
ผลการดําเนนิสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด  ก่อต้ังเมื่อวันที่ ๔ มกราคม  ๒๕๑๑   มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชว่ยตนเอง และ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ์  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย ์ ส่งเสริมการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในหมู่สมาชิก รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรอืสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้เงินกู้แก่สมาชิก ให้
สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก ดําเนินการให้กูย้ืมเพ่ือการเคหะ   
สหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารชุดที่ ๔๘  ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 

1. พล.ต.ต.จีรวฒัน์  อุดมสุด  ประธานกรรมการ 
2. พ.ต.อ.ชัยโรจน์  โพธิปฐม รองประธานกรรมการ 
3. ร.ต.ท.วิชิต   เพชรสุวรรณ รองประธานกรรมการ 
4. ร.ต.ท.อรุณ   หิรัญรัตน ์ กรรมการ/เหรัญญิก 
5. พ.ต.ท.ชาติชาย  วงษ์ปัญญา กรรมการ 
6. พ.ต.ท.ไพโรจน์  ชูทอง  กรรมการ 
7. ร.ต.ท.ประสิทธิ ์  ประกอบกิจ กรรมการ 
8. ร.ต.ท.นวิัตน ์   ทรัพยทักษิณ กรรมการ 
9. ร.ต.ท.วิทยา   เพชรอาวธุ กรรมการ 
10. ร.ต.ท.นยิม   ไทรแก้ว กรรมการ 
11. ร.ต.ต.พิศิษฐ ์   แจ้งประจักษ์ กรรมการ 
12. ด.ต.วุฒิชยั   เมืองเหนือ กรรมการ 
13. ด.ต.สุมาโนช   ไกรเทพ กรรมการ 
14. ด.ต.สานิต   เวชภักด์ิ กรรมการ 
15. ร.ต.อ.หญิงรุง่ฤดี  นิลวงศ์  กรรมการ/เลขานุการ 

 

 
ในรอบปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด ดําเนินกิจการครบรอบ ๔๘  

ปี ซ่ึงเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด มีการเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการ
ดําเนินการบริหารงานโดยคํานึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกบนพ้ืนฐานของ
หลักการ วธิกีาร สหกรณ ์ 



ปี ๒๕๕๘ สหกรณ์มีสินทรัพย์กว่า ๒,๐๖๗ ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน ๓๗ ล้านบาท มีเงินรับ
ฝากกว่า ๔๐๖ ล้านบาท เพ่ิมจากปีก่อน ๑๓๖ ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น ๘๑๘ ล้านบาท เพ่ิมจากปี
ก่อน ๖๘ ล้านบาท  และมีกําไรสุทธิกว่า ๗๑.๖ ล้านบาท ซ่ึงมีสัดส่วนเพ่ิมจากปีที่ผ่านมาท้ังส้ิน  
 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๗  ได้มีมติอนุมัติโครงการขายท่ีดินพร้อมอาคาร และ 
โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์สํานักงานสหกรณ์  คณะกรรมการขอรายงานผลการดําเนินงานดังนี้ 
 โครงการขายอาคารของสหกรณ์  มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๗ อนุมัติให้ขาย
ที่ดินพร้อมอาคาร ในราคากลาง ๗ ล้านบาท  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๔๘ ได้ออกประกาศ
โดยให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา  เพียงครั้งเดียว มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาสูงสุด ๗.๖ ล้านบาท  
ทําให้สหกรณ์สามารถทํากําไรจากการขายอาคารครั้งนี้เป็นจํานวนเงิน   ๒,๓๐๔,๑๘๓.๒๙ บาท  
 โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์อาคารสํานกังาน มติที่ประชุมใหญส่ามัญประจําปี ๒๕๕๗  ได้
อนุมัติงบประมาณ จํานวน  ๒ ล้านบาท ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสํานักงานให้ดูสวยงาม 
มีป้ายแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ ทางลาดสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ  ปรับปรุงห้องประชุมเดิมเป็น
ห้องเก็บเอกสาร เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์มีปริมาณเอกสาร สัญญาเงินกู้ เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ   และ
สร้างห้องประชุมใหม่บริเวณพ้ืนที่ว่างด้านหลังสํานักงานเดิม ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ว่างให้มีประโยชน์
สูงสุด ปรับปรุงห้องทํางานเดิม ทุบกําแพงห้องเก็บเอกสารให้โล่งและกั้นพาติชั่นสําหรับห้องผู้จัดการ
สหกรณ์   คณะกรรมการดําเนินการได้แต่งต้ังกรรมการ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด  และอ้างอิงระเบียบว่าด้วยวา่การพัสดุ
ของส่วนราชการโดยอนุโลม เพ่ือให้ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ดังปรากฏให้ทุกทา่นเห็นการ
ดําเนินการ 
 
