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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ ากดั 

วันเสาร์ท่ี  24 ตุลาคม  2563 
 ณ ตลาดเพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

***************************** 
ผู้เข้าประชุม  จ านวน 14 คน (คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 14 คน) 

1. นายนรงค ์  บวัชุม   ประธานกรรมการ 
2. นายณัฐภทัร  อินทร์อ่อน  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1  
3. นายเสน่ห์  ศรีวลิยั   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
4. นายเฉลิมไชย  จ าปาศรี    กรรมการและเหรัญญิก  
5. นายไพโรจน์  อินทวฒัน์   กรรมการและเลขานุการ 
6. นายณัฐพร  สุกิจญาณ   กรรมการ 
7. นายมนตรี  ชมช่ืน   กรรมการ 
8. นายณรงค ์  วงศเ์จริญวิวฒัน์  กรรมการ 
9. นายอนุวตั  ทวผีล   กรรมการ 
10. นายประมวล  พฤฑฒิกุล   กรรมการ 
11. นายสุพตัร  ประยรูหงษ ์  กรรมการ 
12. นายมณฑล  อินทรสันติ  กรรมการ 
13. นายสุทิน  กฐินเทศ   กรรมการ 
14. นายวลัลภ  เหวนัต ์   กรรมการ 
15. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั เขา้ประชุม จ านวน 8,722 คน (สมาชิกทั้งหมด 9,391 คน) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอรุณ  วฒันประดิษฐ ์  ประธานผูต้รวจสอบกิจการ 
2. นายสุพตั  อ่อนนอ้ม   ผูต้รวจสอบกิจการ 
3. นายเชิดศกัด์ิ  มัน่ฤกษ ์   ผูต้รวจสอบกิจการ 
4. นายสนอง  ภู่เจริญ   ผูต้รวจสอบกิจการ 
5. นายเสน่ห์  คงสบาย   ผูต้รวจสอบกิจการ 
6. นายวชัระ  ตราบดี   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
7. นายอนนัต ์  ยิม้วไิล   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
8. นายบุรุศร์  งามจิตร   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
9. นายอุบล  เอ่ียมละมยั  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
10. นายสมนึก  มงันอ้ย   ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
11. นายสุรินทร์  พูลละเอียด  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
12. นายพูนชยั  คทาวชัรกุล  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
13. นายวเิชียร  ล้ีธนะรุ่ง   ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
14. นางณัฐนนัท ์  ใจเป่ียมชยักมล  หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ราชบุรี   
15. นางณฤดี  วอ่งประชานุกูล  นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีช านาญการพิเศษ 
16. นายกฤษณพฒัน์ บุบผา   ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 
17. นางมยรีุ  เมฆฉาย   ผูช่้วยผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 
18. นายพิสิทธ์ิ  รอบคอบ   ผูช่้วยผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 
19. นายเสน่ห์  เจริญศกัด์ิ   ผูจ้ดัการ 
20. นางบุญเกิด  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ์  รองผูจ้ดัการ  
21. นายกิตติ  โมกขพนัธุ์  ผูช่้วยผูจ้ดัการ 
22. นางสาวภสัสร  ทบัสุข   นิติกร 
23. นางสาวลดัดาพร จตุวรพฒัน์  เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
24. นางสาวเสาวรส เกริกชยัวนั  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
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QR Code รายงานประจ าปี 2563 หน้า 26 - 45 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 เม่ือสมาชิกมาประชุมครบองคป์ระชุมแลว้ นายนรงค ์ บวัชุม  ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธาน ไดก้ล่าวเปิดการ
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุม คณะกรรมการด าเนินการ และท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี  จ ากดั ทุกท่าน บดัน้ี 
ไดถึ้งก าหนดเวลาท่ีนดัหมายไว ้และไดต้รวจสอบแลว้ ปรากฏวา่มีสมาชิกเขา้ประชุมครบองคป์ระชุม ขา้พเจา้ขอเปิด 
การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั และในโอกาสน้ีใคร่ขอแนะน าท่านผูมี้เกียรติ 
ท่ีไดก้รุณาเขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปน้ีคือ 
   1. นายวเิชียร  ล้ีธนะรุ่ง ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  
   2. นางณฐันนัท ์ ใจเป่ียมชยักมล  หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ราชบุรี  
   3. นางณฤดี  วอ่งประชานุกูล นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีช านาญการพิเศษ 
   4. นายกฤษณพฒัน์  บุบผา  ผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 
   5. นางมยรีุ  เมฆฉาย  ผูช่้วยผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 
  และขอแนะน าคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ท่ีจะไดข้ึ้นมาช้ีแจงบนเวที ดงัต่อไปน้ี 
   1. นายณฐัภทัร  อินทร์อ่อน  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
   2. นายเสน่ห์  ศรีวลิยั  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2  
   3. นายไพโรจน์  อินทวฒัน์  กรรมการและเลขานุการ 
   4. นายเสน่ห์  เจริญศกัด์ิ  ผูจ้ดัการ 
   5. นางบุญเกิด  พิสุทธ์ิพิเชฎฐ์  รองผูจ้ดัการ 
   6. นางสาวภสัสร  ทบัสุข  นิติกร 
 

ขา้พเจา้ ในนามของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั ขอขอบพระคุณท่านผูมี้เกียรติดงัไดก้ล่าวนามมาแล้วทุกท่าน 
ท่ีกรุณาใหเ้กียรติมาเขา้ร่วมประชุมและไดใ้ห้ความช่วยเหลือสหกรณ์ฯ ของเราเป็นอยา่งดีเสมอมาและมีวาระท่ีจะแจง้ให้สมาชิก
ไดรั้บทราบและพิจารณา ดงัน้ี 
 

ระเบียบวาระที ่2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
 ประธานมอบหมายให ้นายไพโรจน์  อินทวฒัน์  กรรมการและเลขานุการ  
 นายไพโรจน์  อินทวฒัน์ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ตลาด
เพชรเมืองราช (ตลาดกอบกุล) ต าบลท่าราบ อ าเภอเมืองราชบุรี จงัหวดัราชบุรี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 2563 หนา้ 26 - 45   
 

มติทีป่ระชุม  :  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
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ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 

3.1  เร่ือง รายงานผลการด าเนินคดีการซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
  ประธานมอบหมายให้ นางสาวภัสสร  ทบัสุข (นิติกร) รายงานผลการด าเนินคดีการซ้ือขายสลากกนิแบ่งรัฐบาล ดังนี ้
 

1. คดีแพ่ง 
  คดีน้ีศาลจงัหวดัราชบุรีมีค าพิพากษาเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 พิพากษาให ้จ าเลยทั้ง 23 คน ช าระเงินจ านวน 
686,800,000.- บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 
  ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงท่ี 381/2557 โดยพิพากษาแกเ้ป็นวา่ใหย้กฟ้องโจทก์ ส าหรับจ าเลยท่ี 17 
ถึงท่ี 21 (อดีตผูต้รวจสอบกิจการ ชุดท่ี 54)  
  ศาลฎีกาพิพากษาเป็นคดีท่ี 13919/2558 ลงวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 โดยพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์  ท่ีประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินการชุดท่ี 60 คร้ังท่ี 10 วนัท่ี 23 มีนาคม 2560 มีมติให้จ  าเลยทั้ง 15 คน ขาดจากสมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั พ.ศ.2557 ขอ้40. ประกอบ ขอ้42.(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
และค าสั่งของสหกรณ์หรือของท่ีประชุมกลุ่มท่ีตนสังกดั หรือประพฤติการใดๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต แสดงตน
เป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 14 (กรณี
พิเศษ) วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมติัท าสัญญาจา้ง บริษทั นิติสุขศิริ จ ากดั โดยทนายสุทธิรักษ ์ สุกใส เพื่อเป็นทนายความ
ในชั้นบงัคบัคดี 
  

