อไป ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
นัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์”
		
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ในวันนี้ จึงเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่
ก�ำหนดไว้ ขอขอบคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่าน
ที่มาประชุมในวันนี้ด้วย
		
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ากัด
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3

ผู้มาประชุม

1.พันต�ำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
ประธำนกรรมกำร
2.นำยเรืองศักดิ์
สุวำรี
รองประธำนกรรมกำร
3.นำยกฤช
กระแสร์ทิพย์ รองประธำนกรรมกำร
4.นำยกนก
กรุณำมิตร
เลขำนุกำร
5.นำงสำวพรพิมล
ทองจันทร์
เหรัญญิก
6.นำยจวน
คงแก้ว
กรรมกำร
7.นำยทวี
ทวีชนม์
กรรมกำร
8.นำยโสภณ
ยิ้มปรีชำ
กรรมกำร
9.นำงชฎำพร
รักษำทรัพย์
กรรมกำร
10.นำยเกียรติกร
ปัทมทัตต์
กรรมกำร
11.นำงพวงผกำ
เชื้อสุข
กรรมกำร
12.นำงพรเอื้อง
ตรีทอง
กรรมกำร
13.นำยสิริชัย
ยมเกิด
กรรมกำร
14.นำยอุดม
สุขทอง
กรรมกำร
15.นำยธนพัฒน์
จันทรปรรณิก ที่ปรึกษำ
16.นำงพรทิพย์
โชคสมัย
ผู้จัดกำร
17.นำงสำวรัชนี
ทันจิตต์
ผู้ช่วยผู้จัดกำร
18.นำยเกษทอง
แวววงศ์
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร
19.นำงสำวศรินทิพย์
ตระกูลจรูญกิจ หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี
20.นำงอังคนำ
มุ่งดี
หัวหน้ำฝ่ำยสินเชื่อ
21.นำงสำวอัฉรำภรณ์
รัตนะจงงำม
หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน
22.นำงสำววีณำ
เนียมจีน
หัวหน้ำฝ่ำยประมวลผล
สมำชิก จ�ำนวน 504 คน จำกสมำชิกทั้งหมด จ�ำนวน 12,138 คน
กรรมการผู้ไม่มาประชุม
นำยทวี ดวงธัมมำ
กรรมกำร
ติดภำรกิจ
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นำยชัยวุฒิ
มัณฑะนำนนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
2.นำยเสริม
อุดมพรวิเศษ หัวหน้ำส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี
3.นำยรำเชนทร์
ทองนำค
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
4.นำงสำวศศลักษณ์
มณีนิล
นักวิชำกำรสหกรณ์ช�ำนำญกำร
5.นำงสำวอวยพร
แซ่เฮง
นักวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบัติกำร
6.นำยเนำวรัตน์
สงวนกิจพัฒนำ ผู้ตรวจสอบกิจกำร
7.นำยชัชวำล
เงินนำค
ผู้แทนผู้สอบบัญชี
สมำชิกสมทบ จ�ำนวน 43 คน จำกสมำชิกสมทบทั้งหมด จ�ำนวน 730 คน
เริ่มประชุม
เวลา 09.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว พันต�ารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ ประธานกรรมการ
ได้กล่าวเปิดประชุมและด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการ (พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์) แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ยินดีต้อนรับสมำชิก
และสมำชิกสมทบทุกท่ำน วันนีเ้ หมือนเป็นวันวันคืนสูเ่ หย้ำวันหนึง่ แต่เป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญของสหกรณ์ กำร
บริหำรงำนสหกรณ์มีก�ำไรเกือบ 300 ล้ำนบำท เป็นเรื่องที่น่ำยินดี ขอขอบคุณคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรทุกชุด ที่
ได้ชว่ ยสร้ำงสหกรณ์ให้เป็นทีพ่ งึ ของมวลสมำชิก เมือ่ สมำชิกมีควำมเดือดร้อนเรือ่ งเงินก็มำขอกูไ้ ด้ เมือ่ อยูด่ มี สี ขุ และ
มีเงินเหลือก็สำมำรถน�ำเงินมำฝำกได้ โดยได้รับดอกเบี้ยที่ดีกว่ำสถำบันกำรเงินทั่วไป ทั้งนี้ ตำมข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ข้อ 49 กำรประชุมใหญ่สำมัญ ควำมว่ำ “ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรนัดบรรดำ
สมำชิกมำประชุมกัน เป็นกำรประชุมใหญ่สำมัญอย่ำงน้อยปีละครั้ง ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวันนับแต่วัน สิ้นปีทำง
บัญชีสหกรณ์”
ดังนั้น กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562 ในวันนี้ จึงเป็นกำรปฏิบัติตำมข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ ที่ก�ำหนดไว้ ขอขอบคุณที่ปรึกษำ ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้แทนผู้สอบบัญชี สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีและ
คณะหัวหน้ำส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำนที่ให้เกียรติเข้ำร่วมประชุม และ
ขอขอบคุณสมำชิกสหกรณ์ทุกๆ ท่ำน ที่มำประชุมในวันนี้ด้วย
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
กรรมการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ�ำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องสัมมนำ
กรมรำชทัณฑ์ ชั้น 3 ได้ด�ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม รวม 14 วำระ รำยละเอียดปรำกฏตำม
เอกสำรรำยงำนประจ�ำปี 2562 (หน้ำ 23 - 78)
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
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เอกสารรายงานประจําป 2562  (หนา 23 - 78)     
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกรรมการ
รับทราบสมาชิ
เขการใหมปัแทละออกจากสหกรณ
(นายเกียกรติ
มทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์
กรรมการ
(นายเกี
ย
รติ
ก
ร  ป
ท
มทั
ตต) เสนอตอที่ประชุมวา สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ 
จ�ำกัด ได้เปิดรับสมัครสมำชิกด้วยควำมสมัครใจ ทั้งนี้ ในปีบัญชี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30
จํากัด  ไดเปดรับสมัครสมาชิกดวยความสมัครใจ ทั้งนี้ ในปบัญชี 2562 ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30
กันยำยน 2562 มีข้ำรำชกำรสังกัดกรมรำชทัณฑ์ประสงค์สมัครเข้ำเป็นสมำชิก และมีพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง
กันยายน 2562   มีขาราชการสังกัดกรมราชทัณฑ ประสงคสมัครเขาเปนสมาชิก   และมีพนักงานราชการ  ลูกจาง  
บุค่เคลที
วข้บอสมาชิ
งกับสมำชิ
ก ประสงค์
มัครเข้ำนเป็สมาชิ
นสมำชิ
กสมทบ และมีสสมาชิ
มำชิกกออกจากสหกรณ  ดั
ออกจำกสหกรณ์ ดังงนีนี้ ้
บุคคลที
กี่ยวข่เกีอ่ยงกั
ก ประสงค
สมัคสรเขาเป
กสมทบ  และมี
รายการ
จํานวนสมาชิกเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
สมาชิกเขาใหมระหวางป
สมาชิกออกระหวางป
    แยกเปน - ถึงแกกรรม  
               - ลาออก  
               - ใหออกจากสหกรณ   
               - โอนไปสหกรณอื่น   
              รวมสมาชิกออกระหวางป
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สมาชิก   
(ราย)
12,145
287
54
193
40
7
294
12,138

สมาชิกสมทบ
(ราย)
698
62
3
27
0
0
30
730

รวมทั้งสิ้น(ราย)
12,843
349
57
220
40
7
324
12,868

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม  รับทราบ  
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบรายงานประจ�าปี 2562
กรรมการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ในรอบปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนำกิจกำรสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่เป็นศูนย์กลำงทำงกำรเงินของสมำชิก
และเป็นแหล่งเงินออมของสมำชิก หรือเงินให้กแู้ ก่สมำชิก นอกจำกนีส้ หกรณ์ยงั มีกำรให้สวัสดิกำรต่ำงๆ แก่สมำชิก
อีกด้วย ซึ่งควำมก้ำวหน้ำของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด แสดงให้เห็นได้จำกตัวเลขผลประกอบกำร
ดังนี้
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กรมราชทัณฑ จํากัด ไดมุงเนนที่จะพัฒนากิจการสหกรณใหเปนองคกรที่เปนศูนยกลางทางการเงินของสมาชิกและ
เปนแหลงเงินออมของสมาชิก หรือเงินใหกูแกสมาชิก นอกจากนี้สหกรณยังมีการใหสวัสดิการตางๆ แกสมาชิกอีกดวย
ซึ่งความกาวหนาของสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด แสดงใหเห็นไดจากตัวเลขผลประกอบการ ดังนี้
1. ตารางสรุปผลการด�าเนินงาน
1.
ตารางสรุปผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2562 – 2561
   เปรียบเทียบระหวางป 2562
– 2561
ที่

รายการ

1 สมาชิก

ป 2562

ป 2561

เพิ่ม (ลด)

%

12,868

12,843 เพิ่ม

25 ราย

0.19

2 ทุนเรือนหุน

3,124,333,690.00

2,875,200,190.00 เพิ่ม

249,133,500.00 บาท

8.66

3 เงินรับฝาก

2,967,272,735.00 2,551,830,041.63 เพิ่ม

415,442,693.37 บาท

16.28

จากสมาชิก
-  ออมทรัพย
-  ออมทรัพยพิเศษ

4,045,296.58

24,178,025.47 ลดลง

(20,132,728.89) บาท (83.27)

2,859,494,603.35

2,427,523,796.98 เพิ่ม

431,970,806.37 บาท

17.79

103,732,835.07

100,128,219.18 เพิ่ม

3,604,615.89 บาท

3.60

4 ทุนสํารอง

322,251,255.73

295,420,371.84 เพิ่ม

26,830,883.89 บาท

9.08

5 เงินทุนสะสม

19,756,169.17

7,686,528.75 เพิ่ม

2,240,504.03

2,240,504.03 -

จากสหกรณอื่น
-  ออมทรัพย  24 เดือน

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ

12,069,640.42 บาท 157.02
-

-

10,000,000.00

233,359.58 เพิ่ม

9,766,640.42 บาท 4,185.23

- ทุนสวัสดิการ

1,012,350.00

1,366,350.00 ลดลง

(354,000.00) บาท (25.91)

- ทุนสาธารณประโยชน

4,908,203.44

2,251,203.44 เพิ่ม

2,657,000.00 บาท 118.03

- ทุนเพื่อการศึกษาอบรม

1,595,111.70

1,595,111.70 -

6 เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป

4,144,907,200.00 3,835,034,400.00 เพิ่ม

-

-   

309,872,800.00 บาท

8.08

-  ฉุกเฉิน

198,726,500.00

182,688,200.00 เพิ่ม

16,038,300.00 บาท

8.78

-  สามัญ

3,944,669,900.00

3,651,381,900.00 เพิ่ม

293,288,000.00 บาท

8.03

1,510,800.00

964,300.00 เพิ่ม

546,500.00 บาท

56.67

-  การศึกษา
7 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

166,010,543.53

8 เงินฝากสหกรณอื่น

360,000,000.00

-   เพิ่ม

3,308,500.00

3,258,500.00 เพิ่ม

50,000.00 บาท

1.53

6,979,829,384.63

6,247,261,034.41 เพิ่ม

732,568,350.22 บาท

11.73

11 รายได

412,960,844.39

368,370,035.89 เพิ่ม

44,590,808.50 บาท

12.10

12 คาใชจาย

118,451,588.40

101,280,827.83 เพิ่ม

17,170,760.57 บาท

16.95

13 กําไรสุทธิ

294,509,255.99

267,089,208.06 เพิ่ม

27,420,047.93 บาท

10.27

9 เงินลงทุน
10 สินทรัพยรวม

26

260,021,327.18 ลดลง

(94,010,783.65) บาท (36.16)
360,000,000.00 บาท 100.00
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2. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ส�ำหรับประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนสหกรณ์ แสดงให้เห็นได้จำกตัวเลขทีช่ วี้ ดั จ�ำนวนสินทรัพย์
รวม รำยได้ กำรใช้จ่ำยเงินของสหกรณ์ และก�ำไรสุทธิของสหกรณ์ ดังนี้
สินทรัพย์รวม
ปี 2562 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม จ�านวน 6,979,829,384.63
บาท
ปี 2561 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 6,247,261,034.41
บำท
ในปี 2562 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 6,979,829,384.63 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน
732.57 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.73 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้เงินกู้ร้อยละ 91.49 เงินลงทุนร้อยละ 0.05
เงินสดเงินฝำกธนำคำรและเงินฝำกสหกรณ์อื่นร้อยละ 7.54 และสินทรัพย์อื่นๆ ร้อยละ 0.92 ส่วนกำรบริหำร
สินเชื่อสำมำรถเรียกเก็บหนี้ได้ ถือได้ว่ำสินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภำพดี
รำยได้
ปี 2562 สหกรณ์ฯ มีรายได้
จ�านวน 412,960,844.39
บาท
ปี 2561 สหกรณ์ฯ มีรำยได้
จ�ำนวน 368,370,035.89
บำท
ในปี 2562 สหกรณ์มีรำยได้ 412.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 44.59 ล้ำนบำท รำยได้ที่
เพิ่มขึ้น ก็คือ รำยได้จำกเงินให้สมำชิกกู้
ค่ำใช้จ่ำย
ปี 2562 สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่าย จ�านวน 118,451,588.40
บาท
ปี 2561 สหกรณ์ฯ มีค่ำใช้จ่ำย
จ�ำนวน 101,280,827.83
บำท
ในปี 2562 สหกรณ์มีค่ำใช้จ่ำย จ�ำนวน 118.45 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 17.17 ล้ำนบำท
คิดเป็นอัตรำร้อยละที่เพิ่ม 16.95 โดยค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น คือ ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำกจำกสมำชิก
ก�ำไรสุทธิ
ปี 2562 สหกรณ์ฯ มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 294,509,255.99
บาท
ปี 2561 สหกรณ์ฯ มีก�ำไรสุทธิ
จ�ำนวน 267,089,208.06
บำท
จำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562 สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ 294.51 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว
27.42 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 10.27 โดยก�ำไรของสหกรณ์ จ�ำนวน 294.51 ล้ำนบำท แบ่งเป็น
ส่วนของก�ำไรจำกดอกเบี้ยเงินให้สมำชิกกู้ 291.56 ล้ำนบำท จำกดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินลงทุน 2.71 ล้ำนบำท
และรำยได้อื่น 0.24 ล้ำนบำท
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ระดับกรม)

3. สหกรณ์ได้รบั เกียรติบตั รสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล (ผ่านการประเมินระดับจังหวัดและ

ตำมทีส่ หกรณ์จงั หวัดนนทบุรไี ด้คดั เลือกให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด เข้ำร่วมกำร
ประเมินตำมโครงกำรสหกรณ์สีขำวด้วยธรรมำภิบำล โดยมีรำยละเอียดกำรเข้ำประเมิน ดังนี้
ประจ�ำปี 2560 มีกำรประเมินทั้งสิ้น 4 หลัก ได้แก่
หลักที่ 4 หลักภำระรับผิดชอบ
หลักที่ 5 หลักควำมโปร่งใส
หลักที่ 6 หลักกำรมีส่วนร่วม
หลักที่ 8 หลักนิติธรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ผ่ำนกำรประเมินด้วยคะแนนรวม 89.33%
ประจ�ำปี 2561 มีกำรประเมิน 4 หลักจำกปี 2560 และประเมินเพิม่ อีก 5 หลักใหม่ รวม 9 หลัก
ได้แก่
หลักที่ 1 หลักประสิทธิผล
หลักที่ 2 หลักประสิทธิภำพ
หลักที่ 3 หลักกำรตอบสนอง
หลักที่ 4 หลักภำระรับผิดชอบ
หลักที่ 5 หลักควำมโปร่งใส
หลักที่ 6 หลักกำรมีส่วนร่วม
หลักที่ 7 หลักกำรมอบอ�ำนำจ
หลักที่ 8 หลักนิติธรรม
หลักที่ 9 หลักควำมเสมอภำค
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ผ่ำนกำรประเมินด้วยคะแนนรวม 98.70% เป็นสหกรณ์
สีขำวด้วยธรรมำภิบำล โดยได้รับคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ของสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย
ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจประเมินธรรมำภิบำลระดับกรม (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ได้
พิจำรณำตรวจประเมินอีกครั้งหนึ่ง ผลปรำกฏว่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ผ่ำนกำรประเมิน ถือว่ำผ่ำน
กำรประเมินทั้งจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินธรรมำภิบำลระดับจังหวัดและระดับกรม
4. การเปิดให้ใช้ระบบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์
เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ สหกรณ์ได้มีกำร
ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรด้ำน
ข้อมูลส่วนบุคคลของสมำชิกให้ทันสมัยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�ำให้สมำชิกได้รับกำรบริกำรที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2562 สหกรณ์ฯ ได้เปิดให้ใช้ระบบข้อมูลสมำชิกและกำร
ประชำสัมพันธ์ตำ่ งๆ ผ่ำนเว็บไซต์สหกรณ์ www.correctsaving.com โดยปัจจุบนั มีผเู้ ข้ำชมเว็บไซต์ 10,808 รำย
และมีสมำชิกลงทะเบียนเข้ำใช้ระบบข้อมูลสมำชิกแล้ว 2,906 รำย
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ซึ่งสมำชิกที่ลงทะเบียนเข้ำใช้ระบบข้อมูลสมำชิก จะสำมำรถตรวจสอบและทรำบ จ�ำนวนทุน
เรือนหุน้ เงินฝำก เงินปันผล เงินกู้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ของตนเองได้ตลอดเวลำผ่ำนมือถือ รวมถึงสำมำรถพิมพ์หรือ
บันทึกใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนของตนเองได้ด้วย
5. การปรับลดค่าเบี้ยประกัน เงินสินไหมที่ได้รับและการจ่ายดอกเบี้ยจากค่าเบี้ยประกัน
5.1 การปรับลดค่าเบี้ยประกัน
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2562 ได้พจิ ำรณำต่อสัญญำกับบริษทั ประกันและเจรจำ
ให้มีกำรปรับลดอัตรำเบี้ยประกันลง เพื่อประโยชน์แก่สมำชิก ดังนี้
5.1.1 ต่อสัญญำประกันชีวิต กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) ด้วยอัตรำ
ค่ำเบี้ยประกัน 455 บำท/ทุนประกัน 100,000 บำท (จำกเดิม 465/ทุนประกัน 100,000 บำท) โดยเงื่อนไขควำม
คุ้มครองเดิม ระยะเวลำควำมคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม 2562 – 26 ตุลำคม 2563
5.1.2 ต่อสัญญำประกันภัยผูค้ ำ�้ ประกัน กับบริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ด้วย
อัตรำค่ำเบี้ยประกัน 405 บำท/ทุนประกัน 100,000 บำท (เท่ำเดิม) ระยะเวลำควำมคุ้มครองเริ่มตั้งแต่วันที่ 27
ตุลำคม 2562–26 ตุลำคม 2563
5.1.3 โดยมี บริษัท ทรูไลฟ์โบรกเกอร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริกำร
5.1.4 เบี้ยประกันรวม 2 ประเภท คือ 860 บำท/ทุนประกัน 100,000 บำท (จำกเดิม
870/ทุนประกัน 100,000 บำท)

ปที่

ความ
คุมครองวันที่

9

27 ต.ค. 60 –
26 ต.ค. 61

10

27 ต.ค. 61 –
26 ต.ค. 62

11

27 ต.ค. 62 –
26 ต.ค. 63

6
บริษัทคูสัญญาและคาเบี้ยประกัน
การประกันชีวิต
การประกันภัยผูค้ําประกัน
บริษัท
คาเบี้ย
ความ
บริษัท
ประกัน คุมครองวันที่
(บาท)
บ.ไทยสมุทรประกัน 490 27 ต.ค. 60 –
บ.กรุงเทพประกันภัย จํากัด
ชีวิต จํากัด
26 ต.ค. 61
(มหาชน)
(มหาชน)
บ.ไทยสมุทรประกัน 465 27 ต.ค. 61 –
บ.กรุงเทพประกันภัย จํากัด
ชีวิต จํากัด
26 ต.ค. 62
(มหาชน)
(มหาชน)
บ.ไทยสมุทรประกัน 455 27 ต.ค. 62 –
บ.กรุงเทพประกันภัย จํากัด
ชีวิต จํากัด
26 ต.ค. 63
(มหาชน)
(มหาชน)

คาเบี้ย
ประกัน
(บาท)
390

รวม
คาเบี้ย 2
ประเภท
(บาท)
880

405

870

405

860

สําหรับสมาชิกผูกูที่ไดรับเงินกูตั้งแตรอบการอนุมัติวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เปนตนมา ไดปรับ
ำหรับนสมำชิ
ี่ได้อรยับเงินกู้ตั้งแต่รอบกำรอนุมัติวันที่ 27 ตุลำคม 2562 เป็นต้นมำ ได้ปรับใช้
ใชอัตราคาเบี้ยส�ประกั
ใหมแลกวผูเรี้กยู้ทบร
การจ
อัตรำค่ำเบี้ยประกันใหม่แล้ว5.2
เรียบร้
อยายสินไหมของบริษัทประกัน
สรุปขอมูลการเสียชีวิตของสมาชิกที่กูสามัญแบบใชบุคคลและบริษัทค้ําประกัน ซึ่ง
5.2 การจ่ายสินไหมของบริษัทประกัน
สหกรณไดรับสินไหมระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
สรุปข้อมูกรณี
ลกำรเสี
ยชีวติ ของสมำชิกทีพก่ พลภาพถาวรสิ
สู้ ำมัญแบบใช้้นบเชิคุ งคลและบริษทั ค�ำ้ ประกัน ซึง่ สหกรณ์
สินไหมมรณกรรมและทุ
บ ญ
ั ชีำงวั
2562
ได้รับสิ  ในรอบป
นไหมระหว่
นที่ 1 ตุลำคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562
- เรียกรองสินไหมกรณีมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  26 คน
(ทุพพลภาพ 2 คน)
- บริษัทจายเงินสินไหมใหแลว  22 คน
- รอการพิจารณาสินไหม   4  คน
สรุปจํานวนเงินสินไหมที่ไดรับจากบริษัทประกันชีวิต จํานวน 19,800,000.00 บาท
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จากผูกูเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 22 คน (ทายาทของผูเสียชีวิตไดรับเงินสวนที่เหลือจากการชําระหนี้

กรณีสินไหมมรณกรรมและทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง
ในรอบปีบัญชี 2562
- เรียกร้องสินไหมกรณีมรณกรรมและทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง 26
คน
(ทุพพลภำพ 2 คน)
- บริษัทจ่ำยเงินสินไหมให้แล้ว
22
คน
- รอกำรพิจำรณำสินไหม
4
คน
สรุปจ�านวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต จ�านวน 19,800,000.00 บาท
จากผู้กู้เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 22 คน (ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับเงินส่วนที่เหลือจากการช�าระ
หนี้ จ�านวน 5,647,459.18 บาท)
กรณีสินไหมเพื่อคุ้มครองผู้ค�้ำประกัน
ในรอบปีบัญชี 2562
- มีสมำชิกที่กู้เงินแบบบุคคลและบริษัทค�้ำประกัน
ถูกไล่ออก/ปลดออกจำกรำชกำร
26
คน
- บริษัทจ่ำยเงินสินไหมให้แล้ว
22
คน
- อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของบริษัท
4
คน
(อยูร่ ะหว่ำงรอค�ำสัง่ สิน้ สุดทำงรำชกำร 19 คน จ�ำนวนหนีค้ ำ้ งช�ำระ 17,332,286.50 บำท)
สรุปจ�านวนเงินสินไหมทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ประกันภัย จ�านวน 14,274,864.07 บาท จาก
ผู้กู้ 22 คน
5.3 การจ่ายดอกเบี้ยเงินค่าเบี้ยประกันให้สมาชิกผู้กู้
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 34 ประจ�ำปี 2562 มีมติให้น�ำเงินค่ำเบี้ยประกันที่หักไว้
จำกสมำชิกผูก้ แู้ ละยังไม่ได้นำ� ส่งเงินให้บริษทั ประกันมำฝำกและคิดดอกเบีย้ ให้กบั สมำชิกในอัตรำดอกเบีย้ สูงสุดที่
สหกรณ์จ่ำยให้กับผู้ฝำกออมทรัพย์พิเศษ จ่ำยให้สมำชิกผู้กู้พร้อมกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ�ำปี 2562
หลักการ
(1) จ่ำยคืนสมำชิกทุกคนที่มีเงินค่ำเบี้ยประกันฝำกไว้กับสหกรณ์
(2) กำรค�ำนวณดอกเบี้ย ค�ำนวณตำมจ�ำนวนเงินและระยะเวลำที่เงินอยู่กับสหกรณ์
สรุปจ�ำนวนผู้กู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดอกเบี้ยจำกค่ำเบี้ยประกัน ประจ�ำปี 2562 รวม 7,463
คน รวมเป็นเงินจ�ำนวน 6,771,786.50 บำท
6. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
6.1 จ่ายเงินกรณีสมาชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเกี่ยว
กับกำรจัดกำรศพ และเพื่อสงเครำะห์แก่ครอบครัวสมำชิกที่ถึงแก่กรรม กรณีสมำชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม
โดยเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์เพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกที่ถึงแก่กรรม พ.ศ.
2541 ในปี 2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
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รายการ
1. สมำชิกถึงแก่กรรม
2. คู่สมรสถึงแก่กรรม
รวม

ปี 2562
จ�านวน (คน)
จ�านวนเงิน (บาท)
54
2,389,000
18
495,000
72
2,884,000

ปี 2561
จ�านวน(คน) จ�านวนเงิน (บาท)
55
2,656,000
6
131,000
61
2,787,000

จำกตำรำง สหกรณ์ได้จ่ำยเงินทุนสำธำรณประโยชน์ กรณีสมำชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่
กรรม ในปี 2562 จ�ำนวน 72 คน คงจ่ำยเงินรวมทั้งสิ้น 2,884,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 11 รำย
เป็นเงิน จ�ำนวน 97,000 บำท
6.2 จ่ายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยต่างๆ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมรำชทั ณ ฑ์ จ� ำ กั ด โดยคณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำทุ น
สำธำรณประโยชน์และทุนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2562 ได้พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกที่ประสบภัยต่ำงๆ
โดยเบิกจ่ำยเงินตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์เพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกผู้ประสบภัยและ
ทุพพลภำพ พ.ศ. 2551 ในปี 2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
รายการ
สมำชิกประสบภัยต่ำงๆ
- อุทกภัย
- วำตภัย
- อัคคีภัย
- ทุพพลภำพ
รวม

ปี 2562
จ�านวน (คน)
จ�านวนเงิน (บาท)

ปี 2561
จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

134
126
0
2

389,700
374,800
0
20,000

380
9
1
1

1,135,900
25,811
3,000
10,000

262

784,500

391

1,174,711

จำกตำรำง สหกรณ์ได้จ่ำยเงินเพื่อสงเครำะห์แก่สมำชิกที่ประสบภัยต่ำงๆ ในปี 2562 จ�ำนวน
262 คน คงจ่ำยเงินรวมทั้งสิ้น 784,500 บำท
6.3 จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมรำชทั ณ ฑ์ จ� ำ กั ด โดยคณะอนุ ก รรมกำรพิ จ ำรณำทุ น
สำธำรณประโยชน์และทุนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2562 ได้ให้ทนุ กำรศึกษำแก่บตุ รสมำชิก ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2562
และทุนกำรศึกษำแบบต่อเนือ่ ง เพือ่ สนับสนุนทุนกำรศึกษำแก่บตุ รสมำชิกทีเ่ รียนดีและมีควำมประพฤติดแี บบต่อ
เนื่องจนกระทั่งจบระดับ โดยได้พิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำทุกประเภทแก่บุตรสมำชิก ตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำร
ใช้ทุนสำธำรณประโยชน์เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำบุตรสมำชิก พ.ศ. 2547 ในปี 2562 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
ดังนี้
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ระดับทุน
1.ทุนประจ�าปี
1.1 ประถมศึกษำ
1.2 มัธยมศึกษำ
1.3 อำชีวศึกษำ
1.4 อุดมศึกษำ
2.ทุนต่อเนื่อง
2.1 ประจ�ำปี 2559
2.2 ประจ�ำปี 2560
2.3 ประจ�ำปี 2561
2.4 ประจ�ำปี 2562
รวม

ปี 2562
จ�านวน (ทุน) จ�านวนเงิน (บาท)

ปี 2561
จ�านวน (ทุน)
จ�านวนเงิน (บาท)

175
108
12
20

262,500
216,000
36,000
100,000

194
98
16
20

291,000
196,000
48,000
100,000

1
2
2
320

5,000
35,000
20,000
674,500

1
1
2
332

5,000
5,000
20,000
665,000

จำกตำรำง สหกรณ์ได้จ่ำยเงินเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำแก่บุตรสมำชิก ในปี 2562 จ�ำนวน 320
ทุน คงจ่ำยเงินรวมทั้งสิ้น 674,500 บำท จ่ำยเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 เป็นเงิน 9,500 บำท
รวมจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2562 เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 4,343,000 บาท
(สี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
7. การจ่ายเงินทุนสวัสดิการ
7.1 จ่ายให้สมาชิกในโอกาสต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ได้จ่ำยเงินทุนสวัสดิกำรในโอกำสต่ำงๆ
ได้แก่ สมำชิกสมรส สมำชิกอุปสมบท สมำชิกคลอดบุตร และกรณีบิดำหรือมำรดำของสมำชิกถึงแก่กรรม โดย
ได้เบิกจ่ำยเงินตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกในโอกำสต่ำงๆ พ.ศ.2558 ตำมระเบียบฯ
ว่ำด้วยทุนสวัสดิกำร พ.ศ. 2558 ข้อ 5 (2) ในปี 2562 เปรียบเทียบกำรจ่ำยเงินกับปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
รายการ

ปี 2562
ปี 2561
จ�านวน (คน)
จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

1. สมรส
2. อุปสมบท
3. คลอดบุตร
4. บิดำ/มำรดำถึงแก่กรรม

123
26
61
177

246,000
52,000
122,000
177,000

78
39
33
131

156,000
78,000
66,000
131,000

รวม

387

597,000

281

431,000

จำกตำรำง สหกรณ์ได้จ่ำยเงินสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกในโอกำสต่ำงๆ ในปี 2562 จ�ำนวน
387 คน คงจ่ำยเงินรวมทั้งสิ้น 597,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 106 คน เป็นเงิน 166,000 บำท
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7.2 จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ได้จ่ำยเงินทุนสวัสดิกำรเพื่อเป็นสวัสดิกำร
ให้แก่สมำชิกผูส้ งู อำยุ ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรจ่ำยเงินสวัสดิกำรแก่สมำชิกผูส้ งู อำยุ พ.ศ. 2558 ตำมระเบียบฯ
ว่ำด้วยทุนสวัสดิกำร พ.ศ.2558 ข้อ 5 (1) และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 ในปี 2562 ได้จ่ำยเงินเป็นสวัสดิกำรให้แก่
สมำชิกผู้สูงอำยุ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
รายการ

ปี 2562
ปี 2561
จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

อำยุครบ 60 ปี บริบูรณ์

202

4,411,000

201

3,035,000

อำยุครบ 65 ปี บริบูรณ์
อำยุครบ 70 ปี บริบูรณ์

109
56

701,000
445,000

80
31

400,000
155,000

อำยุครบ 75 ปี บริบูรณ์
อำยุครบ 80 ปี บริบูรณ์

35
35

490,000
660,000

44
12

435,000
180,000

อำยุครบ 85 ปี บริบูรณ์
รวม

2
439

50,000
6,757,000

1
369

20,000
4,225,000

จำกตำรำง สหกรณ์ได้จ่ำยเงินเป็นสวัสดิกำรให้แก่สมำชิกผู้สูงอำยุ ในปี 2562 จ�ำนวน 439
คน คงจ่ำยเงินรวมทั้งสิ้น 6,757,000 บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 70 คน เป็นเงิน 2,532,000 บำท
รวมจ่ายเงินทุนสวัสดิการในปี 2562 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 7,354,000.-บาท (เจ็ดล้าน
สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
8. การส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน
8.1 เพิ่มหุ้นรำยเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ส่งเสริมให้สมำชิกมีโอกำสได้ออมเงิน เป็นกำร
สงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนไว้ในทำงอันมัน่ คง และได้รบั ผลประโยชน์ตำมสมควร โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้สมำชิก
เพิม่ หุน้ รำยเดือนได้มำกกว่ำเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในระเบียบฯ ทัง้ นี้ ในปี 2562 มีสมำชิกเพิม่ กำรส่งเงินค่ำหุน้ รำยเดือน
มำกกว่ำที่ระเบียบก�ำหนด เปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
รายการ
สมำชิกเพิ่มหุ้นมำกกว่ำเกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบฯ

ปี 2562
ปี 2561
จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท) จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท)
1,477,100
1,187,510
956
857

จำกตำรำง มีสมำชิกขอเพิม่ ค่ำหุน้ รำยเดือนมำกกว่ำเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด ในปี 2562 จ�ำนวน 857
คน เป็นเงินจ�ำนวน 1,187,510 บำท
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8.2 กำรฝำกเงินโดยหักจำกเงินได้รำยเดือน
เพือ่ ส่งเสริมให้มรี ปู แบบกำรออมเงินทีห่ ลำกหลำยและให้ผลตอบแทนสูง สหกรณ์ฯ ได้
เชิญชวนให้สมำชิกเปิดบัญชีเงินฝำกแบบหักจำกเงินเดือน เปรียบเทียบข้อมูลของปีบัญชี 2560,2561 และ 2562
มีสมำชิกฝำกเงินแบบหักเงินได้รำยเดือนกับสหกรณ์ ดังนี้
ข้อมูล ณ วันที่
1.ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560
2.ณ วันที่ 30 กันยำยน 2561
3.ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562

ประเภทเงินฝาก จ�านวนสมาชิกผู้ฝาก (คน)
ออมทรัพย์
17
ออมทรัพย์พิเศษ
169
ออมทรัพย์
15
ออมทรัพย์พิเศษ
217
ออมทรัพย์
20
ออมทรัพย์พิเศษ
278

จ�านวนเงินฝาก (บาท)
172,948.71
11,119,745.93
170,463.03
16,248,556.82
183,475.89
28,219,087.87

8.3 กำรน�ำเงินปันผลซื้อหุ้นพิเศษ
เพือ่ เปิดโอกำสให้สมำชิกได้เก็บออมเงินค่ำหุน้ ไว้เพือ่ อนำคต ซึง่ หุน้ ของสหกรณ์ฯ ถือว่ำ
เป็นกำรลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูง อีกทั้งสมำชิกที่มีหุ้นสะสมจ�ำนวนมำกยังได้รับสวัสดิกำรบำงประเภทมำกกว่ำ
สมำชิกที่มีหุ้นน้อยกว่ำอีกด้วย จึงให้สมำชิกสำมำรถซื้อหุ้นเพิ่มด้วยเงินปันผลที่ได้รับ โดยเปรียบเทียบจ�ำนวน
สมำชิกที่น�ำเงินปันผลซื้อหุ้นในปี 2559,2560 และ 2561 ดังนี้
เงินปันผล
ประจ�าปี
2559
2560
2561

จ�านวนสมาชิกที่น�าเงินปันผลซื้อหุ้น
(คน)
992
1,730
1,907

จ�านวนเงินปันผลที่สมาชิกน�ามาซื้อหุ้น
(บาท)
28,785,480.00
2,796,200.00
40,693,030.00

9. การให้สินเชื่อแก่สมาชิกในปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ให้บริกำรเงินกูห้ ลำยประเภทเพือ่ ช่วยเหลือบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนแก่สมำชิก ช่วยเสริมสร้ำงฐำนะควำมเป็นอยูแ่ ละคุณภำพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ควบคูก่ บั กำรส่งเสริมกำรออม
ของสมำชิกเป็นส�ำคัญ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล บนพื้นฐำนระเบียบสหกรณ์ โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562
เปรียบเทียบผลกำรด�ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2561 และ 2562
เพิ่ม/ลด จาก
ปี 2561
(ร้อยละ)
จ�านวนเงิน
จ�
า
นวนเงิ
น
จ�
า
นวนเงิ
น
สัญญา
สัญญา
(บาท)
(บาท)
(บาท)
182,688,200.00 8,966 198,726,500.00 536 16,038,300.00 8.78

ปี 2561
ประเภท
สัญญา

ปี 2562

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
8,430
2. เงินกู้สำมัญ
2.1 เพื่อกำรศึกษำ
39
964,300.00
55 1,510,800.00
2.2 ไม่เกินมูลค่ำหุ้น 2,032 502,615,300.00 2,077 531,460,000.00
2.3 บุคคลค�้ำประกัน 3,227 3,145,300,000.00 3,310 3,410,900,000.00
2.4 เงินฝำกค�้ำประกัน
6
2,826,000.00
2
1,384,000.00
2.5 พนักงำนรำชกำร
6
640,600.00
9
925,900.00
รวม
13,740 3,835,034,400.00 14,419 4,144,907,200.00

16
546,500.00 56.67
45 28,844,700.00 5.74
83 265,600,000.00 8.44
(4) (1,442,000.00) (51.03)
3
285,300.00 44.54
679 309,872,800.00