 สหกรณ์ได้ว่าจ้างนายกําพล  เย็นทัว่  และ ได้ขอความอนุเคราะห์ช่างผู้ควบคุมของเทศบาล
นครตรัง นายปรีชา ยี่ซ้าย เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง  โดยกําหนดงวดงานแบ่งเป็น ๙ งวดงาน ณ 
ปัจจุบัน นายกําพล  เย็นทั่ว ได้ส่งงวดงานให้สหกรณ์แล้ว ๗ งวดงาน  โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นงานร้อย
ละ ๖๓  สหกรณ์ได้จ่ายเงินไปแล้ว ๑,๒๖๔,๐๐๐.- บาท  ในวันที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๘ 
นี้งานก่อสร้างส่วนใหญ่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเพียงเก็บงานเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับการทําความ
สะอาดสถานท่ี ปลูกหญ้า ตกแต่งสวน  และสหกรณ์ยังคงค้างคา่จ้างอยู่ จํานวน ๖๓๖,๐๐๐.- บาท 
ให้งานแล้วเสร็จเรียบร้อย คณะกรรมการตรวจงานจ้างจึงจะรับมอบงานและดําเนินการต่อไป 



 ด้านการบรหิารท่ัวไป  ในปี ๒๕๕๘   สหกรณ์รับสมาชิกใหม่เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จํานวน ๘๓  
ราย  และ ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสินของสมาชิกซ่ึงมีผลกระทบอย่างมากในแวดวงข้าราชการ
ตํารวจ  

เรื่องท่ี  ๑  ธนาคารออมสินฟ้องล้มละลายข้าราชการตํารวจ โดยคณะกรรมการดําเนินงาน
ใช้มาตรการป้องกันและแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและเพ่ือไม่ให้ผลกระทบต่อ
สหกรณ์โดยรวม    

 เรื่องที่ ๒  สมาชิกหลายท่านเกษียณอายุราชการ หรอื เกษียณอายุก่อนกําหนด  ทําให้ได้รบั
เงินบํานาญลดลง  ไม่สามารถชําระหน้ีสหกรณ์ได้ตามสัญญา สหกรณ์ได้ทําโครงการสหกรณ์พบ
ข้าราชการเกษียณอายุ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสมาชิกเป็นกรณี ๆ (Case by Case) เพ่ือ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก  

เรื่องที่  ๓  คณะกรรมการได้ศึกษาความต้องการของสมาชิกบนพ้ืนฐานของหลักการ 
ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักการท่ีกําหนด โดยวิเคราะห์ความเส่ียงของสหกรณ์ ความสามารถในการ
ชําระหนี้ของสมาชิก และฐานะทางการเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการได้ออกประกาศให้กู้พิเศษโดย
เพ่ิมวตัถุประสงค์ให้เงินกู้เพ่ือการอ่ืน ใช้หลักทรัพยค์้ําประกัน มสีมาชิกให้ความสนใจ โดยให้กู้พิเศษ
ไม่เกิน ๗๐ % ของราคาประเมินหลักทรัพย์ สหกรณใ์ช้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ควบคู่กับ
คณะกรรมการเงินกู้ตรวจสอบหลักทรัพย์ สมาชิกให้ความสนใจและยื่นคําขอกู้อนุมัติและจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว ๒๖ ราย  

เรื่องท่ี  ๔  ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการได้แต่งต้ังคณะกรรมการเร่งรัดหนี้สิน มกีารจัดการ
ติดตาม ทวงถามหนี้ อย่างเป็นระบบ ตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๘  ทําให้สหกรณ์ไม่ต้องต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ และสามารถติดตามหน้ี
ของปีก่อนและสามารถโอนกลับเป็นรายได้ในปีนี้ จํานวน ๓๑๗,๐๐๑.๔๘ บาท    

เรื่องที่ ๕ สหกรณ์ได้ทําโครงการเดือนแห่งการออมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ี  ครบ ๖๐ พรรษา  มสีมาชิกให้ความสนใจเข้ารว่มโครงการ
ดังกล่าว จํานวน  ๑๕๙ คน มียอดเงินเพ่ิมข้ึน ๑๗.๗ ล้านบาท   

ปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสําคัญการมีส่วนร่วมของสมาชิก เสนอ
โครงการสมาชิกมีส่วนร่วมสังเกตการณ์ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สมาชิกมีส่วนร่วมและเข้าถึงในกระบวนการสหกรณ์ รวมถึงระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด   เพ่ือร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ให้มีความมั่นคง  สมาชิกมีความมั่งคั่ง และ
ยั่งยืน  



 ด้านการเงิน  แมว้่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทุก ๆ ด้าน เป็นที่ทราบกันดีใน
ประชาชน ๑๔ จังหวัด ภาคใต้ ราคายาง ปาล์มน้ํามัน ซ่ึงเป็นอาชีพรองของข้าราชการตํารวจเรา
หลายท่านประสบภาวะราคาตกตํ่า ในภาวะวิกฤติคณะกรรมการดําเนินการและฝ่ายจัดการ ได้มี
แผนกลยุทธ์ในการบริหารการเงิน สร้างอํานาจการต่อรอง สามารถต่อรองอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมต๋ัว
สัญญาใช้เงิน  เงินกู้ระยะยาว  ลดลงจากปีก่อน จากเดิมอัตรารอ้ยละ ๕.๖๒๕ บาทต่อปี  เป็น ร้อย
ละ ๔.๔๐ บาทต่อปี ลดลง ๑.๒๒๕  ทําให้ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมและเงินฝาก ลดลงประมาณ ๘.๑ 
ล้านบาท  ในขณะเดียวกนัสหกรณ์สามารถลดค่าใช้จ่ายดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนได้ร้อย
ละ ๑.๔ คิดเป็นเงินประมาณ ๑.๙ ล้านบาท   สหกรณ์ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญโครงการ
พิเศษ  เพ่ือซ้ือสินคา้ เพ่ือการศึกษา และ เพ่ือซ้ืออาวุธปืน จากเดิมอัตรารอ้ยละ ๗.๐๐ บาทต่อปี 
เป็นร้อยละ ๖.๗๕  บาทต่อปี  ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญ ทุนเรือนหุ้น หรือ เงินฝาก ค้ํา
ประกัน จากเดิมร้อยละ ๗.๐๐ บาทต่อปี เป็น ร้อยละ ๖.๗๕ บาทต่อปี  ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้
พิเศษหลักทรัพย์ค้ําประกนั จากเดิมร้อยละ ๖.๗๕ บาทต่อปี เป็น ๖.๕๐ บาทต่อปี  
 ในปี ๒๕๕๘ สหกรณ์สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ ๖.๑๐ และ เฉล่ียคืนในอัตรา
ร้อยละ ๑๑    
 ด้านสินเชื่อ  สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครัง้  ปี ๒๕๕๘ 
สหกรณ์ให้บริการสินเช่ือแก่สมาชิกทั้งหมด ๑,๐๒๕ ล้านบาท  โดยจ่ายเป็นเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
๗๔๔ สัญญา เป็นเงิน ๓๑.๒ ล้านบาท สามัญบุคคลค้ําประกัน ๑,๐๖๔ สัญญา จํานวนเงิน ๙๗๒ 
ล้านบาท และ เงินกู้พิเศษ จํานวน ๗๐๔ สัญญา เป็นเงิน ๒๒.๖ ล้านบาท  
  ด้านเทคโนโลยี   
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตรัง จํากัด  ได้จัดทําเวบไซด์ สหกรณ์www.trangpolice - 
coop.com  ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ ข้อมูลส่วนตัวสมาชิก ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป เงินกู้ 
เงินฝาก  รายการหักหน้ีประจําเดือน ยอดเงินปันผลประจําปี  คํานวณเงินกู ้คํานวณยอดส่งชําระ 
สมาชิกทุกท่านสามารถขอรับ user name และ password  ได้จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์   
          ปี ๒๕๕๘ สหกรณ์ได้พัฒนาระบบการให้เงินกู้พิเศษ – เงินปันผลเฉล่ียคืนค้ําประกนั 
ให้สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  เนื่องจากการสํารวจความต้องการและความพงึพอใจ
สมาชิก เกี่ยวกับการรับเงินคงเหลือจากการชําระหนี้เงินกู้พิเศษ – เงินปันผลเฉล่ียคืนค้ําประกัน ออก
จากห้องประชุมท่านสามารถเบิกถอนเงินปันผล เฉล่ียคืนส่วนท่ีเหลือจากตู้ ATM หรือ เบิกถอนจาก
ธนาคารกรุงไทยได้ทันที ทันใจสมาชิก 



