


รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก  

และศึกษาแนวทางอื่น ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทํางานศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบใหเ้ป็นสมาชิก  
และศึกษาแนวทางอืน่ ๆ ในการช่วยเหลอืสมาชิกสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม้ จาํกัด 



 



ความนํา 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า สหกรณ์ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่ง
ร่วมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ผู้มีสัญชาติไทย โดยช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  

คุณค่าของสหกรณ์ คือ สหกรณ์ต้ังอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิก
สหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้อ
อาทรต่อผู้อ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์  

นักการสหกรณ์จะยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ คือ เชื่อว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม จึงนําหลักการ
สหกรณ์ที่มีอยู่ด้วยกัน 7 ประการ มาใช้เป็นแนวทางถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่ง
หลักการของสหกรณ์ประกอบด้วย  

หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจและเปิดกว้าง  
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก  
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ  
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ  
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และ 
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน  
ส่วนวิธีการดําเนินงานนั้น จะนําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 

10 ที่กําหนดว่า ส่วนราชการอาจจัดให้มีสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การออมทรัพย์ 
การให้เงินกู้ การเคหะสงเคราะห์ การฝึกวิชาชีพเพื่อเสริมรายได้ การลดค่าใช้จ่ายให้สมาชิก การให้การ
สงเคราะห์ข้าราชการด้านต่างๆ ดังนั้น การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จึงจัดเป็น
หน่วยงานที่จัดสวัสดิการภายในส่วนราชการประเภทหนึ่ง เมื่อระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 6 กําหนดให้
หัวหน้าส่วนราชการให้การสนับสนุนการดําเนินงานการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ และกรณีสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการที่มีกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายนั้น และให้
นําบทบัญญัติในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมาใช้บังคับกับการดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการตาม
กฎหมายเฉพาะได้โดยอนุโลม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายเฉพาะนั้น ทําให้ข้าราชการและลูกจ้างที่
เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งต่าง ๆ ให้กับสหกรณ์จึงถือเป็นการปฏิบัติราชการและไม่ถือ
เป็นวันลา เช่น การทําหน้าที่เป็นผู้แทนสมาชิก ทําหน้าที่เป็นกรรมการดําเนินการ ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการ
สหกรณ์ รวมทั้งทําหน้าที่เป็นอนุกรรมการต่าง ๆ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ได้
แบ่งประเภทสมาชิก ไว้ 3 ประเภท คือ ประเภทแรก สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และ
ลูกจ้างประจํา ประเภทที่สอง สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และประเภทที่สาม 
สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกวิสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้นแล้ว  



ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์จะมีสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิก กับสมาชิกสมทบ ซึ่งประเทศไทยได้
มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 ซึ่งยังไม่มีการกล่าวถึงสมาชิกสมทบ ทั้งนี้ สมาชิก
สมทบมีการกล่าวถึงครั้งแรก ใน พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 โดยใน พ.ร.บ.จะบัญญัติถึงเรื่อง
ประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้ และให้สหกรณ์กําหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัครและการ
ขาดสมาชิกภาพ สิทธิ และหน้าที่ของสมาชิกสมทบไว้ในข้อบังคับ โดยห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบ
ในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็น
กรรมการดําเนินการ โดยมีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 กําหนดหลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมทบกับสหกรณ์หรือสมาชิก
สหกรณ์ และที่สหกรณ์จะกําหนดไว้ในข้อบังคับให้ความเห็นชอบในการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
คุณสมบัติอ่ืน วิธีรับสมัครและการขาดสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอน 30ก/หน้า 1  23 เมษายน 2542  
มาตรา 41 ให้นายทะเบียนประกาศกําหนดประเภทของสหกรณ์ท่ีสามารถรับสมาชิกสมทบได้ 
คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามที่

กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การ

ออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรอืเป็นกรรมการดําเนินการ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 34 ก/หน้า 27  20 มีนาคม 

2562  
มาตรา 41  สหกรณ์ตามมาตรา 33/1 อาจรับสมาชิกสมทบได้ 
สมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงบรรลุนิติภาวะ เว้นแต่สหกรณ์ตามมาตรา 33/1 (4) (6) หรือ (7) ท่ีต้ังอยู่ใน

สถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้  
สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศ

กําหนด 
ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การ

ออกเสียงในเรื่องใด การเป็นกรรมการดําเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากหรอืทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ 



จากข้อกําหนดของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้แก้ไข
ข้อบังคับและระเบียบและเปิดให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสมทบเมื่อปี 2559 ซึ่งในครั้งนั้น สหกรณ์ให้เงินกู้สามัญ
กับสมาชิกสมทบได้ไม่เกิน 400,000 บาท และได้จัดทําระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ โดยมี
การจ่ายสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ ครั้งแรกเมื่อ ปี 2560 จนขณะนี้สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับสวัสดิการทั้งหมด 
7 ประเภท คือ สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบ
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษา สวัสดิการ
เพื่อการมงคลสมรส สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ และสวัสดิการเกี่ยวกับการอุปสมบทหรือพิธีฮัจญ์ ซึ่ง
น้อยกว่าของสมาชิกหลัก จํานวน 11 สวัสดิการ กล่าวคือ สมาชิกจะได้รับสวัสดิการเพิ่มจากสมาชิกสมทบอีก 
11 ประเภท คือ สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร 
สวัสดิการสําหรับผู้ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
เมื่อประสบภัย สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เมื่อทุพพล
ภาพ สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร และสวัสดิการเกี่ยวกับสงเคราะห์การศพ
สมาชิกที่ไม่ได้ทําประกัน  