8.08

ปี 2562 สมำชิกใช้บริกำรสินเชือ่ สูงกว่ำปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 309,872,800.00
บำท คิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 ทั้งนี้ เนื่องจำกสมำชิกใหม่เพิ่มมำกขึ้นและสนใจมำใช้บริกำรด้ำนสินเชื่อ
เป็นจ�ำนวนมำก ประกอบกับสมำชิกได้รับกำรปรับเงินเดือนประจ�ำปีเพิ่มขึ้น และสำมำรถกู้เงินในจ�ำนวนที่สูงขึ้น
ตำมหลักเกณฑ์กำรให้กู้เงินของสหกรณ์ ส่งผลให้จ�ำนวนเงินกู้ในปี 2562 สูงขึ้นกว่ำปีก่อน
10. การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ได้ส่งเสริมให้กรรมกำรด�ำเนินกำรและเจ้ำหน้ำที่
ได้พัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อน�ำมำพัฒนำตนเองและหน้ำที่กำรงำนให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอ
โดยกำรเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำและฝึกอบรมกับองค์กร หรือสถำบันกำรเงินอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ให้ควำม
ช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร รวม 11 แห่ง ดังนี้
10.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�ำนวน 2 ครั้ง
10.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ�ำนวน 1 ครั้ง
10.3 สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำนวน 3 ครั้ง
10.4 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 2 ครั้ง
10.5 ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จ�ำนวน 1 ครั้ง
10.6 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน จ�ำนวน 1 ครั้ง
10.7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) จ�ำนวน 1 ครั้ง
10.8 เขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ภำคกลำง จ�ำนวน 2 ครั้ง
10.9 บริษัท สหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) จ�ำนวน 1 ครั้ง
10.10 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จ�ำกัด จ�ำนวน 1 ครั้ง
10.11 ภำควิชำสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำนวน 1 ครั้ง
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11. เรียกเก็บเงินผ่านกรมบัญชีกลาง
11.สหกรณ์
เรียกเก็ฯบเงิได้
นผ่สา่งนกรมบั
ญชียกเก็
กลางบหนี้สมำชิกที่เป็นข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ�ำผ่ำนกรม
รำยกำรเรี
ฯ งได้โดยตรง
ส่งรำยกำรเรี
บหนีฯ้สมำชิ
กที่เป็นยข้กเก็
ำรำชกำรและลู
กจ้คำรบถ้
งประจ�
บัญชีกลำง ให้กับกองบริสหกรณ์
หำรกำรคลั
ท�ำให้ยสกเก็
หกรณ์
สำมำรถเรี
บเงินสมำชิกได้
วนำผ่ำนกรม
และ
บัญชีกลำงหำรจั
ให้กดับกำรเงิ
กองบริ
งโดยตรง
สำมำรถบริ
นได้หอำรกำรคลั
ย่ำงมีประสิ
ทธิภำพ ท�ำให้สหกรณ์ฯ สำมำรถเรียกเก็บเงินสมำชิกได้ครบถ้วน และ
สำมำรถบริหำรจัดกำรเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
12. การปรับเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดในระเบียบ 12. การปรับเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�าหนดในระเบียบ สหกรณ์ได้มกี ำรปรับเงินค่ำหุน้ รำยเดือนของสมำชิกให้ตรงตำมเกณฑ์ โดยเพิม่ ตำมเงินได้
กี ำรปรับเงินยค่บสหกรณ์
ำหุน้ รำยเดืฯอนของสมำชิ
โดยเพิ2549
ม่ ตำมเงิทั้งนนีได้้
รำยเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกปี สหกรณ์
เพื่อให้เไป็ด้นมไปตำมระเบี
ว่ำด้วยกำรถืกให้
อหุต้นรงตำมเกณฑ์
ของสมำชิก พ.ศ.
นที่เพิงเสริ
่มขึม้นให้
ทุกสปีมำชิเพืกออมเงิ
่อให้เป็นนและมี
ไปตำมระเบี
บสหกรณ์ำฯเนินว่กิำจด้กำรตำมหลั
วยกำรถือหุก้นกำรของสหกรณ์
ของสมำชิก พ.ศ.
2549
เพืรำยเดื
อ่ เป็นอกำรส่
สว่ นร่วยมในกำรด�
รวมถึ
งยังเปิทัด้งนี้
เพือ่ เป็นสกำรส่
ออมเงิอนนมำกกว่
และมีสว่ ำนร่
วมในกำรด�
ำเนินในระเบี
กิจกำรตำมหลั
กกำรของสหกรณ์
รวมถึ
งเปิด
โอกำสให้
มำชิงกเสริ
เพิ่มมเงิให้นสค่มำชิ
ำหุ้นกรำยเดื
เกณฑ์
ที่ก�ำหนดไว้
ยบสหกรณ์
ฯ ตำมหลักเกณฑ์
ที่กง�ำยัหนด
่มเงิำวจะท�
นค่ำหุำ้นให้รำยเดื
ำเกณฑ์ทน้ ี่ก�ำและยั
หนดไว้
ยบสหกรณ์ฯ ปตำมหลั
กเกณฑ์
ี่ก�ำหนด
ไว้โอกำสให้
ซึง่ กำรเพิสม่ มำชิ
เงินกดัเพิ
งกล่
สมำชิอกนมำกกว่
มีเงินออมมำกขึ
งได้ในระเบี
รบั ผลตอบแทนในรู
แบบของเงิ
นปัทนผลสิ
น้
ไว้
ซึ
ง
่
กำรเพิ
ม
่
เงิ
น
ดั
ง
กล่
ำ
วจะท�
ำ
ให้
ส
มำชิ
ก
มี
เ
งิ
น
ออมมำกขึ
น
้
และยั
ง
ได้
ร
บ
ั
ผลตอบแทนในรู
ป
แบบของเงิ
น
ปั
น
ผลสิ
น้
ปีมำกขึ้นอีกด้วย
ปีมำกขึ้นอีกด้วย
13. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
13. ช่องทางการเผยแพร่
ข้อขมู้อลมูข่ลาข่วสาร
สหกรณ์มีช่องทำงกำรประชำสั
มพันธ์และเผยแพร่
ำวสำร เพื่อให้สมำชิกได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่ส�ำคัญ
สหกรณ์
ม
ี
ช
่
อ
งทางการประชาสั
มมูพัลนข่ธ์ำแวสำร
ละเผยแพร่ข้อมำชิ
มูลข่กาได้วสาร
เพื่อให้สมาชิ
ได้รับทราบ
สหกรณ์
ม
ช
ี
อ
่
งทำงกำรประชำสั
ม
พั
น
ธ์
แ
ละเผยแพร่
ข
อ
้
รับ้เทรำบข้
ลข่ำกวสำรที
่ส�ำคัญ
อย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรแจ้งสมำชิกขอรับทุนกำรศึกษำบุตร กำรปรัเพืบ่อหลัให้กสเกณฑ์
กำรกู
งินสำมัอญมูใหม่
กำรสรรหำ
ข้ออย่มูลำงรวดเร็
ข่าวสารที
ส
่
ำ
�
คั
ญ
อย่
า
งรวดเร็
ว
  เช่
น
  การแจ้
ง
สมาชิ
ก
ขอรั
บ
ทุ
น
การศึ
ก
ษาบุ
ต
ร  การปรั
บ
หลั
ก
เกณฑ์
ก
ารกู
เ
้
งิ
น
สามั
ญ
น กำรแจ้
งสมำชิ
กขอรั
นกำรศึำปีกษำบุ
ตรำยเงิ
กำรปรั
หลักเกณฑ์
้เงินสำมั
กรรมกำรด�ำเนิว นเช่กำร
วันประชุ
มใหญ่
สำมับญทุประจ�
กำรจ่
นปันบผลฯ
เป็นต้กนำรกูรวมทั
้งได้ญเพิใหม่
่มช่อกำรสรรหำ
งทำงกำร
ใหม่  การสรรหากรรมการด�
ำเนินการ  วัสนำมั
ประชุประจ�
มใหญ่ำปีสามักำรจ่
ญประจ�ำปี  ปัการจ่
ายเงิเป็นปันนต้นผลฯ  เป็
นต้น  รวมทั้งได้เพิ่ม
ำเนินฯกำรเพื่อวัให้นประชุ
นผลฯ
ติกรรมกำรด�
ดต่อกับสหกรณ์
สมำชิมกใหญ่
สอบถำมญและแนะน�
ำกำรให้ำบยเงิริกนำรได้
อย่ำงรวดเร็
วยิ่งรวมทั
ขึ้น ดัง้งนีได้้ เพิ่มช่องทำงกำร
ช่ติองทางการติ
ดต่อกัฯบสหกรณ์
  เพื่อกให้
สมาชิกสอบถาม
อย่าวงรวดเร็
ดต่อกับสหกรณ์
เพื1.่อให้เว็สฯบมำชิ
สอบถำม
และแนะน�และแนะน�
ำกำรให้บำริการให้
กำรได้บอริย่กำารได้
งรวดเร็
ยิ่งขึ้น ดัวยิงนี่งขึ้ ้น ดังนี้
ไซต์ www.correctsaving.com
ไซต์www.correct.go.th/sahakorncor/
www.correctsaving.com
2.1. เว็เว็บบไซต์
เว็บไซต์
www.correct.go.th/sahakorncor/
3.2. เฟสบุ
๊ค www.facebook.com/sahakorncor
เฟสบุ๊คLine
www.facebook.com/sahakorncor
4.3. Line@
ID : @correctsaving
Line@
Line: ID
: @correctsaving
5.4. Line
Group
“สอ.รท.
@เรือนจ�ำ”
5.
Line
Group
:
“สอ.รท.
@เรือนจ�จำกสหกรณ์
ำ”
6. หนังสือ / ประกำศ / หลักเกณฑ์
งสือ /ำยใบเสร็
ประกำศจ / หลักเกณฑ์ จำกสหกรณ์
7.6. ข้อหนัควำมท้
ควำมท้้นำยใบเสร็
8.7. ข้อข้อควำมสั
SMS จ
ควำมสั้นณ SMS
9.8. ปิข้ดอประกำศ
ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด
9.
ปิ
ด
ประกำศ
ณ
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด
มติที่ประชุม
รับเสนอที
ทราบ่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2562
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา) เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่ประชุม
ใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 มีมติเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร ของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ประจ�ำปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 นัน้ ข้ำพเจ้ำขอเสนอผลตรวจสอบประจ�ำ
ปี 2562 สรุปได้ตำมรำยงำนประจ�ำปี 2562 (หน้ำ 91 – 95)
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
ประจ�าปี 2562
ผู้แทนผู้สอบบัญชี (นายชัชวาล เงินนาค) เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
งบกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 30
กันยำยน 2562 งบก�ำไรขำดทุนและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมำยเหตุประกอบงบกำร
เงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญแล้ว เห็นว่ำ งบกำรเงินซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินของสหกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่
ควรในสำระส�ำคัญตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้
1. งบแสดงฐำนะกำรเงิน สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 6,979,829,384.63 บำท
2. งบก�ำไรขำดทุน สหกรณ์มีรำยได้ จ�ำนวน 412,960,844.39 บำท สหกรณ์มีค่ำใช้จ่ำย
จ�ำนวน 118,451,588.40 บำท ก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 294,509,255.99 บำท
3. งบกระแสเงินสด เงินสด ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 526,010,543.53 บำท
รำยละเอียดตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก�ำไรขำดทุน งบกระแสเงินสด หมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน บทวิเครำะห์งบกำรเงินและเรื่องอื่นๆ ปรำกฏตำมรำยงำนประจ�ำปี 2562 (หน้ำ 96 – 126)
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562
กรรมการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อทีป่ ระชุมว่ำ จำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 294,509,255.99 บำท คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้
พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตำมเงื่อนไขในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 24 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สำมัญประจ�ำปี 2562 ดังต่อไปนี้
รายการ
- ทุนส�ำรอง(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ)

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561

%

294,509,255.99

%

267,089,208.06

11.21

33,044,414.74

10.05

26,830,883.89

0.01

30,000.00

0.01

30,000.00

ยอดสะสม ณ.กย.62 = 322,251,255.73 บาท )
- ค่ำบ�ำรุงสันนิบำตสหกรณ์(ไม่เกินร้อยละ 1 ของก�ำไรสุทธิ
แต่ไม่เกิน 30,000.00 บำท)
- เงินปันผลตำมหุ้น(ไม่เกินร้อยละ 10 ตำมกฎกระทรวง)

66.44 6.60%

195,672,702.00

66.85 6.55% 178,557,505.00

- เงินเฉลี่ยคืน(ตำมส่วนจ�ำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้

13.52 9.80%

39,816,139.25

12.85 9.40% 34,324,178.75

ได้ช�ำระแก่สหกรณ์ในระหว่ำงปี)
- โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่(ไม่เกินร้อยละ 10

1.34

3,946,000.00

1.34

3,580,000.00

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

1.02

3,000,000.00

2.62

7,000,000.00

3.40

10,000,000.00

2.62

7,000,000.00

3.06

9,000,000.00

3.66

9,766,640.42

100.00

294,509,255.99

100.00

267,089,208.06

ของก�ำไรสุทธิ)
- ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล(ไม่เกินร้อยละ 2
แห่งทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี = 3,124,333,690.00)
ยอดคงเหลือ ณ.กย.62 = 2,240,504.03 บาท
- ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรม(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ)
ยอดคงเหลือ ณ.กย.62 = 1,595,111.70 บาท
- ทุนสำธำรณประโยชน์(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ)
ยอดคงเหลือ ณ.กย.62= 4,908,203.44 บาท
- ทุนสวัสดิกำร(ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ)
ยอดคงเหลือ ณ.กย.62=1,012,350.00 บาท)
-ทุนสะสมเพื่อขยำยกิจกำร
ยอดคงเหลือ ณ.กย.62 = 10,000,000.00 บาท
รวมประมาณการจัดสรรก�าไร

การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปี 2562 หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ เป็นดังนี้
อัตรำดอกเบี้ยเงินให้สมำชิกกู้ เฉลี่ยตลอดปี
ร้อยละ
6.65
หัก เงินเฉลี่ยคืนแก่สมำชิก (ร้อยละ 9.80 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้)
0.66
อัตรำดอกเบี้ยเงินให้สมำชิกกู้สุทธิ ในปี 2562 คงเหลือ
ร้อยละ
5.99
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ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
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การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1.เป็นของสมำชิกสหกรณ์
ร้อยละ 79.96 ของก�ำไรสุทธิ
สหกรณ์
ร้อยละ 79.96บำท
ของก�ำไรสุทธิ
1.11.เป็
เงินนปัของสมำชิ
นผล (ร้อกยละ
66.44)
195,672,702.00
อยละ13.52)
66.44)
195,672,702.00
1.2 เงิ1.1
นเฉลีเงิ่ยนคืปันนผล(ร้อ(ร้ยละ
39,816,139.25
บำท บำท235,488,841.25 บำท
1.2 เงินเฉลี่ยคืน (ร้อยละ 13.52)
39,816,139.25 บำท 235,488,841.25 บำท
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมำชิก
ร้อยละ 15.63 ของก�ำไรสุทธิ
สมำชิก
ร้อยละ 15.63บำท
ของก�ำไรสุทธิ
2.12.ทุเป็นส�นำผลประโยชน์
รอง (ร้อยละแก่11.21)
33,044,414.74
ทุนส�ำรอง (ร้อยละ(ร้อ11.21)
33,044,414.74
2.2 ทุ2.1
นสำธำรณประโยชน์
ยละ 1.02) 3,000,000.00
บำท บำท
3,000,000.00
2.3 ทุ2.2
นสวัทุสนดิสำธำรณประโยชน์
กำร (ร้อยละ 3.40)(ร้อยละ 1.02)
10,000,000.00
บำท บำท46,044,414.74 บำท
2.3 ทุนสวัสดิกำร (ร้อยละ 3.40)
10,000,000.00 บำท 46,044,414.74 บำท
3. เป็นของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ร้อยละ 1.34 ของก�ำไรสุทธิ
3. เป็สนกรรมกำรและเจ้
ของกรรมกำรและเจ้
่สหกรณ์
ทธิ
- โบนั
ำหน้ำำทีหน้
่ (ร้ำทีอยละ
1.34) ร้อยละ 1.34 ของก�ำไรสุ3,946,000.00
บำท
- โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ (ร้อยละ 1.34)
3,946,000.00 บำท
4 เป็นของสหกรณ์
ร้อยละ 3.06 ของก�ำไรสุทธิ
นของสหกรณ์
ร้อยละ- 3.06 ของก�ำไรสุ9,000,000.00
ทธิ
- ทุ4นเป็สะสมเพื
่อขยำยกิจกำร (ร้อยละ 3.06)
บำท
- ทุนสะสมเพื่อขยำยกิจกำร (ร้อยละ 3.06)
9,000,000.00 บำท
5. เป็นของสันนิบำตสหกรณ์
ร้อยละ 0.01 ของก�ำไรสุทธิ 30,000.00 บำท
5. เป็นของสันนิบำตสหกรณ์
ร้อยละ
ไรสุทธิ 30,000.00
รวม0.01 ของก�ำ294,509,255.99
บาท บำท
รวม
294,509,255.99 บาท
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
่ประชุยนที
มเพื่ ่อ08455
พิจารณา
สมาชิเสนอที
กเลขทะเบี
(นายวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์) ไม่มีประเด็นคัดค้ำนอะไร หำกมี
สมาชิ
ยนทีก่ บั 08455
มศักดิ์) ไม่มีประเด็วนรำยได้
คัดค้ำสนอะไร
ก�ำไรจ�ำนวนมำก ก็ควรจะเพิ
ม่ เป็กนเลขทะเบี
เงินปันผลให้
สมำชิก(นายวิ
อีกเล็กน้นอัยยเจริ
เมือ่ ญพิเฉลิ
จำรณำในภำพรวมแล้
ว่ นใหญ่หำกมี
ก�ำไรจ�ำนวนมำก
ม่ เป็นเงิกนส่ปัวนนรำยได้
ผลให้กบั อสมำชิ
กเล็กกน้น้ออยยผลประกอบกำรในปี
เมือ่ พิจำรณำในภำพรวมแล้
ได้มำจำกดอกเบี
้ยเงินกูก็้ทคี่ไวรจะเพิ
ด้รับจำกสมำชิ
ื่นมีเพีกยอีงเล็
2562 ถืวอรำยได้
ว่ำดีเยีส่ยว่ มนใหญ่
ได้มำจำกดอกเบี
นกู้ท่อี่ไงกำรบริ
ด้รับจำกสมำชิ
วนรำยได้นอต่ื่นำงๆ
มีเพีว่ยำงเล็
ถือว่ำดีเยี่ยม
แต่อยำกจะเห็
นเป็นสถิ้ยตเงิิในเรื
หำร เช่กนส่กำรลงทุ
เพิ่มกน้ขึ้นอยหรืผลประกอบกำรในปี
อไม่เพรำะเป็นรำยได้2562
ของสหกรณ์
นเป็นำสถิไรต้ติใอนเรื
่องกำรบริหำร เช่น กำรลงทุ
ต่ำงๆว่ำมีว่ำกเพิ
่มขึ้นหหรื
อไม่เพรำะเป็
นรำยได้
ประเด็แต่นต่ออยำกจะเห็
มำ เรื่องของก�
งขอชมเชยคณะกรรมกำรด�
ำเนินนกำร
ำรบริ
ำรงำนที
่ดี มีก�ำไรดี
เป็นทีข่พองสหกรณ์
อใจ
ประเด็
เรื่องของก�
ำเนิำงอยู
นกำร่มำกว่ำมีแต่กำรบริ
่ดี มีทก�ำี่ผไรดี
เป็นอทีง่พอใจ
ของสมำชิ
ก นเมืต่่ออพิมำจำรณำก�
ำไรกัำบไรต้
เงินอปังขอชมเชยคณะกรรมกำรด�
นผลของสมำชิกก็ยังมีส่วนต่
ยังดีทหี่เพิำรงำนที
่มขึ้นจำกปี
่ำนมำต้
ของสมำชิก ำเมืเนิ่อนพิกำรเช่
จำรณำก�
เงินปันนผลของสมำชิ
ส่วเ่ นต่
่มำก แต่ยังดีที่เพิ่มขึ้นจำกปี
ที่ผส้ ่ำกึ นมำต้
ชมเชยกรรมกำรด�
นกัำนไรกั
อีกบประเด็
ในส่วนของค่ำกใช้ก็ยจังำ่ มียที
ป็นำค่งอยู
ำตอบแทนของกรรมกำรมี
ควำมรู
ว่ำ อง
ำเนิบนควำมเสี
กำรเช่น่ยกังที
น อี่ตก้อประเด็
นในส่วนของค่หำำรหำกเกิ
ใช้จำ่ ยทีเ่ ดป็ควำมผิ
นค่ำตอบแทนของกรรมกำรมี
ควำมรู้งส้ กึ ว่ำ
จะน้อชมเชยกรรมกำรด�
ยเกินไป เมื่อเทียบกั
งรับภำระในกำรบริ
ดพลำดขึ้น ต้องรับผิดชอบทั
อยเกินไป เมื่อวเทียยบกั
บควำมเสี่ยงที่ต้องรับำภำระในกำรบริ
หำรหำกเกิ
้น ต้องรั
ชอบทั้ง
ทำงแพ่จะน้
งและทำงอำญำด้
ค่ำตอบแทนกรรมกำรด�
เนินกำรหำกจะเพิ
่มขึ้นอีกดก็ควำมผิ
ไม่ขัดข้ดอพลำดขึ
งประกำรใด
แต่บตผิ้อดงมี
ทำงแพ่
งและทำงอำญำด้
วย ้ยค่ทีำ่เตอบแทนกรรมกำรด�
ำเนินกำรหำกจะเพิ
่มขึ้นอีกกต้ก็อไม่งมีขัดสข้ถิอตงประกำรใด
เงื่อนไขที
่เชื่อมโยงกั
น คือ ดอกเบี
ก็บจำกสมำชิกต้องลดลง
เงินปันผลของสมำชิ
ิที่แสดงให้เห็นแต่
ว่ำต้องมี
่เชื่อปมโยงกั
้ยที่เก็บงจำกสมำชิ
กต้ำอในเรื
งลดลง
เงินปันผลของสมำชิ
กต้อำงมี
สถิติที่แำสดงให้
เพิม่ ขึเงืน้ ด้่อวนไขที
ย และมี
ระเด็นนทีคืส่ อมำชิดอกเบี
กฝำกถำมถึ
ควำมคืบหน้
อ่ งของกำรซื
อ้ ทีด่ นิ เพือ่ จะสร้
งอำคำรส�
นักงำนเห็นว่ำ
เพิม่ ขึำมีน้ คด้วำมคื
วย และมี
ทีส่ มำชิ
กฝำกถำมถึ
งควำมคื
ไม่ทรำบว่
บหน้ปำระเด็
ไปถึงนไหน
ขอถำมเพี
ยงประเด็
นเท่บำหน้
นี้ ำในเรือ่ งของกำรซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ จะสร้ำงอำคำรส�ำนักงำน
ไม่ทรำบว่ำมีครองประธานกรรมการ
วำมคืบหน้ำไปถึงไหน ขอถำมเพี
งประเด็
(นายเรือยงศั
กดิ์ สุนวเท่ารีำ)นี้ ประเด็นสถิติต่ำงๆ จะได้ให้สหกรณ์น�ำลงใน
(นายเรือกงศั
วารี) ประเด็
นสถิติตณ่ำงๆเรื่อจะได้
ให้ำสตอบแทน
หกรณ์น�ำลงใน
ช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ เรืรองประธานกรรมการ
่องของก�ำไรและเงินปันผลสมำชิ
ได้กให้ดิค์ �ำสุชมเชยมำก็
ขอขอบคุ
งของค่
ช่องทำงสื่อสำรต่
งของก�ำไรและเงิ
นผลสมำชิกได้ำใเนิ
ห้คน�ำกำรชุ
ชมเชยมำก็
ณ เรืหำรไว้
่องของค่
ของคณะกรรมกำรด�
ำเนิำงๆ
นกำรเรื่อฝำกประเด็
นนีใ้ ห้กนบั ปัคณะกรรมกำรด�
ดใหม่ทขจี่ อขอบคุ
ะเข้ำมำบริ
ดว้ ยำเรืตอบแทน
อ่ ง
ของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ฝำกประเด็นนีใ้ ห้กบั คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดใหม่ทจี่ ะเข้ำมำบริหำรไว้ดว้ ย เรือ่ ง
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ควำมคืบหน้ำของที่ดินที่ซื้อไว้นั้น มีรำยละเอียดอยู่ในรำยงำนประจ�ำปี 2562 แล้ว โดยมีแผนงำนในปี 2563 ที่จะ
มีกำรถมดินและท�ำรั้วกั้น โดยกำรตั้งงบประมำณไว้ในกำรพัฒนำที่ดินต่อไป
มติที่ประชุม
อนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ�าปี 2563
กรรมการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ข้อ 11 วรรคแรก ก�ำหนดไว้ว่ำ “ที่ประชุมใหญ่อำจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตำมที่
จ�ำเป็นและสมควรแก่กำรด�ำเนินงำน วงเงินซึง่ ก�ำหนดไว้ดงั ว่ำนีต้ อ้ งได้รบั ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์”
ประกอบกับ ประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 30 เมษำยน 2561 ดังนี้
ข้อ 7 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวงเงินกำรกู้ยืมของสหกรณ์
7.2 หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำทั่วไปส�ำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
7.2.1 พิจำรณำจำกทุนเรือนหุ้นที่ช�ำระแล้วรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์ตำมงบ
ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ำยก่อนวันประชุมใหญ่
7.2.2 ก�ำหนดค่ำสัมประสิทธิ์ในกำรค�ำนวณวงเงินกำรกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตำม
ประเภทของสหกรณ์ ดังนี้
(1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินกำรกูย้ มื ของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5
เท่ำของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์
ข้อ 8 วิธีปฏิบัติ ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์น�ำเสนอวำระกำรก�ำหนดวงเงินกำรกู้ยืม
ของสหกรณ์ให้ทปี่ ระชุมใหญ่พจิ ำรณำ เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติให้ควำมเห็นชอบก�ำหนดวงเงินกำรกูย้ มื ของสหกรณ์
ไม่ว่ำจะเป็นกำรก�ำหนดวงเงินสูงกว่ำหรือต�่ำกว่ำหรือเท่ำกับปีก่อนให้สหกรณ์ยื่นเสนอขอควำมเห็นชอบต่อนำย
ทะเบียนสหกรณ์ภำยใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ หำกสหกรณ์ใดไม่ยื่นขอควำมเห็นชอบภำยในก�ำหนดเวลำ
ให้ถอื เป็นข้อบกพร่องทีน่ ำยทะเบียนสหกรณ์จะต้องสัง่ กำรให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรยืน่ ขอควำมเห็นชอบให้เป็น
ไปตำมมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 สหกรณ์ฯ มีรำยละเอียด ดังนี้
1. มีทุนเรือนหุ้น จ�ำนวน 3,124,333,690.00 บำท
2. มีทุนส�ำรองของสหกรณ์ จ�ำนวน 322,251,255.73 บำท
ตำมประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์ สำมำรถก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันได้สูงสุด จ�ำนวน
5,169 ล้ำนบำท
ส�ำหรับวงเงินกูย้ มื เงินหรือกำรค�ำ้ ประกันของสหกรณ์ฯ ในปี 2562 ทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญประจ�ำ
ปี 2561 ได้ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 800 ล้ำนบำท ดังนั้น ในปี 2563 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์เป็นไปตำม
ประกำศนำยทะเบียนสหกรณ์ ด้วยควำมคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562 พิจำรณำ
ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค�้ำประกันประจ�ำปี 2563 เป็นเงินจ�ำนวน 800 ล้ำนบำท
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2563 เป็นเงิน จ�านวน 800 ล้าน
บาท ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้รายจ่าย ประจ�าปี 2563
กรรมการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อทีป่ ระชุมว่ำ เพือ่ ให้กำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด เป็นไปตำมแผนงำนระเบียบปฏิบัติและกฎหมำย ขนำดและปริมำณธุรกิจ รวม
ถึงเพื่อพัฒนำงำนด้ำนที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ฯ จึงได้ก�ำหนดแผนงำนและประมำณกำรรำยได้รำยจ่ำยไว้ ดังนี้
วิสัยทัศน์ของสหกรณ์

เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล
การเงินเข้มแข็ง การบริหารโปร่งใส พั ฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0

แผนงำนประจ�ำปี 4 ประกำร ดังนี้
ด้ำนที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมำชิกและองค์กร
ด้ำนที่ 2 พัฒนำกำรบริหำรและกำรบริกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
และพัฒนำสู่ ประเทศไทย 4.0
ด้ำนที่ 3 เสริมสร้ำงสวัสดิกำรและหลักประกันสมำชิก
ด้ำนที่ 4 ร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์และเอื้ออำทรต่อสังคม
แผนงานด้านที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมาชิกและองค์กร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมกำรออมทรัพย์ให้เพียงพอต่อกำรสร้ำงควำมมั่นคง
2.เพื่อกระตุ้นให้สมำชิกสนใจเรื่องกำรออมและเพิ่มช่องทำงกำรออมให้แก่สมำชิก
3.เพื่อให้สหกรณ์เติบโตด้วยควำมมั่นคงและยั่งยืน
แผนงาน
1. กระตุ้นให้สมำชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตำมเกณฑ์ที่
สหกรณ์ก�ำหนด และเปิดโอกำสให้สมำชิกถือ
หุ้นมำกกว่ำเกณฑ์ตำมที่สหกรณ์ก�ำหนดได้
รวมถึงสร้ำงสิ่งจูงใจให้สมำชิกถือหุ้นต่อเนื่องใน
ระยะยำว
2. ขยำยฐำนกำรรับฝำกเงินไปยังสมำชิกและ
สมำชิกสมทบทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนำ
รูปแบบหรือผลิตภัณฑ์เงินฝำกเงินฝำกของ
สหกรณ์ให้หลำกหลำย
3. จัดโครงสร้ำงทำงกำรเงินของสหกรณ์ให้มี
สัดส่วนที่เหมำะสมอยู่เสมอ
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โครงการ
1. โครงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกถือ
หุ้นรำยเดือนตำมเกณฑ์ มำกกว่ำเกณฑ์และ
รณรงค์ให้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง (แม้จะครบก�ำหนด
ที่สำมำรถงดส่งค่ำหุ้นได้)
2. โครงกำรเงินรับฝำกรำยเดือน โดยหักจำกเงินเดือน

3. โครงกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน กระแสเงินสด
และผลกำรด�ำเนินงำนทุกเดือน เพื่อกำร
เป็นสหกรณ์ที่ได้มำตรฐำนและมีคุณภำพ
4. โครงกำรจัดท�ำแผนควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
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แผนงานด้านที่ 2 พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบสหกรณ์
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรให้เหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
3. เพือ่ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของสหกรณ์ ให้ทนั สมัยและสำมำรถรองรับกำรปฏิบตั งิ ำนของ
สหกรณ์ ตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0
4. เพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และสมำชิกสัมพันธ์
5. เพื่อพัฒนำกำรให้บริกำรแก่สมำชิกอย่ำงมีคุณภำพ
แผนงาน
1. เสริมสร้ำงสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขำว
ตำมหลักธรรมำภิบำล

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่
ได้รับกำรศึกษำและฝึกอบรม

3. ส่งเสริมให้สมำชิกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในเรื่องของสหกรณ์ รวมถึงเปิดโอกำส
ให้สมำชิกได้แสดงควำมคิดเห็นและ
เสนอแนะได้
4. พิจำรณำปรับปรุงโครงสร้ำงฝ่ำยจัดกำร
5. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรให้บริกำรและ
กำรสื่อสำร เพื่อก้ำวสู่ ประเทศไทย 4.0
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โครงการ
1. โครงกำรส่งเสริมควำมรู้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและรับทรำบบทบำทหน้ำที่
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของสหกรณ์ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. โครงกำรส่งเสริมให้กรรมกำรเข้ำร่วมกำรประชุม
สัมมนำหรือเข้ำรับกำรอบรม
3. โครงกำรสัมมนำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและรับทรำบบทบำทหน้ำที่
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของสหกรณ์ตำมหลักธรรมำภิบำล
4. โครงกำรส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เหมำะสมกับหน้ำที่
5. โครงกำรศึกษำดูงำนสหกรณ์หรือสถำบันกำรเงินอื่น
6. โครงกำรสัมมนำสมำชิกสัญจร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
และรับทรำบบทบำทหน้ำที่ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยของสหกรณ์
7. โครงกำรเจ้ำหน้ำที่เรือนจ�ำสัมพันธ์ เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ให้เจ้ำหน้ำที่ของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำ
ในเบื้องต้นกับสมำชิกในเรื่องสหกรณ์ได้
8. กำรเผยแพร่ข่ำวสำรและควำมรู้ด้ำนสหกรณ์แก่สมำชิก
9. โครงกำรศึกษำปรับปรุงโครงสร้ำงฝ่ำยจัดกำร
ให้เหมำะสม สอดคล้องและสำมำรถรองรับงำน
ของสหกรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
10.โครงกำรศึกษำพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนและกำรให้บริกำร
แก่สมำชิก
11.โครงกำรศึกษำและพัฒนำช่องทำงกำรสื่อสำรให้สำมำรถ
เข้ำถึงสมำชิกเป็นรำยบุคคล หรือกำรติดตำม
ธุรกรรมทำงกำรเงินระหว่ำงสมำชิกกับสหกรณ์
ให้เหมำะสมกับยุคสมัย
12.โครงกำรศึกษำและส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผย
และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่สมำชิก กรรมกำร
เจ้ำหน้ำที่ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกำรสรุปและ
ประเมินผลเสนอคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรอย่ำงน้อย
เป็นรำยไตรมำส
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แผนงานด้านที่ 3 เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมำชิกและครอบครัวได้รับสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห์ตำมหลักกำรของสหกรณ์
2. เพื่อสร้ำงหลักประกันช่วยลดควำมเสี่ยงแก่ผู้ค�้ำประกันหรือทำยำทของผู้กู้
3. เพื่อเสริมสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงสมำชิกกับสหกรณ์
แผนงาน
1. พิจำรณำปรับปรุงกำรให้สวัสดิกำรแก่สมำชิก
และครอบครัว ทั้งสวัสดิกำรที่มีอยู่แล้วให้
เหมำะสมยิ่งขึ้น และจัดสวัสดิกำรเพิ่มขึ้น
2. จัดหำหลักประกันที่ดีให้แก่สมำชิก

โครงการ
1. โครงกำรศึกษำและปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกำร
ให้สวัสดิกำรทั้งหลำยของสหกรณ์ ให้เหมำะสม
ยิ่งขึ้น
2. โครงกำรจัดสวัสดิกำรอื่นเพิ่มตำมควำมเหมำะสม
กับฐำนะกำรเงินของสหกรณ์
3. พิจำรณำทบทวนข้อก�ำหนด เงื่อนไขของกำรท�ำ
ประกันรวมถึงอัตรำค่ำเบี้ยประกัน เพื่อประโยชน์
สูงสุดแก่สมำชิก

แผนงานด้านที่ 4 ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งมั่นคงของขบวนกำรสหกรณ์
2. เพื่อให้สหกรณ์มีบทบำทในกำรพัฒนำชุมชนและสังคมตำมหลักกำรสหกรณ์
แผนงาน
1. กำรมีบทบำทและส่วนร่วมกับองค์กรหรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
2. สนับสนุนกิจกรรมของกรมรำชทัณฑ์
3. สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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โครงการ
1. มีส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์
2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
กรมรำชทัณฑ์
3. โครงกำรเพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน
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ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 54 ก�ำหนดให้ทปี่ ระชุมใหญ่พจิ ำรณำอนุมตั ปิ ระมำณกำร
รำยได้ รำยจ่ำยประจ�ำปีของสหกรณ์ฯ ส�ำหรับด�ำเนินงำนในปี 2563 สหกรณ์ฯ ได้จัดท�ำประมำณกำรรำยได้
รำยจ่ำย ตำมหลักเกณฑ์ควำมจ�ำเป็นที่ต้องจ่ำยจริงตำมรำยกำร ดังนี้

ประมาณการรายได้ปี 2563
ล�าดับ
ที่
1

รายการ

รายได้จริง
ปี 2562

ประมาณการ
ตั้งไว้ปี 2563

หมายเหตุ

ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก

2

380,000,000.00 409,093,387.55 420,000,000.00 ดอกเบี้ยรับเงินกู้จาก
สมาชิกและลูกหนี้พ้นสภาพ
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
400,000.00
628,630.39
600,000.00

3

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

4

รายได้อื่น ๆ
-ค่ำธรรมเนียมเงินฝำก
-ผลตอบแทนกำรลงทุนถือหุ้น
-ดอกเบี้ยรับเงินฝำกประจ�ำ
-รำยได้เบ็ดเตล็ด
รวมทั้งสิ้น
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ประมาณการ
ตั้งไว้ปี 2562

30,000.00

17,450.00

358,000.00
6,000.00
140,000.00
200,000.00
12,000.00

3,221,376.45
21,165.00
163,116.94
3,013,794.51
23,300.00

20,000.00 สมาชิกเข้าใหม่
5,202,000.00
20,000.00
170,000.00
5,000,000.00
12,000.00 ค่าสมัครกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์, ฯลฯ

380,788,000.00 412,960,844.39 425,822,000.00
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ประมาณการรายจ่ายปี 2563
ล�าดับ
ที่

หมวดรายจ่าย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เงินเดือนและค่ำครองชีพ
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ค่ำครุภัณฑ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมใหญ่
ดอกเบี้ยจ่ำย
เงินส�ำรองจ่ำยกรณีฉุกเฉินจ�ำเป็น
เงินสนับสนุนกิจกรรมกรมรำชทัณฑ์
ค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำกรรมกำร
ดอกเบี้ยจ่ำยค่ำเบี้ยประกัน
รวมทั้งสิ้น

มติที่ประชุม
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ประมาณการปี 2562
ประมาณการ
ได้รับอนุมัติ
8,500,000.00
2,040,000.00
8,745,200.00
620,000.00
4,400,000.00
450,000.00
95,000,000.00
300,000.00
300,000.00
650,000.00
6,500,000.00

รายจ่ายจริง

ประมาณการ
ปี 2563

7,794,059.00
1,671,654.50
7,124,764.15
389,950.00
1,851,407.80
413,314.45
90,533,064.21
0.00
300,000.00
598,803.58
6,771,786.50

8,500,000.00
2,070,000.00
8,959,000.00
620,000.00
7,735,000.00
500,000.00
111,000,000.00
300,000.00
400,000.00
650,000.00
7,500,000.00

127,505,200.00 117,448,804.19

148,234,000.00

หมายเหตุ

รำยละเอียดตำมหมวดรำยจ่ำยปี 2563 ปรำกฏตำมรำยงำนประจ�ำปี 2562 (หน้ำ 136 – 138)
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ รายจ่าย ประจ�าปี 2563 ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ระเบียบวาระที
ยบวาระที่ 10
่ 10
่องพิจารณาการคั
จารณาการคั
ดกเลื
อปักผู
้สอบบั
ชี อที่ประชุมว่ำ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ระเบี
เรืเรื่องพิ
ดเลื
อบบั
กรรมการ
(นายเกียรติ
รอกผู
ท้สมทั
ตต์ญ)ญชีเสนอต่
(นายเกี
ยรติ
ทมทัตต์ต)ต์)เสนอต่
่ปับระชุ
บญสหกรณ์
อออมทรั
พย์กย์รม
ก่งรม
(นายเกี
มทั
ทีอ่ปทีรระชุ
มว่มำว่ำข้อข้บัองบัคังบคัสหกรณ์
รำชทัณฑ์ จ�ำกัด ข้กรรมการ
อ กรรมการ
29 “กำรสอบบั
ญยชีรติ
บักญรกชีรปัขปัทองสหกรณ์
นเสนอต่
ั้น ต้อองได้
กำรตรวจสอบบั
ชีอย่ำองน้อมทรั
ยปีพละหนึ
29“กำรสอบบั
“กำรสอบบั
บัแญชีต่ขงชีตัองสหกรณ์
ข้งองสหกรณ์
องได้รับรนกำรตรวจสอบบั
ับผูกำรตรวจสอบบั
ำงน้อยปี
อดัยปี
รำชทั
ณณฑ์ฑ์้สจ�อบบั
ำจ�กัำดกัดญข้ชีอข้ซอ29
ญญชี ชีบัญ
ต้อต้งได้
งน้
ครัรำชทั
้ง โดยผู
ึ่งนำยทะเบี
ยนสหกรณ์
” ในปีนี้มนีผั้นู้เั้นสนอขอเป็
้สอบบัญชี ทั้งญสิญชี้นอชี3ย่อำย่รำย
งลนีะหนึ
้ละหนึ่ง ่ง
โดยผู
้สอบบั
ึ่งนำยทะเบี
ยนสหกรณ์แต่แงต่ตัง้งตั”้ง”ในปี
ในปีนี้มนผี้มู้เีผสนอขอเป็
ู้เสนอขอเป็นผูน้สผูอบบั
้สอบบัญญชี ชีทั้งทัสิ้ง้นสิ้น3 3รำย
รำยดังดันีง้นี้
ครัครั้ง ้งโดยผู
อบบั
นำยทะเบี
รำยนำมผู
้ส้สอบบั
ญญชีญชีรซชีับึ่งซอนุ
ญำต ยนสหกรณ์
รำยนำมผู้สอบบั
้สอบบัญญชีรชีับรอนุ
ับอนุญญำตำต
รำยนำมผู

รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายนามผู้สอบบั
้สอบบัญญชีชีรับรับอนุอนุญญาตาต
รายนามผู

รายละเอียยดการเสนอ
ดการเสนอ
รายละเอี
รายละเอี
ยดการเสนอ
บริกการสอบบั
ารสอบบั
รายละเอี
ยดการเสนอ
บริ
ญญชีชี
การสอบบัญญชี ชี
บริบริการสอบบั

บริษษัทัท ส�ส�าานันักกงานสามสิ
งานสามสิบบสีสี่ ่
บริ
กจ�จ�งานสามสิ
ออดิ
บริบริษัทษัทออดิ
ส�าส�นัาตกตนังานสามสิ
าากักัดด บสีบ่ สี่
(นางสุออดิ
นธ์ต ตจ�ฤทธิ
ฤทธิ
(นางสุ
คคออดิ
นธ์
ดรจน์))
าจ�กัาดกัโโรจน์
(นางสุคนธ์
คนธ์ฤทธิ
ฤทธิโรจน์
โรจน์) )
(นางสุ