   สหกรณ์มีแผนสํารวจความต้องการและความพึงพอใจสมาชิก เพ่ือพัฒนาระบบ
เช่ือมต่อระบบ ATM online  กับงานสหกรณ์ ให้สมาชิกสามารถเบิกถอนเงินฝาก เงินกู้ ได้ตลอด 
๒๔ ชั่วโมง เพ่ือเป็นการบริการอีกรูปแบบหน่ึง 
  ด้านสวสัดิการแก่สมาชิกและสังคม 
 ๑. สหกรณ์สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ร่วมกับ ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง  บริเวณโรง
จอดรถผู้บังคับบัญชา ข้างบ้านผู้บังคับการตํารวจภธูรจังหวัดตรงั    
 ๒.  มอบทุนการศึกษาแกบุ่ตรสมาชิก วันประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๗ ทุนละ 
๒,๐๐๐.- บาท โดยแบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา และ ทุนเรียนดี ในระดับประถมศึกษา – ระดับ
ปริญญาตรี  จํานวน ๑๗๑ ทุน เป็นเงิน ๓๔๒,๐๐๐.- บาท  
 ๓.  ร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ กับ สหกรณ์ในจังหวัดตรัง  เพ่ือรําลึกถึงพระบิดา
สหกรณ์ไทย สานสัมพันธ์อันดีกับสหกรณ์ต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง  
 ๔.  สมทบกองทุนสวัสดิการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
 ๕.  ร่วมถวายผ้าพระกฐินกับสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์
 ๖.  ร่วมกิจกรรมวันตํารวจ กับ ตํารวจภูธรจังหวัดตรัง  สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  
 ๗.  โครงการ ๑ สหกรณ์ ๑ ทุน การศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๐ พรรษา 
 ๘.  มอบสวัสดิการเพ่ือการศพสมาชิก ให้แก่บิดา มารดา บุตร  คู่สมรส  ทายาทสมาชิก 
ผู้เสียชีวิต ๗๐  ราย  เป็นเงิน ๔.๓ ล้านบาท 
 ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ยังได้รับการจัดระดับมาตรฐาน ประจําปี ๒๕๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจตรัง จํากัด จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการประเมินมาตรฐาน อยู่ในระดับ A  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์ ๗ ข้อ ตามท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กําหนด 
    (๑)  ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดําเนินงานไม่ขาดทุน 
เว้นแต่ปีใดมีอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ จนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวมให้ตัดปี
นั้นออก  
  ปี  ๒๕๕๗  สหกรณ์มีกาํไรสุทธิ   ๕๗.๘ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ สหกรณ์มกีําไรสุทธ ิ
๗๑.๖ ล้านบาท 
    (๒)  ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทําอันถือได้ว่าทุจริตต่อ
สหกรณ์ 



    (๓)  ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทํางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนําเสนอเพ่ืออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหน่ึงรอ้ยห้าสิบวัน
นับแต่วันส้ินปีทางบัญชี 
    (๔)  ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของสมาชิกท้ังหมดทําธุรกจิกับสหกรณ์สมาชิกทําธุรกิจกับสหกรณ์  ๑๐๐% 
    (๕) ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณป์ฏิบัติประจํารับผิดชอบดําเนินการและธุรกิจของ
สหกรณ์ หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีกรรมการดําเนนิการหรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ประจํา 
    (๖)  ผลการดําเนินงานในรอบสองปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์ต้องมีการจัดสรรกําไรสุทธิ 
และจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อยา่งน้อยหนึ่งครั้ง 
    (๗)  ผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์ต้องไม่กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ หรือคําส่ังของนายทะเบียนสหกรณ ์
 สหกรณ์ได้รับเกียรติบัตรสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ ดีเด่น  ผ่านเกณฑ์ประเมินของ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี ๔๘ นี ้ได้บริหารจัดการภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ 
อย่างเคร่งครดั ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ยึดมั่นในจริยธรรม ไมแ่สวงหา
ผลประโยชน์อันมิชอบ ยืนหยัดกระทําในส่ิงที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ธํารงไว้ซ่ึงผลประโยชน์
ของมวลสมาชิกเป็นหลักสําคัญ 

************************************* 
 