2. คดีอาญา 
  คดีน้ีศาลฎีกาไดพ้ิพากษาเป็นคดีท่ี 6942/2559 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2559 โดยพิพากษายนืตามศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ 
ภาค 7 วา่จ าเลยท่ี 1-16 (อดีตกรรมการและอดีตผูจ้ดัการ) มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 ประกอบมาตรา  83 
การกระท าของจ าเลยท่ี 1-16 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกนั ให้ลงโทษทุกกรรม เป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 จ  าคุกกระทงละ 3 ปี รวม 2 กระทง เป็นจ าคุกคนละ 6 ปี 
 

3. การด าเนินการทางวนัิย 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้แต่งตั้ งคณะ 
กรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกบัผูถู้กกล่าวหา ท่ียงัเป็นขา้ราชการประจ าอยู่ ซ่ึงผลการสอบสวนทางวินัยนั้น มีมติลงโทษ 
ทางวินยัร้ายแรง ให้ไล่ออก (อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 100 วรรคส่ีและวรรคห้า แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบกบัระเบียบ ก.ค.ศ.วา่ดว้ยวนัออกจากราชการของขา้ราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2548) 
 

รายละเอยีดทรัพย์สินของจ าเลยซ่ึงเป็นอดีตกรรมการชุดที่ 54 และอดีตผู้จัดการ 
ซ่ึงได้ด าเนินการตั้งเร่ืองบังคับคดียดึหรืออายดัแล้ว 

 

  1. เงินปันผล ปีบญัชี 2555 – 2559 ของจ าเลยทั้ง 15 ราย เป็นเงินจ านวน 845,479.61 บาท (น าส่งส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดั 
   ราชบุรี เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 เช็ค ธ.กรุงไทย สาขาราชบุรี เลขท่ี 10110534  ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 
   จ านวน 845,479.61 บาท) 
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 2. เงินค่าหุน้ของ นายชาญชยั ล้ิมแสงอุทยั อดีตผูจ้ดัการ จ านวน 200,000.00 บาท (น าส่งส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัราชบุรี  
   เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2560 เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขท่ี 10132937 ลงวนัท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2560 
   จ านวน 200,000 บาท) 

  3. เงินค่าหุน้ของจ าเลย ซ่ึงถูกใหอ้อกจากสมาชิก ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั พ.ศ.2557 ขอ้.40 ประกอบ 
   กบั ขอ้42.(7) ซ่ึงมีจ าเลย 8 ราย ท่ีหลงัจากน าค่าหุน้หกัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 แลว้มีหุ้นมากกวา่ 
   หน้ี เป็นเงินจ านวน 2,572,220.77 บาท (น าส่งส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัราชบุรี เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 
   เช็คธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขท่ี 10155161 ลงวนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 จ านวน 2,572,220.77 บาท) 

   4. การยดึท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
    4.1 ยดึทรัพยสิ์นของ จ าเลย ซ่ึงเป็นสินสมรส  ไดแ้ก่  

แปลงท่ี 1  ต.เตาปูน  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  ราคาประเมิน 545,525.00  บาท 
แปลงท่ี 2  ต.เตาปูน  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 1,294,975.00  บาท 
แปลงท่ี 3  ต.เตาปูน  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 1,029,625.00  บาท 
(หมายเหตุ  ศาลมีค าสั่งใหก้นัส่วนเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดคร่ึงหน่ึง ใหก้บัคู่สมรสในฐานะสินสมรสและเม่ือวนัท่ี 
2 กนัยายน 2563 ซ่ึงเป็นการขายทอดตลาดคร้ังท่ี 1 ขายไดใ้นราคา 3,360,000.00 บาท อยูใ่นระหวา่งการท าบญัชี รับ-จ่าย 
ของส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัราชบุรี) 
แปลงท่ี 4  ต.แสมด า  อ.บางขุนเทียน  จ.กรุงเทพมหานคร ราคาประเมิน 1,382,451.25  บาท 
(หมายเหตุ  ศาลมีค าสั่งใหก้นัส่วนเงินคร่ึงหน่ึง ท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาด ใหก้บัคู่สมรส ในฐานะสินสมรส และเม่ือ
วนัท่ี 9 เมษายน 2562 ซ่ึงเป็นการขายทอดตลาดคร้ังท่ี 3 ขายไดใ้นราคา 1,110,000.00 บาท สหกรณ์ฯ รับช าระหน้ีจ านวน 
533,552.00 บาท เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2562 จาก ส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัราชบุรี (เช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาราชบุรี เลขท่ี 35078579 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2562) 
4.2  ยดึทรัพยสิ์นของ จ าเลย  ไดแ้ก่ 
แปลงท่ี 1  ไดแ้ก่  ต.บา้นสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 1,784,532.50 บาท 
(หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 2 ก.ย. 63 ซ่ึงเป็นการขายทอดตลาดคร้ังท่ี 1 ขายไดใ้นราคา 1,480,000.00 บาท 
อยูใ่นระหวา่งการท าบญัชีรับ-จ่าย ของส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัราชบุรี) 
แปลงท่ี 2  ไดแ้ก่  ต.จอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 373,520.00 บาท 
(หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 2 ก.ย. 63 ซ่ึงเป็นการขายทอดตลาดคร้ังท่ี 1 ขายไดใ้นราคา 380,000.00 บาท 
อยูใ่นระหวา่งการท าบญัชีรับ-จ่าย ของส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัราชบุรี) 
แปลงท่ี 3  ไดแ้ก่  ต.บา้นฆอ้ง  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี ราคาประเมิน 3,326,880.00 บาท 
(หมายเหตุ เม่ือวนัท่ี 23 ก.ย. 63 ซ่ึงเป็นการขายทอดตลาดคร้ังท่ี 2 ขายไดใ้นราคา 2,640,000.00 บาท 
อยูใ่นระหวา่งการท าบญัชีรับ-จ่าย ของส านกังานบงัคบัคดีจงัหวดัราชบุรี) 

  5. รับช าระจากเงินค่าหุน้ก่ึงหน่ึงภายหลงัจากพน้สมาชิกภาพของอดีตคู่สมรสจ าเลย เป็นเงินจ านวน 49,251.53  บาท 
  6. รับช าระจากเงินฝากของจ าเลย เป็นเงินจ านวน 12,382.88 บาท 
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QR Code รายงานประจ าปี 2563 
หน้า 51 - 60 