บริษษัทัท มนตรี
มนตรีสสอบบั
อบบัญญชีชีแและ
ละ บริ
บริษษทั ัท เอ็เอ็นน.เอส.เค.
.เอส.เค. สอบบั
สอบบัญญชีชี
บริ
ัทมนตรี
มนตรีสอบบั
สจ�จ�อบบั
และ บริบริษัทษัทเอ็เอ็น.เอส.เค.
นจ�จ�.เอส.เค.
สอบบัญญชี ชี
กฎหมาย
บริบริษัทษกฎหมาย
าากักัญดดญชีแชีละ
าากักัดด สอบบั
กฎหมายจ�ช่ช่าจ�ววกัยชู
ายชู
ด
(นายมนตรี
(นายสิรรวิวิชชจ�ญ์ญ์าจ�กัาดกัไพศาสตร์
ไพศาสตร์
กฎหมาย
ดกัด))
(นายมนตรี
(นายสิ
))
(นายมนตรีช่วช่ยชู
วยชู) )
(นายสิรวิรชวิญ์ชญ์ไพศาสตร์
ไพศาสตร์) )
(นายมนตรี
(นายสิ

1. การเข้าปฏิบัติงาน
การเข้าปฏิ
าปฏิบญัตบชีิงัตาน
ิงาน
1.1.ตรวจสอบบั
การเข้
ตรวจสอบบั
ชี
-ตรวจสอบบั
จ�ำนวนครั้งทีญ่เข้ญชีำตรวจสอบ
- ประมำณปีละ 6 ครั้ง
- ประมำณปีละ 4 ครั้ง
- ประมำณปีละ 5 ครั้ง
ำนวนครั้งที้ง่เทีข้ำ่เข้ตรวจสอบ
ำตรวจสอบ - (ครั
- ประมำณปี
6ำครั้งกำร)้ง
- ประมำณปี
4ำกำร)
ครั้ง ้ง
-(ครัประมำณปี
5ำกำร)
ครั้ง ้ง
- -จ�ำจ�นวนครั
ประมำณปี
- (ครั
ประมำณปี
- ประมำณปี
้งละ 3-10ละลวั6ะนท�ครั
้งละ 3-5ละวัลน4ะท�ครั
้งละ 3-5ละลวัน5ะท�ครั
ละ3-10
ำกำร)
้งละ3-5ำ3-54วัน–วัท�น7ำท�กำร)
ำคนกำร)
ท�กำร)
ำกำร)
กำร)
(ครั(ครั้งละ้งละ3-543-5–วัน5วัท�นำคน
- จ�ำนวนผู้ช่วย
- (ครั
ไม่(ครั
น้ง้อละ้งยกว่
ำ3-10
3วั-นวั5ท�นำท�คน
- ไม่(ครั(ครั
น้งอ้ ละยกว่
- ประมำณ
ำนวนผู้ช่ว้ชย่วย
้อยกว่ำ ำ3 -3 5- 5คนคน
้อยกว่ำ ำ4 –4 7– 7คนคน
- ประมำณ4 –4 5– 5คนคน
- -จ�ำจ�นวนผู
- ไม่- ไม่น้อนยกว่
- ไม่- ไม่น้อนยกว่
- ประมำณ
2. การรายงานผลการ
การรายงานผลการ
2.2.ตรวจสอบ
การรายงานผลการ
ตรวจสอบ
-ตรวจสอบ
รำยงำนระหว่ำงปี
- รำยงำนผลกำรสอบบัญชี
- รำยงำนผลกำรสอบบัญชีทุกไตรมำส - รำยงำนผลกำรสอบบัญชีระหว่ำง
รำยงำนระหว่ำงปีำงปี
- รำยงำนผลกำรสอบบั
- เดืรำยงำนผลกำรสอบบั
ุกไตรมำส - รำยงำนผลกำรสอบบั
ระหว่ำงำง
- -รำยงำนระหว่
- ระหว่
รำยงำนผลกำรสอบบั
ชีญชี
-(3รำยงำนผลกำรสอบบั
ญชีญทชีทุกทไตรมำส
ำงปีให้สหกรณ์ทญรำบ
อน/ ครั้ง) ให้สหกรณ์
รำบ
ปี- สรำยงำนผลกำรสอบบั
หกรณ์ทรำบทุกครัญ้ง ชีญรชีะหว่
ระหว่ำงปีำงปีให้ใสห้หกรณ์
สหกรณ์
ทระจ�
รำบำปี -(3รำยงำนกำรสอบบั
(3เดืเดือน/อน/ครัครั้ง) ้งให้) ให้สญหกรณ์
สชีหกรณ์
สหกรณ์ทรำบทุ
ทรำบทุกญครักชีครัป้ง ระจ�
้ง ำปี
ระหว่
ปีสปีหกรณ์
- รำยงำนประจ�ำปี
- รำยงำนกำรสอบบั
ญชีทปรำบ
ประจ�ทรำบ
ำทปีรำบ - รำยงำนกำรสอบบั
รำยงำนประจ�ำปีำปี
- รำยงำนกำรสอบบั
- รำยงำนกำรสอบบั
ปยนระจ�ำปีำปี - รำยงำนกำรสอบบั
- รำยงำนกำรสอบบั
ปยระจ�
- -รำยงำนประจ�
- ตำมระเบี
รำยงำนกำรสอบบั
ญชีญปชีระจ�
ญชีญปชีระจ�
ญชีญปชีระจ�
ยบที่นำยทะเบี
ยปนระจ�ำปีำปี - รำยงำนกำรสอบบั
ตำมระเบี
ยบที่นำยทะเบี
ตำมระเบี
ยบที่นำยทะเบี
นำปีำปี
ตำมระเบี
่นำยทะเบียนยน
ตำมระเบี
่นำยทะเบียนยน
ตำมระเบี
่นำยทะเบียนยน
ตำมระเบี
บทียบที่นำยทะเบี
ตำมระเบี
บทียบที่นำยทะเบี
ตำมระเบี
บทียบที่นำยทะเบี
สหกรณ์
ก�ำยหนด
สหกรณ์
ก�ำยหนด
สหกรณ์
ก�ำยหนด
สหกรณ์ก�ำกหนด
�ำหนด
สหกรณ์ก�ำกหนด
�ำหนด
สหกรณ์ก�ำกหนด
�ำหนด
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
3. การรายงานผลการตรวจ
3. 3.ด้การรายงานผลการตรวจ
าการรายงานผลการตรวจ
นอื่นๆ
- ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องกฎหมำย - ให้ค�ำแนะน�ำในกำรบริหำรกำรเงิน - ให้ค�ำแนะน�ำในกำรบริหำร
- ให้ค�ำคแนะน�
�ำแนะน�
ำในเรื่องกฎหมำย
่องกฎหมำย
�ำชีแนะน�
ำ่เในกำรบริ
หำรกำรเงิ
- ให้ค�ำคแนะน�
ด้าด้นอืานอื่นๆ่นๆ
- ให้สหกรณ์
ำในเรื
ให้ให้ค�ำคญแนะน�
ำในกำรบริ
หำรกำรเงิ
กฎหมำยกำรเงิ
น ภำษี - -กำรบั
ตำมที
ห็นสมควรโดยไม่
ถนือ น - ให้กำรเงิ
น�ำแนะน�
กำรบัำในกำรบริ
ญำในกำรบริ
ชีตำมทีห่เห็ำรหนำรสมควร
สหกรณ์
กฎหมำยกำรเงิ
นภำษีภำษี เป็กำรบั
กำรบั
ตำรพิ
ำมที่เห็เศษแต่
่เนห็สมควรโดยไม่
นสมควรโดยไม่
นกำรบัญงบกำรเงิ
ตำมทีน่เห็โดยใช้
่เนห็สมควร
นสมควร
สหกรณ์
กฎหมำยกำรเงิ
กำรบั
ชีญตชีำมที
อำกร
กำรบริ
หำรกำรเงินนกำร
นค่ญำบริชีญตชีกำมที
อย่ำง ถือถือ ยิกำรเงิ
นกำรเงิ
ดีวิเนครำะห์
หำรกำรเงิรวมทั
นกำร้งจัด เป็เป็นค่นำค่บริำบริกำรพิ
กำรพิเศษแต่
เศษแต่อย่อำย่งำง
วนที
ิเครำะห์
งบกำรเงินโดยใช้
นโดยใช้
นกำร
ดีนวดีิเครำะห์
บกำรเงิ
บัอำกร
ญอำกร
ชีตกำรบริ
ำมทีกำรบริ
่เห็หนำรกำรเงิ
สมควร
อัยิตนยิรำส่
่ก�ำงหนดโดยกรมตรวจ
ำมที่เห็่เนห็สมควร
สมควรรวมทั
�ำหนดโดยกรมตรวจ
ชีญตชีำมที
วนทีวนที่ก�ำ่กหนดโดยกรมตรวจ
ท�บัำญบับทวิ
เตครำะห์
งนบกำรเงิ
นรวมทั
และ้งจั้งดจัด
บัอัตญอัรำส่
ชีตสรำส่
หกรณ์
ำบทวิเครำะห์
เครำะห์
สหกรณ์
ท�ำท�บทวิ
น นและและ
บัญบัชีญสชีหกรณ์
เสนอผลกำรด�
ำเนิงบกำรเงิ
นงบกำรเงิ
งำนและ
เสนอผลกำรด�
นงำนและ
เสนอผลกำรด�
สถำนะกำรเงิ
นำเนิำเนินงำนและ
สถำนะกำรเงิน น
สถำนะกำรเงิ

46
46
4646

47

รายละเอี
ดการเสนอ
รายละเอียยยดการเสนอ
ดการเสนอ
รายละเอี
บริ
ก
ารสอบบั
ญ
บริกการสอบบั
ารสอบบัญ
ญชีชีชี
บริ

4. ประสบการณ์
านสอบบั
ประสบการณ์งงงานสอบบั
านสอบบัญญญชีชีชี
4.4. ประสบการณ์

5. ค่าธรรมเนี
มการสอบบั
ธรรมเนียยยมการสอบบั
มการสอบบัญญญชีชีชี
5.5. -ค่ค่จ�าาำธรรมเนี
นวนเงิ
นต่
รองรำคำ
นวนเงินนนก่ก่ก่อออนต่
นต่อออรองรำคำ
รองรำคำ
--- จ�จ�จ�ำำานวนเงิ
นวนเงิ
น
หลั
ง
ต่
อ
รองราคา
นวนเงินนหลั
หลังงต่ต่ออรองราคา
รองราคา
-- จ�จ�าานวนเงิ

บริ
ษษัทัท ส�ส�าานันักกงานสามสิ
บบสีสี่่
บริ
งานสามสิ
บริษัท ออดิ
ส�านัตกงานสามสิ
จ�จ�าากักัดด บสี่
ออดิ
ต
ากัดโโรจน์
(นางสุ
คนธ์
ฤทธิ
(นางสุออดิ
นธ์ต จ�ฤทธิ
ฤทธิ
รจน์)))
(นางสุ
คคนธ์
โรจน์

บริ
ษษัทัท มนตรี
สสอบบั
ญ
ชีชีแและ
บริ
มนตรี
อบบั
ญ
ละ
บริษัทกฎหมาย
มนตรีสอบบั
ญดชีและ
จ�
า
กั
กฎหมาย จ�จ�าากักัดด
กฎหมาย
(นายมนตรี
ยชู
(นายมนตรี ช่ช่ช่วววยชู
ยชู)))
(นายมนตรี

บริ
ษษัทัท เอ็
นน.เอส.เค.
สอบบั
ญ
ชีชี
บริ
เอ็
.เอส.เค.
สอบบั
ญ
บริษัท เอ็น.เอส.เค.
จ�จ�าากักัดด สอบบัญชี
ากัดไพศาสตร์)
(นายสิ
รรวิวิชชจ�ญ์
(นายสิ
ญ์
ไพศาสตร์))
(นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์

ประสบกำรณ์
ำรตรวจสอบบั
ประสบกำรณ์กกกำรตรวจสอบบั
ำรตรวจสอบบัญญญชีชีชี
ประสบกำรณ์
44
เคยตรวจสหกรณ์
อมทรั
44 ปีปีปี เคยตรวจสหกรณ์
เคยตรวจสหกรณ์ออออมทรั
อมทรัพพพย์ย์ย์
44
35
แห่
35 แห่
แห่งงง เช่เช่เช่นนน
35
- สอ.
พนั
งำนกำรไฟฟ้
สอ. พนั
พนักกกงำนกำรไฟฟ้
งำนกำรไฟฟ้ำำำ
-- สอ.
ส่ส่ววนภู
ำค
นภูมมมิภิภิภำค
ำค จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
ส่
ว
นภู
- สอ.
กำรประปำส่
นภู
ำค
สอ. กำรประปำส่
กำรประปำส่วววนภู
นภูมมมิภิภิภำค
ำค จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
กำรสื
สำรแห่
ประเทศไทย
สอ. กำรสื
กำรสื่อ่อ่อสำรแห่
สำรแห่งงงประเทศไทย
ประเทศไทย จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
กรมกำรปกครอง
สอ. กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
กรมอู
หำรเรื
สอ. กรมอู
กรมอู่ท่ท่ทหำรเรื
หำรเรือออ จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
กรมป่
สอ. กรมป่
กรมป่ำำำไม้ไม้ไม้ จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
-- สอ.
ฯลฯ
ฯลฯ
ฯลฯ

ประสบกำรณ์
ำรตรวจสอบบั
ประสบกำรณ์กกกำรตรวจสอบบั
ำรตรวจสอบบัญญญชีชีชี
ประสบกำรณ์
ตรวจสอบ
64
แห่
สหกรณ์
อมทรั
ตรวจสอบ 64
64 แห่
แห่งงง สหกรณ์
สหกรณ์ออออมทรั
อมทรัพพพย์ย์ย์
ตรวจสอบ
ที่ตรวจสอบ
รวจสอบ เช่เช่เช่นนน
ทีที- ่ต่ตชุมรวจสอบ
นุมสหกรณ์
อมทรั
สหกรณ์ออออมทรั
อมทรัพพพย์ย์ย์แแแห่ห่ห่งงง
-- ชุชุประเทศไทย
มมนุนุมมสหกรณ์
ประเทศไทย จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
ประเทศไทย
- สอ.
กำรไฟฟ้
ยผลิ
แห่
สอ. กำรไฟฟ้
กำรไฟฟ้ำำำฝ่ฝ่ฝ่ำำำยผลิ
ยผลิตตตแห่
แห่งงง
-- ประเทศไทย
สอ.
ประเทศไทย จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
ประเทศไทย
- สอ.
วชิ
พยำบำล
สอ. วชิ
วชิรรรพยำบำล
พยำบำล จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
งำน
ก.พ.
สอ. ส�ส�ส�ำำำนันันักกกงำน
งำน ก.พ.
ก.พ. จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
พนั
งำนบริ
กำรบิ
ไทย
สอ. พนั
พนักกกงำนบริ
งำนบริษษษัทัทัทกำรบิ
กำรบินนนไทย
ไทย
-- สอ.
จ�จ�ำำกักัดด
ำกัดครูลพบุรี จ�ำกัด
-- จ�สอ.
สอ.
ครูลลพบุ
พบุรรีี จ�จ�ำำกักัดด
-ฯลฯ
สอ. ครู
ฯลฯ
ฯลฯ

ประสบกำรณ์
ำรตรวจสอบ
ประสบกำรณ์กกกำรตรวจสอบ
ำรตรวจสอบ
ประสบกำรณ์
บับัญญชีชี หลำยสหกรณ์
หลำยสหกรณ์ เช่เช่เช่นนน
บั- ญสอ.ชี จุหลำยสหกรณ์
ำลงกรณ์
หำวิ
ยำลั
สอ. จุจุฬฬฬำลงกรณ์
ำลงกรณ์มมมหำวิ
หำวิทททยำลั
ยำลัยยย จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
ครู
ครรำชสี
สอ. ครู
ครูนนนครรำชสี
ครรำชสีมมมำำำ จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
กทม.
สอ. กทม.
กทม. จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
ปตท.
สอ. ปตท.
ปตท. จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
ศำลยุ
รรม
สอ. ศำลยุ
ศำลยุตตติธิธิธรรม
รรม จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
พนั
งำนกำรประปำ
สอ. พนั
พนักกกงำนกำรประปำ
งำนกำรประปำ
-- สอ.
นครหลวง
นครหลวง จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
นครหลวง
- สอ.
ครู
ลก
สอ. ครู
ครูพพพิษิษิษณุณุณุโโโลก
ลก จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--- สอ.
สอ.
รวจนครบำล
สอ. ต�ต�ต�ำำำรวจนครบำล
รวจนครบำล จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด
--ฯลฯ
สอ.
ฯลฯ
ฯลฯ

155,000.155,000.155,000.140,000.140,000.140,000.-

155,000.155,000.155,000.155,000.155,000.155,000.-

155,000.155,000.155,000.155,000.155,000.155,000.-

คณะกรรมกำรด�
เนิ
กำรได้
ระชุ
ครั
13/2562
24
ยำยน
2562
ำรณำแล้
คณะกรรมกำรด�ำำำเนิ
เนินนนกำรได้
กำรได้ปปประชุ
ระชุมมม ครั
ครั้ง้ง้งทีทีที่่่ 13/2562
13/2562 วัวัวันนนทีทีที่่่ 24
24 กักักันนนยำยน
ยำยน 2562
2562 พิพิพิจจจำรณำแล้
ำรณำแล้ววว
คณะกรรมกำรด�
เห็
ในปี
บประมำณ
2563
เห็
สมควรเสนอชื
นางสุ
นธ์
ฤทธิ
รจน์
ของบริ
งำนสำมสิ
ออดิ
เห็นนนว่ว่ว่ำำำในปี
ในปีงงงบประมำณ
บประมำณ 2563
2563 เห็
เห็นนนสมควรเสนอชื
สมควรเสนอชื่อ่อ่อ นางสุ
นางสุคคคนธ์
นธ์ ฤทธิ
ฤทธิโโโรจน์
รจน์ ของบริ
ของบริษษษัทัทัท ส�ส�ส�ำำำนันันักกกงำนสำมสิ
งำนสำมสิบบบสีสีสี่่่ ออดิ
ออดิตตต
เห็
จ�จ�ำำกักัดด เป็
อบบั
ญ
หกรณ์
ประจ�
2563
ธรรมเนี
มกำรสอบบั
ญ
นวน
140,000.00
บำท
และเสนอ
เป็นนนผูผูผู้ส้ส้สอบบั
อบบัญ
ญชีชีชีสสสหกรณ์
หกรณ์ ประจ�
ประจ�ำำำปีปีปี 2563
2563 ค่ค่ค่ำำำธรรมเนี
ธรรมเนียยยมกำรสอบบั
มกำรสอบบัญ
ญชีชีชี จ�จ�จ�ำำำนวน
นวน 140,000.00
140,000.00 บำท
บำท และเสนอ
และเสนอ
จ�นำยมนตรี
ำกัด เป็
ยชู
ของบริ
มนตรี
อบบั
ญ
ละกฎหมำย
เป็
อบบั
ญ
รองล�
ธรรมเนี
นำยมนตรี ช่ช่ช่วววยชู
ยชู ของบริ
ของบริษษษัทัทัท มนตรี
มนตรีสสสอบบั
อบบัญ
ญชีชีชีแแและกฎหมำย
ละกฎหมำย จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด เป็
เป็นนนผูผูผู้ส้ส้สอบบั
อบบัญ
ญชีชีชีสสส�ำ�ำ�ำรองล�
รองล�ำำำดัดัดับบบทีทีที่่่ 111 ค่ค่ค่ำำำธรรมเนี
ธรรมเนียยยมมม
นำยมนตรี
กำรสอบบั
ญ
155,000.00
บำท
และนำยสิ
ญ์
ไพศำสตร์
ของบริ
เอ็
.เอส.เค.
สอบบั
ญ
เป็
กำรสอบบัญ
ญชีชีชี ปีปีปีลลละะะ 155,000.00
155,000.00 บำท
บำท และนำยสิ
และนำยสิรรรวิวิวิชชชญ์
ญ์ ไพศำสตร์
ไพศำสตร์ ของบริ
ของบริษษษัทัทัท เอ็
เอ็นนน.เอส.เค.
.เอส.เค. สอบบั
สอบบัญ
ญชีชีชี จ�จ�จ�ำำำกักักัดดด เป็
เป็นนน
กำรสอบบั
ผู้สอบบั
ญ
รองล�
ธรรมเนี
มกำรสอบบั
ญ
155,000.00
บำท
อบบัญ
ญชีชีชีสสส�ำ�ำ�ำรองล�
รองล�ำำำดัดัดับบบทีทีที่่่ 222 ค่ค่ค่ำำำธรรมเนี
ธรรมเนียยยมกำรสอบบั
มกำรสอบบัญ
ญชีชีชี ปีปีปีลลละะะ 155,000.00
155,000.00 บำท
บำท
ผูผูมติ้ส้สอบบั
ท
ป
่
ี
ระชุ
ม
ที
ป
่
ระชุ
ม
มี
ม
ติ
เ
ลื
อ
กให้
นางสุ
ค
นธ์
ฤทธิ
โ
รจน์
ผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ร
อนุ
ญ
าต
เป็
อบบั
ญ
หกรณ์
มติทที่ปี่ประชุ
ระชุมม
ทีป่ป่ ระชุ
ระชุมมมีมีมมติติเเลืลืออกให้
กให้ นางสุ
นางสุคคนธ์
นธ์ ฤทธิ
ฤทธิโโรจน์
รจน์ ผูผูส้ส้ อบบั
อบบัญ
ญชีชีรรบับบัั อนุ
อนุญ
ญาต
าต เป็
เป็นนนผูผูผูส้สส้้ อบบั
อบบัญ
ญชีชีชีสสสหกรณ์
หกรณ์
มติ
ที
ส�าาหรั
30
ยายน
2563
ธรรมเนี
มการสอบบั
ญ
นวน
140,000.00
บาท
และเลื
หรับบบปีปีปีสสสิ้นิ้นิ้นสุสุสุดดด วัวัวันนนทีทีที่่่ 30
30 กักักันนนยายน
ยายน 2563
2563 ค่ค่ค่าาาธรรมเนี
ธรรมเนียยยมการสอบบั
มการสอบบัญ
ญชีชีชี จ�จ�จ�าาานวน
นวน 140,000.00
140,000.00 บาท
บาท และเลื
และเลือออกกก
ส�ส�ดร.มนตรี
าหรั
ยชู
เป็
อบบั
ญ
รองคนที
ธรรมเนี
มในการสอบบั
ญ
นวน
155,000.00
บาท
ดร.มนตรี ช่ช่ช่วววยชู
ยชู เป็
เป็นนนผูผูผู้ส้ส้สอบบั
อบบัญ
ญชีชีชีสสส�า�า�ารองคนที
รองคนที่่่ 111 ค่ค่ค่าาาธรรมเนี
ธรรมเนียยยมในการสอบบั
มในการสอบบัญ
ญชีชีชี จ�จ�จ�าาานวน
นวน 155,000.00
155,000.00 บาท
บาท
ดร.มนตรี
และเลื
นายสิ
ญ์
ไพศาสตร์
เป็
อบบั
ญ
รองคนที
ธรรมเนี
มในการสอบบั
ญ
155,000.00
และเลือออกกก นายสิ
นายสิรรรวิวิวิชชชญ์
ญ์ ไพศาสตร์
ไพศาสตร์ เป็
เป็นนนผูผูผู้ส้ส้สอบบั
อบบัญ
ญชีชีชีสสส�า�า�ารองคนที
รองคนที่่่ 222 ค่ค่ค่าาาธรรมเนี
ธรรมเนียยยมในการสอบบั
มในการสอบบัญ
ญชีชีชี 155,000.00
155,000.00
และเลื
บาท
บาท
บาท
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ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2563
เลขานุการ (นายเกียรติกร ปัทมทัตต์) เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542 มำตรำ 50 ก�ำหนดว่ำ “ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร
หนึ่งคนและกรรมกำรอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก”
ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 55 การเลือกตั้งและการด�ารงต�าแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำรไม่เกินสิบห้ำคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก โดยเลือกประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และ
กรรมกำรอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรเลือกตั้งระหว่ำงกันเอง เป็นรองประธำนกรรมกำร
หนึ่งคนหรือหลำยคน เลขำนุกำรหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมกำร
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 57 วรรคแรก “วาระอยู่ในต�าแหน่ง ให้กรรมกำรด�ำเนินกำร อยู่ใน
ต�ำแหน่งได้ครำวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ฯลฯ
วรรคสี่ “ เมือ่ กรรมกำรด�ำเนินกำรด�ำรงต�ำแหน่งครบวำระทีก่ ำ� หนดแล้ว หำกยังไม่มกี ำรเลือก
ตัง้ กรรมกำรด�ำเนินกำรแทน ก็ให้กรรมกำรด�ำเนินกำรคนเดิมด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปจนกว่ำจะมีกำรเลือกตัง้ กรรมกำร
ด�ำเนินกำรคนใหม่ ”
วรรคท้ำย “ กรรมกำรด�ำเนินกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับกำรเลือกตั้งอีกได้แต่
ต้องไม่เกินสองวำระติดต่อกันโดยต้องพักอย่ำงน้อยหนึ่งปีทำงบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ ”
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 64 วรรคสำม ควำมว่ำ “กรรมกำรด�ำเนินกำรซึ่งได้รับเลือกตั้งแทน
ต�ำแหน่งที่ว่ำง ให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เท่ำก�ำหนดเวลำตำมวำระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”

กรรมกำร

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่ำด้วยกำรสรรหำคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร พ.ศ.2547
ข้อ 6. กำรสรรหำกรรมกำรด�ำเนินกำรให้ใช้วิธีลงบัตรนับคะแนน ยกเว้น ต�ำแหน่งประธำน

กำรสรรหำประธำนกรรมกำร ให้สมำชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่และให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้ำงมำก
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เมือ่ ตรวจสอบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2562 แล้ว พบ
ว่ำมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งและสิทธิในกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ - สกุล
พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์
นำยเรืองศักดิ์ สุวำรี
นำยกฤช กระแสร์ทิพย์
นำยกนก กรุณำมิตร
นำงสำวพรพิมล ทองจันทร์
นำยจวน คงแก้ว
นำยทวี ดวงธัมมำ
นำยทวี ทวีชนม์
นำงชฎำพร รักษำทรัพย์
นำยโสภณ ยิ้มปรีชำ
นำยเกียรติกร ปัทมทัตต์
นำงพวงผกำ เชื้อสุข
นำงพรเอื้อง ตรีทอง
นำยสิริชัย ยมเกิด
นำยอุดม สุขทอง

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
ต�าแหน่ง
วาระที่ 1
วาระที่ 2
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1
ปีที่ 2
ประธำนกรรมกำร
2562
2563
รองประธำนกรรมกำร 2559
2560
2561
2562
รองประธำนกรรมกำร 2562
2563
เลขำนุกำร
2561
2562
เหรัญญิก
2559
2560
2561
2562
กรรมกำร
2559
2560
2561
2562
กรรมกำร
2560
2561
2562
2563
กรรมกำร
2559
2560
2561
2562
กรรมกำร
2562
2563
กรรมกำร
2562
2563
กรรมกำร
2562
2563
กรรมกำร
2561
2562
กรรมกำร
2561
2562
กรรมกำร
2562
2563
กรรมกำร
2561
2562

5

ต�าแหน่งประธานกรรมการ
ตำมที่ ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2561 ได้เลือกตั้งให้ พันต�ำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์
เป็นประธำนกรรมกำร โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปีนับแต่วันได้รับเลือกตั้ง (ปีบัญชี 2562 และ 2563)
t

5

t
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ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กรรมการด�าเนินการที่ยังมีวาระการด�ารงต�าแหน่งอีก 1 ปี จ�ำนวน 6 คน
1. นำยกฤช
ิพย์ ทิพย์
นายกฤช  กระแสร์ทกระแสร์
2. นำยทวี
นายทวี  ดวงธัมมำ ดวงธัมมา   
3. นำงชฎำพร
นางชฎาพร  รักษำทรั
รักพษาทรั
ย์ พย์
นายโสภณ  ยิ้มปรีชยิำ้มปรีชา   
4.4 นำยโสภณ
นายเกียยรติรติกกรรปัทมทัปัทตมทั
5.5 นำยเกี
ต์ ตต์
นายสิรริชิชัยัย  ยมเกิด ยมเกิด
6.6. นำยสิ
49

รวม 8 คน ดังนี้

กรรมการด�าเนินการทีไ่ ด้ดา� รงต�าแหน่งครบวาระ ในปีบญ
ั ชี 2562 และต้องพ้นจำกต�ำแหน่ง

1. นำยเรืองศักดิ์ สุวำรี
1. นายเรืองศักดิ์   สุวารี
2.2. นำยกนก
ร ณามิตร
นายกนก  กรุณำมิตกรุ
3.3. นำงสำวพรพิ
นางสาวพรพิมมลล  ทองจั
ทองจันทร์
นทร์
4. นำยจวน
นายจวน  คงแก้ว คงแก้ว          
5. นำยทวี
นายทวี  ทวีชนม์ ทวีชนม์
6. นำงพวงผกำ
นางพวงผกา  เชื้อสุเชื
ข ้อสุข
นางพรเอื้อ้องง  ตรีทองตรีทอง
7.7. นำงพรเอื
นายอุดดมม  สุขทอง สุขทอง
8.8. นำยอุ
กรรมกำรด�ำเนินกำรในกลุ่มนี้มีสิทธิ์ลงสมัครเข้ำรับกำรสรรหำเป็น“กรรมกำรด�ำเนินกำร
ประจ�ำปี 2563” อีกได้ ยกเว้น นำยเรืองศักดิ์ สุวำรี, นำงสำวพรพิมล ทองจันทร์, นำยจวน คงแก้ว และ
นำยทวี ทวีชนม์ เนื่องจำกได้ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันสองวำระแล้ว (วำระแรกปี 2559 และ 2560 วำระที่สองปี
2561 และ 2562)
ดังนั้น ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2562 จะพิจำรณำเลือกตั้ง ดังนี้
เลือกกรรมการด�าเนินการ 8 ต�าแหน่ง
โดยกำรลงบัตรสรรหำจำกสมำชิกทัว่ ประเทศ และเสนอผลคะแนนกำรสรรหำให้ทปี่ ระชุมใหญ่
สำมัญประจ�ำปี 2562 พิจำรณำเลือกตัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรด�ำเนินกำรจะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง
สองปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง
ส�ำหรับกำรสรรหำ “กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563” ภำยใต้แนวควำมคิดที่ต้องกำร
กระจำยกำรมีส่วนร่วมไปยังสมำชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมำชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรเลือกตัวแทนของสมำชิก
อย่ำงแท้จริงนั้น คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเลือกตั้ง เพื่อรับผิดชอบใน
กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563 รวมถึงกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรสรรหำกรรมกำร
ด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
1. นำยเรืองศักดิ์ สุวำรี
ประธำนกรรมกำร
2. นำยกฤช
กระแสร์ทิพย์ กรรมกำร
3. นำยทวี
ดวงธัมมำ
กรรมกำร
4. นำงชฎำพร รักษำทรัพย์
กรรมกำร
5. นำยโสภณ ยิ้มปรีชำ
กรรมกำร
6. นำยเกียรติกร ปัทมทัตต์
กรรมกำร
7. นำยสิริชัย ยมเกิด
เลขำนุกำร
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คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเลือกตั้งจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และด�ำเนินกำรสรรหำกรรมกำร
ด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
1. วันรับสมัคร
สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด เข้ำรับกำร
สรรหำเป็น “กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563” ระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม 2562 ถึงวันที่ 15 สิงหำคม 2562
ณ ส�ำนักงำนสหกรณ์ฯ ชั้น 3 อำคำรกรมรำชทัณฑ์ ในวันรำชกำรระหว่ำงเวลำ 09.00 - 15.00 น.
2. หลักเกณฑ์การรับสมัคร
2.1. สมำชิกผูส้ นใจสมัครเข้ำรับกำรสรรหำสำมำรถขอรับใบสมัคร และระเบียบกำรสมัคร
ได้ที่ส�ำนักงำนสหกรณ์ เรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน หรือดำวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.correctsaving.com
2.2. ผูส้ มัครต้องยืน่ ใบสมัคร เอกสำรประกอบกำรสมัครตำมทีส่ หกรณ์กำ� หนด และช�ำระ
ค่ำสมัคร จ�ำนวน 1,000.- บำท (หนึ่งพันบำทถ้วน) ทันทีที่ยื่นใบสมัคร โดยผู้สมัครสำมำรถมอบอ�ำนำจให้
ผู้อื่นไปยื่นใบสมัครและด�ำเนินกำรดังกล่ำวแทนได้ (โดยลงนำมในหนังสือมอบอ�ำนำจตำมที่สหกรณ์ก�ำหนด)
เงินค่ำสมัครถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์ และจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใดๆ
2.3 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตำมที่สหกรณ์ก�ำหนด
2.4 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้สมัครที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติได้ ในวันที่
19 สิงหำคม 2562 ณ ส�ำนักงำนสหกรณ์ และเว็บไซต์ http://www.correctsaving.com
2.5 ผู้สมัครที่ผ่ำนกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ไปจับฉลำกหมำยเลขประจ�ำตัวผู้สมัคร
ในวันพุธที่ 21 สิงหำคม 2562 ณ ห้องประชุมกรมรำชทัณฑ์ ชั้น 2 เวลำ 13.30 น. ผู้สมัครที่ไปไม่ทันก�ำหนดเวลำ
หรือไม่ไปจับฉลำก ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเลือกตั้งจะเป็นผู้จับฉลำกหมำยเลขประจ�ำตัวผู้สมัครแทน
(ล�ำดับกำรเข้ำจับฉลำกเรียงตำมล�ำดับกำรรับสมัคร)
2.6 ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด 8 คนแรก จะได้รับกำรเสนอรำยชื่อให้ที่ประชุมใหญ่
สำมัญ ประจ�ำปี 2562 เลือกตั้งเป็น “กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563”
3. วิธีการสรรหา
3.1 สมำชิกทั่วประเทศลงคะแนนสรรหำ “กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563” พร้อม
กัน ณ หน่วยสรรหำ 139 แห่ง ในวันพุธที่ 18 กันยำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ 09.00- 15.00 น. ยกเว้นสมำชิกที่
เป็นข้ำรำชกำรบ�ำนำญและสมำชิกที่สังกัดหน่วยงำนอื่น (หน่วยสรรหำที่ 140) ซึ่งสหกรณ์ฯ ก�ำหนดให้ใช้สิทธิ์ลง
คะแนนทำงไปรษณีย์
3.2 สมำชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหำ สมำชิกซึ่งมีรำยชื่ออยู่ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ลง
คะแนน ซึ่งสหกรณ์ได้ประกำศให้แต่ละหน่วยทรำบแล้ว
3.3 สมำชิก 1 คน มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน 8 หมำยเลข
3.4 สหกรณ์จะท�ำกำรเปิดกล่องลงคะแนนและนับคะแนนของทุกหน่วยสรรหำพร้อม
กัน ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนกว่าจะแล้ว
เสร็จ และเปิดโอกำสให้สมำชิกร่วมสังเกตกำรณ์นับคะแนนได้โดยเปิดเผย
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3.5 หำกปรำกฏว่ำมีต�ำแหน่งกรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2562 ว่ำงลงเพิ่มจำก 8
ต�ำแหน่งตำมประกำศ และกำรว่ำงลงนั้นเกิดขึ้นก่อนวันประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2562 สหกรณ์จะเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2562 พิจำรณำเลือกตั้งผู้สมัครที่มีคะแนนจำกกำรสรรหำสูงเป็นล�ำดับถัดไป เป็น
กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563 ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ครบตำมจ�ำนวนกรรมกำรด�ำเนินกำรที่ว่ำงลงทั้งหมด
3.6 กรณีที่ผู้สมัครกรรมกำรด�ำเนินกำรได้รับคะแนนจำกกำรสรรหำเท่ำกันอันเป็นเหตุ
ให้จ�ำนวนผู้ที่ได้รับกำรสรรหำที่สหกรณ์จะน�ำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำเลือกตั้งมีจ�ำนวนเกินต�ำแหน่ง
กรรมกำรด�ำเนินกำรที่ว่ำงลง ให้ประธำนในที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562 ใช้อ�ำนำจตำมพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 มำตรำ 59 ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด โดยประธำนในที่ประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ�ำปี 2562 จะพิจำรณำจำกผู้สมัครที่มีล�ำดับกำรสมัครก่อน ให้เป็น “กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563”
4. หน่วยสรรหา
กรมรำชทัณฑ์อนุญำตให้หน่วยงำนในสังกัดกรมรำชทัณฑ์ เป็นหน่วยลงคะแนนสรรหำ
“กรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563” รวม 139 แห่ง และหน่วยสรรหำที่ 140 เลือกตั้งทำงไปรษณีย์
5. ผลการนับคะแนน
เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลำคม 2562 คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเลือกตั้ง ผู้จัดกำรสหกรณ์และ
เจ้ำหน้ำที่นับคะแนน จ�ำนวน 68 คน ได้ท�ำกำรเปิดกล่องบัตรสรรหำและนับคะแนนบัตรสรรหำ ตั้งแต่เวลำ
07.30 น. จนแล้วเสร็จในเวลำ 17.20 น. ในกำรนับคะแนนมีสักขีพยำนร่วมสังเกตกำรณ์จ�ำนวนมำก และไม่มี
ผู้ใดทักท้วงผลกำรนับคะแนน คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเลือกตั้งจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลกำรนับคะแนน
ดังนี้
หมายเลข 1 นายอุดม สุขทอง
ได้คะแนน 5,432 คะแนน
เป็นล�าดับที่ 1
หมายเลข 8 นายณรงค์ จุ้ยเส่ย
ได้คะแนน 5,416 คะแนน
เป็นล�าดับที่ 2
หมายเลข 10 นางพรเอื้อง ตรีทอง
ได้คะแนน 5,214 คะแนน
เป็นล�าดับที่ 3
หมายเลข 9 นางพัชราภรณ์ ศโรภาส ได้คะแนน 4,377 คะแนน
เป็นล�าดับที่ 4
หมายเลข 6 นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง ได้คะแนน 4,330 คะแนน
เป็นล�าดับที่ 5
หมายเลข 5 นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล
ได้คะแนน 4,307 คะแนน
เป็นล�าดับที่ 6
หมายเลข 2 นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก ได้คะแนน 4,000 คะแนน
เป็นล�าดับที่ 7
หมายเลข 7 นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว
ได้คะแนน 3,694 คะแนน
เป็นล�าดับที่ 8
หมำยเลข 4 นำยชัยยศ เผ่ำเพ็ญสม
ได้คะแนน 3,660 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 9
หมำยเลข 11 นำยจักรพล เก่งกำรเรือ
ได้คะแนน 3,485 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 10
หมำยเลข 13 นำงพวงผกำ เชื้อสุข
ได้คะแนน 2,704 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 11
หมำยเลข 3 นำยปรำโมช ทองรักษ์
ได้คะแนน 2,523 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 12
หมำยเลข 14 นำยชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์ ได้คะแนน 2,394 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 13
หมำยเลข 12 นำยสุเมตต์ รัตนำ
ได้คะแนน 2,287 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 14
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ล�าดับ

รายการ

1 จ�ำนวนหน่วยสรรหำ
2 จ�ำนวนสมำชิกที่มีสิทธิ์
ลงคะแนน
3 มำใช้สิทธิ์ลงคะแนน
4 ไม่มำใช้สิทธิ์ลงคะแนน
5 บัตรดี
6 บัตรเสีย