QR Code รายงานประจ าปี 2563 
หน้า 61 - 63 

QR Code รายงานประจ าปี 2563 
หน้า 66 - 95 

 7. รับช ำระหน้ี จ ำนวน 1,139,835.02 บำท เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 จำกส ำนกังำนบงัคบัคดีจงัหวดัรำชบุรี(เช็คธนำคำร 
   เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำรำชบุรี เลขท่ี 32757889 ลงวนัท่ี 30 พฤษภำคม 2562) 
  เน่ืองจำกสหกรณ์ฯ ไดย้ื่นค ำร้องขอเฉล่ียเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยทอดตลำดทรัพยข์องจ ำเลยต่อศำลแขวงรำชบุรี ไดแ้ก่ โฉนด 
   ท่ีดิน ต.ดอนตะโก อ.เมืองรำชบุรี จ.รำชบุรี 
  8. รับช ำระหน้ีจำกผูค้  ้ำประกนักำรท ำงำนผูจ้ดักำร ทั้ง 3 คน เป็นเงินจ ำนวน 91,000.00 บำท 
  9. รับช ำระหน้ีจ ำนวน 2,324,053.43 บำท เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2563 จำก ส ำนกังำนบงัคบัคดีจงัหวดัรำชบุรี (เช็คธนำคำร 
   เพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร สำขำรำชบุรี เลขท่ี 39527374 ลงวนัท่ี 23 กรกฎำคม 2563) เป็นเงินค่ำหุ้นหลงัพน้ 
   จำกสมำชิกภำพและเงินปันผลปีบญัชี 2555-2559 ของจ ำเลย ซ่ึงเป็นอดีตกรรมกำรชุดท่ี 54 และอดีตผูจ้ดักำร ซ่ึงเป็นเงิน 
   ภำยหลงัด ำเนินกำรหกัจ่ำยให้กบัผูร้้องกนัส่วนซ่ึงเป็นสินสมรสทั้ง 7 คดีแลว้ (เงินท่ีสหกรณ์ฯ น ำส่งใหก้บัส ำนกังำน 
   บงัคบัคดีจงัหวดัรำชบุรี ในขอ้ 1-3) 
 

มติทีป่ระชุม  :  รับทราบ 
 

3.2  เร่ือง รายงานประจ าปี 2563 
      ประธำนมอบหมำยให ้นำยเสน่ห์  เจริญศกัด์ิ ผูจ้ดักำร รำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2563 ใหท่ี้ประชุมรับทรำบ ตำมรำยละเอียดใน
เอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2563 หนำ้ 51 - 60  
 

มติทีป่ระชุม  :  รับทราบ 
 

3.3  เร่ือง รายงานการตรวจสอบกจิการประจ าปี 2563 
 

      ประธำนมอบหมำยให ้นำยอรุณ วฒันประดิษฐ ์ประธำนผูต้รวจสอบกิจกำร รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ ำปี 2563 ใหท่ี้
ประชุมรับทรำบ ตำมรำยละเอียดในเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2563 หนำ้ 61 - 63 
 

มติทีป่ระชุม  :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

4.1  เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2563 
      ประธำนมอบหมำยให ้นำยกฤษพฒัน์  บุบผำ ผูส้อบบญัชีภำคเอกชน รำยงำนงบกำรเงิน ประจ ำปี 2563 ใหท่ี้ประชุมรับทรำบ
เพื่อพิจำรณำอนุมติั (รำยละเอียดตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2563 หนำ้ 66 – 95) 
 สินทรัพยร์วม 7,754,880,515.50  บำท 
 หน้ีสินรวม 3,971,684,561.18  บำท 
 ทุนของสหกรณ์ 3,783,195,954.32  บำท 
 รำยไดร้วม   375,926,144.42  บำท 
 ค่ำใชจ่้ำย   169,109,658.38  บำท 
 ก ำไรสุทธิ   206,816,486.04  บำท 
มติทีป่ระชุม  :  อนุมัติ งบการเงินประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 
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4.2  เร่ือง พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
      ประธานมอบหมายให ้นางบุญเกิด พิสุทธ์ิพิเชฎฐ ์รองผูจ้ดัการ รายงานการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ดงัน้ี 
      ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั ในรอบปีบญัชี 2563 มีก าไรสุทธิ จ านวน 206,816,486.04 บาท 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 60 และตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั 
ขอ้ 28 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ชุดท่ี 63 คร้ังท่ี 14 วนัพุธท่ี 23 กนัยายน 2563  ไดพ้ิจารณา
จดัสรรและมีมติใหเ้สนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

 
 

มติทีป่ระชุม  :  อนุมัติเป็นเอกฉันท์ จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ 
  

4.3  เร่ือง พจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกนั ประจ าปี 2564 
           ตามความในขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 18 ก าหนดวา่ ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้มื หรือค ้าประกนัส าหรับปีหน่ึงๆไว้
ตามท่ีจ าเป็น และสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้ืม หรือการค ้าประกนัส าหรับ
ปีใด ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง 

ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 19 การกูย้มืเงินหรือการค ้าประกนั สหกรณ์อาจกูย้มืเงิน หรือออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือตราสาร
การเงิน หรือ โดยวธีิอ่ืนใด ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ด ้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งน้ี
จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัประจ าปี ตามขอ้ 18 
 

จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน %
1.  ทนุส ำรองไม่น้อยกวำ่ร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 24,804,677.33   11.99   15,519,736.54   10.90   
2.  เงินค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย
     ในอตัรำร้อยละหนึ่งของก ำไรสุทธ ิแต่ไม่เกนิสำมหมื่นบำท 30,000.00         0.02     30,000.00         0.02     
3.  เงินปนัผลแกส่มำชกิในอตัรำร้อยละ  4.20  ต่อปี 133,749,349.55 64.67   97,879,164.76   68.73   
     ( ป ี2562  อตัรำปนัผลร้อยละ  3.20  ต่อป ี)
4.  เงินเฉล่ียคืนใหแ้กส่มำชกิตำมส่วนจ ำนวนรวมแหง่ดอกเบี้ย
     ซ่ึงสมำชกิช ำระแกส่หกรณ์ระหวำ่งป ี2563 ในอตัรำร้อยละ 13.00 40,432,459.16   19.55   26,639,771.76   18.70   
     ( ป ี2562  อตัรำเงินเฉล่ียคืนร้อยละ  7.80  ต่อป ี)
5.  เปน็เงินทนุรักษำระดับอตัรำเงินปนัผล  ไม่เกนิร้อยละสอง 100,000.00       0.05     100,000.00       0.07     
     แหง่ทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ ฯ  ตำมที่มีอยู่ในวนัส้ินปี
6.  เปน็เงินทนุเพือ่กำรศึกษำอบรม ไม่เกนิร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 200,000.00       0.10     200,000.00       0.14     
7.  เปน็เงินทนุสำธำรณประโยชน์ ไม่เกนิร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ 200,000.00       0.10     200,000.00       0.14     

4,000,000.00     1.93     500,000.00       0.35     
300,000.00       0.14     300,000.00       0.21     

3,000,000.00     1.45     1,050,000.00     0.74     

206,816,486.04 100.00 142,418,673.06 100.00 

รำยกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ
ปี   2563 ปี   2562

8.  เปน็เงินทนุสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำะห ์ฯ  ไม่เกินร้อยละสิบของก ำไรสุทธิ

9.  เป็นเงินทุนเพือ่จัดต้ังส ำนักงำนหรือทุนอืน่ ๆ เพือ่เสริมสร้ำงควำมมัง่คงให้แกส่หกรณ์

10.  เปน็เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
รวม
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คณะกรรมการด าเน นิิการหกกรณอออมรรพย์อครรราบ รุร  ำ ากพด บรดร   3  ครพ้ งร   14 วพิ ร   2  กพิ ์า์ิ 253  ไดร่้วมกพิ
ยนำารณาแลว้ม ความเนก็ิวา่ การด าเน นิิงาิของหกกรณอ ม ความำ าเนป็ิตอ้งกร้์ มืเนงนิำากหถาุพิ การเนงนิอื ิ มาใบใ้ิการุรนการงาิ
ของหกกรณอ เนยื อใกเ้นกนดหภายคล่องและหามารถใกุ้ รนการแก่หมาบนกไดอ้์า่งเนย ์งยอ และอ กประการกิึ ง เนยื อใก้หกกรณอิ ามา
เนป็ิรริกมริเนว ์ ิใิการด าเน นิิการ ใิการยพฒิาดา้ิหวพหดนการต่างๆ ใกแ้ก่หมาบนก 

เนยื อใกก้ารด าเน นิิิโ์ุา์ใกห้อดคลอ้งและเนป็ิไปอ์า่งต่อเนิื องำากป  253  และเนยื อรพกษาหภายคล่อง ใิการ
ุรนการงาิ เนก็ิหมควรใกก้ ากิดวงเนงนิกร้์ มืกรือค ้าประกพิ  ใิป  2534 ำ าิวิ 2,000,000,000.-  ุาร (หองยพิ ลา้ิุารถว้ิ) 

 

ำึงเนหิอร  ประบรมเนยื อยนำารณา 
 

มติทีป่ระชุม  : เห็นชอบ ให้สหกรณ์ฯ ก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค ำ้ประกัน ปี 2564 จ ำนวน  2,000,000,000.-  บำท 
   (สองพนัล้ำนบำทถ้วน) 
 

4.4  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติ แผนยุทธศำสตร์พฒันำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกดั ระยะที ่2 พ.ศ.2562–2564 และ  
             แผนกลยุทธ์, แผนงำนและงบประมำณ รำยจ่ำย ประจ ำปี 2564 
 

      ประธาิมอุกมา์ใก ้ิา์เนหิ่กอ  เนำรนญศพกดน์  ผรำ้ พดการ รา์งาิแผิ์รรธศาหตรอยพฒิาหกกรณอออมรรพย์อครรราบ รุร  ำ ากพด 
ระ์ะร  จ2จย.ศ.2532–2534 และแผิกล์รรธอฯ ประำ าป  2534 ดพง  ิ้  
 

1. แผนยุทธศำสตร์พฒันำสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรำชบุรี จ ำกดั ระยะที ่2 พ.ศ.2562 – 2564 
  ปรัชญำ   ์ดึกลพกธรรมาภนุาล มร่งมพ ิ ย พฒิาเนยื อมวลหมาบนก 
  วสัิยทัศน์ (Vision) เนป็ิหกกรณอออมรรพย์อบพ้ิิ า ร  มพ ิ คง ุรนการหมาบนกอ์า่งประรพุ ใำ 
     ์ดึกลพกธรรมาภนุาล ตามเนกณฑอมาตรฐาิ ิ าไปหร่หกกรณอออมรรพย์อเนป็ิหากล 
  พนัธกจิ (Mission) 
     1. ยพฒิาระุุการใกุ้ รนการแก่หมาบนก 
     2. เนหรนมหร้างวนิ พ์ รางการเนงนิแก่หมาบนก 
     3. แกไ้ขปพญกา ก  ิ้หนิของหมาบนก 
     4. เนหรนมหร้างหวพหดนการเนยื อหมาบนกจและ รุคลากร 
     5. ด าเน นิิธรรกรรมรางการเนงนิ และหร้างความเนบื อมพ ิ การุรนการการเนงนิ 
     6. ยพฒิาระุุการุรนการำพดการจและการควุครมภา์ใิ 
      ตามมาตรฐาิหกกรณอห ขาว 
  เป้ำประสงค์ (Goal) 
     1. หมาบนกไดร้พุการใกุ้ รนการและการำพดหวพหดนการร  ด  หมาบนกม ครณภายบ วนตร  ด ข้ึิ  
      และอ์รร่่วมกพิ ใิหพงคมอ์า่งม ความหรข 
     2. หกกรณอม ความเนขม้แขง็ ใิการุรนการำพดการร  ด  และไดร้พุความเนบื อมพ ิ  
      ำากหมาบนก 
     3. หกกรณอม ผลการประเนมนิตามมาตรฐาิของกรมห่งเนหรนมหกกรณอ 
      ระดพุ ด เนด่ิใิระดพุ ประเนรศ 
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  เอกลกัษณ์  สมาชิกอยูดี่ มีสุข 
  อตัลกัษณ์  บริการดี มีน ้าใจ 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ระยะที ่2 พ.ศ.2562-2564 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
  ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ทีม่ีประสิทธิภาพ 
   1.1 พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลใหป้ลอดภยั 
   1.2 ปรับปรุง / พฒันาระบบการปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ 
   1.3 ปรับปรุง / แกไ้ขขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ 
   1.4 ส่งเสริมการวจิยัเพื่อการพฒันาสหกรณ์และวชิาชีพครูของมวลสมาชิก 
    1.4.1 ประกาศใหทุ้นอุดหนุนการวิจยั 
    1.4.2 เปิดรับเคา้โครงการวจิยั 
    1.4.3 ประเมินคุณภาพ พิจารณา กลัน่กรอง และคดัเลือกโครงการท่ีสมควรไดรั้บทุน 
    1.4.4 ประกาศรายช่ือสมาชิกและเคา้โครงท่ีไดรั้บทุน 
    1.4.5 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงวดแรกใหผู้ท่ี้ไดรั้บทุน 
    1.4.6 ติดตามผลการด าเนินการวิจยัของผูไ้ดรั้บทุนและเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 2 
    1.4.7 ตรวจพิจารณาคุณภาพรายงานวจิยัท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 
     และส่งคืนใหผู้รั้บทุนปรับปรุงแกไ้ข 
    1.4.8 รับรายงานฉบบัท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงวดสุดทา้ย 
    1.4.9 จดัเวทีใหผู้ว้จิยัน าเสนอผลการวจิยัเพื่อขบัเคล่ือนไปสู่การใชป้ระโยชน์ 
    1.4.10 ประเมินคดัเลือกผลงานวจิยัและมอบรางวลัผลงานวจิยัดีเด่นประจ าปี 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาคุณภาพชีวติทีด่ีของสมาชิก 
   2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการออม และเสริมสร้างสวสัดิการแก่สมาชิก 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาระบบธุรกจิสู่การพึง่พาตนเอง 
   3.1 การพฒันาระบบสินเช่ือ และจดัการความเส่ียง (Credit & Risk) 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลย ีการส่ือสาร 
   4.1 การปรับปรุง/พฒันาเทคโนโลยแีละการส่ือสาร 
   4.2 การสร้างพนัธมิตร เครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที ่5 การประชาสัมพนัธ์กบัสมาชิกและองค์กรภายนอก 
   5.1 ปรับปรุง/พฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ใหท้นัสมยัรวดเร็วถูกตอ้ง 
   5.2 จดัตั้งเครือข่ายสมาชิก 
 ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาองค์กร 
   6.1 พฒันาการบริหารบุคคล 
   6.2 ก าหนดมาตรการประเมินบุคคลและขอ้ตกลง (MOU:Memorandum Of  
    Understanding) ร่วมกนั และรวมถึงระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยใ์นภาคตะวนัตก (8 จงัหวดั) 
   6.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
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  ยุทธศาสตร์ที ่7 การพฒันามาตรฐานสหกรณ์ฯ สู่สากล 
   7.1 พฒันาสหกรณ์เป็นสหกรณ์สีขาว และสหกรณ์ดีเด่นระดบัประเทศ 
 

นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ปี 2564 
  1. พฒันาระบบการบริหารจดัการ และการใหบ้ริการแก่สมาชิก 
  2. ส่งเสริมสวสัดิการ แกไ้ขปัญหาหน้ีสิน และเสริมสร้างวินยัทางการเงินแก่สมาชิก 
  3. สร้างความเช่ือมัน่แก่สมาชิกดว้ยหลกัธรรมาภิบาล 
  4. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม ของหน่วยงานสถานศึกษา ชุมชน สังคมและสมาชิก ตามหลกัการของสหกรณ์  
 

แผนกลยุทธ์การพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2564 มี 12 กลยุทธ์ 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลให้ปลอดภัย 
วตัถุประสงค์ : เพื่อใหมี้การจดัเก็บ/รักษาขอ้มูลใหป้ลอดภยั ใชส้ะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบนั 
 

กลยุทธ์ที ่2 ปรับปรุง/พฒันาระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ 
วตัถุประสงค์ : เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ ดา้นการบริการแก่สมาชิก มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์
ระหวา่งสมาชิกกบัสหกรณ์ฯ 
กลยุทธ์ที ่3 ปรับปรุง/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ 
วตัถุประสงค์ : เพื่อใหมี้ขอ้บงัคบั/ระเบียบต่างๆ สอดคลอ้งกบักฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและเอ้ือต่อการบริหารจดัการสหกรณ์ฯ 
 

กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมการวจัิยเพ่ือการพฒันาสหกรณ์และวิชาชีพครูของมวลสมาชิก 
วตัถุประสงค์ : เพื่อการปรับปรุง/พฒันาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ และบุคลากร 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่5 ส่งเสริมสนับสนุนการออมและเสริมสร้างสวัสดิการแก่สมาชิก 
วตัถุประสงค์ : 1) เพื่อใหส้มาชิกมีความเขม้แข็ง ทางดา้นเศรษฐกิจ 
   2) เพื่อสนบัสนุน เสริมแรง ขวญัก าลงัใจแก่สมาชิกใหท้ัว่ถึง 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่6 พฒันาระบบสินเช่ือ และจัดการความเส่ียง 
วตัถุประสงค์ : 1) เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ฯ และเพิ่มตน้ทุนความเช่ือมัน่ ศรัทธา แก่สมาชิก 
  2) เพื่อใหส้มาชิกไดอ้ยูดี่ กินดี มีสันติสุข 
  3) เพื่อเสริมสร้างใหส้มาชิกมีวนิยัทางการเงิน 
  4) เพื่อใหมี้การจดัระบบจดัการติดตามหน้ีสินอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
   เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก 

ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิก 

ด้านพัฒนาระบบธุรกิจ สู่การพึ่งพาตนเอง 
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กลยุทธ์ที ่7 ปรับปรุง/พฒันาเทคโนโลยีและการส่ือสาร 
วตัถุประสงค์ : 1) เพื่อใหส้หกรณ์ฯ ไดน้ า IT ยคุใหม่มาประยกุตใ์ช ้ดา้นการบริการแก่สมาชิก 
  2) เพื่อใหส้มาชิกไดรั้บการบริการผา่นทางเลือกท่ีหลากหลาย ตามศกัยภาพและทัว่ถึง 
  3) เพื่อลดขั้นตอน ประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
  4) น าระบบสนบัสนุนสหกรณ์ (CSS : Coop Support System) 
   กบัการตรวจสอบสถานภาพสมาชิกกบัสหกรณ์ฯ อ่ืน 

 
 

กลยุทธ์ที ่8 ปรับปรุง/พฒันาระบบ การประชาสัมพนัธ์ให้ทนัสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง 
วตัถุประสงค์ : เพื่อใหก้ารส่งขอ้มูลข่าวสารแก่สมาชิกและพนัธมิตร/องคก์รต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทัว่ถึง 

 
 

กลยุทธ์ที ่9 พฒันาการบริหารบุคลากร 
วตัถุประสงค์ : เพื่อใหบุ้คลากรของสหกรณ์ฯ ทุกส่วน มีความรู้ความเขา้ใจ ในการพฒันาสหกรณ์ฯ สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที ่10 ก าหนดมาตรการประเมินบุคคลและข้อตกลง (MOU)ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวนัตก(8จังหวดั) 
วตัถุประสงค์ : เพื่อใหส้หกรณ์ในภาคตะวนัตกมีมาตรการในการท า MOU และการประเมินบุคคลในทิศทางเดียวกนั 
 

กลยุทธ์ที ่11 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
วตัถุประสงค์ : 1) เพื่อพฒันาภูมิทศัน์และสถานท่ีใหส้ะดวก สบาย สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภยั ส าหรับรับรองสมาชิก 
   ในทุกดา้นอยา่งมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดความเช่ือมัน่ต่อการบริหารจดัการตามหลกัการ 
   สหกรณ์ ทั้ง 7 ประการ 
  2) เพื่อใหมี้สถานท่ีอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจ 
   แก่สมาชิก 
  3) เพื่อใชอ้าคารสถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ฯ และใหบ้ริการแก่สมาชิกหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

 
 

กลยุทธ์ที ่12 พฒันาสหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์สีขาวและสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ 
วตัถุประสงค์ : เพื่อพฒันาสหกรณ์ฯ เป็นสหกรณ์สีขาว ดว้ยหลกัธรรมาภิบาล และสหกรณ์ดีเด่นระดบัประเทศ 
โครงการ/กจิกรรม ตามแผนกลยุทธ์ฯ  จ านวน  19 โครงการ 
  (1) โครงการพฒันาระบบจัดเกบ็ข้อมูล งบประมาณ 500,000.-  บาท 
    - ชั้นวางเอกสารเคล่ือนท่ี หอ้งจดัเก็บเอกสาร A&B 
    - ชั้นจดัเก็บเอกสารส าคญั Strong Room 

ด้านการพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ด้านการประชาสัมพันธ์กับสมาชิก และองค์กรภายนอก 