สรุปการสรรหา “กรรมการด�าเนินการ” ประจ�าปี
2559

2560

2561

2562

2563

138
9,985

138
9,915

140
11,829

140
12,071

140
12,050

8,031
(80.43%)
1,954
(19.57%)
7,889
(98.23%)
142
(1.77%)

8,073
(81.42%)
1,842
(18.58%)
7,950
(98.48%)
123
(1.52%)

9,854
10,355
10,298
(83.30%) (85.78%) (85.46%)
1,975
1,716
1,752
(16.70%) (14.22%) (14.54%)
9,709
10,166
10,129
(98.53%) (98.17%) (98.36%)
145
189
169
(1.47%) (1.86%) (1.64%)

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ำนวยกำรเลือกตั
อกตั้ง ้ง
ำนวยกำรเลืออกตั
กตั้ง้ง อ�ำอ�นวยการเลื
อ�ำอ�นวยการเลื
วินวิิจนฉัิจฉัยยแล้แล้ววมีมีมมติ เป็น วินวินิจิจฉัฉัยยแล้แล้ววมีมีมมติติเป็เป็นน
เอกฉั
นท์ นไม่ท์น  ับไม่
คะแนน
เป็
นเอกฉั
นับ เอกฉั
เอกฉันนท์ท์  ไม่ไม่นนับับคะแนน
คะแนนของหน่
วย่ 098 คะแนนของ
ของหน่วยสรรหำที่
ของหน่วยสรรหำที
สรรหาที
หน่วยสรรหาที
่ 106
อนจ�ำกลำงสงขลำ
เรือนจ�ำ่ 098
กลำงยะลำ 106เรื
นจ�ำกลางยะลา
อนจ�
ำกลางสงขลา
่องจำกไม่
ส่งแบบ
เนืเรื่อองจำกไม่
มีเอกสำรใดๆ เรืเนื
เนืมำเลย
่องจากไม่
ม
เ
ี
อกสาร
เนื
อ
่
งจากไม่
ส
ง
่
แบบ
มีเพียงกล่องลง รำยงำนกำรสรรหำมำ
ใดๆ
มาเลย  มีำเงเดี
พียยงว อัรายงานการสรรหา
นเป็นไปตำมกติกำที่ได้
คะแนนมำอย่
กล่องลงคะแนนมา มาอันเป็นไปตาม
เท่ำนั้น จึงไม่นับคะแนน ก�ำหนดและก�ำชับหน่วย
อย่างเดียวเท่านั้น
กติกาที่ได้ก�ำหนดและ
่วประเทศ ่ว
ของหน่
ว
ยนี
้
จึงไม่นับคะแนน
ก�ำสรรหำทั
ชับหน่วยสรรหาทั
ทรำบแล้ว ว
ของหน่วยนี้
ประเทศทราบแล้
งไม่นนับับคะแนน
คะแนนของ
จึจึงไม่
ของหน่วหน่ยนีว้ ยนี้
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ดังนั้น ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2562 จะพิจำรณำเลือกตั้ง ดังนี้
เลือกกรรมการด�าเนินการ 8 ต�าแหน่ง
โดยพิจำรณำเลือกตั้งจำกผู้สมัครที่ได้รับคะแนนจำกกำรสรรหำของสมำชิกทั่วประเทศสูงสุด
8 ล�ำดับแรก เป็นกรรมกำรด�ำเนินกำร ประจ�ำปี 2563 โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งสองปีนับ
แต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง
หมำยเลข 1 นำยอุดม สุขทอง
ได้คะแนน 5,432 คะแนน เป็นล�ำดับที่ 1
หมำยเลข 8 นำยณรงค์ จุ้ยเส่ย
ได้คะแนน 5,416 คะแนน เป็นล�ำดับที่ 2
หมำยเลข 10 นำงพรเอื้อง ตรีทอง
ได้คะแนน 5,214 คะแนน เป็นล�ำดับที่ 3
หมำยเลข 9 นำงพัชรำภรณ์ ศโรภำส
ได้คะแนน 4,377 คะแนน เป็นล�ำดับที่ 4
หมำยเลข 6 นำงสำวสุทัสสำ สุขสว่ำง
ได้คะแนน 4,330 คะแนน เป็นล�ำดับที่ 5
หมำยเลข 5 นำยวีรวัฒน์ บุญนิกูล
ได้คะแนน 4,307 คะแนน เป็นล�ำดับที่ 6
หมำยเลข 2 นำยธนพัฒน์ จันทรปรรณิก ได้คะแนน 4,000 คะแนน เป็นล�ำดับที่ 7
หมำยเลข 7 นำยไพโรจน์ พันธุ์แก้ว
ได้คะแนน 3,694 คะแนน เป็นล�ำดับที่ 8
มติที่ประชุม

เลือกตั้ง

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2563 จ�านวน 8 คน ดังต่อไปนี้
1. นายอุดม สุขทอง
2. นายณรงค์ จุ้ยเส่ย
3. นางพรเอื้อง ตรีทอง
4. นางพัชราภรณ์ ศโรภาส
5. นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง
6. นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล
7. นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก
8. นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว
กรรมการด�าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งสองปีนับแต่วันได้รับ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอประเด็นต่อที่ประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณสมาชิก
ขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา 11.30 น.
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เลือกตั้ง
เมื่อไมมีผูใดเสนอประเด็นตอที่ประชุมแลว ประธานในที่ประชุมไดกลาวขอบคุณสมาชิก
ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการทุกทาน และกลาวปดประชุม
เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.
พัพันนต�ตํำารวจเอก
รวจเอก

ประธำนในที
่ประชุ
ม ม
ประธานในที
่ประชุ

(ณรั
ชต์ชตเศวตนั
นทน์นทน
) )
(ณรั
เศวตนั
ประธำนกรรมกำร
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมรำชทัณฑ์ จ�ำกัด

สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด

(นางพรทิพย โชคสมัย)
ผูจัดการ
(นำงพรทิพย์ โชคสมัยม)
ผูต รวจรายงานการประชุ

ผู้จัดกำร
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นางสาวรัชนี ทันจิตต)
ผูชวยผูจัดการ
ผูต รวจรายงานการประชุ
(นำงสำวรัชนี ทันจิตต์ม)

ผู้ช่วยจัดกำร
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นายเกษทอง แวววงศ)
หัวหนาฝายบริหาร
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นำยเกษทอง แวววงศ์)
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำร
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม
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(นางสาวพรพิมมลล ทองจั
ทองจันทร์
นทร
(นำงสำวพรพิ
))
เหรัญญญิญิก ก
เหรั
สหกรณ์ออมทรัพย์ยกกรมรำชทั
สหกรณ
รมราชทัณณฑ์ฑจ�จํำกัากัดด

		
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด ได้เปิดรับสมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ ในปี
บัญชี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีข้าราชการ สังกัดกรมราชทัณฑ์ ประสงค์
สมัครเข้าเป็นสมาชิก มีพนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดกรมราชทัณฑ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ประสงค์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และมีสมาชิกออกจากสหกรณ์ ดังนี้
รายการ

สมาชิก
(ราย)

สมาชิกสมทบ
(ราย)

รวมทั้งสิ้น
(ราย)

จ�ำนวนสมาชิกเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
สมาชิกออกระหว่างปี แยกเป็น
- ถึงแก่กรรม
- ลาออก
- ให้ออกจากสหกรณ์
- โอนไปสหกรณ์อื่น
รวมสมาชิกออกระหว่างปี

12,138
380

730
73

12,868
453

71
189
30
3
293

1
33
0
0
34

72
222
30
3
327

สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

12,225

769

12,994

มติที่ประชุม

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
ในรอบปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์
เรื่อง…รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2563

จ�ำกัด ได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนากิจการสหกรณ์ให้เป็น
องค์กรทีเ่ ในรอบป
ป็นศูน2563
ย์กลางทางการเงิ
นของสมาชิก โดยเป็นแหล่งเงินออมของสมาชิก และเงินให้กแู้ ก่สมาชิก นอกจาก
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด ไดมุงเนนที่จะพัฒนากิจการสหกรณใหเปนองคกร ที่เปนศูนยกลาง
นี้สหกรณ์ยังมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆให้แก่สมาชิกอีกด้วย ซึ่งความก้าวหน้าและเติบโตของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทางการเงินของสมาชิก โดยเปนแหลงเงินออมของสมาชิก และเงินใหกูแกสมาชิก นอกจากนี้สหกรณยังมีการจัดสวัสดิการตาง ๆให
กรมราชทั
ณฑ์ จ�ำกัด แสดงให้เห็นได้จากตัวเลขผลประกอบการ ดังนี้
แกสมาชิกอีกดวย ซึ่งความกาวหนาและเติบโตของสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด แสดงใหเห็นไดจากตัวเลขผลประกอบการ ดังนี้
1. ตารางสรุ
ผลการด�
1. ตารางสรุ
ปผลการดํปาเนิ
นงาน ำเนินงาน
			
สหกรณ์สหกรณ
ออมทรั
พย์พกยกรมราชทั
ออมทรั
รมราชทัณฑณจํฑ์
ากัดจ�ำกัด				
			
เปรียบเที
บระหว่
างปี
- 2562
เปรียยบเที
ยบระหว
างป 2563
2563 - 2562
ที่

รายการ

1 สมาชิก
2 ทุนเรือนหุน
3 เงินรับฝาก
จากสมาชิก
- ออมทรัพย
- ออมทรัพยพิเศษ
จากสหกรณอื่น
- ออมทรัพย 12 เดือน
- ออมทรัพย 24 เดือน
4 ทุนสํารอง
5 เงินทุนสะสม
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

เพิ่ม (ลด)

ป 2562

%

12,994
3,387,223,110.00
3,344,574,650.79

12,868
เพิ่ม
3,124,333,690.00 เพิ่ม
2,967,272,735.00 เพิม่

126 ราย
262,889,420.00 บาท
377,301,915.79 บาท

0.98
8.41
12.72

4,797,859.01

4,045,296.58 เพิ่ม

752,562.43 บาท

18.60

3,239,776,791.78

2,859,494,603.35 เพิ่ม

380,282,188.43 บาท

13.30

100,000,000.00
-

เพิ่ม
103,732,835.07 ลดลง

100,000,000.00 บาท
(103,732,835.07) บาท

100.00
(100.00)

355,295,670.47
28,479,514.17

322,251,255.73 เพิ่ม
19,756,169.17 เพิม่

33,044,414.74 บาท
8,723,345.00 บาท

10.25
44.16

-

90.00
163.38

2,240,504.03

2,240,504.03

-

19,000,000.00

10,000,000.00 เพิ่ม

- ทุนสวัสดิการ

2,666,350.00

1,012,350.00 เพิ่ม

9,000,000.00 บาท
1,654,000.00 บาท

- ทุนสาธารณประโยชน

2,977,548.44

4,908,203.44 ลดลง

(1,930,655.00) บาท

(39.34)

1,595,111.70
5,149,191,000.00

1,595,111.70 4,144,907,200.00 เพิ่ม

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

1,476,700.00

1,510,800.00 ลดลง

(34,100.00) บาท

(2.26)

257,831,237.91

166,010,543.53 เพิ่ม

91,820,694.38 บาท

55.31

50,000,000.00

360,000,000.00 ลดลง

(310,000,000.00) บาท

100.00

3,324,000.00

3,308,500.00 เพิ่ม

15,500.00 บาท

0.47

7,765,490,529.76

6,979,829,384.63 เพิ่ม

785,661,145.13 บาท

11.26

11 รายได

453,323,169.38

412,960,844.39 เพิ่ม

40,362,324.99 บาท

9.77

12 คาใชจาย

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

- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ

- ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
6 เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป

- การศึกษา
7 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
8 เงินฝากสหกรณอื่น
9 เงินลงทุน
10 สินทรัพยรวม
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ป 2563

2. ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ส�ำหรับประสิทธิภาพในการบริหารงานสหกรณ์ แสดงให้เห็นได้จากตัวเลขทีช่ วี้ ดั จ�ำนวนสินทรัพย์รวม
รายได้ การใช้จ่ายเงินของสหกรณ์ และก�ำไรสุทธิของสหกรณ์ ดังนี้
สินทรัพย์รวม
ปี 2563 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 7,765,490,529.76 บาท
ปี 2562 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 6,979,829,384.63 บาท
ในปี 2563 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 7,765,490,529.76 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 785.66
ล้านบาท หรือร้อยละ 11.26 ส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้เงินกู้ร้อยละ 95.18 เงินลงทุนร้อยละ 0.05 เงินสด
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 3.96 และสินทรัพย์อื่นๆ ร้อยละ 0.81 ส่วนการบริหารสินเชื่อ
สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ ถือได้ว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี
รายได้
ปี 2563 สหกรณ์ฯ มีรายได้ จ�ำนวน 453,323,169.38 บาท
ปี 2562 สหกรณ์ฯ มีรายได้ จ�ำนวน 412,960,844.39 บาท
ในปี 2563 สหกรณ์มีรายได้ 453.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 40.36 ล้านบาท รายได้ที่
เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ ก็คือ รายได้จากเงินให้สมาชิกกู้
ค่าใช้จ่าย
ปี 2563 สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 135,944,698.52 บาท
ปี 2562 สหกรณ์ฯ มีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 118,451,588.40 บาท
ในปี 2563 สหกรณ์มีค่าใช้จ่าย จ�ำนวน 135.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17.49 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราร้อยละที่เพิ่ม 14.77 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ คือ ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก
ก�ำไรสุทธิ
ปี 2563
ปี 2562

สหกรณ์ฯ มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน
สหกรณ์ฯ มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน

317,378,470.86 บาท
294,509,255.99 บาท

จากผลการด�ำเนินงานในปี 2563 สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ 317.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 22.86
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.77 โดยก�ำไรของสหกรณ์ จ�ำนวน 317.37 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของ
ก�ำไรจากดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ 312.52 ล้านบาท จากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน 4.79 ล้านบาท และ
รายได้อื่น 0.06 ล้านบาท
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3. การตรวจประเมินสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล (ผ่านการประเมินระดับจังหวัดและระดับกรม)
		 ตามที่สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีได้คัดเลือกให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด เข้าร่วมการ
ประเมินตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดการเข้าประเมิน ดังนี้
		
ประจ�ำปี 2560 มีการประเมินทั้งสิ้น 4 หลัก ได้แก่
		 หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ
		 หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส
		 หลักที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม
		 หลักที่ 8 หลักนิติธรรม
		 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด ผ่านการประเมินด้วยคะแนนรวม 89.33%
		
ประจ�ำปี 2561 มีการประเมิน 4 หลักจากปี 2560 และประเมินเพิ่มอีก 5 หลักใหม่ รวม 9 หลัก
ได้แก่
		 หลักที่ 1 หลักประสิทธิผล
		 หลักที่ 2 หลักประสิทธิภาพ
		 หลักที่ 3 หลักการตอบสนอง
		 หลักที่ 4 หลักภาระรับผิดชอบ
		 หลักที่ 5 หลักความโปร่งใส
		 หลักที่ 6 หลักการมีส่วนร่วม
		 หลักที่ 7 หลักการมอบอ�ำนาจ
		 หลักที่ 8 หลักนิติธรรม
		 หลักที่ 9 หลักความเสมอภาค
		 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด ผ่านการประเมินด้วยคะแนนรวม 98.70% เป็นสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยได้รับคะแนนรวมเป็นอันดับ 1 ของสหกรณ์ในจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย
		 คณะกรรมการตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม (กรมส่งเสริมสหกรณ์) ได้พจิ ารณาตรวจประเมิน
อีกครั้งหนึ่ง ผลปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ผ่านการประเมิน ถือว่าผ่านการประเมินทั้งจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัดและระดับกรม
		
ส�ำหรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ�ำปี 2562 คณะท�ำงานตรวจประเมินระดับจังหวัด
ประกอบด้วย
		 1. รศ.ส่งเสริม
หอมกลิ่น
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
		 2. นายยศพัทธ์
สุขเกษม		
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
		 3. นางณัฐฎาพรรณ ก�ำปินันท์
จากส�ำนักงานตรวจบัญชีนนทบุรี
		 4. นายวันชัย 		
ศรีเพ็ง		
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
		 5. นางกัญญารัตน์
สุนทรรุ่ง		
จากส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
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ได้เข้าตรวจประเมินเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 9 หลัก โดยมีคณะท�ำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย
1. นายกฤช
กระแสร์ทิพย์ ประธานคณะท�ำงาน
2. นายโสภณ ยิ้มปรีชา
คณะท�ำงาน
3. นายสิริชัย ยมเกิด 		
คณะท�ำงานฯ
4. นางพรเอื้อง ตรีทอง 		
เลขานุการคณะท�ำงาน
		 ร่วมด้วยผู้จัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ ชี้แจงและน�ำเสนอการด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทั้ง 9 หลักต่อคณะท�ำงานตรวจประเมินระดับจังหวัด
โดยผลการตรวจประเมินปรากฏว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด ผ่านการประเมินด้วย
คะแนนรวม 98.70%
หลักธรรมาภิบาล
1. หลักประสิทธิผล
1.1 การมีวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล
1.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล (สมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่

สหกรณ)
1.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ

2. หลักประสิทธิภาพ
2.1 การบริหารจัดการองคการอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 การดําเนินการภารกิจดวยความคุมคา

ผลรวม

ผลรวม

3. หลักการตอบสนอง
3.1 ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน

ประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
3.2 ความสําเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการใหบริการที่
ครบถวนสมบูรณ
3.3 การจัดใหมีชองทาง/เครือขายการใหบริการที่มีความครบถวนและมี
ประสิทธิผล
3.4 การนํานวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการใหบริการ
3.5 ระบบการแกไขปญหาขอรองเรียนที่มีประสิทธิผล
3.6 การพัฒนาผูทําหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการที่มีความรู
ความสามารถและมีใจใหบริการและมีใจใหบริการ
ผลรวม
4. หลักภาระรับผิดชอบ
4.1 การจัดทําตําแหนงงานและคําบรรยายลักษณะงานของสหกรณได
ครบถวน
4.2 การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายขององคการสูระดับบุคคล
4.3 การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในที่ดี
4.4 การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ
4.5 การจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ
เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบการใหโทษอยางเปนรูปธรรม
4.6 การจัดใหมีระบวนการสรางความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลรวม
5. หลักความโปรงใส
5.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารฯ

ผลการ
ประเมิน
ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

1

2

3

4

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได

คาถวง
น้ําหนัก

คะแนน
สุทธิที่ได

5

5

70

9.10

5

5

15

1.95

5
15

5

15
100

1.95
13.00

5
5
10

5
4

50
50
100

6.50
5.20
11.70

5

5

16

1.92

5

5

20

2.40

5

5

16

1.92

5
5

5
5

16
16

1.92
1.92

5

5

16

1.92

100

12.00

30
5

5

15

1.80

5
5
5

5
5
5

20
15
15

2.40
1.80
1.80

5

5

15

1.80

5

5

20

2.40

100

12.00

50

6.50

30
5

5
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4.3 การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการควบคุมภายในที่ดี
4.4 การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ
4.5 การจัดใหมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการ

เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบการใหโทษอยางเปนรูปธรรม
4.6 การจัดใหมีระบวนการสรางความตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบตอ
สังคมและผูมีสวนไดสวนเสีย
หลักธรรมาภิบาล
ผลรวม
1. หลั
ทธิผลงใส
5.
หลักกประสิ
ความโปร
1.1 การเป
การมีวดิสเผยข
ัยทัศนอเมูชิลงขกลยุ
ทธและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล
5.1
าวสารฯ
1.2 การบริ
หารทรัมพภายใน
ยากรบุคคล (สมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่
5.2
ระบบควบคุ
สหกรณ)
ผลรวม
1.3 หลั
การบริ
หารจั
การสารสนเทศ
6.
กการมี
สวดนร
วม
ผลรวม
6.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารแกสมาชิก
2. หลั
กประสิ
ธิภาพหารจัดการขอคิดเห็นของสมาชิก
6.2
การรั
บฟงทและบริ
2.1 การบริหารงานและติ
ารจัดการองคดกตามตรวจสอบการปฏิ
ารอยางมีประสิทธิภาพ
6.3
บัติงานของสหกรณโดย
2.2 การดํ
สมาชิ
ก าเนินการภารกิจดวยความคุมคา
ผลรวม
6.4 อบรมและเสริมสราง ศักยภาพการมีสวนรวมของสมาชิก
หลักธรรมาภิบาล
3. หลักการตอบสนอง
ผลรวม
3.1
ความสํ
าเร็จในการดํ
7. หลั
กการมอบอํ
านาจาเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน
ประจํ
าปเกีห่ยารงานตามหลั
วกับการพัฒนาคุ
ณภาพการให
บริ่มกีคารุณภาพและไดมาตรฐาน
7.1 การบริ
กการมอบอํ
านาจที
จในการปฏิ
ิตามมาตรฐานระยะเวลาการให
3.2
7.2 ความสํ
กลไกสนัาเร็บสนุ
นการบริบหัตารงานตามหลั
กการมอบอํานาจ บริการที่
ครบถ
วนสมบู
รณ
7.3 การติ
ดตามและตรวจสอบการปฏิ
บัติงานจากการมอบอํานาจ
3.3 การจัดใหมีชองทาง/เครือขายการใหบริการที่มีความครบถวนและมี
ผลรวม
ประสิ
8. หลัทกธินิผตลิธรรม
3.4
านวัตกรรมมาพั
ณภาพการให
8.1 การนํ
การเผยแพร
ขอมูลเกี่ยฒวกันามาตรฐานคุ
บสิทธิ และการใช
สิทธิ บริการ
3.5
รองเรียนที กฎ
่มีประเบี
ระสิทยธิบผลขอบังคับ กฎหมาย
8.2 ระบบการแก
กิจกรรมการสไขป
งเสริญมหาข
พัฒอนาความรู
3.6
การพัฒนาผูทําหนาที่รับผิดชอบในการใหบริการที่มีความรู
(ภายนอกและภายใน)
ความสามารถและมี
ริการและมี
ใจใหบริขกอารบังคับ ในการปฏิบัติงาน
8.3 การศึกษาทบทวนใจให
กฎบระเบี
ยบ ประกาศ
8.4 ความเทาเทียมกันของการบังคับใชกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังผลรวม
คับ
4.
หลั
ก
ภาระรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
4.1
าตําณแหน
งงานและคําบรรยายลั
ได
8.5 การจั
การพัดฒทํนาคุ
ภาพกรรมการและเจ
าหนกาทีษณะงานของสหกรณ
่สหกรณในการใชอํานาจ
ครบถ
วน กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ กฎหมาย (ภายนอกและ
กฎหมาย
4.2
การถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายขององคการสูระดับบุคคล
ภายใน)
4.3
ดใหมีการบริ
หารจัดการดด าและการกํ
นการควบคุ
มภายในที่ดี
8.6 การจั
กระบวนการพิ
จารณาความผิ
าหนดโทษ
4.4 การจัดใหมีการบริหารจัดการดานการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ
ผลรวม
4.5
การจั
ด
ให
ม
ร
ี
ะบบการติ
ด
ตามและประเมิ
น
ผลการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
โดยมี
การ
9. หลักความเสมอภาค
เชื
มโยงกัาบงกลไกด
ระบบแรงจู
งใจและระบบการใหดโทษอย
างเปนรูปธรรม
9.1่อการสร
านความเสมอภาคและจั
ตั้งคณะกรรมการ/
การจั
ดใหมาีรกัะบวนการสร
งความตระหนั
กในเรื่องความรับผิดชอบตอ
4.6
คณะทํ
างานกํ
บดูแลการทําางานด
านความเสมอภาค
สั9.2งคมและผู
มีสวกนได
สวนเสีย
การพัฒนาศั
ยภาพของกรรมการและเจ
าหนาที่สหกรณดานความ
ผลรวม
เสมอภาค
5.
กความโปร
9.3 หลั
การจั
ดทําฐานขงอใสมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนดานความเสมอภาค
5.1
อมูลงขเสริ
าวสารฯ
9.4 การเป
การจัดดกิเผยข
จกรรมส
มดานความเสมอภาค
5.2
ระบบควบคุ
มภายใน
9.5. การบรู
ณาการความเสมอภาคเข
ากับการกําหนดมาตรฐานของ
ผลรวม
กระบวนการทํางานและการใหบริการ
6. หลักการมีสวนรวม
ผลรวม
6.1 การเปดเผยขอมูลขาวสารแกสมาชิก
คะแนนรวมทั้งสิ้น 9 หลัก
6.2 การรับฟงและบริหัหการจั
ดการข(พฤติ
อคิดกเห็รรมที
นของสมาชิ
ก ของสหกรณ)
คะแนน
่ไมพึงประสงค
6.3 การบริหารงานและติดตามตรวจสอบการปฏิ
บัติงานของสหกรณ
ดยก
ผลการประเมิ
นรวม 9 โหลั
สมาชิก
6.4 อบรมและเสริมสราง ศักยภาพการมีสวนรวมของสมาชิก
ผลรวม

ผลการ
ประเมิน
ผาน

ผาน
ผาน

ผลการ
ผาน น
ประเมิ
ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

5
5

5
5

15
15

1.80
1.80

5

5

15

1.80

1
5

2
5

3
20

4
2.40

คะแนน
เต็30ม

คะแนน
ที่ได

คาถวง
น้ํา100
หนัก

คะแนน
สุท12.00
ธิที่ได

5
5
5
10
5
15
5
5
5
5
51
10
5
คะแนน
เต็20ม

5
5
5

70
50
50
15
100
15
100
25
25
50
30
50
3
20
คา100
ถวง
น้ํา100
หนัก

9.10
6.50
6.50
1.95
13.00
1.95
13.00
3.25
3.25
6.50
3.90
5.20
4
11.70
2.60
คะแนน
สุท13.00
ธิที่ได

16
40
20
20
40
100
16

1.92
2.80
1.40
2.40
2.80
7.00
1.92
1.92
1.00
1.92
1.00
1.92
1.00
12.00
4.50

5
5
5
5
5
42
5
คะแนน

ที่ได

5
5
5
5
5
15
5

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
30
5

5
5
5
5
5

5

16
10
16
10
16
10
100
45

5
5
5
5
5
30

5
5
5
5
5

15
15
20
15
10
15

1.80
1.50
2.40
1.80
1.00
1.80
10.00

5

5

15

1.80

5
5

5
5

20
20

1.40
2.40

5
30

5

10
100

0.70
12.00

5
5
5
5
10

5
5
5
5

20
50
10
50
40
100

1.40
6.50
0.70
6.50
2.80
13.00

5

25
5
5

5
5

100
25
25

7.00
3.25
98.70
3.25
0.00

5

5

30

98.70
3.90

5
20

5

20
100

2.60
13.00

4. การขยายวงเงินกู งวดการผอนชําระและสรุปการใหสินเชื่อ
คณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2563 ไดพิจารณาขยายวงเงินการใหสินเชื่อรวมถึงงวดการ
ผอนเงินกู สําหรับเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อใหสมาชิกไดเขาถึงแหลงเงินกูเพิ่มขึ้นและให
62
สหกรณเปนที่พึ่งทางการเงินใหกับสมาชิกที่มีความจําเปนทางดานการเงิน สรุปได ดังนี้

4. การขยายวงเงินกู้ งวดการผ่อนช�ำระและสรุปการให้สินเชื่อ
		 คณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563 ได้พิจารณาขยายวงเงินการให้สินเชื่อรวมถึงงวดการผ่อน
เงินกู้ ส�ำหรับเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพิ่มขึ้นและให้สหกรณ์เป็น
ที่พึ่งทางการเงินให้กับสมาชิกที่มีความจ�ำเป็นทางด้านการเงิน สรุปได้ ดังนี้
		 4.1 เงินให้กู้สามัญ ประเภทบุคคลและบริษัทประกัน
			 ขยายวงเงินกู้และงวดการผ่อนช�ำระ จากเดิมให้กู้ตามอัตราเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้าน
บาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน 120 งวด เป็นให้กู้ตามอัตราเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ผ่อนช�ำระไม่เกิน
150 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
		 4.2 เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
			 ขยายวงเงินกู้และงวดการผ่อนช�ำระ จากเดิมให้กู้ในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน
เงินำใหระไม่
กูเพืเ่อกิเหตุ
เฉิน เป็นให้กู้ในอัตรา 3 เท่าของเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 100,000.- บาท
50,000.- บาท 4.2ผ่อนช�
น 8ฉุกงวด
ขยายวงเงิ
น
กู
แ

ละงวดการผ
อนชํา2563
ระ จากเดิ
ผ่อนช�ำระไม่เกิน 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
เป็นต้มนใหไปกูในอัตรา 1 เทาของเงินเดือน สูงสุดไมเกิน
50,000.- บาท ผอนชําระไมเกิน 8 งวด เปนใหกูในอัตรา 3 เทาของเงินเดือน สูงสุดไมเกิน 100,000.- บาท
ผอนชําระไมเกิน 12 งวด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เปนตนไป

ตารางเปรียบเทียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2562 และ 2563
ตารางเปรียบเทียบการใหเงินกูแกสมาชิกระหวางป 2562 และ 2563
ป 2562

ประเภท
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกูสามัญ
2.1 เพื่อการศึกษา
2.2 ไมเกินมูลคาหุน
2.3 บุคคลค้ําประกัน
2.4 เงินฝากค้ําประกัน
2.5 พนักงานราชการ
รวม

สัญญา
8,966

จํานวนเงิน
สัญญา
(บาท)
198,726,500.00 7,065

55
1,510,800.00
55
2,077 531,460,000.00 1,940
3,310 3,410,900,000.00 3,415
2
1,384,000.00
0
9
925,900.00
12
14,419 4,144,907,200.00 12,487

ป 2563

เพิ่ม/ลด จากป 2562

จํานวนเงิน
สัญญา
(บาท)
159,075,600.00 -1,901

จํานวนเงิน
(บาท)
-39,650,900.00

1,476,700.00
0
-34,100.00
527,902,900.00 -137
-3,557,100.00
4,459,400,000.00
105 1,048,500,000.00
0
-2
-1,384,000.00
1,335,800.00
3
409,900.00
5,149,191,000.00 -1,932 1,004,283,800.00

(รอย
ละ)
-19.95
-2.26
-0.67
30.74
-100
44.54
24.23

ป 2563
สมาชิกสมาชิ
ใชบริกใช้
ารสิบนริกเชืารสิ
่อสูงนกวเชืา่อปสู2562
จํานวนเงิ
้งสิ้นน1,004,283,800.บาท
ปี 2563
งกว่าปีเปน2562
เป็นนจ�รวมทั
ำนวนเงิ
รวมทั้งสิ้น 1,004,283,800.บาท คิด
คิดเป็
เปนนอัอัตตราเพิ
ราเพิ่ม่มขึขึ้น้นรร้ออยละ
24.23
ทั
ง
้
นี
้
เนื
อ
่
งจากสหกรณ
ไ
ด
ป
รั
บ
เปลี
ย
่
นหลั
ก
เกณฑ
ก
ารให
ก
เ

ู
งิ
น
สามั
ญ
แบบบุ
ค
คลค้
ํา คคล
ยละ 24.23 ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญแบบบุ
ประกัน โดยขยายเพดานวงเงินใหกูจากสูงสุด 1,500,000.- บาท เปน 2,500,000.-บาท และขยายงวดการชําระหนี้จาก
้ำประกั
น โดยขยายเพดานวงเงิ
ากสูงงวด
สุด โดยชํ
1,500,000.เป็น 2,500,000.-บาท
เดิมค�ไม
เกิน 120
งวด เปน ชําระหนี้ไดนไมให้เกิกนู้จ150
าระใหเสร็บาท
จสิ้นภายในเกษี
ยณอายุราชการ กํและขยายงวดการ
าหนดเงินใหกู
ช�ำระหนีนจ้ เดืากเดิ
มไม่เกินนรายได
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ไ้ ด้ไม่้ขเองแต
กิน 150
โดยช�กำจะได
ระให้รเับสร็เงิจนสิในจํ
น้ ภายในเกษี
จากฐานเงิ
อน และเงิ
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ะคน
สมาชิ
ับเงิงนใน
ซอมแซมที่อยูอาศัย และความจําเปนดานอื่น จึงสงผลใหจํานวนเงินกูในป 2563 สูงขึ้นกวาปกอน สําหรับเงินกูเพื่อเหตุ
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�ำนวนเงิ
เชื้ออสัไวรังหาริ
สโคโรนา
พัก่อชํยูา่อระหนี
ตนและดอกเบี
เพื่อ่นเหตุจึฉงุกส่เฉิงผลให้
น เปนจเวลา
2 เดืนอกูน้ในปี 2563
(พฤษภาคมและมิ
ถ
น
ุ
ายน
2563)
ไม
ม
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ี
ารคิ
ด
ดอกเบี
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้
ในช
ว
งเวลาที
ส
่
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พ
ก
ั
หนี
ใ
้
ห
และได
ป
รั
บ
ลดอั
ต
ราดอกเบี
้ยเงินกู น
สูงขึน้ กว่าปีกอ่ น ส�ำหรับเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉินในระหว่างปี สหกรณ์มมี าตราการช่วยเหลือและลดภาระทางการเงิ
ทุกแก่
ประเภทลง
เปนอัตราดอกเบีร้ยะบาดของเชื
6.50 % ตอ้อปไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้พักช�ำระหนี้ทั้งต้นและ
สมาชิกอั0.15%
นเนื่องมาจากการแพร่

ดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเวลา 2 เดือน (พฤษภาคมและมิถุนายน 2563) ไม่มีการคิดดอกเบี้ยในช่วงเวลา
ที่สหกรณ์พักหนี้ให้ และได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50 % ต่อปี

63

5. การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
		 ส�ำหรับภาพรวมเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และสถานการณ์ของอัตราดอกเบี้ยในปี 2563 ถือว่าเป็นปี
ที่มีความผันผวนค่อนข้างมาก ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (ก.น.ง) มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลง รวมถึงสหกรณ์ต่างๆ ที่ต่างมีการพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากลง
		 ส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้ประชุมครั้งที่ 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
		 5.2 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษลงในอัตรา 0.25% ต่อปี จากเดิมอัตรา 3.25%
ต่อปี เป็นอัตรา 3.00% ต่อปี
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
6. โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนือ่ งมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
		 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ ส่งผลกระทบต่อประชากร
ทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวัน การท�ำงาน และรายได้ของครอบครัว
คณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563 ตระหนักถึงปัญหาและความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัวของ
สมาชิก จึงได้พจิ ารณามาตรการเพือ่ ช่วยเหลือและลดภาระทางการเงินแก่สมาชิก สรุปได้ตามโครงการช่วยเหลือ
สมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
			 1.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
				 - ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทลง 0.15% เป็นอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี
				 - ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
			 2. พักช�ำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
				 2.1 พักช�ำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือในเดือนพฤษภาคมและ
						 เดือนมิถุนายน 2563 นั้น
				 2.2 พักให้สมาชิกทุกรายโดยไม่ต้องยื่นค�ำร้อง
				 2.3 ในระหว่างเวลาที่พักช�ำระหนี้ สหกรณ์จะไม่อนุมัติเงินกู้ประเภทที่ได้พักช�ำระหนี้
						 ให้สมาชิกแล้ว
				 2.4 ในเดือนกรกฎาคม 2563 จะเริ่มกลับมาเก็บเงินงวดช�ำระหนี้โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ยใน
						 ช่วงเวลาที่สหกรณ์พักหนี้ให้
		
3. สวัสดิการกรณีสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จ�ำนวน 5,000.- บาท
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สรุปผลตามโครงการฯ
สรุปผลตามโครงการฯ
ดังนี้ ดังนี้
เขาโครงการพักชําระหนี้
สรุเข้ปผลตามโครงการฯ
ดังนี้ ้
าโครงการพักช�ำระหนี

เขาโครงการพักชําระหนี้

2 เดือน (พ.ค.-มิ.ย. 63)
1 เดือ2นเดื(มิ
63) .ย. 63)
อน.ย.(พ.ค.-มิ
1 เดือนรวม(มิ.ย. 63)

จํานวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิก

จํานวนสมาชิก

2,279
195
2,279
2,474195

จํานวนเงินที่พัก
ตนเงินฉุกเฉินจํานวนเงินที่พักดอกเบี้ยฉุกเฉิน
ตนเงิ6,522,700.00
นฉุกเฉิน
ดอกเบี้ยฉุ200,618.00
กเฉิน
519,400.00
29,327.75
6,522,700.00
200,618.00
7,042,100.00
229,945.75
519,400.00
29,327.75

หมายเหตุ สมาชิรวม
กไมประสงคเขารวมโครงการพักชํ2,474
าระหนี้ 5 ราย เนื่องจากไม
ไดรับผลกระทบทางการเงิ229,945.75
นและตองการ
7,042,100.00
ใหหนี้หหมายเหตุ
มดเร็วๆ สมาชิกไมประสงคเขารวมโครงการพักชําระหนี้ 5 ราย เนื่องจากไมไดรับผลกระทบทางการเงินและตองการ
ใหหสนี้หมาชิ
มดเร็กวติๆดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สวัสดิสวัการกรณี
สดิการกรณี
สมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
มาชิกติดเชื้อไวรัาเนิ
สโคโรน
จํานวนสมาชิก
รวมจํานวนเงิน
ลํา สวัสดิการกรณี
มติคสณะกรรมการดํ
นการา 2019
จํานวนสมาชิ
รวมจํ(บาท)
านวนเงิน
คณะกรรมการดํ
นการ
(คน) ก
ดับ ลําที่อนุมัติจายเงิมตินสวั
สดิการกรณีสาเนิ
มาชิ
กติดเชื้อ
(บาท)
ดับ ที่อนุมัติจไวรั
ายเงิ
นสวัสดิาก2019
ารกรณีสมาชิกติดเชื้อ (ไดรับสวัสดิการ (คน)
สโคโรน
คนละ 5,000.- บาท)
า 2019 2563
(ไดรับสวัสดิการ 1คนละ 5,000.- บาท)
1 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อไวรั
วันสทีโคโรน
่ 27 พฤษภาคม
5,000
1
ครั
ง
้
ที
่
10/2563
เมื
อ
่
วั
น
ที
่
27
พฤษภาคม
2563
1
5,000
2 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
3
15,000
2 ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
3
15,000
รวม
4
20,000

รวม

4

20,000

7. โครงการ
“สหกรณ์
ราชทั
นออมแห่
งชาติ
7. โครงการ
“สหกรณ
ราชทั
ณฑณ
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งชาติ
”””
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โครงการ
“สหกรณ
ร
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ณ
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ออมแห
ง
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		คณะกรรมการดํ
คณะกรรมการด�
นการ
ประชุ
ที่ 7/2563เมื่อเมืวัน่อวัทีน่ 25
ที่ 25 กุมภาพั
น2563
ธ์ 2563พิจพิารณาอนุ
จารณาอนุมัติ
าเนิำนาเนิเนิ
การ
ไดปได้
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นการ
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” และงบประมาณจ�
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่อจัดกิจกรรม
โครงการ
“สหกรณ
ราชทัรรณ
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คุณของพระราชวรวงศ
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เธอกรมหมื
พิทยาลงกรณ์
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เสริมมการออมและร่
การออมและร
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ุณ
เธอกรมหมื
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“พระบิ
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การสหกรณ
ไทย”ไไทย”
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บเพืบบ่อเพื
เป
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และสอดคล้
ตามหลั
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กรรมไว
ตามหลั
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จกรรมไวดังดันีง้ นี้
หลั
การแห่
ธรรมาภิ
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ดังนี้ แหงชาติ / วางพานพุมถวายสักการะพระรูปจําลอง
งผูแทนเข
ารวจมกิ
จกรรมงานวั
นสหกรณ
1. สง1.ผูแสทนเข
ารวมกิ
กรรมงานวั
นสหกรณ
แหงชาติ / วางพานพุมถวายสั การะพระรูปจําลอง
		
1.
ส่
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ผู
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ร่
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มกิ
จ
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สหกรณ์
แสหกรณ
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/
ร
ว
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ธ
ส
ี
งฆ
ณ
การเกษตรบางใหญ
จังหวั
ดดนนทบุ
พระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ / รวมพิธีสงฆ ณ สหกรณ
การเกษตรบางใหญ
นนทบุรรี ี ปจ�ำลองพระ
เงินฝากแบบหั
กธรายเดื
อณนตามโครงการ
“สหกรณรราชทั
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ณจัฑฑงหวั
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นนออมแห
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/ ร่วกมพิ
ีสงฆ์อนตามโครงการ
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่
รี งงชาติ
2. รับ2.เปรัดบ่นบัเปพิญทดชีบัยาลงกรณ์
เญงินชีฝากแบบหั
รายเดื
“สหกรณ
ออมแห
ชาติ””
ระหว
า
งวั
น
ที
่
25
กุ
ม
ภาพั
น
ธ
2563
ถึ
ง
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น
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่
16
มี
น
าคม
2563
ระหว		
างวันที่ 25 กุ2.มรัภาพั
ถึงวันที่ 16กมีรายเดื
นาคมอ2563
บเปินดธบั2563
ญชีเงินฝากแบบหั
นตามโครงการ “สหกรณ์ราชทัณฑ์ กับวันออมแห่งชาติ”
3.
รณรงค
ใ
ห
ส
มาชิ
ก
เป
ด
บั
ญ
ชี
เ
งิ
น
ฝากแบบหั
กจากเงินเดือนไมนอยกวา 100 คน (100 บัญชี) นั้น
ใหสมาชิ
กเปดบัถึญงชีวัเนงิทีน่ฝากแบบหั
ระหว่างวั3.นที่ รณรงค
25 กุมภาพั
นธ์ 2563
16 มีนาคมกจากเงิ
2563นเดือนไมนอยกวา 100 คน (100 บัญชี) นั้น
		 3.สหกรณ
รณรงค์ฯให้ขอรายงานผลการดํ
สมาชิกเปิดบัญชีเางิเนิ
นฝากแบบหั
กจากเงินงเดืกลอานไม่
นงานตามโครงการดั
ว ดันงนี้อ้ยกว่า 100 คน (100 บัญชี) นั้น
สหกรณ
ฯ
ขอรายงานผลการดํ
า
เนิ
น
งานตามโครงการดั
ง
กล
า
ว
งนีว้หนาฝายบริหาร เขารวมกิจกรรม
1. เมื่อฯวันขอรายงานผลการด�
ที่ 26 กุมภาพันธ 2563
ผูงานตามโครงการดั
จัดการสหกรณพรองมด
วาดัยหั
		1. สหกรณ์
ำ
เนิ
น
กล่
ว
งนี้ าฝายบริหาร เขารวมกิจกรรม
เมื่อแวัหนงชาติ
ที่ 26วางพานพุ
กุมภาพันมถวายสั
ธ 2563กการะพระรู
ผูจัดการสหกรณ
พรอมดวยหัเวดัธอกรมหมื
หน
งานวั
น
สหกรณ
ป
จํ
า
ลองพระราชวงศ
่นพิหทาร
ยาลงกรณ
1.เมื
อ่ วันวางพานพุ
ที่ 26 กุมมภาพั
นธ์ 2563
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
พร้อมด้วยหัเธอกรมหมื
วหน้าฝ่ายบริ
เข้าร่วมกิจกรรมงาน
งานวั		
นรสหกรณ
แ
ห
ง
ชาติ
ถวายสั
ก
การะพระรู
ป
จํ
า
ลองพระราชวงศ
น
่
พิ
ท
ยาลงกรณ
วมพิธีสงฆ ณ สหกรณการเกษตรบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
ห่2.งชาติ
ลองพระราชวงศ์
เธอกรมหมื
่นพิทยาลงกรณ์ ร่วมพิธีสงฆ์
รวมพิวัธนีสสหกรณ์
งฆ ณ แสหกรณ
กวางพานพุ
ารเกษตรบางใหญ
จัการะพระรู
งหวัดนนทบุ
เผยแพร
คลิปวิ่มดถวายสั
ิโอเรื่องก“การออมเงิ
นปจ�งราำี ยๆ
ใครก็ทําได” ทางไลน
แอดของสหกรณ
2.การเกษตรบางใหญ่
เผยแพร
คลิปกวิารบั
ดิโอเรื
งรายรั
“การออมเงิ
น วงยแอพพลิ
ายๆ ใครก็
” ทางไลนทางไลน
แอดของสหกรณ
ณ สหกรณ์
ดนนทบุ
3. เผยแพร
นจัทึง่อกหวั
บรายจรี ายด
เคชัท่นําไดSmartMe
แอดของสหกรณ
3.
เผยแพร
ก
ารบั
น
ทึ
ก
รายรั
บ
รายจ
า
ยด
ว
ยแอพพลิ
เ
คชั
น
่
SmartMe
ทางไลน
แอดของสหกรณ
4.
ระหว
า
งวั
น
ที
่
25
กุ
ม
ภาพั
น
ธ
2563
ถึ
ง
วั
น
ที
่
16
มี
น
าคม
2563
ได
เ
ชิ
ญ
ชวนให
สมาชิกเปด
		 2. เผยแพร่คลิปวิดิโอเรื่อง “การออมเงิน ง่ายๆ ใครก็ท�ำได้” ทางไลน์แอดของสหกรณ์
ระหว
ากงวัจากเงิ
นกทีารบั
่ 25
2563
นทีสมาชิ
่ 16 กมีเจาก
นาคม
2563
ไดเทางไลน์
ชิเปญดชวนให
สมาชิ
บัญชีเงิน4.ฝากแบบหั
นเดืนกุอทึมนกภาพั
สรุปนเมืบธ่อรายจ่
ปดโครงการมี
หนวยงาน
บัญชีแรอดของสหกรณ์
วม
104กเป
บัญดชี
		
3.
เผยแพร่
รายรั
ายด้ถึวงวัยแอพพลิ
คชั
่น30SmartMe
สหกรณ
ัดซืป้อเมื“กระปุ
กออมสินไมสไมาชิ
ผ ” กเพืจาก
่อมอบเป
นของที
่ระลึเปกให
ในหนบัวยงานที
บัญชีเงินฝากแบบหั5.กจากเงิ
นเดืฯอไดนจสรุ
่อปดโครงการมี
30 หน
วยงาน
ดบัแญกสชีมาชิ
รวมก104
ญชี ่มี
		
4.
ระหว่
า
งวั
น
ที
่
25
กุ
ม
ภาพั
น
ธ์
2563
ถึ
ง
วั
น
ที
่
16
มี
น
าคม
2563
ได้
เ
ชิ
ญ
ชวนให้
ส
มาชิ
ก
เปิ
ด
ญชีเงิน่มี
จํานวนสมาชิ
กเปดบัญฯชีได
สูงจสุัดซื้อ(โดยให
กับกสมาชิ
ปดไบัผญ” ชี)เพื่อมอบเปนของที่ระลึกใหแกสมาชิกในหนวบัยงานที
5. สหกรณ
“กระปุ
ออมสิกทีน่เไม
ฝากแบบหั
สรุ
ปเมื่อกปิับดสมาชิ
โครงการมี
กชีจาก
หน่วยงาน เปิดบัญชีรวม 104 บัญชี
ใชูงสุจอดานยตามโครงการ
จํานวนทั
สิบั้นญ2,300.จํานวนสมาชิ
กเปกดจากเงิ
บั6.ญคชีนาสเดื
(โดยให
กที่เปสด้งมาชิ
) 30บาท
6. คาใชจายตามโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 2,300.- บาท
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		 5. สหกรณ์ฯ ได้จัดซื้อ “กระปุกออมสินไม้ไผ่” เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่สมาชิกในหน่วยงานที่
มีจ�ำนวนสมาชิกเปิดบัญชีสูงสุด (โดยให้กับสมาชิกที่เปิดบัญชี)
		 6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,300.- บาท
8. การเปิดให้ใช้ระบบข้อมูลสมาชิกผ่านระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์
		 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ สหกรณ์ได้มีการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านข้อมูล
ส่วนบุคคลของสมาชิกให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�ำให้สมาชิกได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย
ได้เปิดให้สมาชิกใช้บริการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562
		 ซึง่ สมาชิกทีล่ งทะเบียนเข้าใช้ระบบข้อมูลสมาชิก จะสามารถตรวจสอบและทราบจ�ำนวนทุนเรือนหุน้
เงินฝาก เงินปันผล เงินกู้ ผู้รับโอนประโยชน์ของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านมือถือ รวมถึงสามารถพิมพ์หรือบันทึก
ใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนของตนเองได้ด้วย ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 สหกรณ์ฯ ได้ยกเลิกการส่งใบเสร็จรับ
เงินให้กับสมาชิกเรือนจ�ำและทัณฑสถานทั่วประเทศแล้ว
		 โดยปัจจุบันมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ 10,647 คน และมีสมาชิกลงทะเบียนเข้าใช้ระบบข้อมูลสมาชิกแล้ว
5,174 คน (เพิ่มจากปีก่อน 2,268 คน)
9. การปรับลดค่าเบี้ยประกัน เงินสินไหมที่ได้รับและการจ่ายดอกเบี้ยจากค่าเบี้ยประกัน
		 9.1 การปรับลดค่าเบี้ยประกัน
			 คณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563 ได้พิจารณาต่อสัญญากับบริษัทประกัน ดังนี้
			 (1) ต่อสัญญาประกันชีวิต กับบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยอัตราค่าเบี้ย
ประกัน 460 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 455/ทุนประกัน 100,000 บาท) โดยเงือ่ นไขความคุม้ ครอง
เดิม ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 26 ตุลาคม 2564
			 (2) ต่อสัญญาประกันภัยผู้ค�้ำประกัน กับบริษัทกรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยอัตรา
ค่าเบี้ยประกัน 390 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 405/ทุนประกัน 100,000 บาท) โดยเงื่อนไขความ
คุ้มครองเดิม ระยะเวลาความคุ้มครอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 26 ตุลาคม 2564
			 (3) โดยมี บริษัท ทรูไลฟ์โบรกเกอร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการ
			 (4) เบี้ยประกันรวม 2 ประเภท คือ 850 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 860/ทุน
ประกัน 100,000 บาท)
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(3) โดยมี บริษัท ทรูไลฟโบรกเกอร จํากัด เปนบริษัทผูใหบริการ
(4) เบี้ยประกันรวม 2 ประเภท คือ 850 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท (จากเดิม 860/ทุน
ประกัน 100,000 บาท)
บริษัทคูสัญญาและคาเบี้ยประกัน
รวม
การประกันภัยผูค้ําประกัน
ค
า
เบี้ย 2
ปที่
ความ
คาเบี้ย
ความ
บริษัท
คาเบี้ย ประเภท
คุมครองวันที่
ประกัน คุมครองวันที่
ประกัน (บาท)
(บาท)
(บาท)
10 27 ต.ค. 61 – บ.ไทยสมุทร
465 27 ต.ค. 61 – บ.กรุงเทพประกันภัย
405
870
26 ต.ค. 62
ประกันชีวิต จํากัด
26 ต.ค. 62
จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
11 27 ต.ค. 62 – บ.ไทยสมุทร
455 27 ต.ค. 62 – บ.กรุงเทพประกันภัย
405
860
26 ต.ค. 63
ประกันชีวิต จํากัด
26 ต.ค. 63
จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
12 27 ต.ค. 63 – บ.ไทยสมุทร
460 27 ต.ค. 63 – บ.กรุงเทพประกันภัย
390
850
26 ต.ค. 64
ประกันชีวิต จํากัด
26 ต.ค. 64
จํากัด (มหาชน)
(มหาชน)
สําหรับสมาชิกผูกูที่ไดรับเงินกูตั้งแตรอบการอนุมัติวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เปนตนมา
ส�
ำ
หรั
บ
สมาชิ
ก
ผู
้กู้ที่ไนด้ใหม
รับเงิแลนวกูเรี้ตยั้งบร
แต่อรยอบการอนุมัติวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ได้ปรับใช้อัตรา
ไดปรับใชอัตราคาเบี้ยประกั
การประกันชีวิต
บริษัท

ค่าเบี้ยประกันใหม่แล้วเรียบร้อย

		
9.2 การจ่ายสินไหมของบริษัทประกัน
			 สรุปข้อมูลการเสียชีวิตของสมาชิกที่กู้สามัญแบบใช้บุคคลและบริษัทค�้ำประกัน ซึ่งสหกรณ์ได้
รับสินไหมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
กรณีสินไหมมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ปีบัญชี 2563
- เรียกร้องสินไหมกรณีมรณกรรมและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 28 คน (ทุพพลภาพ 2 คน)
- บริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว			
28 คน
- รอการพิจารณาสินไหม					
- คน
		 สรุปจ�ำนวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันชีวิต จ�ำนวน 26,400,000.00 บาท จากผู้กู้
เสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 28 คน (ทายาทของผู้เสียชีวิตได้รับเงินส่วนที่เหลือจากการช�ำระหนี้
จ�ำนวน 6,224,598.55 บาท)
กรณีสินไหมเพื่อคุ้มครองผู้ค�้ำประกัน
ปีบัญชี 2563
- มีสมาชิกที่กู้เงินแบบบุคคลและบริษัทค�้ำประกัน ถูกไล่ออก/ปลดออกจากราชการ
16 คน
- บริษัทจ่ายเงินสินไหมให้แล้ว							
11 คน
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของบริษัทฯ						
5 คน
		 (อยู่ระหว่างรอค�ำสั่งสิ้นสุดทางราชการ 19 คน จ�ำนวนหนี้ค้างช�ำระ 18,550,025.56 บาท)
สรุปจ�ำนวนเงินสินไหมที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย จ�ำนวน 6,694,411.95 บาท จากผู้กู้ 11 คน
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- อยูระหวางการพิจารณาของบริษัทฯ
5 คน
(อยูระหวางรอคําสั่งสิ้นสุดทางราชการ 19 คน จํานวนหนี้คางชําระ 18,550,025.56 บาท)
สรุปจํานวนเงินสินไหมที่ไดรับจากบริษัทประกันภัย จํานวน 6,694,411.95 บาท จากผูกู 11 คน
		 9.3 การจ่ายดอกเบี้ยเงินค่าเบี้ยประกันให้สมาชิกผู้กู้
เบี้ยประกั
นใหมีสมมาชิ
9.3 การจำาเนิยดอกเบี
			 คณะกรรมการด�
นการ ชุด้ยทีเงิ่ น35คาประจ�
ำปี 2563
ติให้กนผูำ� กเงิู นค่าเบีย้ ประกันทีห่ กั ไว้จากสมาชิก
นการ ชุดที่ 35
ประจํย้ าให้
ป ก2563
มีมกติในอั
ใหนตําราดอกเบี
เงินคาเบีย้ ้ยสูประกั
่ จา่ ย
ผูก้ แู้ ละยังไม่ได้นำ� ส่งเงิคณะกรรมการดํ
นให้บริษทั ประกัาเนินมาฝากและคิ
ดดอกเบี
บั สมาชิ
งสุดทีนส่ ทีหกรณ์
หักกไวับจผูากสมาชิ
กผูกพูแย์ละยั
งไมจ่ไาดยให้
นําสสงมาชิ
เงินให
กับสมาชิ
กในอัตราดอกเบี้ย
ให้
้ฝากออมทรั
พิเศษ
กผูบ้กริู้พษร้ัทอประกั
มกับเงินนมาฝากและคิ
ปันผลและเงิดนดอกเบี
เฉลี่ยคื้ยนใหประจ�
ำปี 2563
สูงสุดที่ส			
หกรณจาหลั
ยให
กับผูฝากออมทรัพยพิเศษ จายใหสมาชิกผูกูพรอมกับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจําป
กการ
2563
			 (1) จ่ายคืนสมาชิกทุกคนที่มีเงินค่าเบี้ยประกันฝากไว้กับสหกรณ์
หลักการ
			 (2)(1)การค�
ำ
ค�ำนวณตามจ�
จายคืนวณดอกเบี
นสมาชิกทุก้ยคนที
่มีเงินคาเบีำ้ยนวนเงิ
ประกันนและระยะเวลาที
ฝากไวกับสหกรณ่เงินอยู่กับสหกรณ์
			 สรุปจ�ำนวนผู
ี่มีสิทาธินวณดอกเบี
์ได้รับเงินดอกเบี
จากค่าเบี้ยาประกั
ำปี 2563 ่เรวม
คน
(2)้กู้ทการคํ
้ย คํา้ยนวณตามจํ
นวนเงิน นประจ�
และระยะเวลาที
งินอยู7,573
กับสหกรณ
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 7,558,423.75
บาทกูที่มีสิทธิ์ไดรับเงินดอกเบี้ยจากคาเบี้ยประกัน ประจําป 2563 รวม
สรุปจํานวนผู
7,573 คน รวมเปนเงินจํานวน 7,558,423.75 บาท
10. การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
ายเงิ
นทุนสสาธารณประโยชน
10.
10.1การจ
จ่ายเงิ
นกรณี
มาชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม
10.1
จ
า
ยเงิ
น
กรณี
กและหรื
		 สหกรณ์ออมทรัพสย์มาชิ
กรมราชทั
ณฑ์อคูจ�สำมรสถึ
กัด จ่งาแก
ยเงิกนรรม
ทุนสาธารณประโยชน์ โดยเบิกจ่ายเงิน
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด จายเงินทุนสาธารณประโยชน
โดยเบิก
ตามระเบี
ย
บฯ
ว่
า
ด้
ว
ยการใช้
ท
ุ
น
สาธารณประโยชน์
เ
พื
่
อ
การสงเคราะห์
ส
มาชิ
ก
ที
่
ถ
ึ
ง
แก่
ก
รรม
พ.ศ.2541
เพื
่อช่วย
จายเงินตาม ระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนเพื่อการสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
เหลื
อเกี่ยวกัเพื
บการจั
ดการศพ
่อสงเคราะห์
ก่ครอบครั
วสมาชิกแทีก่ถคึงรอบครั
แก่กรรมวสมาชิ
กรณีกสทีมาชิ
กถึกงแก่
และ
พ.ศ.2541
่อชวยเหลื
อเกี่ยและเพื
วกับการจั
ดการศพแและเพื
่อสงเคราะห
่ถึงแก
รรมกรรม กรณี
สมาชิคกู่สถึมรสสมาชิ
งแกกรรมกถึและกรณี
สมรสสมาชิ
ถึงแกกเปรี
รรมยบเที
โดยจยบกั
ายในป
2563ดัเปรี
กรณี
งแก่กรรมคูโดยจ่
ายในปีก2563
บปี 2562
งนี้ ยบเทียบกับป 2562 ดังนี้
รายการ
1. สมาชิกถึงแกกรรม
2. คูสมรสถึงแกกรรม
รวม

ป 2563
จํานวน
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
76
3,433,000
11
271,500
87
3,704,500

ป 2562
จํานวน
จํานวนเงิน
(คน)
(บาท)
54
2,389,000
18
495,000
72
2,884,000

		 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ กรณีสมาชิกและหรือคู่สมรสถึงแก่กรรม
ในปี 2563 จ�ำนวน 87 คน เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 3,704,500 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 15 ราย เป็นเงิน
จ�ำนวน 820,500 บาท
			10.2 จ่ายเงินกรณีสมาชิกประสบภัยต่างๆ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน์
และทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2563 ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ประสบภัยต่างๆ โดยเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและทุพพลภาพ
พ.ศ.2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยจ่ายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้
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สาธารณประโยชนและทุนการศึกษา ประจําป 2563 ไดพิจารณาใหความชวยเหลือแกสมาชิกที่ประสบภัยตางๆ
จายเงิ
มาชิกประสบภั
ยตางๆ เพื่อการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยและ
โดยเบิกจายเงิน10.2
ตามระเบี
ยบฯนกรณี
วาดวสยการใช
ทุนสาธารณประโยชน
พย่มกเติ
รมราชทั
จํากั2563
ด โดยคณะอนุ
จารณาทุ
ทุพพลภาพ พ.ศ.2551สหกรณ
และฉบัอบอมทรั
แกไขเพิ
ม โดยจณาฑยในป
เปรียบเทีกยรรมการพิ
บกับป 2562
ดังนี้ น
สาธารณประโยชนและทุนการศึกษา ประจําป 2563
ไดพิจารณาใหความชวยเหลือแกสปมาชิ2562
กที่ประสบภัยตางๆ
ป 2563
โดยเบิกจายเงิรายการ
นตามระเบียบฯ วาดวยการใช
จํานวนทุนสาธารณประโยชน
จํานวนเงิน เพื่อการสงเคราะห
จํานวน สมาชิกผูปจํระสบภั
านวนเงิยนและ
ทุพพลภาพ พ.ศ.2551 และฉบับแกไขเพิ
ม
่
เติ
ม
โดยจ
า
ยในป
2563
เปรี
ย
บเที
ย
บกั
บ
ป
2562
ดั
ง
นี
้ (บาท)
(คน)
(บาท)
(คน)
ป 2563
ป 2562
สมาชิกประสบภัยตางๆ
จํานวน53
จํานวนเงิ
น
จํานวน
จํานวนเงิ
น
- รายการ
อุทกภัย
158,500
134
389,700
(คน) 22
(บาท)
(คน)126
(บาท)
- วาตภัย
59,155
374,800
สมาชิกประสบภั
ย
ต
า
งๆ
- อัคคีภัย
1
3,000
0
0
- อุ-ททุกภัพพลภาพ
ย
53 2
158,500
1342
389,700
20,000
20,000
- วาตภั
22 4
59,155
126374,800- โควิยด-19
20,000
- อัคคีภัยรวม
182
3,000
0
260,655
262
784,5000
- ทุพพลภาพ จากตาราง สหกรณ2 ไดจายเงินแกสมาชิ
20,000
20,000
กที่ประสบภัยตางๆ 2ในป 2563 จํานวน
82 คน
จากตาราง
สหกรณ์
ไ
ด้
จ
า
่
ยเงิ
น
แก่
ส
มาชิ
ก
ที
ป
่
ระสบภั
ย
ต่
า
งๆ
ในปี
2563
จ�
ำ
นวน
82
คน
เป็
น
เงิน- จ�ำนวน
โควิ
ด
-19
4
20,000
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 260,655 บาท
รวมบาท
82
260,655
262
784,500
ทั้งสิ้น 260,655
10.3
จายเงินสหกรณ
เพื่อเปไนดทุจนาการศึ
กษาแก
ก ยตางๆ ในป 2563 จํานวน 82 คน
จากตาราง
ยเงินแก
สมาชิบกุตทีรสมาชิ
่ประสบภั
พยกรมราชทั
จํากัด โดยคณะอนุ
กรรมการพิจารณาทุน
เปนเงินจํานวนทั
้งสิ้นจ่า260,655
10.3
ยเงิสหกรณ
นเพื่อบาท
เป็อนอมทรั
ทุนการศึ
กษาแก่ณบุตฑรสมาชิ
ก
สาธารณประโยชนและ ทุนการศึกษา ประจําป 2563 ไดพิจารณาใหทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก ประจําป 2563
สหกรณ์
ออมทรั่อพเปย์กนรมราชทั
ณกแฑ์ษาแก
จ�ำกัคบดวามประพฤติ
โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสาธารณประโยชน์
เพื่อสนับสนุนทุน10.3
การศึจกาษาแก
่เรียนดี
ละมี
ยเงินบเพืุตรสมาชิ
ทุกนทีการศึ
ุตรสมาชิก ดี ตามระเบียบฯ วาดวยการใชทุน
และทุ
นการศึกษา ประจ�
ำสปีงเสริ
2563
ได้พพกิจยษาบุ
ารณาให้
ทุนณการศึ
รสมาชิก2563
ก ประจ�
ปีารณาทุ
2563
สนับดัสนุงนีน้ ทุน
สาธารณประโยชน
เพื่อสหกรณ
มออมทรั
การศึ
ตรสมาชิ
กฑพ.ศ.2547
จบาุตยในป
เปรียำจบเที
ยบกับนเพื
ป ่อ2562
กรมราชทั
จํากกัษาแก่
ด โดยคณะอนุ
รรมการพิ
ป 2563
ป 2562
การศึ
กษาแก่บตุ รสมาชิ
เ่ รียนดีกแษาละมี
ความประพฤติ
ว่าด้กวษาแก
ยการใช้
นุ สาธารณประโยชน์
เพือ่ ส่ง
สาธารณประโยชน
และ ทุกทีนการศึ
ประจํ
าป 2563
ไดดพี ตามระเบี
ิจารณาใหยทบฯ
ุนการศึ
บุตทรสมาชิ
ก ประจําป 2563
จําจ่กนวน
จํวามประพฤติ
านวนเงิ
จําดันวน
จํานวนเงิ
เพื่อมสนั
บสนุกษาบุ
นรายการ
ทุนตการศึ
กษาแก
บุตรสมาชิ
่เรียนดี2563
และมีคเปรี
ตามระเบี
ทุนน
เสริ
การศึ
รสมาชิ
ก พ.ศ.2547
าทียในปี
ยบเทียนบกัดบี ปี 2562
งนี้ ยบฯ วาดวยการใช
น) ตรสมาชิก พ.ศ.2547
(บาท) จายในป 2563(ทุเปรี
น)ยบเทียบกับป 2562
(บาท)ดังนี้
สาธารณประโยชนเพื่อสงเสริม การศึก(ทุษาบุ
1.ทุนประจําป
ป 2563
ป 2562
1.1 ประถมศึ
ก
ษา
257
385,500
175
รายการ
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํ262,500
านวนเงิน
1.2 มัธยมศึกษา
139
278,000
108
216,000
(ทุน)
(บาท)
(ทุน)
(บาท)
1.3
อาชี
ว
ศึ
ก
ษา
29
87,000
12
36,000
1.ทุนประจําป
1.4
อุ
ด
มศึ
ก
ษา
30
150,000
20
100,000
1.1 ประถมศึกษา
257
385,500
175
262,500
2.ทุ
น
ต
อ
เนื
อ
่
ง
1.2 มัธยมศึกษา
139
278,000
108
216,000
2.1 ประจําป 2559
1.3 อาชีวศึกษา
29
87,000
12
36,0002.2 ประจําป 2560
1
5,000
1.4 อุดมศึกษา
30
150,000
20
100,000
2.3 ประจําป 2561
1
30,000
2
35,000
2.ทุน2.4
ตอเนื
่อง าป 2562
ประจํ
2
35,000
2
20,000
2.12.4
ประจํ
า
ป
2559
-ประจําป 2563
2.2 ประจําปรวม
2560
1
5,000
458
965,500
320
674,500
2.3 ประจําป 2561
1
30,000
2
35,000
2.4 ประจําป 2562
2
35,000
2
20,000
2.45 ประจําป 2563
รวม
458
965,500
320
674,500

จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ในปี 2563 จ�ำนวน 458 ทุน
เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 965,500 บาท จ่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 138 ทุน เป็นเงินจ�ำนวน 291,000 บาท
รวมจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ในปี 2563 เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 4,930,655 บาท (สี่ล้าน
เก้าแสนสามหมื่นหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
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458 ทุน เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 965,500 บาท จายเพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 138 ทุน เปนเงินจํานวน
291,000 บาท
จากตาราง
ไดจายเงินเพื่อเปในนป
ทุน2563
การศึกเป
ษาแก
2563 จํานวน
รวมจายเงินสหกรณ
ทุนสาธารณประโยชน
นเงิบนุตจํรสมาชิ
านวนทัก้งสิ้นในป4,930,655
บาท
458
ทุ
น
เป
น
เงิ
น
จํ
า
นวนทั
ง
้
สิ
น
้
965,500
บาท
จ
า
ยเพิ
ม
่
ขึ
น
้
จากป
2562
จํ
า
นวน
138
ทุ
น
เป
น
เงิ
น
จํ
า
นวน
(สี่ลานเกา11.
แสนสามหมื
ยหสาดิสิกบาร
หาบาทถวน)
การจ่ายเงิ่นหกร
นทุนอสวั
291,000 บาท
11.1 จ่าายให้
สมาชิ
กในโอกาสต่
างๆ ในป 2563 เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 4,930,655 บาท
ยเงิานยเงิ
ทุนนสวัทุนสดิสาธารณประโยชน
การ
11. การจรวมจ
		
สหกรณ์
กาสิรมราชทั
ณฑ์วจ�น)าำงๆ
กัด ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ ได้แก่
(สี
่ลานเกาแสนสามหมื
หกร
อพยห
บกหในโอกาสต
าบาทถ
11.1อ่นจอมทรั
ายให
สย์มาชิ
สมาชิกสมรส สมาชิกอุปสหกรณ
สมบท สมาชิ
กคลอดบุ
ตร และกรณี
งแก่แกกสรรม
เบิกจ่าย
ออมทรั
พยกรมราชทั
ณฑ จําบกัดิ าหรื
ไดจอามารดาของสมาชิ
ยเงินทุนสวัสดิการกถึให
มาชิโดยได้
ก ในโอกาส
นทุานกยเงิ
ดิกสารดิสมาชิ
11. การจ
เกณฑ์
ละวิาธยเงิ
ีกสมาชิ
ารจ่
สวั
การให้กแคลอดบุ
ก่สมาชิตกรในโอกาสต่
พ.ศ.2558
ตามระเบีกยถึบฯ
ด้วยทุน
ตเงิานงๆตามหลั
ไดแกกสมาชิ
กแสมรส
อุสวัปนสสมบท
และกรณีบาิดงๆาหรื
อมารดาของสมาชิ
งแกว่การรม
สจ่มาชิ
กในโอกาสต
โดยได
ายเงิน11.1
ตามข้หลั
กยให
เกณฑ
และวิ
ธ2563
ีการจาเปรี
ยเงิางๆ
สวัสยดิบกั
การให
กสมาชิดักงนีในโอกาสต
างๆ พ.ศ.2558 ตาม
สวัสดิกเบิารกจพ.ศ.2558
อจา5(2)
ายในปี
ยนบเที
บปี แ2562
้
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ก
รมราชทั
ณ
ฑ
จํ
า
กั
ด
ได
จ
า

ยเงิ
น
ทุ
น
สวั
ส
ดิ
ก
าร
ใหแดักงสนีมาชิ
ระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558 ขอ 5(2) จายในป 2563 เปรียบเทียบกับป 2562
้ ก ในโอกาส
ตางๆ ไดแก สมาชิกสมรส สมาชิกอุปสมบท สมาชิกปคลอดบุ
กถึงแกกรรม
2563ตร และกรณีบิดาหรือมารดาของสมาชิ
ป 2562
โดยไดเบิกจายเงิ
นตาม หลักเกณฑและวิธจํีกาารจ
แกสนมาชิกในโอกาสต
ตาม น
รายการ
นวนายเงินสวัสดิกจํารให
านวนเงิ
จํานวนางๆ พ.ศ.2558
จํานวนเงิ
ระเบียบฯ วาดวยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2558(คน)
ขอ 5(2) จายในป 2563
ป 2562 ดังนี้ (บาท)
(บาท)เปรียบเทียบกับ(คน)
1. สมรส
71 ป 2563 142,000
123 ป 2562 246,000
จํานวน
จํานวนเงิ
น
จํา26
นวน
จํานวนเงิ
น
2. อุปสมบทรายการ
13
26,000
52,000
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
3. คลอดบุตร
46
92,000
61
122,000
1.4. สมรส
71
142,000
123
246,000
บิดา/มารดาถึงแกกรรม
169
169,000
177
177,000
2. อุปสมบท
13
26,000
26
52,000
รวม
299
429,000
387
597,000
3. คลอดบุตร
46
92,000
61
122,000
จากตาราง
สหกรณ
ไ
ด
จ
า

ยเงิ
น
สวั
ส
ดิ
ก
ารให
แ
ก
ส
มาชิ
ก
ในโอกาสต
า
งๆ
ในป
2563
จํ
านวน 299
4. บิดา/มารดาถึ
งแกกรรมสหกรณ์ได้จ่ายเงิ169
169,000
177
177,000
		
จากตาราง
คน
เปนเงินจํานวนทั
้งสิ้น 429,000 บาท นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในโอกาสต่างๆ ในปี 2563 จ�ำนวน 299 คน
เป็นเงินจ�ำนวนทั
้งสิ้น 429,000 บาท 299
รวม
429,000
387
597,000
ายเงินสสวั
แกสมาชิกในโอกาสตางๆ ในป 2563 จํานวน 299
11.2จากตาราง
จายเพื่อเปสหกรณ
นสวัสดิไดกจารแก
มาชิสดิกกผูารให
สูงอายุ
คน เปนเงินจํานวนทั
้งจ่สิา้นยเพื
429,000
อ่ออมทรั
พบาท
ยสกดิรมราชทั
ฑ จํากกัผูด้สได
จายเงินทุนสวัสดิการเพื่อเปนสวัสดิการใหแก
11.2สหกรณ
เป็นสวั
การแก่ณสมาชิ
ูงอายุ
สมาชิ
ก ผูสูงอายุ ตามหลั
กเกณฑ
และวิพธย์ีกการจ
ายเงินณสวัฑ์สจ�ดิำกกัารแก
บแก
			
สหกรณ์
ออมทรั
รมราชทั
ด ได้จสา่ มาชิ
ยเงินกทุผูสนูงสวัอายุ
สดิการเพือ่ พ.ศ.2558
เป็นสวัสดิกฉบั
ารให้
แก่ไสขมาชิก
11.2 จยาบฯ
ยเพื่อเป
สวัสสวัดิกสารแก
มาชิกผูสูงขอายุ
พ.ศ.2561
ตามระเบี
ดวนยทุ
การนสสวั
พ.ศ.2558
อสมาชิ
5(1)กผู้สูงอายุ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2561
ผู้สูงอายุ ตามหลั
กสหกรณ
เกณฑ์แวอาละวิ
ธีกพนารจ่
าดิยเงิ
สดิจํกาารแก่
อมทรั
ย
ก
รมราชทั
ณ
ฑ
กั
ด
ได
จ
สวัสดิสกมาชิ
ารเพืก่อเปนสวัสดิการใหแก
ระหวางป สหกรณฯ ไดมีการแกไขหลักเกณฑและวิธีการจายเงิานยเงิ
สวันสทุดิกนารแก
ตามระเบี
ย
บฯ
ว่
า
ด้
ว
ยทุ
น
สวั
ส
ดิ
ก
าร
พ.ศ.2558
ข้
อ
5(1)
สมาชิ
ก ผูสโดยยกเลิ
ูงอายุ ตามหลั
ีการจ
ายเงินถสวัือใช
สดิหกลัารแก
สมาชิ
กผูบสูงทีอายุ
ผูสูงอายุ
กหลั กเกณฑฯและวิ
ฉบับธเดิ
ม และได
กเกณฑ
ฯ ฉบั
่ 2 พ.ศ.2563พ.ศ.2558
ตั้งแตวันทีฉบั่ 9บแกไข
งปี
ได้
ารแก้ยบเที
ไขหลัยขบกั
กอเกณฑ์
และวิดัธกีงนีารจ่
พ.ศ.2561
ตามระเบี
บฯ
ดวสหกรณ์
ยทุายในป
นสวัสฯดิ2563
การมกี พ.ศ.2558
กั			
นยายน 2563
เปนยตระหว่
นมาวาาโดยจ
เปรี
บ5(1)
ป 2562
้ ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผูส้ งู อายุ
ระหวางปกหลั
สหกรณ
ฯ ไดฯ มฉบั
ีการแก
กเกณฑ
ีกปารจ2563
าฯยเงิฉบันสวั
สมาชิกตั้งแต่วันปที่ 2562
โดยยกเลิ
กเกณฑ์
บเดิมไขหลั
และได้
ถือใช้และวิ
หลักธเกณฑ์
บทีส่ ดิ2การแก
พ.ศ.2563
9 กันยายน 2563
ผูเป็สนูงอายุ
กหลัก2563
เกณฑฯเปรีฉบัยบบเที
เดิมยบกั
และได
ือใชหดัลังกนีเกณฑ
ฯ ฉบันบที่ 2 พ.ศ.2563
จําบนวน
จํ้ านวนเงิ
จํานวนตั้งแตวันทีจํ่ 9านวนเงิน
ต้นมาโดยยกเลิ
โดยจ่รายการ
ายในปี
ปี ถ2562
กันยายน 2563 เปนตนมา โดยจายในป 2563(คน)
เปรียบเทียบกับ(บาท)
ป 2562 ดังนี้
(คน)
(บาท)
อายุครบ 60 ป บริบูรณ
204 ป 2563 5,044,000
202 ป 2562 4,411,000
อายุครบ 65 รายการ
ป บริบูรณ
105
733,000
109
701,000
จํานวน
จํานวนเงิน
จํานวน
จํานวนเงิ
น
อายุครบ 70 ป บริบูรณ
47
470,000
56
445,000
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
75 ป บริบูรณ
50
750,000
35
490,000
อายุครบ 60
204
5,044,000
202
4,411,000
อายุครบ 65
80 ป บริบูรณ
29
570,000
35
660,000
105
733,000
109
701,000
85 ป บริบูรณ
200,000
50,000
อายุครบ 70
478
470,000
562
445,000
90 ป บริบูรณ
30,000
อายุครบ 75
501
750,000
35490,000อายุครบ 80
95 ป บริบูรณ
2
120,000
29
570,000
35
660,0004468
7,917,000
4392
6,757,000
อายุครบ 85 ปรวม
บริบูรณ
200,000
50,000
จากตาราง
กสมาชิกผูสูงอายุ ในป- 2563 จํานวน 446 คนอายุครบ 90 ป บริ
บูรณ สหกรณไดจายเงินเป1 นสวัสดิการใหแ30,000
เปอายุ
นเงิคนรบ
จํานวนทั
้น บ7,917,000
บาท เพิ่มขึ้นจากป
7 คน เปนเงินจํานวน- 1,160,000 บาท 95 ป้งสิบริ
ูรณ
2 2562 จํานวน
120,000
รวม
446
7,917,000
439
6,757,000
จากตาราง สหกรณไดจายเงินเปนสวัสดิการใหแกสมาชิกผูสูงอายุ ในป 2563 จํานวน 446 คน
เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 7,917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 7 คน เปนเงินจํานวน 1,160,000 บาท
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		 จากตาราง สหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุ ในปี 2563 จ�ำนวน 446 คน เป็น
เงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 7,917,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 7 คน เป็นเงินจ�ำนวน 1,160,000 บาท
รวมจ่ายเงินทุนสวัสดิการในปี 2563 เป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้ 8,346,000.-บาท (แปดล้านสามแสน
สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
รวมจายเงินทุนสวัสดิการในป 2563 เปน เงิน จํานวนทั้งสิ้น 8,346,000.-บาท (แปด
12. การส่
เสริมนให้บาทถ
สมาชิวน)
กออมเงิน
ลานสามแสนสี
่หมื่นงหกพั
รวมจ
า
ยเงิ
น
ทุ
น
		 12.1 เพิ่มหุ้นรายเดือนสวัสดิการในป 2563 เปน เงิน จํานวนทั้งสิ้น 8,346,000.-บาท (แปด
ลานสามแสนสี12.
่หมื่นการส
หกพันบาทถ
มใหวพน)
สย์มาชิ
กออมเงิณนฑ์ จ�ำกัด ส่งเสริมให้สมาชิกมีโอกาสได้ออมเงิน เป็นการสงวน
สหกรณ์งอเสริ
อมทรั
กรมราชทั
12.1
เพิ
ม
่
หุ
น