ด้านการพัฒนาองค์กร 

ด้านการพัฒนามาตรฐานสหกรณ์ฯ สู่สากล 
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  (2) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ งบประมาณ 200,000.-  บาท 
    - บูรณาการพฒันาเจา้หนา้ท่ีกบัการปฏิบติังาน 
  (3) โครงการพฒันาประสิทธิภาพการท างานด้วยกจิกรรม 5 ส. งบประมาณ 30,000.-  บาท 
    - สะสาง สะดวก สะอาด สุขลกัษณะ และสร้างนิสัย 
  (4) โครงการวจัิยเพ่ือการปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการของสหกรณ์ฯ 
      งบประมาณ 300,000.- บาท 
    - ด าเนินการวจิยัเพื่อปรับปรุง พฒันาสหกรณ์ฯ คณะกรรมการ และบุคลากร 
  (5) โครงการรวมหนี ้เพ่ือชีวติทีด่ีของสมาชิก 
  (6) โครงการเสริมสร้างสวสัดิการ งบประมาณ 200,000.-  บาท 
    - การจดัหาทุนใหก้บัสมาชิก 
  (7) โครงการประกนัความเส่ียงของสหกรณ์และผู้ค า้ประกนั งบประมาณ 100,000.-  บาท 
    - การปรับโครงสร้างหน้ี 
    - การประกนัชีวิตกลุ่ม 
    - การตรวจสอบ ขายทอดตลาด เร่งรัดติดตามหน้ีสิน 
    - การบริหารจดัการความเส่ียง 
                  ฯลฯ 
  (8) โครงการคลนิิกสหกรณ์ งบประมาณ 300,000.-  บาท 
    - บริหารดา้นปรึกษา ปัญหาการบริหารจดัการดา้นการเงิน 
    - ส่งเสริมรายไดใ้หก้บัสมาชิก 
    - พฒันาอาชีพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวติ 
    - จดัท าคู่มือสมาชิก 
  (9) โครงการพฒันา Program Computer งบประมาณ 1,000,000.-  บาท 
    - พฒันาระบบ Online และ Application 
    - เคร่ืองพิมพส์ลิปเงินเดือน 
                    ฯลฯ 
  (10) โครงการพบปะสมาชิก  งบประมาณ 600,000.-  บาท 
    - จดังานเกษียณอายสุมาชิก (400,000.- บาท) 
    - การวางพวงหรีดกบัสมาชิกท่ีเสียชีวติ (50,000.- บาท) 
    - พบปะเยีย่มเยยีนสมาชิก (150,000.- บาท) 
 (11) โครงการพฒันา/ปรับปรุงระบบการประชาสัมพนัธ์ให้ทนัสมัย งบประมาณ 200,000.-  บาท 
    - จดัท าจดหมายข่าวใหแ้ก่สมาชิก      - เผยแพร่ข่าวสารทางเวบ็ไซต ์
    - เยีย่มสมาชิกทุกหน่วยในสังกดั        - จดัส่งขอ้ความ Electronic 
    - เขา้ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ (เช่น ครบรอบ 63 ปี สหกรณ์ฯ, วนัสหกรณ์แห่งชาติ, 
     วนักิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน) 
    - จดัท ากระดานข่าวในเวบ็ไซตส์หกรณ์ฯ 
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  (12) โครงการอบรมสมาชิกใหม่ งบประมาณ 400,000.-  บาท 
    - อบรมสมาชิกใหม่ 2 รุ่น รวม 400 คน 
  (13) โครงการพฒันาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์ งบประมาณ 350,000.-  บาท 
    - พฒันาการบริหารงานบุคลากรของสหกรณ์ 
  (14) โครงการประชุมสัมมนาผู้แทนสมาชิกเพ่ือการประสานงานและประชาสัมพนัธ์  งบประมาณ 400,000.-  บาท 
    - ประชุมสัมมนาผูแ้ทนสมาชิกฯ 
  (15) โครงการจัดท ามาตรการประเมินบุคคลและร่วมจัดท าข้อตกลง (MOU) 
    ร่วมกนัระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคตะวนัตก (8 จังหวดั)   งบประมาณ 100,000.-  บาท 
    - ประชุมสัมมนาร่วมกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภาคตะวนัตก 8 จงัหวดั 
    - จดัท า MOU ใชโ้ปรแกรมสนบัสนุนงานสหกรณ์ (CSS) 
    - จดัท าขอ้ตกลงภายในองคก์ร 
  (16) โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณ 2,500,000.-  บาท 
    - ทาสีอาคารส านกังาน (500,000.- บาท) 
    - ปรับปรุงอาคารสถานท่ี (2,000,000.- บาท) 
  (17) โครงการพฒันาเสถียรภาพพลงังาน (Solar Cell) งบประมาณ 2,500,000.-  บาท 
    - จดัท า Solar Cell 
  (18) โครงการประชุมสัมมนาการจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือการพฒันาสหกรณ์ฯ 
      งบประมาณ 350,000.-  บาท 
  (19) โครงการพฒันาสหกรณ์ สู่สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ งบประมาณ 300,000.-  บาท 
    - สหกรณ์สีขาว ดว้ยธรรมาภิบาล 
                                                  รวม 19 โครงการ   งบประมาณ 10,330,000.-  บาท 
       (สิบล้านสามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 
มติทีป่ระชุม  :  อนุมัติ แผนกลยุทธ์การพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากดั ประจ าปี 2564 โครงการ/กจิกรรม ตามแผน 
                         กลยุทธ์ฯ ตามทีเ่สนอ ยกเว้นโครงการดังต่อไปนี้ 
    1. โครงการท่ี 7 โครงการประกนัความเส่ียงของสหกรณ์และผูค้  ้าประกนั ใหเ้พิ่มงบประมาณจากเดิม 
     100,000.- บาท เป็น 1,100,000.- บาท โดยใหเ้พิ่มการเร่งรัดติดตามหน้ีสินของสมาชิก 
   2. โครงการท่ี 16 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ใหล้ดงบประมาณ จาก 2,500,000.- บาท 
    คงเหลือ 2,000,000.- บาท แบ่งเป็น 
     - ทาสีอาคารส านกังาน 500,000.- บาท 
     - ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 1,500,000.- บาท 
   3. ใหต้ดัโครงการท่ี 17 โครงการพฒันาเสถียรภาพพลงังาน Solar Cell งบประมาณ  2,500,000.-  บาท 
   4. คงเหลือโครงการ/กิจกรรม จ านวน 18 โครงการ งบประมาณ 8,330,000.00 บาท (แปดลา้นสามแสน- 
    สามหม่ืนบาทถว้น) 
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พจิารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 
 ประธานมอบหมายให ้นางบุญเกิด พิสุทธ์ิพิเชฎฐ ์รองผูจ้ดัการ รายงานแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564  
 ประมาณการรายจ่าย 
  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
   1. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี   18,035,600.00 บาท 
   2. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์   6,964,820.00 บาท 
   3. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสมาชิก   31,700,000.00 บาท 
   4. ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน    24,802,000.00 บาท 
   5. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัดอกเบ้ียจ่าย   91,010,000.00 บาท 
   6. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส ารองหน้ีสูญ    10,000,000.00 บาท 
                    182,512,420.00 บาท 
   7. หมวดครุภณัฑ์      3,500,000.00 บาท 
   8. หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง      
    - ท่ีดิน       4,000,000.00 บาท 
    - ส่ิงปลูกสร้าง      2,000,000.00 บาท 
 
 ประมาณการก าไรสุทธิ 
  ประมาณการรายได ้                355,645,000.00 บาท 
  ประมาณการรายจ่าย                181,512,420.00 บาท 
  ประมาณการก าไรสุทธิ                174,132,580.00 บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณท่ีขอตั้ง เพื่อใหก้ารด าเนินงานคล่องตวัจึงขอถวัจ่ายไดทุ้กหมวด ยกเวน้หมวดครุภณัฑ์ 
 

มติทีป่ระชุม  :   อนุมัติ แผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ ยกเว้นรายการ ดังต่อไปนี ้
   1. หมวดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ี เงินประจ าต าแหน่งใหล้ดงบประมาณลงจากเดิม 400,000.- บาท  
   คงเหลือ 204,000.- บาท (สองแสนส่ีพนับาทถว้น) 
  2. หมวดค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน ระบบการปฏิบติังานของสหกรณ์ โครงการประกนัความเส่ียงของ 
   สหกรณ์และผูค้  ้าประกนั (โครงการท่ี 7) ให้เพิ่มงบประมาณจาก 100,000.- บาท เป็น 1,100,000.- บาท 
   (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น) (สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4.4) 
  3. ไม่อนุมติั หมวดครุภณัฑ ์โครงการพฒันาเสถียรภาพพลงังาน Solar Cell งบประมาณ 2,500,000.- บาท 
   (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) (สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4.4) 
  4. หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าตกแต่งและปรับปรุงอาคารส านกังานใหล้ดงบประมาณลงจากเดิม  
   2,500,000.- บาท คงเหลือ 2,000,000.- บาท (สองลา้นบาทถว้น)(สืบเน่ืองจากวาระท่ี 4.4) 
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4.5  เร่ือง พจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2564 
  ตามท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดส้นองนโยบายภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม ในการด าเนินการของภาครัฐ 
โดยให้สหกรณ์นอกภาคเกษตร ซ่ึงไดแ้ก่ สหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์ร้านคา้และบริการ ท่ีมีฐานะการเงินมัน่คง และมีระบบ 
การควบคุมภายในท่ีดี สามารถจดัจา้งผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ท าการตรวจสอบบญัชีไดน้ั้น 

  ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั ตอ้งจา้งผูส้อบบญัชีภาคเอกชน มีผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีข้ึนบญัชีกบั
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2564 จ านวน 2 ราย โดยเรียงตามล าดบัต่อไปน้ี 

 

ช่ือ-สกุล/ทีอ่ยู่ 
/ประวตัิ/ผลงาน 

การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมบริการ 

1. นายกฤษณพฒัน์  บุบผา 
87/585 ม.6 หมู่บา้นภสัสร 7 
ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย 
ต.บางรักใหญ่  อ.บางบวัทอง  
จ.นนทบุรี   11000 
โทร 0-2588-5252 
และ 08-9202-2595 
ประวตัิและผลงาน 
1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
(บญัชี) ม.รามค าแหง 
2. ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต 
ม.สุโขทยัธรรมาธิราช 
 
3. ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
(การเงิน) สถาบนับณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
4. ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย ์
จ  านวน 30 แห่ง ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2552 เป็นตน้มา 
6. ตรวจสอบบญัชีทัว่ไปของ
บริษทั ประมาณ 150 บริษทั 

เขา้ตรวจสอบ 
ดว้ยตนเอง 
หรือมอบหมาย 
ใหผู้ช่้วยผูส้อบบญัชี
เขา้ตรวจสอบ 
อยา่งนอ้ยปีละ4คร้ัง  
คร้ังละไม่นอ้ยกวา่   
2-3 วนัท าการ พร้อม
ผูช่้วย 
ไม่นอ้ยกวา่ 4 คน 

1.รายงานผลการ
ตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี 
2. รายงานการสอบบญัชี
ประจ าปี ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
3. ใหค้  าแนะน าในดา้นการ
บริหารการเงินการบญัชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่
ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
4. ยนิดีจะเขา้ร่วมการ
ประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการทุกคร้ัง
ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

จ านวน 140,000 บาท 
เม่ือสหกรณ์ไดรั้บรายงาน
ของผูส้อบบญัชีประจ าปี
แลว้                
*ยกเวน้ ค่าใชจ่้ายในการ
ขอค ายนืยนัและสอบทาน
หน้ี สหกรณ์เป็น
ผูรั้บผดิชอบ 

2. นางมยุรี เทพาหุดี 
47/189 หมู่ท่ี 2 
ถนนสุขาประชาสรรค ์3 
ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบุรี 11120 

เขา้ตรวจสอบ 
ดว้ยตนเอง 
หรือมอบหมาย 
ใหผู้ช่้วยผูส้อบบญัชี
เขา้ตรวจสอบ 

1.รายงานผลการ
ตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี 
2.รายงานการสอบบญัชี
ประจ าปี ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  

จ านวน 150,000 บาท 
*ยกเวน้ ค่าใชจ่้าย 
ในการขอค ายนืยนั 
และสอบทานหน้ี 
สหกรณ์เป็นผูรั้บผิดชอบ        
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ช่ือ-สกุล/ทีอ่ยู่ 
/ประวตัิ/ผลงาน 

การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงาน ค่าธรรมเนียมบริการ 

โทร. 06-3580-8333 
และ 09-6792-8500 
โทรสาร. 02-963-1414 
ประวตัิและผลงาน 
1. ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
(บญัชี) ม.รามค าแหง 
2. ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาการบริหารรัฐกิจ 
ม.รามค าแหง 
3. ประวติัการท างาน  
   - สนง.ตรวจสอบบญัชีไชยยศ 
ปี 2532 – 2538 
   - บ.กรังปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั ปี 2538 – 2544 
   - บ.วนิพลสั ออดิท แอนด ์
แอซโซซิเอท จ ากดั ปี 2545 
ถึงปัจจุบนั 
4. ตรวจสอบบญัชี บริษทัเอกชน 
ตั้งแต่ปี 2545 – ปัจจุบนั 
ประมาณ 120 ราย 
5. ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออม
ทรัพย ์จ  านวน 2 แห่ง ตั้งแต่ 
ปี 2554 เป็นตน้มา 

อยา่งนอ้ยปีละ3คร้ัง 
คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 
3-4 วนัท าการ 
พร้อมผูช่้วย 
ไม่นอ้ยกวา่ 4 คน 

3.ใหค้  าแนะน าในดา้นการ
บริหารการเงินการบญัชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่
ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
4.ยนิดีจะเขา้ร่วมการ
ประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการทุกคร้ัง
ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

 

มติทีป่ระชุม : อนุมัติ รายละเอยีดดังนี้ 
   1. ใหจ้า้งผูส้อบบญัชี รายท่ี 1 นายกฤษณพฒัน์  บุบผา เป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชน ประจ าปี 2564 และ 
    ก าหนดค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี จ  านวนเงิน 140,000 บาท (หน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) 
   2. ใหส้ ารอง นางมยุรี เทพาหุดี เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ (หาก นายกฤษณพฒัน์  บุบผา ไม่สามารถ 
    เขา้ท าการตรวจสอบบญัชีให้สหกรณ์ฯได)้ 
 