รายเดื
อ
น
ส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
นทางอั
นมัมน่ ใหคงสและได้
รบั ผลประโยชน์
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกเพิม่
งเสริ
ออมเงิ
นณฑ จํตาามสมควร
12. ใการส
สหกรณ
ออมทรัมาชิ
พยกกรมราชทั
กัด สงเสริม ใหสมาชิกมีโอกาสไดออมเงิน
หุนก�รายเดื
อนทั้งนีน้ ในปี
หุเป้นนรายเดื
อนได้วมนากกว่
่ระเบีเพิยข่มบฯ
ำหนด
มีสรมาชิ
กขอเพิ่มการส่
งเงินค่าหุโดยกํ
้น รายเดื
การสงวนส
แหา12.1
งทีรายได
องตนไว
ในทางอั
มั่นคง2563
และได
ับผลประโยชน
ตามสมควร
าหนดอนมากกว่า
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ก
รมราชทั
ณ
ฑ
จํ
า
กั
ด
ส
ง
เสริ
ม
ให
ส
มาชิ
ก
มี
โ
อกาสได
ทีหลั่ระเบี
ยบฯใหก�สำมาชิ
หนดกเพิ
เปรี่มหุยนบเที
ยบกัอบนปีได2562
กเกณฑ
รายเดื
มากกวดัางนีที้่ระเบียบฯ กําหนด ทั้งนี้ ในป 2563 มีสมาชิก ขอเพิอ่มอมเงิ
การสนง
วน แหงรายไดของตนไวในทางอันมั่นคง และไดรับผลประโยชนตามสมควร โดยกําหนด
เงินเปคนาหุการสงวนส
น
หลักเกณฑใหสมาชิกเพิ่มหุนรายเดือน ไดมากกวาที่รปะเบี2563
ยบฯ กําหนด ทั้งนี้ ในป 2563 มีปสมาชิ
ก ขอเพิ่มการสง
2562
เงินคาหุน รายการ
จํานวน จํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น จํานวน จํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น
ป 2563
ป 2562
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
รายการ
จํ
า
นวน
จํ
า
นวนเงิ
น
ที
เ
่
พิ
ม
่
ขึ
น
้
จํ
า
นวน
จํ
า
นวนเงิ
นที่เพิ่มขึ้น
สมาชิกขอเพิ่มหุนรายเดือนมากกวา
912
1,351,870
857
1,187,510
(คน)
(บาท)
(คน)
(บาท)
ทีร่ ะเบียบฯ กําหนด
สมาชิกขอเพิ่มหุนรายเดืจากตาราง
อนมากกวมีาสมาชิก 912
1,351,870
857ยบฯ กําหนด1,187,510
ขอเพิ่มคาหุน รายเดื
อนมากกวา ที่ระเบี
ในป 2563
ที
ร
่
ะเบี
ย
บฯ
กํ
า
หนด
		
จากตาราง
่มค่าหุ้นรายเดื
อนมากกว่
าที่ระเบี2562
ยบฯจํก�านวน
ำหนด55ในปี
จํานวน 912 คน
จํานวนเงิมีนสทีมาชิ
่เพิ่มกขึขอเพิ
้น 1,351,870
บาท
เพิ่มขึ้นจากป
คน 2563
เปนเงินจ�จํำานวน
นวน 912
จากตาราง
มี
ส
มาชิ
ก
ขอเพิ
ม
่
ค
า
หุ
น

รายเดื
อ
นมากกว
า
ที
ร
่
ะเบี
ย
บฯ
กํ
า
หนด
ในป
2563
164,360
บาทนที่เพิ่มขึ้น 1,351,870 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 55 คน เป็นเงินจ�ำนวน 164,360 บาท
คน
จ�ำนวนเงิ
จํานวน 912 คน จํานวนเงินที่เพิ่มขึ้น 1,351,870 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 55 คน เปนเงินจํานวน
164,360 บาท
12.2 การฝากเงินโดยหักจากเงินไดรายเดือน
		 12.2 การฝากเงิ
นโดยหักจากเงินได้รายเดือน
เพื่อสงเสริมใหมีรูปแบบการออมเงินที่หลากหลายและใหผลตอบแทนสูง สหกรณฯ
นโดยหักจากเงินนทีได่หลากหลายและให้
รายเดือน
		 เพื่อส่12.2
งเสริมการฝากเงิ
ให้มีรูปแบบการออมเงิ
ผลตอบแทนสูง สหกรณ์ฯ ได้เชิญ
ไดเชิญชวนใหสมาชิกเปดบัญชีเงินฝากแบบหักจากเงินเดือน เปรียบเทียบขอมูลของปบัญชี 2561,2562 และ
เพื่อสงเสริกจากเงิ
มใหมีรนูปเดืแบบการออมเงิ
นที่หลากหลายและใหผลตอบแทนสูง สหกรณฯ
ชวนให้
ดบัญนชีแบบหั
เงินฝากแบบหั
น เปรียดับเที
2563 สมีมาชิ
สมาชิกเปิ
กฝากเงิ
กเงินไดรายเดือนกั
บอสหกรณ
งนี้ ยบข้อมูลของปีบัญชี 2561,2562 และ 2563 มี
ไดเชิกญฝากเงิ
ชวนใหสมาชิกกเป
ดบัญชีเงินฝากแบบหั
กจากเงินเดือน เปรียบเทียบขอมูลของปบัญชี 2561,2562 และ
สมาชิ
อนกับสหกรณ์
ขอมูลนแบบหั
ณ วันที่ เงินได้รายเดืประเภทเงิ
นฝาก ดังนีจํ้ านวนสมาชิกผูฝาก (คน) จํานวนเงินฝาก (บาท)
2563 มีสมาชิกฝากเงินแบบหักเงินไดรายเดือนกับสหกรณ ดังนี้
1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ออมทรัพย
15
170,463.03
ขอมูล ณ วันที่
ประเภทเงินฝาก จํานวนสมาชิกผูฝาก (คน) จํานวนเงินฝาก (บาท)
ออมทรัพยพิเศษ
217
16,248,556.82
1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ออมทรัพย
15
170,463.03
2. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ออมทรัพย
20
183,475.89
ออมทรัพยพิเศษ
217
16,248,556.82
ออมทรัพยพิเศษ
278
28,219,087.87
2. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ออมทรัพย
20
183,475.89
3. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ออมทรัพย
75
396,956.34
ออมทรัพยพิเศษ
278
28,219,087.87
ออมทรัพยพิเศษ
357
4,815815.20
3. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ออมทรัพย
75
396,956.34
ออมทรัพยพิเศษ
357
4,815815.20
12.3 การนําเงินปนผลซื้อหุนพิเศษ
เพื่อเปดโอกาสให
สมาชิำเงิกได
ออมเงิ
นคาเหุศษ
นไวเพื่ออนาคต ซึ่งหุนของสหกรณฯ
		
12.3 การน�
ปัเก็นบผลซื
12.3 นการนํ
าเงิ้อนหุป้นนพิผลซื
้อหุนพิเศษ
ถือวาเปนการลงทุนที่ไเพืดผ่อลตอบแทนสู
ง สอีมาชิ
กทั้งกสมาชิ
กที่มีหุนสะสมจํ
งไดรับสวั
สดิการบางประเภท
			
เปิ
ด
โอกาสให้
ได้
นค่าหุ้นาซึนวนมากยั
ไว้่งหุเนพืของสหกรณ
่ออนาคต
เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกไดเก็บออมเงินคาหุเก็นบไวออมเงิ
เพื่ออนาคต
ฯซึ่งหุ้นของสหกรณ์ฯ ถือว่า
มากกว
าสมาชินกทีที่ได้่มผีหลตอบแทนสู
ุนนอยกวาอีกงดวอียกทัจึ้งงสมาชิ
ใหสมาชิทีก่มสามารถซื
้อหุำนนวนมากยั
เพิ่มดวยเงิงได้
นปนผลที
ับ โดยเปรียบเทียบ า
เป็
ีหกุ้นทีสะสมจ�
สวัรสับ่ไดิดสวั
กรารบางประเภทมากกว่
ถืนอการลงทุ
วาเปนการลงทุ
นที่ไดผลตอบแทนสู
ง อีกทั้งกสมาชิ
่มีหุนสะสมจํ
านวนมากยัรับงได
สดิการบางประเภท
จํานวนสมาชิ
กน้ทีอ่นยกว่
ําเงินาปอีนกผลซื
้อหุจึนงในป
2560,2561
และ้อหุ2562
ดัวงยเงิ
นี้ นปันผลที่ได้รับ โดยเปรียบเทียบจ�ำนวน
สมาชิ
ก
ที
่
ม
ี
ห
ุ
้
น
ด้
ว
ย
ให้
ส
มาชิ
ก
สามารถซื
้
น
เพิ
่
ม
ด้
มากกวาสมาชิกที่มีหุนนอยกวาอีกดวย จึงใหสมาชิกสามารถซื้อหุนเพิ่มดวยเงินปนผลที่ไดรับ โดยเปรียบเทียบ
เงินปนผล
จํานวนสมาชิกที่นําเงินปนผลซื้อหุน
จํานวนเงินปนผลที่สมาชิกนํามาซื้อหุน
สมาชิ
กที่น�ำเงินกปัทีน่นผลซื
ในปี้อ2560,2561
และ 2562
งนี้ ดังนี้
จํานวนสมาชิ
ําเงิน้อปหุน้ ผลซื
หุนในป 2560,2561
และดั2562
ประจําป
(คน)
(บาท)
เงินปนผล
จํานวนสมาชิกที่นําเงินปนผลซื้อหุน
จํานวนเงินปนผลที่สมาชิกนํามาซื้อหุน 71
2560
1,730
32,796,200.00
ประจําป
(คน)
(บาท)

ถือวาเปนการลงทุนที่ไดผลตอบแทนสูง อีกทั้งสมาชิกที่มีหุนสะสมจํานวนมากยังไดรับสวัสดิการบางประเภท
มากกวาสมาชิกที่มีหุนนอยกวาอีกดวย จึงใหสมาชิกสามารถซื้อหุนเพิ่มดวยเงินปนผลที่ไดรับ โดยเปรียบเทียบ
จํานวนสมาชิกที่นําเงินปนผลซื้อหุนในป 2560,2561 และ 2562 ดังนี้
เงิเงินนปปันนผล
จํจ�าำนวนสมาชิ
ผลซื้อ้อหุหุ้นน
จํจ�าำนวนเงิ
มาชิกกน�นํำามาซื
มาซื้อ้อหุหุ้นน
ผล
นวนเงินนปปันนผลที
ผลที่ส่สมาชิ
นวนสมาชิกกทีที่น่น�ำําเงิเงินนปัปนนผลซื
ประจ�าำปปี
(บาท)
ประจํ
(คน)
(บาท)
2560
1,730
32,796,200.00
2561
1,907
40,693,030.00
2562
1,981
48,028,100.00

13. เรียกเก็บ13.
เงินเรีผ่ยากเก็
นกรมบั
กลางญชีกลาง
บเงินผญาชีนกรมบั
		 สหกรณ์ฯ ได้สหกรณ
สง่ รายการเรี
กเก็บหนียส้ กเก็มาชิ
กที้สมาชิ
เ่ ป็นกข้ทีา่เราชการและลู
กจ้ากงประจ�
ำผ่าาผนกรมบั
ญชีกลาง
ฯ ไดสงยรายการเรี
บหนี
ปนขาราชการและลู
จางประจํ
าน
กรมบัหญารการคลั
ชีกลาง ใหงกโดยตรง
ับกองบริหท�ารการคลั
งโดยตรง
ทําใหสหกรณ
นสมาชิ
ครบถวน
ให้กบั กองบริ
ำให้สหกรณ์
ฯ สามารถเรี
ยกเก็ฯ บสามารถเรี
เงินสมาชิยกเก็
กได้บคเงิรบถ้
วนกไดและสามารถบริ
หาร
หารจัทดธิการเงิ
จัดการเงิและสามารถบริ
นได้อย่างมีประสิ
ภาพนไดอยางมีประสิทธิภาพ
14. การปรับเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดใน
ระเบียบ กําหนดในระเบียบ14. การปรับเพิ่มเงินคาหุนรายเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบใหเปนไปตามเกณฑที่
		 สหกรณ์ได้มกี สหกรณ
ารปรับไเงิดมนีกค่ารปรั
าหุน้ บรายเดื
กให้ตรงตามเกณฑ์
โดยเพิโดยเพิ
ม่ ตามเงิ
นได้นรายเดือน
เงินคาอหุนนของสมาชิ
รายเดือน ของสมาชิ
ก ใหตรงตามเกณฑ
่มตามเงิ
ที่เพิ่มขึ้นไดทุรกายเดื
ปี อเพืนที่อ่เให้
บสหกรณ์ยฯบสหกรณ
ว่าด้วยการถื
หุ้นของสมาชิ
ก พ.ศ.
พิ่มเขึป็้นนทุไปตามระเบี
กป เพื่อใหเปนยไปตามระเบี
ฯ วาดวอยการถื
อหุนของสมาชิ
ก พ.ศ.2555
25 55และ
และ ระเบียบ
วยการถือหุกนของสมาชิ
ก พ.ศ.แก้2555
บที่ 1 2562
พ.ศ. 2562
เพื่อนเปการส่
น งเสริม
สหกรณ์ฯระเบี
ว่าด้ยบสหกรณ
วยการถืฯอหุวา้นดของสมาชิ
พ.ศ. 2555
ไขเพิ่มแกเติไมขเพิฉบั่มเติบมที่ ฉบั
1 พ.ศ.
ทั้งนี้ ทัเพื้งนี่อ้ เป็
การส
ง
เสริ
ม
ให
ส
มาชิ
ก
ออมเงิ
น
และมี
ส
ว

นร
ว
มในการดํ
า
เนิ
น
กิ
จ
การตามหลั
ก
การของสหกรณ
รวมถึ
ง
ยั
ง
เป
ด
โอกาส
ให้สมาชิกออมเงินและมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจการตามหลักการของสหกรณ์ รวมถึงยังเปิดโอกาสให้สมาชิกเพิม่
สมาชิกอเพินมากกว่
่มเงินคาหุานเกณฑ์
รายเดือทนมากกว
าเกณฑ
ที่กําหนดไว
ในระเบียฯบสหกรณ
ที่กําหนดไว
ซึ่ง ่มเงิน
เงินค่าหุ้นใหรายเดื
ี่ก�ำหนดไว้
ในระเบี
ยบสหกรณ์
ตามหลัฯกตามหลั
เกณฑ์กทเกณฑ
ี่ก�ำหนดไว้
ซึ่งการเพิ
การเพิ่มเงินดังกลาวจะทําใหสมาชิกมีเงินออมมากขึ้น และยังไดรับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปนผลสิ้นป
ดังกล่าวจะท�
มากขึำ้นให้
อีกสดมาชิ
วย กมีเงินออมมากขึ้น และยังได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผลสิ้นปีมากขึ้นอีกด้วย
15. การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
		 สหกรณ์อ15.
อมทรั
พย์ฒกนาบุ
รมราชทั
ณฑ์ จ�ำกัด ได้ส่งเสริมให้กรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม
การพั
คลากรสหกรณ
สหกรณ
อ
อมทรั
พ
ย
ก
ณฑ จํนาการเงิ
กัด ไดสนงต่เสริางๆ
มใหกทีรรมการดํ
เนินการและเจ
าหนวายเหลื
ที่ อด้าน
ประชุม สัมมนา และฝึกอบรมร่วมกับองค์กรมราชทั
รหรือสถาบั
่มีวัตถุปาระสงค์
ให้ความช่
ได เขารวมประชุ
ม กสัยภาพของบุ
มมนา และฝกคอบรม
องคกรหรื
นการเงิน้ ความสามารถ
ตางๆ ที่มีวัตถุปเพื
ระสงค
หความ
วิชาการและการพั
ฒนาศั
ลากรรวเป็มกันบการเพิ
่มทัอกสถาบั
ษะ ความรู
่อน�ำใมาพั
ฒนาตนเอง
ชวยเหลือดานวิชาการและ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เปนการเพิ่ม ทักษะ ความรู ความสามารถ เพื่อ
และหน้านํทีา่กมาพั
ารงานให้
มีประสิทธิาภทีาพอยู
่เสมอมีปในปี
เข้าประชุ
สัมมนาร่
มกับกัมสับมหน่
วยงานต่
ฒนาตนเองและหน
่การงานให
ระสิทธิ2563
ภาพอยูได้เสมอ
ในปม2563
ไดเขวาประชุ
มนาร
วมกับกัาบงๆ ดังนี้
หนวยงานตางๆ ดังนี้

ลําดับ
หนวยงานที่จัด
หน่วยงานที่จัด
ที่
1 กรมสงเสริมสหกรณ รวมกับมูลนิธินโยบาย
สาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
2 สํานักงานสหกรณจังหวัดนนทบุรี

3
4

5
6
7
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ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
- สรางธรรมภิบาลสําหรับผูบริหารสหกรณ

- อบรมทางไกล (Video Conference)
แนวปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.
- กฎหมายการฟอกเงินและกฎหมาย
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการราย
สํานักงานปองกันและปราบปราม การฟอกเงิน
- มาตรฐานดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด - การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณออม
ทรัพย
- 7 ประกาศกระทรวงกับการบริหารสหกรณ
ออมทรัพย
สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด - สัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2562
ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
- การบริหารการเงินสหกรณในยุคเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดิจิทัล 4.0
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด
- พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สหกรณออม
ทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด

ผูเขารวม หมาย
(คน) เหตุ
11
1

1
1
2
2
1
19

16. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์มีช่องทางการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ส�ำคัญอย่างรวดเร็ว เช่น การแจ้งสมาชิกขอรับทุนการศึกษาบุตร การปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ
ใหม่ การสรรหากรรมการด�ำเนินการ วันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี การจ่ายเงินปันผลฯ เป็นต้น รวมทั้งได้
เพิ่มช่องทางการติดต่อกับสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกสอบถาม และแนะน�ำการให้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 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�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
เสนอ ที่ประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด					
				
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี  2561  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2561   มีมติเลือกตั้งข้าพเจ้าเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2563 ข้าพเจ้าขอเสนอผลตรวจสอบประจ�ำปีโดยสรุป
ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ				
1.1  เพื่อตรวจสอบการปฎิบัติงานและการควบคุมด้านการบัญชีและการเงิน
1.2  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์
1.3  เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ				
2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
2.3  ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบและมติที่ประชุม
3. การบัญชีและคอมพิวเตอร์				
3.1 สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบทีน่ ายทะเบียนก�ำหนด  ซึง่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ
ธุรกิจ
3.2  การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบนั และมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอที่
จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชี
3.3   ฝ่ายจัดการมีการน�ำเสนอรายงานผลการปฎิบัติงานและข้อมูลทางบัญชีต่อคณะกรรมการ           
ด�ำเนินการอย่างเพียงพอและสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำทุกเดือน
3.4 สหกรณ์ฯ ใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัท  So-at  Solution  จ�ำกัด  โดยใช้เต็มระบบ
ในการประมวลผลเงินให้ก,ู้ เงินรับฝาก,ทุนเรือนหุน้ ,ระบบบัญชีและระบบทะเบียนสมาชิก การประมวลผลของระบบ
ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
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4. การด�ำเนินงาน
			
		
4.1 สมาชิกของสหกรณ์
สมาชิกปกติ สมาชิกสมทบ
รวม
			 สมาชิก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
12,138
730
12,868
เข้าใหม่ระหว่างปี
380
73               453
ออกระหว่างปี
293
34               327
			 สมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
12,225
769
12,994
การรับเข้าและออกจากการเป็นสมาชิก ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการด�ำเนินการตามที่ก�ำหนด
ในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
4.2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร						
ณ วันที่ 30  กันยายน  2563  สหกรณ์ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ดังนี้
									
(บาท)
เงินสด
   
3,751.92
เงินฝากธนาคาร
ออมทรัพย์
    
   
   257,826,485.99
กระแสรายวัน
           1,000.00
257,827,485.99
		 รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร					
257,831,237.91
		 สหกรณ์ฯ เก็บรักษาเงินสดทุกสิ้นวันเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�ำหนด (ไม่เกิน 150,000
บาทต่อวัน)					
							
4.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น					
(บาท)
				
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์
รวม
				
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
		 ยกมา 1 ตุลาคม 2562
260,000,000.00 100,000,000.00
360,000,000.00
ฝากเพิ่มระหว่างปี
200,000,000.00
      0.00
200,000,000.00
ถอนระหว่างปี
410,000,000.00   100,000,000.00
510,000,000.00
		
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2563 50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
		 ผลตอบแทนที่ได้รับระหว่างปี					
6,064,232.86
							

75

4.4 เงินลงทุน						
		 สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (ระยะยาว)  ดังนี้ 		
		 									
(บาท)
					
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
หุ้นบมจ.
รวม
					
แห่งประเทศไทย
สหประกันชีวิต
		 ยกมา 1 ตุลาคม 2562
3,108,500.00
200,000.00
3,308,500.00
ลงทุนเพิ่มระหว่างปี
        15,500.00
      0.00
        15,500.00
ถอนระหว่างปี
     0.00                  0.00
               0.00
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2563 3,124,000.00
200,000.00
3,324,000.00
		 ผลตอบแทนที่ได้รับระหว่างปี 165,201.87
0.00
165,201.87
							
		 การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ
4.5 เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก					
		 4.5.1 ระหว่างปี สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก โดยสรุปตามประเภทดังนี		
้
รายการ
เงินให้กู้ฉุกเฉิน
เงินให้กู้สามัญ
รวม

ปี 2563
จ�ำนวนเงิน
159,075,600.00
4,990,115,400.00
5,149,191,000.00

ปี 2562
จ�ำนวนเงิน
198,726,500.00
3,946,180,700.00
4,144,907,200.00

เพิ่ม(ลด)
จ�ำนวนเงิน
(39,650,900.00)
1,043,934,700.00
1,004,283,800.00

		
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกมียอดคงเหลือ ดังนี้ 		
									
(บาท)
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
  
    30,519,343.00
เงินกู้สามัญ
7,354,787,349.89
รวม			
7,385,306,692.89
		 การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก สหกรณ์ฯ ปฎิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ
		 ตรวจสอบเปรียบเทียบยอดคงเหลือตามรายละเอียดรายตัวกับบัญชีคุมยอด ถูกต้องตรงกัน
		 4.5.2 ลูกหนี้รอการช�ำระ(ลูกหนี้พ้นสภาพ)				
							
ปี 2563
ปี 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
		 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 14,630,416.00 10,358,488.73 4,271,927.27
		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   4,666,256.90    1,638,216.57 3,028,040.33
คงเหลือลูกหนี้รอการช�ำระสุทธิ
9,964,159.10 8,720,272.16 1,243,886.94
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4.6 ทุนเรือนหุ้น 				
(บาท)
				
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รวม
		 ยกมา 1 ตุลาคม 2562
2,924,483,330.00 199,850,360.00 3,124,333,690.00
รับค่าหุ้นเพิ่มระหว่างปี
   323,701,230.00       22,349,570.00 346,050,800.00
สมาชิกลาออก
79,905,550.00
3,255,830.00
83,161,380.00
		
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2563 3,168,279,010.00 218,944,100.00 3,387,223,110.00
						
		 ตรวจสอบเปรียบเทียบยอดคงเหลือตามรายละเอียดรายตัวกับบัญชีคุมยอด ถูกต้องตรงกัน
4.7 เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น								
										
(บาท)
		 เงินรับฝากจากสมาชิก		
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ
รวม
		 ยกมา 1 ตุลาคม 2562
4,045,296.58 2,859,494,603.35 2,863,539,899.93
รับฝากระหว่างปี
       7,011,827.03     820,108,758.68 827,120,585.71
ถอนระหว่างปี
       6,259,264.60     439,826,570.25 446,085,834.85
		
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2563 4,797,859.01 3,239,776,791.78 3,244,574,650.79
		 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 24 เดือน
รวม
		 ยกมา 1 ตุลาคม 2562		
0.00 103,732,835.07 103,732,835.07
เปิดบัญชี
   100,000,000.00
0.00 100,000,000.00
ครบก�ำหนด
       0.00     103,732,835.07 103,732,835.07
ยอดคงเหลือ 30 กันยายน 2563 100,000,000.00
0.00 100,000,000.00
		 - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ�ำกัด จ�ำนวน 103,732,835.07 บาท
ครบก�ำหนด 17 กันยายน 2563 ปิดบัญชีแล้ว						
		 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ำกัด เปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ 100.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ระยะเวลา 12 เดือน ครบก�ำหนดวันที่ 26 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ฯ รับฝาก
จากสมาชิกและสหกรณ์อื่นเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากที่สหกรณ์ฯ ถือใช้				
		 - สหกรณ์ฯ ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยต่อเดือนได้ในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละหนึ่งของยอด
เงินฝากทัง้ หมด (ร้อยละ 8.51) เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ ด้วยเรือ่ งก�ำหนดอัตราการ
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์						
		 - ตรวจสอบเปรียบเทียบยอดคงเหลือตามรายละเอียดรายตัวกับบัญชีคุมยอด ถูกต้องตรงกัน
					

77

4.8 ทุนส�ำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 			
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ลดลง
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
1 ตุลาคม
30 กันยายน
2562
2563
ทุนส�ำรอง
322,251,255.73 33,044,414.74
-    355,295,670.47
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ						
-  ทุนสาธารณประโยชน์
4,908,203.44 3,000,000.00 4,930,655.00 2,977,548.44
-  ทุนรักษาระดับเงินปันผล
2,240,504.03
-   
-    2,240,504.03
  -  ทุนสวัสดิการ
1,012,350.00 10,000,000.00 8,346,000.00 2,666,350.00
  -  ทุ
   
นศึกษาอบรม
1,595,111.70
-    1,595,111.70
-  ทุนเพื่อขยายกิจการ
10,000,000.00 9,000,000.00
-    19,000,000.00
รายการ

ทุนส�ำรองและทุนสะสมทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของปี 2562 และมติที่ประชุมใหญ่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การใช้จ่ายทุนสะสมตามข้อบังคับ,ระเบียบและอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์ฯถือใช้และมีการอนุมัติจากคณะกรรมการด�ำเนินการทุกครั้ง
5. ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์					
รายละเอียด
รายได้สุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ			

เพิ่มขึ้น

30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนเงิน

453,323,169.38
135,944,698.52
317,378,470.86

40,362,324.99 9.77
17,493,110.12 14.77
22,869,214.87 7.77

412,960,844.39
118,451,588.40
294,509,255.99

ร้อยละ

ในรอบปีบญ
ั ชี สหกรณ์ฯ มีการจ่ายจริงเกินงบประมาณทีต่ งั้ ไว้บางบัญชีแต่เมือ่ ถัวจ่ายทุกหมวดแล้ว
ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 						
การใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ และมีการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ		
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6. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ					
การปฎิบัติงานทางการเงิน   การบัญชี   การรับฝากและเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก   ส่วนใหญ่ถูกต้อง  
เรียบร้อยมีข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย  ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินการ  ตลอดจนผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกท่านที่
อ�ำนวยความสะดวกในการปฎิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้า
     จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ
						
						
						
				
                                                                   (นายเนาวรัตน์  สงวนกิจพัฒนา)
                              ผู้ตรวจสอบกิจการ
                              24  ตุลาคม  2563

มติที่ประชุม

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
                                               28 ตุลาคม 2563
เรียน นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์ ผู้สอบบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็น
ไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะ
เป็น ดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำงบ
การเงิน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด และมีหน้าทีน่ ำ� เสนองบการ
เงินต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
1.2 งบการเงินไม่มกี ารแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึง่ รวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่างๆ
1.3 ข้อสมมติที่ส�ำคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก
หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
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1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผย
ได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส�ำคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดย
รวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดท�ำเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้
1.7 ไม่มรี ายการผิดปกติทเี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส�ำคัญต่องบการเงิน
1.8 ได้มีการลดราคาสินค้าคงเหลือลง ให้เท่ากับราคาที่คาดว่าจะจ�ำหน่ายได้หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ส�ำหรับสินค้าล้าสมัยขายไม่ออกหรือช�ำรุด และไม่มีสินค้าคงเหลือที่แสดงราคาไว้สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (ถ้ามี)
1.9 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัด
ใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
1.10 สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและอาจเกิดขึน้ ใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับหลักประกันทัง้ หมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้
แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน
1.11 นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์ใดเกิดขึน้ หรือ ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
1.12  สหกรณ์ได้สง่ มอบรายงานต่างๆ เกีย่ วกับลูกหนีเ้ งินกู้ ลูกหนีอ้ นื่ เงินฝากสหกรณ์อนื่ ประวัตกิ ารช�ำระ
หนีแ้ ละการผิดนัดช�ำระของลูกหนีด้ งั กล่าวแก่ทา่ นแล้วอย่างครบถ้วน หนีส้ งสัยจะสูญทีเ่ กิดขึน้ จากการให้สนิ เชือ่ หนี้
อย่างอื่น การฝากเงินสหกรณ์อื่น ได้ถูกค�ำนวณโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ หรือค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
และได้น�ำมาบันทึกบัญชีและ/หรือเปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน
1.13 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ได้มีการตีราคาหรือวัดมูลค่าโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ
หรือค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สหกรณ์ได้น�ำมาบันทึกบัญชี และ/
หรือเปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน

ทั้งหมด

2. การให้ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจ�ำเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จ�ำกัด
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมดซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระ
ส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
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2.6  สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ป็นผลจากการประเมินความเสีย่ งเรือ่ งการทุจริตทีม่ ผี ลต่อการแสดง
งบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
2.7  สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึง่ เกีย่ วข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตทีส่ หกรณ์ทราบและ
ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทส�ำคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากหน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต ด้านบริหาร ด้านการปฏิบัติการ หรือด้านการเงินการ
บัญชี หรือ อันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง
การถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า ซึง่ ควรจะได้นำ� มาพิจารณาเปิด
เผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
                                                                     ขอแสดงความนับถือ
			

                                         (นายธนพัฒน์   จันทรปรรณิก)
                          รองประธานกรรมการท�ำหน้าที่แทนประธานกรรมการ
                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด

			
                                                     (นางพรทิพย์   โชคสมัย)                                                  
                                                      ผู้จัดการ
                                     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563

จากผลการด�ำเนินงานในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน
317,378,470.86
บาท คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรก�ำไรสุทธิตามเงื่อนไข
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาแลว เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิตามเงื่อนไข ในขอบังคับสหกรณ ขอ 24 เพื่อเสนอตอที่
ในข้ประชุ
อบัมงใหญ
คับสสหกรณ์
ข้อ 24 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ดังต่อไปนี้
ามัญประจําป 2563 ดังตอไปนี้
จากผลการดําเนินงานในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด มีกําไรสุทธิ จํานวน 317,378,470.86 บาท

รายการ
- ทุนสํารอง(ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)

กําไรสุทธิประจําป 2563
%

กําไรสุทธิประจําป 2562

317,378,470.86

%

294,509,255.99

11.14

35,369,099.36 11.21

33,044,414.74

0.01

30,000.00 0.01

30,000.00

ยอดสะสม ณ.กย.63 = 355,295,670.47 บาท )
- คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ(ไมเกินรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ
แตไมเกิน 30,000.00 บาท)
- เงินปนผลตามหุน(ไมเกินรอยละ 10 ตามกฎกระทรวง)

66.93 6.60% 212,429,554.00 66.44 6.60% 195,672,702.00

- เงินเฉลี่ยคืน(ตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู

13.64 9.80%

43,297,817.50 13.52 9.80%

39,816,139.25

ไดชําระแกสหกรณในระหวางป)
- โบนัสกรรมการและเจาหนาที(่ ไมเกินรอยละ 10

1.34

4,252,000.00 1.34

3,946,000.00

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

1.58

5,000,000.00 1.02

3,000,000.00

2.52

8,000,000.00 3.40

10,000,000.00

2.84

9,000,000.00 3.06

9,000,000.00

100.00

317,378,470.86 100.00

ของกําไรสุทธิ)
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล(ไมเกินรอยละ 2
แหงทุนเรือนหุน ณ วันสิ้นป = 3,387,223,110.00 บาท
ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 2,240,504.03 บาท )
- ทุนเพื่อการศึกษาอบรม(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)
ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 1,595,111.70 บาท )
- ทุนสาธารณประโยชน(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)
ยอดคงเหลือ ณ.กย.63=2,977,548.44 บาท )
- ทุนสวัสดิการ(ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ)
ยอดคงเหลือ ณ.กย.63=2,666,350.00 บาท)
-ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ.กย.63 = 19,000,000.00 บาท)
รวมประมาณการจัดสรรกําไร

การวิเคราะหอัตราดอกเบี้ยเงินกู ในป 2563 หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกไดรับ เปนดังนี้

294,509,255.99

การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปี 2563 หลังจากหักเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับ เป็นดังนี				
้
รอยละ
6.50 ตอป
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ เฉลี่ยตลอดปี 		
ร้อยละ			
6.50 ต่อปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก (รอยละ 9.80 ของดอกเบี้ยเงินใหก)ู
0.64 ตอป
หัก เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก (ร้อยละ 9.80 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้)			
0.64 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกูสุทธิ ในป 2563 คงเหลือ
รอยละ
5.86 ตอป
อัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้สุทธิ ในปี 2563 คงเหลือ
ร้อยละ			
5.86 ต่อปี
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อัตราดอกเบี้ยเงินใหสมาชิกกู เฉลี่ยตลอดป

การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี							
้
1. เป็นของสมาชิกสหกรณ์ 		
ร้อยละ 80.57 ของก�ำไรสุทธิ			
		 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 ของก�ำไรสุทธิ			
		 2.1 ทุนส�ำรอง (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 ของก�ำไรสุทธิ				
		 - โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 1.34)				
4,252,000.00 บาท
													
4 เป็นของสหกรณ์			
ร้อยละ 2.84 ของก�ำไรสุทธิ				
		 - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ (ร้อยละ 2.84)		
		
9,000,000.00 บาท
5. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 		
ร้อยละ 0.01
								

ของก�ำไรสุทธิ
30,000.00 บาท
รวม 317,378,470.86 บาท

กราฟแสดงการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2563
2.84 %

1.34 %

15.24 %

0.01 %
80.57 %

มติที่ประชุม
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เสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ

เป็นของสมาชิก 80.57 %
เป็นทุนต่างๆของสมาชิก 15.24 %
เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 1.34 %
เป็นของสหกรณ์ 2.84 %
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 0.01%

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 11 วรรคแรก ก�ำหนดไว้ว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืม
หรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดไว้ดังว่านี้ต้องได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
ประกอบกับ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 ดังนี้
ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์
     7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปส�ำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�ำระแล้วรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์ตามงบ
ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
7.2.2 ก�ำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค�ำนวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตาม
ประเภทของสหกรณ์ ดังนี้
(1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5
เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์
ข้อ 8 วิธปี ฏิบตั ิ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นำ� เสนอวาระการก�ำหนดวงเงินการกูย้ มื ของสหกรณ์
ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่ว่าจะ
เป็นการก�ำหนดวงเงินสูงกว่าหรือต�่ำกว่าหรือเท่ากับปีก่อนให้สหกรณ์ยื่นเสนอขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ประชุมใหญ่ หากสหกรณ์ใดไม่ยนื่ ขอความเห็นชอบภายในก�ำหนดเวลา ให้ถอื เป็น
ข้อบกพร่องที่นายทะเบียนสหกรณ์จะต้องสั่งการให้คณะกรรมการด�ำเนินการยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นไปตาม
มติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป

ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ มีรายละเอียด ดังนี้
1. มีทุนเรือนหุ้น              จ�ำนวน 3,387,223,110.00 บาท
2. มีทุนส�ำรองของสหกรณ์ จ�ำนวน   355,295,670.47 บาท
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์   สามารถก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันได้สูงสุด จ�ำนวน  5,613  

ส�ำหรับวงเงินกู้ยืม ประจ�ำปี 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ได้ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน  800 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 2564 เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ด้วยความ
คล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 พิจารณาก�ำหนดวงเงินกูย้ มื   ประจ�ำปี 2564 เป็น
เงินจ�ำนวน 800 ล้านบาท
		เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
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เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด ในก้าวย่างต่อไปอย่างมัน่ คง
ตามรากฐานและแนวทางที่ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารในอดีตจวบจนปัจจุบันได้ริเริ่ม ดำ�เนินการ พัฒนาและส่งเสริมมา
โดยตลอด ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงและเข้มแข็ง เป็นที่
พึ่งทางการเงินให้แก่สมาชิกต่อไปอย่างยั่งยืน สหกรณ์ฯ จึงได้กำ�หนดแผนกลยุทธ์ และภารกิจต่างๆ ไว้ ดังนี้
แผนกลยุทธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2563 - 2565
-------------------------วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์แห่งธรรมาภิบาล การเงินเข้มแข็ง การบริหารโปร่งใส พัฒนาก้าวไกลสู่ประเทศไทย 4.0
เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำ�กัด ได้กำ�หนด
ภารกิจไว้ 4 ประการ ดังนี้
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ภารกิจที่ 1

สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมาชิกและองค์กร

ภารกิจที่ 2

พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล

			

และพัฒนาสู่ ประเทศไทย 4.0

ภารกิจที่ 3

เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก

ภารกิจที่ 4

ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม

ภารกิจที่ 1

สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงแก่สมาชิกและองค์กร (5 กลยุทธ์)

กลยุทธ์ที่ 1

กระตุ้นให้สมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำ�หนด และเปิดโอกาสให้สมาชิก
ถือหุ้นมากกว่าเกณฑ์ตามที่สหกรณ์กำ�หนดได้ รวมถึงสร้างสิ่งจูงใจให้สมาชิกถือหุ้นต่อเนื่องใน
ระยะยาว (1 โครงการ)

แผนงาน/โครงการ

1. โครงการรณรงค์		 1. จัดท�ำเอกสารเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกถือหุ้น		
ให้สมาชิกเห็นถึงความ
รายเดือนตาม		
ส�ำคัญของการออมโดย
เกณฑ์ มากกว่า		
การถือหุ้นไว้กับสหกรณ์
เกณฑ์และรณรงค์
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่
ให้ถือหุ้นอย่าง
จะได้รับสวัสดิการที่
ต่อเนื่อง (แม้จะ		
มากกว่า
ครบก�ำหนดที่		 2. เมื่อถึงช่วงเวลาที่สมาชิก
สามารถงดส่งค่า		
จะได้ปรับเงินเดือนขึ้น
หุ้นได้)
ประจ�ำปี ให้ส่งเอกสาร
แจ้งให้สมาชิกทราบว่า
สมาชิกจะต้องออมค่า
หุ้นเพิ่ม ตามเกณฑ์ที่
สหกรณ์ก�ำหนด

กลยุทธ์ที่ 2
แผนงาน/โครงการ
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนให้
ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

กิจกรรม

สมาชิกอย่างน้อย
3% ของจ�ำนวน
สมาชิกทั้งหมด
ส่งค่าหุ้นมากกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล

-

ทุกปี

ด�ำเนินการแล้ว

ด�ำเนินการแล้ว

เพิ่มจำ�นวนสมาชิก (1 โครงการ)
กิจกรรม
ส่งตัวแทนเจ้าหน้าที่
ออกเชิญชวนและรับ
สมัครข้าราชการบรรจุ
ใหม่ ให้สมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

จำ�นวน 80% ของ
ข้าราชการที่บรรจุ
ใหม่ สมัครเข้าเป็น
สมาชิก

-

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ
ทุกปี

ผล
ด�ำเนินการแล้ว
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กลยุทธ์ที่ 3

ขยายฐานการรับฝากเงินไปยังสมาชิกและสมาชิกสมทบทัว่ ประเทศ รวมทัง้ พัฒนารูปแบบหรือ
ผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินฝากของสหกรณ์ให้หลากหลาย (1 โครงการ)