4.6  เร่ือง พจิารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่กักรรมการด าเนินการกรรมการอ่ืน ทีป่รึกษา 
ทีป่รึกษากติติมศักดิ์ ประจ าปี พ.ศ.2564 
  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 57 อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองทั้งปวง
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
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ฯลฯ 
(9) พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกักรรมการด าเนินการ กรรมการอ่ืน ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

รายการ ต าแหน่ง อตัรา/วนั 

1. ค่าเบ้ียประชุม 

ประธานกรรมการ 1,250 
กรรมการด าเนินการ 

กรรมการอ่ืน อนุกรรมการ 
ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

1,000 

2. ค่าเบ้ียเล้ียง 

ประธานกรรมการ 800 
กรรมการด าเนินการ 

กรรมการอ่ืน อนุกรรมการ 
ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

500 

3. ค่าพาหนะ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการ 

กรรมการอ่ืน อนุกรรมการ 
ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ตามท่ีจ่ายจริง 
ทางบก/ทางเรือ/ทางอากาศ 

กรณีเหมาจ่ายค่าพาหนะเดินทาง
เบิกจ่าย กิโลเมตรละ 5 บาท 

4. ค่าท่ีพกั 

ประธานกรรมการ จ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาท 
กรรมการด าเนินการ 

กรรมการอ่ืน อนุกรรมการ 
ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

จ่ายจริงไม่เกิน 2,000 บาท 
กรณีเหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 บาท 

 

มติทีป่ระชุม  : เห็นชอบ ก าหนดค่าเบีย้ประชุม ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่กั กรรมการด าเนินการ  กรรมการอ่ืน ทีป่รึกษา 
   ทีป่รึกษากติติมศักดิ์  ตามที่เสนอ 
4.7 เร่ือง พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2564 
 

  ตามขอ้บงัคบัขอ้ 57 อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน 
เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

ฯลฯ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอ่ืนๆและผูต้รวจสอบกิจการ 

ฯลฯ 
เสนอท่ีประชุมพิจารณา  ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ จ านวน 132,000 บาทต่อปี ตามแผนงาน 
 

มติทีป่ระชุม  : เห็นชอบ ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกจิการ จ านวน 132,000 บาท (หน่ึงแสนสามหม่ืน- 
   สองพนับาทถ้วน) ต่อปี 
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4.8  เร่ือง พจิารณาเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2564 
  ประธานแจง้วา่ ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั พ.ศ.2561 ขอ้ 59, 60, 61, 78 และระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั วา่ดว้ย วธีิการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ พ.ศ.2562 
ขอ้ 10, 11, 12, 13 และ ขอ้ 31 
      เม่ือกรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ อยูค่รบวาระ จะตอ้งมีการด าเนินการสรรหากรรมการด าเนินการ และผูต้รวจ
สอบกิจการ ใหม่ จึงขอประกาศผลการด าเนินการสรรหา กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 ดงัน้ี.- 

1. ต าแหน่ง กรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 หน่วย จงัหวดั        จ านวน 1 คน ไดแ้ก่  นายบุญประคอง  โคตรพฒัน์ 
1.2 หน่วย อ าเภอบา้นโป่ง        จ านวน 1 คน ไดแ้ก่  นายประภาส  คูเจริญทรัพย์ 
1.3 หน่วย อ าเภอโพธาราม   จ านวน 1 คน ไดแ้ก่  นายสงัด  ผ่องดี 
1.4 หน่วย อ.ปากท่อ+อ.บา้นคา+อ.วดัเพลง  จ านวน 1 คน ไดแ้ก่  นายกฤษฎา  สุพงศ์ 
1.5 หน่วย อ าเภอจอมบึง และอ าเภอสวนผึ้ง  จ านวน 1 คน ไดแ้ก่  นายธีระวุฒิ  รูขะจี 
1.6 หน่วย ม.ราชภฎัฯ+อาชีวะ   จ านวน 1 คน ไดแ้ก่  นายพูนชัย  คทาวชัรกุล 
1.7 หน่วยขา้ราชการบ านาญ 2       จ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นายวฒันา  ร่มโพธ์ิ 
 

2. ต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกจิการ (จ านวน 2 คน) ดังนี้ 
 2.1 นายชูศักดิ์  น่วมทนงค์ 
 2.2 นายสุพตั  อ่อนน้อม 
มติทีป่ระชุม  : อนุมัติ 

 

ระเบียบวาระที ่5  เร่ือง ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน 
5.1 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี 
  ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ราชบุรี โดย นางณัฐนนัท ์ ใจเป่ียมชยักมล ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
ส านกังานมีภารกิจตามกฎหมาย ไดแ้ก่ 1.) ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืน 
2.) ก าหนดระบบบญัชี 3.) ให้ค  าปรึกษา แนะน า ใหค้วามรู้ดา้นการบริหารการเงินการบญัชี 4.) ถ่ายทอดความรู้ 5.) ก ากบัดูแล 
การสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 6.) จดัท ารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 7.) ปฏิบติังานอ่ืน 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ดงันั้น ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุรี จ ากดั ซ่ึงเป็นสหกรณ์ท่ีตรวจสอบบญัชีโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตใน
ส่วนของส านกังานเองยงัคงมีหนา้ท่ีในการก ากบัและใหค้  าแนะน าทางดา้นการบญัชี รวมถึงก ากบัการสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตดว้ยเช่นกนั ในส่วนของสหกรณ์ก็มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเช่นเดียวกนั เช่น ผูบ้ริหาร ก็มีหนา้ท่ีในการก าหนด
นโยบายและกลยทุธ์ รวมถึงควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายจดัการ ในส่วนของผูต้รวจสอบกิจการ ก็มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
กิจการตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ในดา้นฝ่ายจดัการ ก็มีหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามนโยบายของ
ฝ่ายบริหาร แต่ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 
มติทีป่ระชุม  :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
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5.2 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 
  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัราชบุรี โดย นายวเิชียร ล้ีธนะรุ่ง ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1. ให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้ท าความเข้าใจและศึกษาระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เพื่อความชัดเจน 
ในการปฏิบติั ขอ้บงัคบัและระเบียบใดท่ีปฏิบติัไม่ถูกตอ้งใหท้  าอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีถูกตอ้ง เช่น หากท าผิดระเบียบก็ตอ้งดูระเบียบ 
หากระเบียบตอ้งแกไ้ขก็ใหศึ้กษาแกใ้หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา 
  2. การเร่งรัดติดตามหน้ีสิน คณะกรรมการตอ้งให้ความส าคญัเน้นให้มากทั้งติดตามจากสมาชิก/บริษทั หรือกรรมการ 
ท่ีท าการฉอ้โกงไป 
มติทีป่ระชุม  :  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระที ่6 เร่ืองอ่ืนๆ  
 ไม่มี 
เลกิประชุม เวลา 15.00 น. 
 

       กรรมการและเลขานุการผูบ้นัทึกการประชุม    
               (นายไพโรจน์  อินทวฒัน์) 
 

      ประธานกรรมการผูต้รวจบนัทึกการประชุม    
            (นายนรงค ์ บวัชุม)  