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล

1. โครงการเงิน
รับฝากรายเดือน 		
โดยหักจาก
เงินเดือน

1.รณรงค์ให้สมาชิกเปิด
บัญชีเงินฝากกับ		
สหกรณ์
2. ประชาสัมพันธ์ให้		
สมาชิกทราบ
3. คัดเลือกหน่วยงาน
น�ำร่องเพื่อจัดประกวด
หน่วยงานแห่งการออม
ดีเด่น

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

-

ทุกปี

ด�ำเนินการแล้ว

118

ด�ำเนินการแล้ว
ด�ำเนินการแล้ว

กลยุทธ์ที่ 4
แผนงาน/โครงการ

จัดโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมอยู่เสมอ (3 โครงการ)
กิจกรรม

1.โครงการจัดท�ำแผน 1. แต่งตั้งคณะท�ำงาน
ควบคุมภายในและ
เพื่อจัดท�ำแผน		
การบริหารความ		
ควบคุมภายในและ
เสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
2. คณะท�ำงานศึกษา
รายละเอียด และจัด
ท�ำแผนควบคุม		
ภายในและการ		
บริหารความเสี่ยง
2. โครงการบริหาร
การเงินของ
สหกรณ์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

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

-

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 1. สหกรณ์ฯ มี
บริหารเงินขอสหกรณ์
คณะกรรมการ		
จากกรรมการด�ำเนินการ
บริหารเงินของ		
เพื่อให้มีหน้าที่		
สหกรณ์
พิจารณาและเสนอ
2. สหกรณ์ฯ มี
แนวทางในการบริหาร
คณะท�ำงาน
เงิน สภาพคล่อง รวม
ด้านการบริหาร		
ทั้งแผนงานทางการเงิน
เงิน
และการลงทุนต่อ
คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่		
สหกรณ์ เป็น
คณะท�ำงานด้านการ
บริหารเงิน เพื่อศึกษา
รายละเอียด ข้อมูลและ
นโยบายด้านการเงินต่อ
คณะกรรมการบริหาร
เงิน

3. โครงการปรับปรุง		 1. ปรับปรุงเพดานวงเงิน มีการปรับปรุง
การให้กู้เงินและระยะ หลักเกณฑ์การ
บริการ สินเชื่อ		
เวลาการช�ำระเงินของ ให้สินเชื่อ
ประเภทต่างๆ ให้		
เงินกู้ประเภทต่างๆ
เหมาะสมกับฐานะ
การเงินของ		 2. วิเคราะห์และจัดเก็บ
ความต้องการและความ
สหกรณ์และสภาพ
พึงพอใจในการจัด
เศรษฐกิจใน		
สินเชื่อประเภทต่างๆ
ปัจจุบัน

-

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล

ด�ำเนินการแล้ว
มีการ
ทบทวนแผน
อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง
ด�ำเนินการแล้ว

ปี 2563

ด�ำเนินการแล้ว

ด�ำเนินการแล้ว

-

ปี 2563

ด�ำเนินการแล้ว

ด�ำเนินการแล้ว
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กลยุทธ์ที่ 5
แผนงาน/โครงการ
1.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ที่ดินของ
สหกรณ์

2. โครงการสะสมทุน
เพื่อก่อสร้าง
ส�ำนักงานสหกรณ์
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การบริหารจัดการที่ดินของสหกรณ์ (2 โครงการ)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ระยะเวลา
ผล
ประมาณ ดำ�เนินการ
1. แต่งตั้งคณะท�ำงาน/
จ�ำนวน
สหกรณ์ฯ ปรับปรุง
ปี 2563 คณะกรรมการ
อนุกรรมการด้านการ
พิจารณาแล้วให้
ภูมิทัศน์ที่ดิน ถมดิน 3,000,000.บริหารจัดการที่ดิน เพื่อ ล้อมรั้วและท�ำป้าย
ชะลอการ
บาท
พิจารณาแผนการ
ด�ำเนินการตาม
เรียบร้อย
บริหาร จัดการที่ดิน
แผนงานนี้ไว้ก่อน
2. ถมดิน และปรับปรุง
(โดยไม่มีการเบิก
ภูมิทัศน์โดยรอบที่ดิน
จ่ายงบประมาณ
3. ล้อมรั้ว
ที่ตั้งไว้)
4. ท�ำป้าย
คณะท�ำงาน/อนุกรรมการ
ด้านการบริหารจัดการที่ดิน
พิจารณาจัดท�ำแผนการ
ก่อสร้างส�ำนักงาน และการ
สะสมทุนเพื่อก่อสร้าง
ส�ำนักงาน

สหกรณ์ฯ มีแผนการ
บริหารจัดการที่ดิน
เสนอให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2564
พิจารณา

-

ปี 2563

คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็น
ควรสะสมทุนเพื่อ
ขยายกิจการให้
เพียงพอก่อน
โดยจัดสรรจาก
ก�ำไรสุทธิ
ประมาณ 3%
จนกว่าจะมี
จ�ำนวนเงินเงินทุน
สะสมเพื่อขยาย
กิจการมากพอ
จ�ำนวนที่
คณะกรรมการ
ในปีนั้นจะเห็น
ควร

ภารกิจที่ 2
กลยุทธ์ที่ 1
แผนงาน/โครงการ

พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0
(11 กลยุทธ์)
เสริมสร้างสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาวตามหลักธรรมาภิบาล (3 โครงการ)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

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

กรรมการเข้าร่วมประชุม/
กรรมการ
อบรม/ สัมมนา เกี่ยวกับการ ดำ�เนินการ
บริหารสหกรณ์ตามหลักธรรมา- ทุกคน
ภิบาล ที่หน่วยงานต่างๆ
ได้จัดขึ้น

2.โครงการส่งเสริมให้
กรรมการเข้าร่วม		
การประชุม 		
สัมมนาหรือเข้ารับ
การอบรม

สนับสุนนให้กรรมการเข้า
ร่วมประชุม สัมมนา หรือ
อบรมตามที่หน่วยงานต่างๆ
ได้จัดขึ้น ในเรื่องที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารงาน
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ
อย่างน้อย
10%

งบ
ประมาณ
ค่าลงทะเบียน
ในวงเงินไม่เกิน
150,000.- บาท

ไม่เกินงบประมาณ
ในหมวดค่า
ฝึกอบรมกรรมการ
เจ้าหน้าที่ของ
แต่ละปี

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล

ปี 2563 ด�ำเนินการแล้ว

ทุกปี

ด�ำเนินการแล้ว

3. โครงการสัมมนา		
สนับสุนนให้ผู้จัดการและ
ผู้จัดการและ ไม่เกินงบประมาณ ทุกปี ด�ำเนินการแล้ว
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เข้าร่วม เจ้าหน้าที่ อย่าง ในหมวดค่า
เพื่อสร้างความรู้		 ประชุม สัมมนา หรืออบรม
น้อย 50%
ฝึกอบรมกรรมการ
ความเข้าใจและรับ ในหัวข้อหรือหลักสูตรที่เหมาะ
เจ้าหน้าที่ของ
ทราบบทบาท		 สมกับหน้าที่ เพื่อประโยชน์ใน
แต่ละปี
หน้าที่ เพื่อบรรลุ		 การนำ�กลับมาปฏิบัติงานสหกรณ์
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย เพื่อบรรลุตัวชี้วัด/เป้าหมายของ
ของสหกรณ์ตาม		 สหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล
ในปีบัญชี 2563 มีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้สอย รายการฝึกอบรมกรรมการและเจ้าหน้าที่ จำ�นวน 130,220.- บาท
และค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ จำ�นวน 3,670.- บาท
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กลยุทธ์ที่ 2
		
แผนงาน/โครงการ

จัดให้มีระบบงานด้านสารบรรณและระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นระบบ
(3 โครงการ)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

1. โครงการพัฒนา		
ระบบงาน		
สารบรรณ

1. ศึกษาและจัดหา 		
ระบบงานสารบรรณ
เพื่อน�ำมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานสหกรณ์

มีระบบงาน
สารบรรณใช้ใน
การปฏิบัติงาน

2.โครงการ 5 ส.

1. จัดให้มีการจัดเก็บ
เอกสารและสถานที่
ท�ำงานให้สะอาด
เรียบร้อย และสวยงาม
อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

3. โครงการพัฒนา		
ระบบการจัดเก็บ		
ข้อมูลและเอกสาร
ของสหกรณ์

1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่		
สหกรณ์ เป็น
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคัดแยก
เอกสาร เพื่อเสนอขอ
อนุมัติท�ำลาย ส่วน
เอกสารที่ต้องเก็บรักษา
ตามระเบียบให้จัดเก็บ
เป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน
เป็นระเบียบ และ
ปลอดภัย
2. ศึกษาและจัดหา ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลและ
เอกสารส�ำคัญของ
สหกรณ์
3. จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์
อันเกี่ยวเนื่องกับการ
ใช้งานระบบการจัดเก็บ
เอกสาร
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งบ
ระยะเวลา
ประมาณ ดำ�เนินการ
ในวงเงิน
200,000.บาท

ปี 2563

มีการทำ�กิจกรรม
5 ส. อย่างน้อยเป็น
ประจำ�ทุกเดือน

-

ทุกปี

มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและเอกสาร
ของสหกรณ์
พร้อมทั้งอุปกรณ์
เกี่ยวเนื่องในการใช้
งานระบบ

ในวงเงิน
400,000.บาท

ปี 2563
2564

ผล
ดำ�เนินการแล้ว
มีค่าใช้จ่ายของ
โปรแกรมระบบ
งานสารบรรณ
จำ�นวน 170,000.บาท
ด�ำเนินการแล้ว

ดำ�เนินการ
กิจกรรมตาม
ข้อ 1 แล้ว โดน
ยังไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณของ
ปี 2563

ยังไม่ได้
ด�ำเนินการ
ยังไม่ได้
ด�ำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 3

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ได้รับการศึกษาและฝึกอบรม (2 โครงการ)

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

1. โครงการส่งเสริม		
ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรมใน		
หลักสูตรที่เหมาะสม
กับหน้าที่

สนับสุนนให้ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เข้า
ร่วมประชุม สัมมนา หรือ
อบรมในหัวข้อหรือหลักสูตร
ที่เหมาะสมกับหน้าที่ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
สหกรณ์

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์อย่างน้อย
25% ได้เข้ารับ
การอบรม

2. โครงการศึกษา
ดูงานสหกรณ์หรือ
สถาบันการเงินอื่น

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่น
เพื่อรับทราบการดำ�เนินงาน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเพื่อสร้างมิตรภาพใน
การเชื่อมโยงองค์กร

ศึกษาดูงานสหกรณ์
ไม่เกิน
ออมทรัพย์หรือ
10,000.- บาท
สถาบันการเงินอื่น
ต่อครัง้
อย่างน้อย 1 ครั้ง

กลยุทธ์ที่ 4
		

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ไม่เกินงบประมาณ ทุกปี
ในหมวดค่าฝึก
อบรมกรรมการ
เจ้าหน้าที่ของ
แต่ละปี

ผล
ด�ำเนินการแล้ว

ปี 2563 ดำ�เนินการ
แล้ว โดยไม่
เบิกจ่ายงบ
ประมาณ

ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของสหกรณ์ รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะได้ (4 โครงการ)

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

1. โครงการสัมมนา
สมาชิกสัญจร
หรือโครงการ
คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
พบปะสมาชิก
เพื่อสร้างความ
เข้าใจและรับ
ทราบบทบาท
หน้าที่ เพื่อ
บรรลุ ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย
ของสหกรณ์

จัดทำ�โครงการสัมมนา
สมาชิกสัญจร หรือ
โครงการคณะกรรมการ
ดำ�เนินการพบปะสมาขิก
หรือสมาชิกสัมพันธ์ หรือ
ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่ง
ส่งเสริมให้สมาชิกมีความ
รู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
และเปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้พบปะกัน รวมถึงได้
พบปะคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ เพื่อแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และ
รับฟังข้อเสนอแนะ

1.จัดสัมมนา
อย่างน้อย 1
โครงการ
2.ต้องมีสมาชิก
ได้ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 80
คน
3.สมาชิกต้องมา
จากหลากหลาย
หน่วยงาน ไม่
น้อยกว่า 8 แห่ง

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ค่าใช้จ่ายใน ปีละ 1 ครั้ง
การจัดสัมมนา
ในวงเงิน ปี
ละ 500,000
บาท
จ่ายจากหมวด
ค่าสัมมนา
สมาชิกสัญจร

ผล
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
คณะกรรมการจึงได้
พิจารณาเปลี่ยนจาก
การจัดสัมมนาสมาชิก
สัญจร เป็นการมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภค
และครุภัณฑ์ ที่บ้านพัก
คนชรา คลอง 5 และ
สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนรังสิต โดยใช้งบ
ประมาณไปจำ�นวน
107,710.- บาท แบ่ง
เป็นของบริจาค จำ�นวน
100,000.- บาท และ
ค่าใช้จ่ายอื่น จำ�นวน
7,710.- บาท
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แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล

2. โครงการจัดท�ำ		 จัดทำ�คู่มือการติดต่อ
คู่มือการติดต่อ		 สหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เพื่อให้		 ของเรือนจำ�/ทัณฑสถาน
เจ้าหน้าที่ของ		 สามารถให้คำ�แนะนำ�ใน
เรือนจ�ำ/		 เบื้องต้นกับสมาชิกในเรื่อง
ทัณฑสถาน 		 สหกรณ์ได้
สามารถให้
ค�ำแนะน�ำใน		
เบื้องต้นกับ		
สมาชิกในเรื่อง		
สหกรณ์ได้

ปี 2564
เจ้าหน้าที่
ในวงเงิน
ของเรือนจำ�
30,000.- บาท
และทัณฑสถาน
ได้รับคู่มือการ
ติดต่อสหกรณ์

ยังมิได้ดำ�เนินการ

3. โครงการเผยแพร่ 1. จัดท�ำแผ่นพับ V.D.O
ข่าวสารและ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ความรู้ด้าน
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยว
สหกรณ์แก่
กับสหกรณ์ เช่น
สมาชิก
การออมเงิน เงินฝาก
สหกรณ์ ประโยชน์ของ
การออมหุ้น และการ
เป็นสมาชิก		
สหกรณ์ฯ เป็นต้น
2. เผยแพร่ให้กับเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานต่างๆ
ผ่านการประชุม
ประจ�ำเดือนของ
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน

มีแผ่นพับ
ในวงเงิน ปี 2563 V.D.O หรือสื่อ 100,000.- บาท 2564
อิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่เรื่อง
การออม
เงิน และ
ประโยชน์ของ
การเป็นสมาชิก
สหกรณ์ จัดส่ง
ให้เรือนจำ�และ
ทัณฑสถานทั่ว
ประเทศ

เริ่มดำ�เนินการแล้ว
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
ซึ่งยังไม่ได้เบิกจ่าย
งบประมาณในปี 2563
แต่อย่างใด

4. โครงการสัมมนา จัดทำ�โครงการสัมมนา
เพื่อให้ความรู้ หรือการให้ความรู้ เกี่ยว
ความเข้าใจเกี่ยว กับกฎหมาย ข้อบังคับ
กับกฎหมาย
และระเบียบแก่สมาชิก
ข้อบังคับและ
ระเบียบ

สมาชิก
อย่างน้อย80
คน ได้รับการ
อบรม/เข้าร่วม
สัมมนา เกี่ยว
กับกฎหมาย
ข้อบังคับ
และระเบียบ
สหกรณ์
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-

ปี 2563

เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา จึง
มิได้มีการพิจารณาจัด
อบรมดังกล่าว

กลยุทธ์ที่ 5

พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานต่างๆ (1 โครงการ)

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล

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

ทบทวนโครงสร้างและ
หรือการแต่งตั้ง
คณะกรรมการย่อย
คณะอนุกรรมการต่างๆ
หรือคณะทำ�งาน เพื่อให้
ความเหมาะสม และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
แก่การบริหารงานสหกรณ์

มีการแบ่งหน้าที่ใน
กรรมการย่อยแต่ละ
คณะอย่างเหมาะสมชัดเจน และ
กรรมการทุกคนได้
รับมอบหมายหน้าที่
ในด้านที่ตรงกับ
ศักยภาพของตน

-

ทุกปี

ด�ำเนินการแล้ว

กลยุทธ์ที่ 6
แผนงาน/โครงการ

พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างฝ่ายจัดการ (1 โครงการ)
กิจกรรม

1.โครงการศึกษา		 1.จัดท�ำรายละเอียดและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปรับปรุงโครงสร้าง
ของงานที่เจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการ ให้		
แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
เหมาะสม 		
สอดคล้องและ		 2.จัดท�ำรายละเอียดงาน
สามารถรองรับงาน
ของสหกรณ์ทั้งระบบ
ของสหกรณ์ได้		
ทั้งงานประจ�ำทีแ่ ต่ละ
อย่างมี			
ฝ่ายรับผิดชอบ
ประสิทธิภาพ
และงานตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
3. ประเมินศักยภาพและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล

1.มีรายละเอียดและ
หน้าที่ความรับผิด-		
ชอบของงานของ		
เจ้าหน้าที่ครบ		
ถ้วนทุกคน
2.มีรายละเอียดงาน		
ของสหกรณ์ทั้ง		
ระบบ ทั้งงาน		
ประจ�ำที่แต่ละฝ่าย
รับผิดชอบ และ		
งานตามนโยบาย		
ของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
3.เจ้าหน้าที่ผ่านการ
ประเมินศักยภาพ
และสามารถ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของตนได้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

-

ทุกปี

ด�ำเนินการแล้ว

ด�ำเนินการแล้ว

ด�ำเนินการแล้ว
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กลยุทธ์ที่ 7
			

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและการสื่อสาร
เพื่อก้าวสู่ ประเทศไทย 4.0 (6 โครงการ)

แผนงาน/
โครงการ
1. โครงการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงาน
และการให้
บริการแก่
สมาชิก

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย
มีการพัฒนา
1. ศึกษาและพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ ทั้งระบบ ระบบงานใหม่ๆ
งานสหกรณ์และโปรแกรม ของสหกรณ์
ใหม่ๆ ที่จะสามารถน�ำมา
พัฒนางานสหกรณ์ให้ทัน
สมัยขึ้น รวมถึงเพื่อ
พัฒนาการให้บริการแก่
สมาชิกให้สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นและ
สมควรแก่การพัฒนางาน
สหกรณ์

2. โครงการ
ศึกษาและ
พัฒนาระบบ
เว็บไซต์และ
ระบบข้อมูล
สมาชิก

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

1.พัฒนาเว็บไซต์ ในวงเงินไม่เกิน ปี 2563 - ยังไม่ได้
2,000,000.และระบบข้อมูล
2565 ด�ำเนินการ
บาท
สมาชิก ให้สมาชิก
สามารถท�ำหรือ
ติดตามธุรกรรมกับ
สหกรณ์ได้
2.มีสมาชิกลง
ทะเบียนเข้าใช้
ระบบข้อมูลสมาชิก
ไม่น้อยกว่า 5,000
คน

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

1. ภายในปี 2565
ต้องไม่มีการจัด
ส่งใบเสร็จรับเงิน
ให้กับสมาชิกใน
กลุ่ม เรือนจ�ำ/
ทัณสถาน/
ส�ำนัก/กอง
2. ภายในปี 2565
ต้องลดการจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้
กับสมาชิกที่เป็น
ข้าราชการ
บ�ำนาญ

3. โครงการส่ง
เสริมให้
สมาชิกรับใบ
เสร็จรับเงิน
ผ่านระบบ
ข้อมูลสมาชิก
ของเว็บไซต์
สหกรณ์
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ
ในวงเงิน
ไม่เกิน
500,000.บาท

ระยะเวลา
ผล
ดำ�เนินการ
ปี 2563 - ดำ�เนินการแล้ว โดย
2565 ไม่มีการเบิกจ่ายงบ
ประมาณของปี 2563

ยังไม่ได้
ด�ำเนินการ

ด�ำเนินการแล้ว

-

ปี 2563 - ดำ�เนินการแล้ว
2565 โดยในปี 2564 ได้
ยกเลิกส่งใบเสร็จ
รับเงินให้กับสมาชิก
เรือนจำ�/
ทัณฑสถาน แล้ว
ด�ำเนินการแล้ว

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

4. โครงการพัฒนา		 1. พัฒนาแอพพลิเคชั่น
แอพพลิเคชั่นไลน์
ไลน์สู่ Line Official
สู่ Line Official 		 2. พัฒนาช่องทางการให้
และแบ่งช่อง		
ข้อมูลและสอบถาม
ทางการให้ข้อมูล		
ข้อมูลด้านต่างๆ เป็น
และสอบถาม เป็น
ฝ่ายต่างๆเพื่อความ
ฝ่ายต่างๆเพื่อ		
ชัดเจน เช่น ไลน์ฝ่าย
ความชัดเจน
สินเชื่อ เพือ่ สอบถาม
ด้านการกู้เงิน, ไลน์ฝ่าย
การเงิน เพื่อสอบถาม
ด้านการฝากถอน
เป็นต้น

		 มีการแบ่งช่องทางการให้
บริการสอบถามข้อมูลทาง
ไลน์ เป็นฝ่ายต่างๆ

ศึกษาและพัฒนาระบบ
การเปิดเผยและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
เพื่อนำ�มาพัฒนาเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารแก่สมาชิกมาก
ยิ่งขึ้น

มีช่องทางการเปิดเผย
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า
10 ช่องทาง

5. โครงการศึกษา		
และส่งเสริมให้มี		
การเปิดเผยและให้
บริการข้อมูล		
ข่าวสารแก่สมาชิก
กรรมการ
เจ้าหน้าที่ และผู้มี
ส่วนได้เสีย รวม		
ทั้งการสรุปและ		
ประเมินผลเสนอ		
คณะกรรมการ		
ด�ำเนินการ อย่าง		
น้อยเป็นราย		
ไตรมาส

6. โครงการพัฒนา		
พัฒนาระบบงานด้าน
ระบบโปรแกรม		 บัญชี เพื่อให้สามารถจัด
ทางบัญชีของ		 ทำ�งบการเงินด้วยระบบ
สหกรณ์
โปรแกรมได้

มีระบบโปรแกรมจัดทำ�
งบการเงิน

งบ
ระยะเวลา
ประมาณ ดำ�เนินการ
-

ปี 2563

ผล
ดำ�เนินการ
แล้ว
ดำ�เนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ปี
2563-2565 ดำ�เนิน
การ

-

ปี 2563

ดำ�เนินการ
แล้ว
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กลยุทธ์ที่ 8

ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษาทางการเงินแก่สมาชิก (2 โครงการ)
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ระยะเวลา
ประมาณ ดำ�เนินการ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการให้ค�ำ		
แนะน�ำปรึกษา		
ทางการเงินแก่		
สมาชิกภายใต้		
ปรัชญาเศรษฐกิจ		
พอเพียง

คัดเลือกและมอบหมาย
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ค�ำปรึกษาทางด้าน
การเงินแก่สมาชิก หรือ
ช่วยปรับโครงสร้างหนี้แก่
สมาชิก ช่วยให้ค�ำแนะน�ำ
หรือวางแผนการช�ำระหนี้
แก่สมาชิก

มีคลินิคทางการเงินที่
สามารถให้ค�ำปรึกษา/
แนะน�ำทางการเงินแก่
สมาชิกได้

-

ปี 2563

มีเจ้าหน้าที่
ให้ค�ำ
ปรึกษา
แนะน�ำ
ทางการเงิน
แต่มิได้จัด
เป็นคลินิค

2. โครงการให้ค�ำ		
แนะน�ำส�ำหรับ		
สมาชิกซึ่งถูก		
อายัดหรือถูก		
พิทักษ์ทรัพย์

คัดเลือกและมอบหมาย
กรรมการหรือเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ค�ำปรึกษาและ
แนะน�ำในการ ขอปรับ
โครงสร้างหนี้ ประนอม
หนี้ และการถอนค�ำสั่ง
อายัด

สามารถให้ค�ำแนะน�ำ
แก่สมาชิกที่ถูกอายัด
เงินได้

-

ปี 2563

ดำ�เนินการ
แล้ว

กลยุทธ์ที่ 9
แผนงาน/โครงการ

ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานกับสหกรณ์ (2 โครงการ)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
โคโรนาจึงมิได้มี
การจัดประชุม
ดังกล่าว

1. โครงการส่งเสริม		 1. จัดประชุม หารือ หรือ
การด�ำเนินงาน		 สัมมนา 3 ฝ่าย 		
แบบมีส่วนร่วม 		 (สมาชิก กรรมการและ
ของ 3 ฝ่าย 		 เจ้าหน้าที่) เพื่อจัดท�ำ	
(สมาชิก 		 แผนปฏิบัติการ/		
กรรมการและ
โครงการต่างๆ ของ
เจ้าหน้าที่)
สหกรณ์
2. สรุปผลเสนอ
คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการให้สัมฤทธิ์ผล
ตามแนวทางในข้อ 1

มีแผนการปฏิบัติงาน ในวงเงิน
และโครงการต่างๆ ที่ได้ 100,000.รับความเห็นชอบจาก
บาท
การประชุมร่วม 3 ฝ่าย

ปี 2563

2. โครงการ		
พัฒนาการลง		
คะแนนสรรหา 		
“กรรมการ
ด�ำเนินการ”

หมวดค่า
สมาชิกใช้สิทธิลง
คะแนนสรรหากรรมการ ใช้จ่ายการ
เลือกตั้ง
ด�ำเนินการเพิ่มขึ้น
กรรมการ
ด�ำเนินการ

ทุกปี
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ผล

ส่งเสริมและพัฒนา
ปรับปรุงระบบการลง
คะแนนสรรหากรรมการ
ด�ำเนินการ เพื่อให้สมาชิก
ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเพิ่มขึ้น

ดำ�เนินการ
แล้ว

กลยุทธ์ที่ 10
			
แผนงาน/โครงการ

แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สหกรณ์และกฎหมายใหม่ (1 โครงการ)
กิจกรรม

1. โครงการศึกษา		 1. รวบรวมและน�ำเสนอข้อมูล		
พระราชบัญญัติ		 ของ พระราชบัญญัติสหกรณ์
สหกรณ์ (ฉบับที่ 		 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 กฎ		
3) พ.ศ.2562 		 กระทรวง และระเบียบนาย
กฎกระทรวง 		 ทะเบียนสหกรณ์ต่างๆ เสนอ
และระเบียบนาย		 ให้คณะอนุกรรมการด้าน		
ทะเบียนสหกรณ์		 กฎหมายพิจารณา
ต่างๆ เพื่อ		 2. เสนอคณะกรรมการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อ		 ด�ำเนินการ พิจารณาให้		
บังคับ ระเบียบ 		 ความเห็นชอบ
และหลักเกณฑ์		 3. เสนอที่ประชุมใหญ่ ให้
ต่างๆ ให้สด		 ความเห็นชอบ (กรณีการ		
คล้องกับกฎหมาย แก้ไขข้อบังคับ และระเบียบที่
ใหม่
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ให้ต้องผ่านความเห็นจากที่		
ประชุมใหญ่

กลยุทธ์ที่ 11
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ระยะเวลา
ผล
ประมาณ ดำ�เนินการ
มีข้อบังคับ ระเบียบ
ปี 2563- ยังมิได้
และหลักเกณฑ์ต่างๆ
2565 ด�ำเนินการ
ที่สอดคล้องตามพระ
เนื่องจากรอ
ราชบัญญัติสหกรณ์
กฎกระทรวง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ส่งเสริมการออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพทางร่างการและจิตใจ (1 โครงการ)
กิจกรรม

1. โครงการเสริม		 1.จัดให้มีการออกก�ำลังกาย 		
สร้างสมรรถนะ		 หลังเวลาเลิกงาน อย่างน้อย
ด้านร่างกาย ลด		 สัปดาห์ละ 2 วัน
ความเครียดและ		
สร้างเสริมความ		
สามัคคีในหน่วย		
งาน

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ระยะเวลา
ผล
ประมาณ ดำ�เนินการ
ทุกปี
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ดำ�เนินการ
แล้ว
ได้ออกก�ำลังกายร่วม
กันอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 2 วัน
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ภารกิจที่ 3

เสริมสร้างสวัสดิการและหลักประกันสมาชิก (2 กลยุทธ์)

กลยุทธ์ที่ 1
		

พิจารณาปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้ว
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น (2 โครงการ)

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

1. โครงการศึกษา
และปรับปรุง
ระเบียบเกี่ยว
กับการให้
สวัสดิการทั้ง
หลายของ
สหกรณ์ ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น

รวบรวม ทบทวน และตั้งข้อ
สังเกตเกี่ยวกับการระเบียบ
ต่างๆ ที่มีการจัดสวัสดิการให้
แก่สมาชิก เพื่อทบทวนให้
ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ

มีการแก้ไขและ
ปรับปรุง ระเบียบที่
เกี่ยวกับสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์

2. โครงการจัด		
สวัสดิการอื่นเพิ่ม		
ตามความ
เหมาะสมกับฐานะ
การเงินของ		
สหกรณ์

ศึกษาและน�ำเสนอ
คณะกรรมการด�ำเนินการ
เพื่อพิจารณาการให้สวัสดิการ
เพิ่ม แก่สมาชิกในส่วนที่จะเป็น
ประโยชน์และเหมาะสมตาม
ฐานะการเงินของสหกรณ์

มีการแก้ไขและ
ปรับปรุง หรือ
ก�ำหนดระเบียบใหม่
ที่เกี่ยวกับการให้
สวัสดิการสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์
แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2

งบ
ระยะเวลา
ผล
ประมาณ ดำ�เนินการ
ปี 2563- อยู่ระหว่าง
2565 ดำ�เนิน
การ

-

ปี 2563- อยู่ระหว่าง
2565 ดำ�เนิน
การ

จัดหาหลักประกันที่ดีให้แก่สมาชิก (2 โครงการ)
ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ระยะเวลา
ประมาณ ดำ�เนินการ

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการ
พิจารณาทบทวน
ข้อก�ำหนด
เงื่อนไขของการ
ท�ำประกันรวมถึง
อัตราค่าเบี้ย
ประกัน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิกผู้กู้

พิจารณา ทบทวน เงื่อนไขของ
การท�ำประกัน รวมถึงอัตราค่า
เบี้ยประกัน เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ประโยชน์สูงสุดผู้กู้

เบี้ยประกันลดลง
และเงื่อนไขความ
คุ้มครองดีขึ้น

-

ปี 25632565

ด�ำเนินการ
แล้ว

2. โครงการศึกษา
การประกันชีวิต
กลุ่มเพื่อทดแทน
การให้สวัสดิการ
กรณีถึงแก่กรรม

ศึกษาหาข้อมูล และเปรียบ
เทียบ การท�ำประกันชีวิตกลุ่มให้
แก่สมาชิก เพื่อทดแทนการให้
สวัสดิการแก่สมาชิก กรณีสมาชิก
ถึงแก่กรรม

มีข้อมูลการท�ำประกัน
ชีวิตกลุ่ม เปรียบเทียบ
กับจ�ำนวนเงินสวัสดิการ
ที่จ่ายกรณีสมาชิกถึงแก่
กรรม เสนอให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการได้
พิจารณา

-

ปี 2563

ด�ำเนินการ
แล้ว
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ผล

ภารกิจที่ 4

ร่วมมือระหว่างสหกรณ์และเอื้ออาทรต่อสังคม (4 กลยุทธ์)

กลยุทธ์ที่ 1
			

การมีบทบาทและส่วนร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
(1 โครงการ)

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

1. โครงการส่งเสริม		
การมีส่วนร่วมกับ		
องค์กรหรือหน่วย		
งานที่เกี่ยวข้อง		
กับสหกรณ์

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

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

กลยุทธ์ที่ 2
แผนงาน/โครงการ

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ค่าลงทะเบียน ทุกปี
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พัก
ตามจริงและ
อัตราตาม
ระเบียบก�ำหนด

ผล
ด�ำเนินการ
แล้ว

สนับสนุนกิจกรรมของกรมราชทัณฑ์ (1 โครงการ)
กิจกรรม

1. โครงการ		 1. จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนและมี		 ส่วนหนึ่ง เพื่อมอบให้แก่
ส่วนร่วมกับ		 กรมราชทัณฑ์ เป็นการ
กิจกรรมของกรม		 สนับสนุนกิจกรรมของ
ราชทัณฑ์
กรมราชทัณฑ์ เพื่อ
ประโยชน์แก่ข้าราชการ
และลูกจ้างของ
กรมราชทัณฑ์
2. มีส่วนร่วมหรือสนับสนุน
กิจกรรมของ
กรมราชทัณฑ์ ตามที่
กรมราชทัณฑ์ร้องขอหรือ
คณะกรรมการเห็นสมควร

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย
มอบเงิน
สนับสนุนกิจกรรม
กรมราชทัณฑ์
และมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของ
กรมราชทัณฑ์

งบ
ประมาณ
จัดสรร
งบประมาณ
ประจ�ำปี จ�ำนวน
300,000.- บาท
ทุกปี

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ
ทุกปี

ผล
ปี 2563
จัดสรรงบ
ประมาณ
จ�ำนวน
400,000.บาท
มอบให้กับ
กรม
ราชทัณฑ์
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กลยุทธ์ที่ 3

สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน (1 โครงการ)

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

1. โครงการปลูกป่า		
เพื่อแสดงความ		
รับผิดชอบต่อ		
สังคมและชุมชน
โดยให้ชุมชนเข้า		
มามีส่วนร่วมด้วย

จัดท�ำโครงการปลูกป่า
เพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน โดย
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย

มีโครงการปลูกป่า
เพื่อแสดงความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน อย่าง
น้อยปีละ 1
โครงการ

งบ
ประมาณ
ไม่เกิน
50,000.บาท

กลยุทธ์ที่ 4
				
แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ
ทุกปี
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เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา
จึงมิได้มีการจัด
กิจกรรมดังกล่าว

กำ�หนดนโยบายและแผนส่งเสริม ความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสีย
(2 โครงการ)
กิจกรรม

ตัวชี้วัด/
เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

1. โครงการสัมมนา		 1.จัดท�ำแผนความรับผิดชอบ มีแผนความรับผิดชอบ ในวงเงิน
เพื่อถ่ายทอด		
ต่อสังคม และผู้มีส่วน
ต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ 50,000.นโยบายและ		
ได้เสีย
เสีย
บาท
แผนความรับผิดชอบ 2. สัมมนาเพื่อถ่ายทอด
ต่อสังคม และ
นโยบายและแผน
ผู้มีส่วนได้เสีย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้มีส่วนได้เสีย
2. โครงการ
วันสหกรณ์แห่งชาติ

ผล

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ออมเนื่องในวันสหกรณ์
แห่งชาติ
2. ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์
แห่งชาติที่สหกรณ์
จังหวัดนนทบุรีจัดขึ้น

1. มีกิจกรรมส่งเสริม
การออมเนื่องใน
วันสหกรณ์แห่งชาติ
2.ร่วมกิจกรรม
วันสหกรณ์แห่งชาติ
ที่สหกรณ์จังหวัด		
นนทบุรีจัดขึ้น

ในวงเงิน
10,000.บาท

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

ผล

ปี 2563 - อยู่ระหว่าง
2565 ด�ำเนินการ

ปี 2563

ด�ำเนินการ
แล้ว
ดำ�เนินการ
แล้ว

		
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 54 ก�ำหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายได้ รายจ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์ ส�ำหรับด�ำเนินงานในปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้จัดท�ำ
ประมาณการรายได้ รายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ความจ�ำเป็นที่ต้องจ่ายจริงตามรายการ ดังนี้
ประมาณการรายได้ปี 2564
ล�ำดับ
ที่

รายการ

ประมาณการ
ตั้งไว้ปี 2563

รายได้จริง
ปี 2563

ประมาณการ
ตั้งไว้ปี 2564

1 ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก
420,000,000.00 446,354,972.42 487,000,000.00
						
2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
600,000.00
615,961.30
600,000.00
					
3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20,000.00
22,650.00
30,000.00
					
4 รายได้อื่น ๆ
5,202,000.00 6,329,585.66 5,196,000.00
		 -ค่าธรรมเนียมเงินฝาก
20,000.00
10,975.00
6,000.00
		 -ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น
170,000.00
165,201.87
170,000.00
		 -ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 5,000,000.00 6,064,232.86 5,000,000.00
		 -รายได้เบ็ดเตล็ด
12,000.00
89,175.93
20,000.00
						
					
รวมทั้งสิ้น
425,822,000.00 453,323,169.38 492,826,000.00

หมายเหตุ
ดอกเบี้ยรับเงินกู้จาก
สมาชิกและลน.พ้นสภาพ
สมาชิกเข้าใหม่

ค่าสมัครกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์, ฯลฯ
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ประมาณการรายจ่ายปี 2564
ล�ำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.
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หมวดรายจ่าย

ประมาณการปี 2563
ประมาณการ
ได้รับอนุมัติ

รายจ่ายจริง

เงินเดือนและค่าครองชีพ
8,500,000.00
7,840,835.00
ค่าตอบแทน
2,070,000.00
1,692,243.00
ค่าใช้สอย
8,959,000.00
7,154,550.53
ค่าวัสดุ
620,000.00
584,341.27
ค่าครุภัณฑ์
7,735,000.00
1,207,867.71
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
500,000.00
412,202.00
ดอกเบี้ยจ่าย
111,000,000.00 99,225,129.27
เงินส�ำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินจ�ำเป็น
300,000.00
0.00
เงินสนับสนุนกิจกรรมกรมราชทัณฑ์
400,000.00
400,000.00
ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ
650,000.00
583,395.68
ดอกเบี้ยจ่ายค่าเบี้ยประกัน
7,500,000.00
7,558,423.75
กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน			
รวมทั้งสิ้น

148,234,000.00 126,658,988.21

ประมาณการ
ปี 2564
9,110,000.00
2,090,000.00
9,437,000.00
670,000.00
6,084,000.00
500,000.00
115,000,000.00
300,000.00
500,000.00
650,000.00
8,500,000.00
3,465,475.67

156,306,475.67

หมายเหตุ

รายละเอียดตามหมวดรายจายป 2564

รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี 2564
หมวดรายจาย
1.เงินเดือนและคาครองชีพ
- เงินเดือน
- คาครองชีพ

ประมาณการป 2563
ประมาณการ
รายจายจริง
ไดรับอนุมัติ
ป 63
8,500,000.00 7,840,835.00
7,700,000.00
6,923,867.00

ประมาณการ
ป 2564
เหตุผลและความจําเปน
ขอตั้ง
9,110,000.00
8,000,000.00 - จายเงินเดือนเจาหนาที่ 22 คน สํารอง เจาหนาที่ 1 ราย
1,110,000.00 - คาครองชีพเจาหนาที่ 22 คน สํารอง 1 คน

800,000.00

916,968.00

2,070,000.00
1,000,000.00

1,692,243.00
810,200.00

50,000.00

36,693.00

550,000.00

511,810.00

100,000.00

0.00

220,000.00
150,000.00

218,000.00
115,540.00

8,959,000.00
150,000.00

7,154,550.53
108,093.36

9,437,000.00
150,000.00 - คาอาหารวางเครื่องดื่มรับรองการประชุม
รวมถึงผูมาติดตอธุรกิจกับสหกรณ และ
คาใชจายในการแสดงความยินดีในโอกาส
ตาง ๆ ของหนวยงานและผูมีอุปการะคุณ

- คาซอมแซมและบํารุงรักษา

100,000.00

56,882.08

100,000.00 - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินสหกรณฯ

- คาไปรษณีย

300,000.00

253,684.36

- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะ

80,000.00

3,670.00

- คาบริการทําความสะอาด

25,000.00

18,000.00

- คาใชจายในการรับ-สงเงิน

200,000.00

135,450.00

- คาธรรมเนียมธนาคาร

350,000.00

188,127.97

- คาฝกอบรมกรรมการและ
เจาหนาที่

200,000.00

130,220.00

2. คาตอบแทน
- คาเบี้ยประชุม
- คาลวงเวลา
- คาตอบแทนเจาหนาที่
หนวยเก็บเงิน
- คาตอบแทน
เจาหนาที่ดําเนินคดี
- คาตรวจสอบบัญชี
- คาตอบแทนผูชวยงาน สอ.
3. คาใชสอย
- คารับรอง

2,090,000.00
1,000,000.00 - คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการ
อื่น, อนุกรรมการและผูเขารวมประชุม
50,000.00 - จายเจาหนาที่ปฏิบัติงานเรงดวนนอกเวลา
รวมถึงวันหยุดราชการหรือวันหยุดทําการ
550,000.00 - เจาหนาที่การเงิน, หนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาค
100,000.00 - เปนคาดําเนินคดีกับสมาชิกผิดสัญญา
กับสหกรณ
240,000.00 - เปนคาตรวจสอบกิจการ,ตรวจสอบบัญชี
150,000.00 - เปนคาตอบแทนที่ปรึกษา , ผูชวยเหรัญญิก
และผูชวยงานสหกรณฯ

300,000.00 - คาธรรมเนียมการสงหนังสือ
80,000.00 - สําหรับกรรมการและเจาหนาที่ไป
ประชุม อบรม สัมมนาตางๆ
25,000.00 - คาบริการทําความสะอาดสหกรณ
200,000.00 - คาใชจายใหกับบริษัท ที่ทําหนาที่รับ-สง
เงินใหกับสหกรณ
350,000.00 - คาธรรมเนียมการทําธุรกรรม
รวมถึงซื้อตั๋วแลกเงิน,ซื้อเช็ค
200,000.00 - การฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูและ
ประสิทธิภาพในการพัฒนางานสหกรณ

135

รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี 2564
หมวดรายจาย
- คาใชจายในการกุศล
- คาใชจายประชาสัมพันธ

ประมาณการป 2563
ประมาณการ
รายจายจริง
ไดรับอนุมัติ
ป 63
20,000.00
7,010.00

ประมาณการ
ป 2564
เหตุผลและความจําเปน
ขอตั้ง
20,000.00 - จายการกุศลแกหนวยงานและองคกร
ตาง ๆ ที่บอกบุญมา
200,000.00 - เพื่อจัดทําการประชาสัมพันธขาวสาร
งานสหกรณ
45,000.00 - คาเบี้ยประกันภัยรถยนตตูสหกรณ
เจาหนาที่รับสงเงิน, คาเบี้ยประกันภัยเงิน

200,000.00

0.00

45,000.00

20,749.42

- สวัสดิการเจาหนาที่ฯ

200,000.00

110,500.00

- คาปรับปรุงสํานักงาน

100,000.00

35,784.00

350,000.00 - ปรับปรุงหองสํานักงาน หองประชุม ระบบไฟฟา
โทรศัพท

- คาใชจายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
และระบบฐานขอมูลสหกรณ

400,000.00

280,813.70

400,000.00 - คาบํารุงรักษาระบบและเชื่อมตอระบบฐาน
ขอมูลสหกรณรวมถึงการจัดเก็บระบบขอมูล
ประกอบดวย คาบํารุงรักษางานสหกรณ,คาตอ
ลิขสิทธิ์ระบบแอนตี้ไวรัส, AD Sync,webhosting

5,412,000.00

5,313,090.00

- คาใชจายทั่วไป

150,000.00

89,449.10

- คาสัมมนาสมาชิก

600,000.00

107,710.00

600,000.00 - คาใชจายในการสัมมนาสมาชิกทั่วประเทศ

- เงินสมทบกองทุนทดแทนและ
กองทุนประกันสังคม

250,000.00

161,923.00

250,000.00 - จายสมทบเขากองทุนทดแทน และ
กองทุนประกันสังคม

- คาภาษีตอทะเบียนรถ

3,000.00

4,085.20

- คาภาษีปายและคาภาษีบํารุงทองที่

2,000.00

200.00

- คาโทรศัพท

50,000.00

30,505.81

50,000.00 - คาบริการโทรศัพท

- คาเชาเครื่องถายเอกสาร

62,000.00

52,380.54

62,000.00 - เปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร

- คาบริการรายเดือนเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีเพื่อใหบริการสมาชิก

60,000.00

46,221.99

- คาเบี้ยประกันภัย

- คาสมนาคุณ

- คาบริการฝากเก็บพัสดุ
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200,000.00 - คารักษาพยาบาล,คาตรวจสุขภาพ
ประจําป,ชุดเครื่องแบบจนท.สหกรณ

5,500,000.00 - คาสมนาคุณสมาชิกในวันประชุมใหญ คนละ
400.- และของชํารวยสําหรับบัญชีเงินฝาก
150,000.00 - คาใชจายที่ไมไดกําหนดไวในหมวดใด

3,000.00 - คาภาษีตอทะเบียนรถตูสหกรณ
2,000.00 - คาภาษีปายสหกรณ และคาภาษีบํารุงทองที่

100,000.00 - คาบริการอินเตอรเน็ต,คาบริการ Line@
และคา SMS สําหรับแจงขาวสารใหสมาชิก
โดยป 2564 จะเพิ่มเติมขอความใบเสร็จของสมาชิก
100,000.00 - เพื่อทดแทนการจัดเก็บที่หองเก็บพัสดุเดิม

รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี 2564
หมวดรายจาย
4. คาวัสดุ
- คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
และวัสดุสํานักงาน
- คาน้ํามันเชื้อเพลิง

ประมาณการป 2563
ประมาณการ
รายจายจริง
ไดรับอนุมัติ
ป 63
620,000.00
584,341.27
550,000.00
547,341.27

ประมาณการ
ป 2564
เหตุผลและความจําเปน
ขอตั้ง
670,000.00
600,000.00 - คาเครื่องเขียนแบบพิมพตาง ๆ
และวัสดุสํานักงาน

70,000.00

37,000.00

7,735,000.00
50,000.00

1,207,867.71
124,990.28

- โทรศัพท-โทรสาร

20,000.00

8,736.00

- ตูเก็บเอกสาร

50,000.00

0.00

800,000.00

551,145.23

50,000.00

43,870.00

2,000,000.00

0.00

- โปรแกรมสําเร็จรูป

100,000.00

239,186.20

- คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน

3,000,000.00

0.00

1,000,000.00 - คาใชจายในการ ลอมรั้ว

- รถตูสหกรณ

1,500,000.00

0.00

1,899,000.00 - ทดแทนคันเดิม ที่มีอายุใชงานกวา 18 ป

- เครื่องทําลายเอกสาร

30,000.00

0.00

30,000.00 - ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด

- เครื่องตรวจนับธนบัตร

55,000.00

50,000.00

0.00 - ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด

- เครื่องสแกนเอกสาร

30,000.00

0.00

- เครื่องใชสํานักงาน

50,000.00

189,940.00

5. คาครุภัณฑ
- โตะและเกาอี้

- คอมพิวเตอร
และอุปกรณที่เกี่ยวเนื่อง

- เครื่องปรับอากาศ
- ระบบเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
เว็บไซตและแอปพลิเคชั่น

.

70,000.00 - คาน้ํามันเชื้อเพลิงใชในกิจการสหกรณฯ
6,084,000.00
100,000.00 - ใชในสหกรณ,หองประชุม และเปลี่ยนของเดิมที่ชํารุด
20,000.00 - ซื้อเครื่องโทรศัพท โทรสาร ทดแทนเครื่องเดิม
ที่ชํารุด
50,000.00 - เก็บเอกสารงานสหกรณ
500,000.00 - ซื้อทดแทนของเดิม ซึ่งใชงาน เกินกวา 3-5 ป
ประกอบดวย คอมพิวเตอร , ปริ๊นเตอร
เครื่องสํารองไฟ ,Switch port ,เครื่องfirewall
เครื่องwireless และอื่นๆ
50,000.00 - สําหรับหองประชุมสหกรณ
2,000,000.00 - ในป 2564 พัฒนาตอเนื่องในชวงที่ 2 สําหรับ
การพัฒนาระบบเงินกูผานระบบเว็บไซตของสหกรณ
200,000.00 - สําหรับระบบจัดเก็บเอกสารสมาชิกรายตัว

35,000.00 - ใชสแกนเอกสารสําหรับจัดเก็บเปนไฟล
จํานวน 2 เครื่อง
200,000.00 - เครื่องใชตาง ๆ ในสหกรณนอกเหนือ
จากรายการครุภัณฑอื่น ๆ ป 2563 ซื้อเพิ่ม
. - เคานเตอรและพาทิชั่น ราคา 145,000.- กลองวงจรปด
ราคา 44,940.137

รายละเอียดตามหมวดรายจ่ายปี 2564
หมวดรายจาย
6. คาใชจายในการประชุมใหญ

7. ดอกเบี้ยจาย

ประมาณการป 2563
ประมาณการ
รายจายจริง
ไดรับอนุมัติ
ป 63
500,000.00
412,202.00

111,000,000.00 99,225,129.27 115,000,000.00 - ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิกสหกรณ
ประมาณ 3,650 ลบ. ดบ.จาย ประมาณ 109.40 ลบ.
- ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากสหกรณอื่น
100,000,000.00 ดบ.จาย ประมาณ 2.75 ลบ.
- ดบ.จายเงินกู 200 ลบ.ดบ.จายประมาณ 2.80 ลบ.
300,000.00
0.00
300,000.00 - สํารองไวเปนงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉิน
จําเปนเรงดวน

8. เงินสํารองจายกรณี
ฉุกเฉินจําเปน
9. เงินสนับสนุนกิจกรรม
กรมราชทัณฑ

400,000.00

400,000.00

10. คาใชจายในการสรรหา
กรรมการ

650,000.00

583,395.68

7,500,000.00

7,558,423.75

11 . ดอกเบี้ยจายคาเบี้ยประกัน

12. กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

		

มติที่ประชุม
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ประมาณการ
ป 2564
เหตุผลและความจําเปน
ขอตั้ง
500,000.00 - จายในการดําเนินงานประชุมใหญ /
ประชุมวิสามัญ (หากมี)

500,000.00 - เปนคาบํารุงรักษาสถานที่และสนับสนุน
กิจกรรมของกรมราชทัณฑ
650,000.00 - คาใชจายในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ
- สรรหากรรมการป 2563 = 180,996.- บาท
- สรรหากรรมการป 2564 = 402,399.68 บาท
8,500,000.00 - ดอกเบี้ยใหกับสมาชิกที่จายคาเบี้ยประกัน
ในการกูสามัญสวนที่คาเบี้ยอยูกับสหกรณ
คิดอัตราดบ.เทากับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ

3,465,475.67 - เปนคาใชจายเพื่อตัดเขากองทุนชวยเหลือ
ผูค้ําประกัน ซึ่งมียอด ณ วันที่ 30 กย. 2563
จํานวน 6,534,524.33 บาท
148,234,000.00 126,658,988.21 156,306,475.67

ถัวจายไดทุกหมวดยกเวนหมวดครุภัณฑ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ และต้องมีคุณสมบัติตาม
ที่ก�ำหนดในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 และตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด โดยในปีนี้ผู้เสนอขอเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการ ทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้
การเสนอบริการของผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดการเสนอบริการ
ตรวจสอบกิจการ

1. นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา

2. นายวีรพล ประจ�ำดี

1. การเข้าปฏิบัติงาน ตรวจสอบกิจการ
-  จ�ำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ

- เข้าตรวจสอบทุกเดือน
ครั้งละ 1 - 2 วันท�ำการ

-  เข้าตรวจสอบทุกเดือน
ครั้งละไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือตามความ
เหมาะสม

2. การจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
-  รายงานระหว่างปี

- รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน   
สรุปผลการตรวจสอบประจ�ำเดือนเสนอ ต่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการ
- รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ

- รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำ
เดือน   สรุปผลการตรวจสอบประจ�ำ
เดือนเสนอ ต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
- รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี                
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ

3. บริการอื่น ๆ

- เข้าร่วมประชุมใหญ่ และประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ

- เข้าร่วมประชุมใหญ่ และประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ

4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ

- คิดตามเวลาและแรงงานที่ปฏิบัติงาน
(รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ)
               96,000 บาท
- เดือนละ 8,000 บาท เบิกทุก 3 เดือน

- คิดตามเวลาและแรงงานที่ปฏิบัติงาน
(รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ)
             120,000 บาท
  - ไม่ระบุ

1. สอ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ�ำกัด
2. สอ. พนักงานโตโยต้า จ�ำกัด
3. สอ. รพช. จ�ำกัด
4. สอ. ต�ำรวจน�้ำ จ�ำกัด
5. สอ. สาธารณสุขสมุทรสาคร จ�ำกัด
ฯลฯ

1. สอ. ต�ำรวจ
2. สอ. การบินไทย
3. สอ. สามล้อกรุงเทพมหานคร
4. สอ. พระนครแท็กซี่

-  รายงานประจ�ำปี

- จ�ำนวนเงิน
- การเบิกค่าธรรมเนียม
5. ประสบการณ์การตรวจสอบสหกรณ์
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คณะกรรมการด�ำเนินการได้ประชุม ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 พิจารณาแล้ว
เห็น ควรเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
1. นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 ค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน 96,000.- บาท
2. นายวีรพล ประจ�ำดี เป็นผูต้ รวจสอบกิจการส�ำรอง ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน
120,000.- บาท
		
เสนอที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
มติที่ประชุม
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด ข้อ 29 “การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น
ต้องได้รบั การตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ โดยผูส้ อบบัญชีนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ ” ในปีนมี้ มี ผี เู้ สนอ
ขอเป็นผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้
การเสนอบริการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.
1. บริษทั ส�ำนักงานสามสิบสี่
3. บริษัท คิดดีท�ำดี ออดิท
สอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
ออดิต จ�ำกัด
จ�ำกัด
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
นางดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ์
นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์

1. การเข้าปฏิบัติงาน
		 ตรวจสอบบัญชี
-  จ�ำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ - ประมาณปีละ 6 ครั้ง   
- ประมาณปีละ 5 ครั้ง
- ประมาณปีละ 2 ครั้ง
(ครั้งละ 3-10 วันท�ำการ)
   (ครั้งละ 3-5 วันท�ำการ)
(ครั้งละ 3-5 วันท�ำการ)
-  จ�ำนวนผู้ช่วย
- ไม่น้อยกว่า  3 - 5  คน
- ไม่น้อยกว่า  4 – 5  คน
- ประมาณ  4 – 5  คน
			
2.การจัดท�ำรายงาน
		 ผลการตรวจสอบ							
-  รายงานระหว่างปี
- รายงานผลการสอบบัญชี
- รายงานผลการสอบบัญชี
- รายงานผลการสอบบัญชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
-  รายงานประจ�ำปี

- รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี
- รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก�ำหนด
ก�ำหนด

- รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

3. บริการอื่น ๆ

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.
1. บริษทั ส�ำนักงานสามสิบสี่
3. บริษัท คิดดีท�ำดี ออดิท
สอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
ออดิต จ�ำกัด
จ�ำกัด
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
นางดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ์
นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์

1. ให้ค�ำแนะน�ำในด้านภาษีอากร
กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการ
เงิน รวมทั้งจัดท�ำบทวิเคราะห์งบ
การเงินประจ�ำปี โดยไม่ถือเป็นค่า
บริการพิเศษ แต่อย่างใด
2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามที่สหกรณ์
ร้องขออย่างเหมาะสม

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี - คิดตามเวลาและแรงงานในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว เว้น
แต่ค่าใช้จ่ายในการขอค�ำยืนยัน
และสอบทานหนี้
140,000 บาท
-  จ�ำนวนเงิน
-  การเบิกค่าธรรมเนียม
- เบิกจ่ายเป็นงวด
  รวม 3 งวด  โดยต่องวด
  งวดที่ 1-2 จ�ำนวนร้อยละ 30
  งวดที่ 3 จ�ำนวนร้อยละ 40
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1. ให้ค�ำแนะน�ำในการบริหารการ
เงินการบัญชีตามที่เห็น สมควร
รวมทั้งจัดท�ำบทวิเคราะห์งบการ
เงินประจ�ำปีโดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษ
2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามที่สหกรณ์
นัดหมายเป็นการล่วงหน้า

1. ให้ค�ำแนะน�ำในการบริหาร
การเงินการบัญชีตามที่เห็น
สมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษแต่อย่างใด

- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความ
เสี่ยงในการสอบบัญชี โดยรวมค่า
เบี้ยเลี้ยงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่าย
ในการขอค�ำยืนยันและสอบทาน
หนี้
150,000 บาท
- เบิกจ่ายเป็นงวด
รวม 3 งวด  โดยต่องวด
งวดที่ 1-2 งวดละ 40,000.-  
งวดที่ 3 จ�ำนวน 70,000.-

- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยง
ในการสอบบัญชี โดยรวมค่าเบี้ย
เลี้ยงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายใน
การขอค�ำยืนยันและสอบทานหนี้

2. ผู้สอบบัญชียินดีจะเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการฯ ตามที่สหกรณ์
ร้องขอ

140,000 บาท
- เบิกจ่ายเป็นงวด
  รวม 2 งวด  โดย
  งวดที่ 1 จ�ำนวน 70,000.-  
  งวดที่ 2 จ�ำนวน 70,000.-

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.
1. บริษทั ส�ำนักงานสามสิบสี่
3. บริษัท คิดดีท�ำดี ออดิท
สอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
ออดิต จ�ำกัด
จ�ำกัด
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
นางดวงกมล ลิ้มประชาศักดิ์
นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์

5. ประสบการณ์งานสอบบัญชี ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง 2563
39 สหกรณ์ เช่น
1. สอ. พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ�ำกัด
2. สอ. การประปาส่วนภูมิภาค
จ�ำกัด
3. สอ. กรมชลประทาน จ�ำกัด
4. สอ. กรมการปกครอง จ�ำกัด
5. สอ. กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
6. สอ. กรมอู่ทหารเรือ จ�ำกัด
7. สอ. กรมป่าไม้ จ�ำกัด
ฯลฯ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง 2563
96 สหกรณ์ เช่น
1. สอ. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
2. สอ. กทม. จ�ำกัด
3. สอ. ปตท. จ�ำกัด
4. สอ. พนักงานการประปา
นครหลวง จ�ำกัด
5. สอ. กรมที่ดิน จ�ำกัด
6. สอ. กรมควบคุมโรค จ�ำกัด
7. สอ. กระทรวงยุติธรรม จ�ำกัด
ฯลฯ

ผลงานการตรวจสอบ
1. สอ. โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จ�ำกัด
2. สอ. พนักงานแอมเวย์ จ�ำกัด
3. สอ. พนักงานสยามคูโบต้า
จ�ำกัด
4. บริษัท จีโก้ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด
5. บริษัท ชิงชัยฟู้ด จ�ำกัด
6. บริษัท ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ�ำกัด
7. บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ�ำกัด
และบริษัทอื่นอีกประมาณกว่า
30 บริษัท ฯลฯ

คณะกรรมการด�ำเนินการได้ประชุม ครั้งที่ 15/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563 พิจารณาแล้ว
เห็นว่าในปีงบประมาณ 2564 เห็นควรเสนอชือ่ นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์ ของบริษทั ส�ำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด        
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวนปีละ 140,000.- บาท และเสนอ        
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ของบริษัท เอ็น.เอส.เค สอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรองอันดับที่ 1
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวนปีละ 150,000.- บาท
		
		เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  มาตรา 50 ก�ำหนดว่า  “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก”
ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ 55  การเลือกตั้งและการด�ำรงต�ำแหน่ง   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการไม่เกินสิบห้าคน   ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก   โดยเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน   และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน   ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเอง เป็นรองประธานกรรมการ
หนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน  นอกนั้นเป็นกรรมการ
		

       
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ   ข้อ   57 วรรคแรก   “วาระอยู่ในต�ำแหน่ง   ให้กรรมการด�ำเนินการ                 
อยู่ในต�ำแหน่งได้คราวละสองปี  นับแต่วันเลือกตั้ง  ฯลฯ   
วรรคสี  ่ “ เมือ่ กรรมการด�ำเนินการด�ำรงต�ำแหน่งครบวาระทีก่ ำ� หนดแล้ว  หากยังไม่มกี ารเลือก
ตัง้ กรรมการด�ำเนินการแทน  ก็ให้กรรมการด�ำเนินการคนเดิมด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ กรรมการ
ด�ำเนินการคนใหม่ ”
วรรคท้าย  “ กรรมการด�ำเนินการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งอีกได้แต่
ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ ”
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  ข้อ 64  วรรคสาม  ความว่า  “กรรมการด�ำเนินการซึ่งได้รับเลือกตั้งแทน
ต�ำแหน่งที่ว่าง   ให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เท่าก�ำหนดเวลาตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน”  
      

ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ.2547  ข้อ 6  
           ข้อ 6.  การสรรหากรรมการด�ำเนินการให้ใช้วิธีลงบัตรนับคะแนน  ยกเว้น ต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ
การสรรหาประธานกรรมการ   ให้สมาชิกเสนอชือ่ ในทีป่ ระชุมใหญ่และให้ทปี่ ระชุมใหญ่รบั รอง  
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมาก
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เมือ่ ตรวจสอบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563  แล้ว   พบ
ว่ามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564  ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธนพัฒน์  จันทรปรรณิก
นายกฤช  กระแสร์ทิพย์
นางพัชราภรณ์  ศโรภาส
นายเกียรติกร  ปัทมทัตต์
นายไพโรจน์  พันธุ์แก้ว
นายทวี  ดวงธัมมา

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

2563
2562
2563
2562
2563
2560

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางชฎาพร  รักษาทรัพย์
นายโสภณ ยิ้มปรีชา
นายณรงค์  จุ้ยเส่ย
นางสาวสุทัสสา  สุขสว่าง
นางพรเอื้อง  ตรีทอง
นายสิริชัย  ยมเกิด
นายอุดม  สุขทอง
นายวีรวัฒน์  บุญนิกูล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2562
2562
2563
2563
2561
2562
2561
2563

ปีที่ 1
1. พ.ต.อ.ณรัชต์  เศวตนันทน์ ประธานกรรมการ 2562

วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระที่ 1
วาระที่ 2
ปีที่ 2
ปีที่ 1
ปีที่ 2
2563
ลาออกตั้งแต่ 30 ก.ย.2563
2564
2563
2564
2563
2564
2561
2562
2563
ถึงแก่กรรม 24 ธ.ค.2562
2563
2563
2564
2564
2562
2563
2564
2563
2562
2563
2564
2564

เมือ่ ตรวจสอบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการด�ำเนินการประจ�ำปี 2563 แล้ว พบว่า               
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งและสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564 แบ่งได้  ดังนี้
		
ต�ำแหน่งประธานกรรมการ
ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561  ได้เลือกตั้งให้ พ.ต.อ.ณรัชต์  เศวตนันทน์ เป็น
ประธานกรรมการ  มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสองปีนับแต่วันได้รับเลือกตั้ง (ปีบัญชี 2562  และ 2563)  
t

โดยเหตุที่ ในการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ครั้งที่ 15/2563  เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2563  พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์  ประธานกรรมการ  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ  ให้ไว้
แก่คณะกรรมการด�ำเนินการ  โดยขอลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563   ทั้งนี้  เพื่อ
ให้การลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด  ข้อ 63 (2)
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ข้อ 63 การออกจากต�ำแหน่ง กรรมการด�ำเนินการพ้นจากต�ำแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี้ ฯลฯ (2) ลาออก ให้แสดงความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
และในการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ครั้งที่ 1/2564   เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563      
พิจารณากรณีการมอบหมายให้มีผู้ท�ำหน้าที่แทนประธานกรรมการ   โดยอาศัยอ�ำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ          
ข้อ 64  ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  วรรคสอง  ก�ำหนดว่า  “ในกรณีที่ต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ     ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้กรรมการด�ำเนินการทีเ่ หลือจัดให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือ่
เลือกตั้งประธานกรรมการโดยเร็ว  โดยให้น�ำความตามข้อ 57 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ในกรณีที่วาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการเหลืออยู่นับถึงวันสิ้นปีทางบัญชีไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน   และมีรองประธาน
กรรมการกับกรรมการอื่นปฏิบัติหน้าที่ได้โดยไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์   อาจให้มีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการด�ำเนินการในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีคราวถัดไปก็ได้” ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบ
หมายให้ นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก รองประธานกรรมการท�ำหน้าที่แทนประธานกรรมการ จนกว่าจะมี
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการต่อไป
ดังนั้น ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 นี้ ที่ประชุมใหญ่จะต้องพิจารณาเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ 1 ต�ำแหน่ง โดยวิธีการเสนอชื่อและเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสองปีนับแต่วันได้รับเลือกตั้ง
		
ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กรรมการด�ำเนินการที่ยังมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งอีก 1 ปี  จ�ำนวน  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�ำเนินการทีไ่ ด้ดำ� รงต�ำแหน่งครบวาระ ในปีบญ
ั ชี 2563  และต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
รวม  5  คน  ดังนี้    
1. นายกฤช  
กระแสร์ทิพย์
2. นายเกียรติกร  
ปัทมทัตต์
3. นางชฎาพร  
รักษาทรัพย์
4. นายโสภณ
ยิ้มปรีชา
5. นายสิริชัย  
ยมเกิด
t
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กรรมการด�ำเนินการในกลุม่ นีม้ สี ทิ ธิล์ งสมัครเข้ารับการสรรหาเป็น“กรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำ
ปี 2564” อีกได้ทุกท่าน
กรรมการด�ำเนินการพ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากขาดจากสมาชิกภาพด้วยเหตุถึงแก่กรรม
จ�ำนวน 1 ราย  ได้แก่  นายทวี ดวงธัมมา  ซึ่งท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24  ธันวาคม 2562   โดยท่านได้ด�ำรง
ต�ำแหน่งครบวาระ  2 วาระติดต่อกัน  คือ ในปีบัญชี 2560-2561 และปีบัญชี 2562-2563     
ดังนั้น ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 จะพิจารณาเลือกตั้ง ดังนี้
1. เลือกตั้งประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง
                โดยการเสนอชื่อและเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่   ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการจะมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง
2. เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 6 ต�ำแหน่ง
               โดยการลงบัตรสรรหาจากสมาชิกทั่วประเทศ และเสนอผลคะแนนการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสองปี
นับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง
   
ส�ำหรับการสรรหา “กรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564” ภายใต้แนวความคิดที่ต้องการ
กระจายการมีส่วนร่วมไปยังสมาชิกสหกรณ์    เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตัวแทนของสมาชิก
อย่างแท้จริงนั้น   คณะกรรมการด�ำเนินการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตั้ง    เพื่อรับผิดชอบใน
กระบวนการสรรหากรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564  รวมถึงการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหากรรมการ
ด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563   ดังนี้
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�ำนวยการเลือกตั้งจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และด�ำเนินการสรรหากรรมการ       
ด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564   ดังนี้
1. วันรับสมัคร
สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด เข้ารับการสรรหา
เป็น “กรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564” ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563   
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ  ชั้น 3  อาคารกรมราชทัณฑ์   ในวันราชการระหว่างเวลา  09.00 - 15.00 น.
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2. หลักเกณฑ์การรับสมัคร
2.1. สมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถขอรับใบสมัคร  และระเบียบการสมัคร
ได้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.correctsaving.com
2.2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัครตามที่สหกรณ์ก�ำหนด และช�ำระ
ค่าสมัคร จ�ำนวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ทันทีที่ยื่นใบสมัคร โดยผู้สมัครสามารถมอบอ�ำนาจให้ผู้อื่นไป
ยืน่ ใบสมัครและด�ำเนินการดังกล่าวแทนได้ (โดยลงนามในหนังสือมอบอ�ำนาจตามทีส่ หกรณ์กำ� หนด) เงินค่าสมัคร
ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์  และจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
2.3  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่สหกรณ์ก�ำหนด
2.4  ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายชือ่ ผูส้ มัครทีผ่ า่ นการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้  ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2563 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ และเว็บไซต์ http://www.correctsaving.com
2.5  ผูส้ มัครทีผ่ า่ นการตรวจสอบคุณสมบัต   
ิ ให้ไปจับฉลากหมายเลขประจ�ำตัวผูส้ มัคร   ใน
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 เวลา 09.30 น. ผู้สมัครที่ไปไม่ทันก�ำหนดเวลา
หรือไม่ไปจับฉลาก ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับฉลากหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครแทน  
(ล�ำดับการเข้าจับฉลากเรียงตามล�ำดับการรับสมัคร)
2.6  ผูส้ มัครทีไ่ ด้รบั คะแนนสูงสุด 6 คนแรก จะได้รบั การเสนอรายชือ่ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญ  
ประจ�ำปี 2563  เลือกตั้งเป็น “กรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564”  
3. วิธีการสรรหา
      
3.1 สมาชิกทัว่ ประเทศลงคะแนนสรรหา “กรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564” พร้อมกัน
ณ หน่วยสรรหา 139 แห่ง   ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00- 15.00 น.  ยกเว้นสมาชิกที่เป็น
ข้าราชการบ�ำนาญและสมาชิกทีส่ งั กัดหน่วยงานอืน่ (หน่วยสรรหาที่ 140) ซึง่ สหกรณ์ฯ ก�ำหนดให้ใช้สทิ ธิล์ งคะแนน
ทางไปรษณีย์  
                           3.2 สมาชิกผูม้ สี ทิ ธิล์ งคะแนนสรรหา สมาชิกซึง่ มีรายชือ่ อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิล์ งคะแนน  
ซึ่งสหกรณ์ได้ประกาศให้แต่ละหน่วยทราบแล้ว
3.3 สมาชิก  1  คน  มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน  6  หมายเลข
     
3.4 สหกรณ์จะท�ำการเปิดกล่องลงคะแนนและนับคะแนนของทุกหน่วยสรรหาพร้อมกัน  
ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนกว่าจะแล้ว
เสร็จ และเปิดโอกาสให้สมาชิกร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนได้โดยเปิดเผย
3.5 หากปรากฏว่ามีตำ� แหน่งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2562 ว่างลงเพิม่ จาก 6 ต�ำแหน่ง
ตามประกาศ  และการว่างลงนั้นเกิดขึ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563  สหกรณ์จะเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งผู้สมัครที่มีคะแนนจากการสรรหาสูงเป็นล�ำดับถัดไป  เป็นกรรมการ
ด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564 ต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อให้ครบตามจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการที่ว่างลงทั้งหมด
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3.6 กรณีที่ผู้สมัครกรรมการด�ำเนินการได้รับคะแนนจากการสรรหาเท่ากันอันเป็นเหตุให้
จ�ำนวนผูท้ ไี่ ด้รบั การสรรหาทีส่ หกรณ์จะน�ำเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาเลือกตัง้ มีจำ� นวนเกินต�ำแหน่งกรรมการ
ด�ำเนินการที่ว่างลง   ให้ประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563   ใช้อ�ำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์     
พ.ศ.2542  มาตรา 59  ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   โดยประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี
2563  จะพิจารณาจากผู้สมัครที่มีล�ำดับการสมัครก่อน  ให้เป็น “กรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564”  
4. หน่วยสรรหา
     
กรมราชทัณฑ์อนุญาตให้หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์   เป็นหน่วยลงคะแนนสรรหา   
“กรรมการด�ำเนินการ  ประจ�ำปี 2564”  รวม  139  แห่ง และหน่วยสรรหาที่ 140  เลือกตั้งทางไปรษณีย์
5. ผลการนับคะแนน
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตัง้ ผูจ้ ดั การสหกรณ์และเจ้าหน้าที่
นับคะแนน จ�ำนวน 72 คน ได้ท�ำการเปิดกล่องบัตรสรรหาและนับคะแนนบัตรสรรหา ตั้งแต่เวลา 07.30 น.              
จนแล้วเสร็จในเวลาประมาณ  17.50 น.  ในการนับคะแนนมีสักขีพยานร่วมสังเกตการณ์จ�ำนวนมาก  และไม่มี        
ผู้ใดทักท้วงผลการนับคะแนน   คณะกรรมการอ�ำนวยการเลือกตั้งจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการนับคะแนน  
ดังนี้
                 ปรากฏผลคะแนนการสรรหา   ดังนี้
หมายเลข 15 นายกฤช กระแสร์ทิพย์		
ได้คะแนน 3,966 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 1
หมายเลข 4
นายเกียรติกร ปัทมทัตต์		
ได้คะแนน 3,700 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 2
หมายเลข 16 นายทวี ทวีชนม์			
ได้คะแนน 3,481 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 3
หมายเลข 10 นายสิริชัย ยมเกิด			
ได้คะแนน 3,311 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 4
หมายเลข 1
นายกนก กรุณามิตร		
ได้คะแนน 2,940 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 5
หมายเลข 18 นางนิภา งามไตรไร		
ได้คะแนน 2,933 คะแนน
เป็นล�ำดับที่ 6
หมายเลข 2
นางสาวพรพิมล  ทองจันทร์
ได้คะแนน   2,805  คะแนน
หมายเลข 8
นางชฎาพร  รักษาทรัพย์
ได้คะแนน  2,726  คะแนน
หมายเลข 5
นางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล
ได้คะแนน  2,489  คะแนน
หมายเลข 12 นางพวงผกา  เชื้อสุข
ได้คะแนน  2,281  คะแนน
หมายเลข 13 นายจวน  คงแก้ว
ได้คะแนน  2,194  คะแนน
หมายเลข 9
นายจักรพล เก่งการเรือ
ได้คะแนน  1,891  คะแนน
หมายเลข 6
นายโสภณ  ยิ้มปรีชา
ได้คะแนน  1,863  คะแนน
หมายเลข 19 นายชัยยศ เผ่าเพ็ญสม
ได้คะแนน  1,676  คะแนน
หมายเลข 11 นายชยพล แก้วพวง
ได้คะแนน  1,585  คะแนน
หมายเลข 3
นายชัยบุญ ชัยสิริเจริญพันธ์
ได้คะแนน  1,522  คะแนน
หมายเลข 17 นายบ�ำรุง จันทร์บ้านคลอง
ได้คะแนน  1,340  คะแนน
หมายเลข 14 นายไสว สมหา
ได้คะแนน  1,231  คะแนน
หมายเลข 7
นายจักรพันธ์ ระย้า
ได้คะแนน  1,123  คะแนน
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รายการ
1 จ�ำนวนหน่วยสรรหา
2 จ�ำนวนสมาชิกที่มีสิทธิ์ลง                                     
คะแนน
3 มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน
4 ไม่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนน
5 บัตรดี
6 บัตรเสีย
7 วินิจฉัยไม่นับคะแนน
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2560
138
9,915

สรุปการสรรหา “กรรมการด�ำเนินการ” ประจ�ำปี
2561
2562
2563
2564
140
140
140
140
11,829
12,071
12,050
12,227

8,073
(81.42%)
1,842
(18.58%)
7,950
(98.48%)
123
(1.52%)
คณะกรรมการ
อ�ำนวยการเลือกตั้ง
วินิจฉัยแล้วมีมติเป็น
เอกฉันท์  ไม่นับ
คะแนนของหน่วย
สรรหาที่ 106เรือนจ�ำ
กลางสงขลา
เนื่องจากไม่ส่งแบบ
รายงานการสรรหามา
อันเป็นไปตามกติกาที่
ได้ก�ำหนดและก�ำชับ
หน่วยสรรหาทั่ว
ประเทศทราบแล้ว
จึงไม่นับคะแนนของ
หน่วยนี้

9,854
(83.30%)
1,975
(16.70%)
9,709
(98.53%)
145
(1.47%)

10,355
10,298
(85.78%) (85.46%)
1,716
1,752
(14.22%) (14.54%)
10,166
10,129
(98.17%) (98.36%)
189
169
(1.86%) (1.64%)

10,326
(84.45%)
1,901
(15.55%)
9,995
(96.79%)
163
(1.58%)
168
(1.63%)
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
เลือกตั้งมีมติไม่
นับคะแนน
3 หน่วยสรรหา  ดังนี้
1. หน่วยสรรหาที่ 003   
เรือนจ�ำกลางอยุธยา
และหน่วยสรรหาที่
013 เรือนจ�ำกลาง
สมุทรปราการ
เนื่องจากจ�ำนวน
บัตรในกล่องลง
คะแนน ไม่ตรงกับ
ลายมือชื่อผู้มาใช้
สิทธิ์ในแบบลง
ทะเบียน
2. หน่วยสรรหาที่
009 เรือนจ�ำจังหวัด
สิงห์บุรี  เนื่องจาก
ไม่ส่งแบบรายงาน
การสรรหา

ดังนั้น  ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563  จะพิจารณาเลือกตั้ง   ดังนี้
เลือกกรรมการด�ำเนินการ 6 ต�ำแหน่ง
                      โดยพิจารณาเลือกตั้งจากผู้สมัครที่ได้รับคะแนนจากการสรรหาของสมาชิกทั่วประเทศสูงสุด          
6 ล�ำดับแรก  เป็นกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564  โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสองปีนับ
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�ำแหน่ง
           
โดยการเสนอชื่อและเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่   ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการจะ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งสองปีนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
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ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2537
้ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป)
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 12 พ.ศ.2562 (ใช้บังคับตังแต่
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ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2537
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2563 (ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)
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(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)
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ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์
ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
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ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
และเงินกู้ทุกประเภท และการรับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
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ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการควบคุมหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
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หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)
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นกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

คําเตือน "การปลอมแปลงเอกสาร
ปนความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา
และตองถูกดําเนินการทางวินัย

สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด
(สอ.รท.)
คําขอกูและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน

รับที่
วันที่
เลขทีส่ ญ
ั ญา ฉ..........................

เขียนที.่ ...............................................................
วันที.่ ............................................................................

ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด

ขาพเจา...................................................................................สมาชิกเลขที่...................................... รับราชการหรือทํางานประจํา
ตําแหนง....................................................................................................ฝาย..................................................................................................
งหรือเรือนจํา...................................................โทรศัพทที่ติดตอได............................................ไดรับเงินไดรายเดือน..................................บาท
ยอัตราเงินเดือนตั้งจายทาง
เรือนจําหรือทัณฑสถาน...............................................................................
สวนกลางกรมราชทัณฑ
เสนอคําขอกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสหกรณจํานวน..............................................บาท (...................................................................................)
ยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ชี้แจงเหตุฉุกเฉินที่จําเปนตองขอกูเงิน)
ใชจายภายในครอบครัว
ใชจายสวนตัว
ชําระหนี้
ซอมรถยนต
เพื่อการศึกษาบุตร
อื่นๆ.................................................................................................................................
ขอ 2. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณรวม.............................................หุน เปนเงิน.........................................................บาท
ะขาพเจาสงเงินสะสมรายเดือนอยูในอัตราเดือนละ.......................................................บาท
ขอ 3. เมื่อขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินกูคืนพรอมดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาดังนี้

1เดือน 2 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10เดือน 11เดือน 12เดือน
ขอ 4. เมือ่ ขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ ดังนี้
4.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา ที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณ หักเงินไดราย
อนของขาพเจาตามจํานวนงวดชําระหนี้ ขอ 3. เพื่อสงตอสหกรณ
4.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใดๆ ดังกลาวในขอบังคับ ขอ 18 ใหเงินกูที่ขอกูไปจากสหกรณ เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
นเชิงพรอมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงขอกําหนดเวลาที่ตกลงไว
4.3 ถาประสงคจะขอลาออกตามขอบังคับ ขอ 42 หรือโอนจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 45 จะแจงเปน
นังสือใหสหกรณทราบ และจะจัดการชําระหนี้สินซึ่งมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวมา
งตน เมื่อขาพเจาไดลงชื่อรับเงินเดือน คาจาง เงินสะสม เบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรือ
นวยงานตนสังกัดจะจายเงินใหขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินดังกลาวหักเงินชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยสงชําระหนี้ตอสหกรณให
ร็จกอนได
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