ต่อมาในปี 2562 มาตรา 41 แห่ง พ.รบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ได้ถูกแก้ไข โดยกําหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์อาจรับสมาชิกสมทบได้ โดยสมาชิกสมทบต้องเป็นบุคคลธรรมดา
ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ในสถานศึกษาอาจรับผู้ศึกษาในสถานศึกษานั้นซึ่งยังไม่
บรรลุนิติภาวะเป็นสมาชิกสมทบได้ และมาตรานี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกกับสหกรณ์ 
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ วิธีการรับสมัครสมาชิกสมทบ การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สิทธิ
และหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ไว้ดังนี้  

“สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่        
นายทะเบียนประกาศกําหนด 

คุณสมบัติอ่ืน วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 

ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด การเป็นกรรมการดําเนินการ หรือการกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝาก 
และทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์”  

จากการแก้ไขในประเด็นที่ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝาก
และทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ สหกรณ์จึงระงับสิทธิการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ต้ังแต่วันที่ 19 
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการผู้ได้รับความเดือดร้อนเรื่องเงิน ไม่
สามารถพึ่งสหกรณ์ได้ สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการส่วนหนึ่งจึงได้เรียกร้องให้สหกรณ์ปรับสมาชิก
สมทบที่ เ ป็นพนักงานราชการให้ เ ป็นสมาชิกหลัก  ดังนั้น  คณะกรรมการดําเนินการจึงไ ด้แต่ง ต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติการเป็นสมาชิก กรณีพนักงานราชการ โดยคณะอนุกรรมการได้พิจารณา
แล้ว มีความเห็นว่า การปรับพนักงานราชการให้สามารถเป็นสมาชิกจะต้องแก้ไขจุดอ่อนที่สําคัญอันอาจส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ในอนาคตใน 3 ประเด็น คือ 

 ประเด็นแรก การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการกลุ่มนี้ต้องไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิด
หนี้สูญ 

 ประการที่สอง การจัดสวัสดิการที่จะให้กับสมาชิกต้องเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อสมาชิก
โดยรวม 



 ประการที่สาม การกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิก การได้มาของผู้แทนสมาชิก และการได้มา
ของคณะกรรมการดําเนินการจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์ในอนาคต  

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการยังได้ให้แนวทางในการปรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ 
ให้เป็นสมาชิก ไว้ 2 แนวทาง คือ 

 แนวทางแรก การปรับแบบไม่มีผลกระทบต่อการได้รับสวัสดิการของสมาชิกปัจจุบัน คือ
เมื่อปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก โดยยังมีการจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิกตามที่กําหนดไว้เดิม 
ซึ่งการใช้แนวทางนี้สมาชิกจะได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่เคยรับ
สวัสดิการ 7 ประเภท จะเพิ่มเป็น 18 ประเภท ส่งผลให้สหกรณ์มีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการที่สูง สหกรณ์ต้องหา
รายได้ให้มากขึ้น แนวทางทั่วไป คือ กําหนดค่าแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้
ห่างมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะให้ได้กําไรเพียงพอต่อการจ่ายสวัสดิการ เว้นแต่สมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการที่ปรับมาเป็นสมาชิกนั้นมีการใช้บริการกับสหกรณ์มากเท่ากับสมาชิกปัจจุบัน ซึ่งมีโอกาสน้อยมาก
เนื่องจากสมาชิกกลุ่มนี้มีฐานรายได้ตํ่า นั่นคือ จะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการกับสหกรณ์ของสมาชิกเดิม คือ
สมาชิกกลุ่มผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากลดลง ส่วนสมาชิกผู้กู้เงินต้องแบกรับภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้น   
ทั้งนี้ ถ้าสหกรณ์ไม่เลือกแนวทางการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากให้ห่างกันมาก สหกรณ์จะต้อง
จ่ายเงินปันผลที่คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ทั้งหมดน้อยกว่าปัจจุบัน 

 แนวทางที่สอง การปรับแบบมีผลกระทบต่อการรับสวัสดิการของสมาชิกปัจจุบัน คือเมื่อ
ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกเดิมจะได้รับสวัสดิการบางส่วนลดลง แต่สมาชิก
สมทบพนักงานราชการที่ปรับมาเป็นสมาชิกจะได้ประโยชน์จากสหกรณ์มากขึ้น ดังนั้น สหกรณ์จึงได้ศึกษา
ข้อมูลการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก โดยต้องคาดการณ์ว่าเมื่อปรับแล้วจะมีรายได้
เท่าไร ต้องตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการเท่าใด และต้องให้เงินกู้จํานวนเท่าใดจึงจะสามารถจ่าย
สวัสดิการได้อย่างเพียงพอโดยไม่กระทบต่อเงินปันผลของสมาชิก แล้วนําข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาว่าควรปรับ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหรือไม่  

 ในปี 2562 สหกรณ์ได้นําแนวทางการปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกแบบไม่มี
ผลกระทบต่อการรับสวัสดิการของสมาชิกเดิมมาพิจารณายกร่างแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ โดยจําแนกสมาชิก
เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มข้าราชการ และกลุ่มพนักงานราชการ เพื่อให้สามารถกําหนดสิทธิการกู้เงิน สิทธิการได้รับ
สวัสดิการ และสิทธิในการเป็นกรรมการดําเนินการของสมาชิกทั้งสองกลุ่มที่แตกต่างกันเพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสมาชิกปัจจุบันมากซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 จึงได้หารือไปยังสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 แล้วได้รับหนังสือตอบกลับจากสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 
ว่า “การให้เงินกู้และการให้สวัสดิการแก่สมาชิกต้องยึดหลักความเสมอภาค และสิทธิในการได้รับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดําเนินการนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 บัญญัติ
รับรองและคุ้มครองให้สมาชิกทุกคน ยกเว้นสมาชิกสมทบ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จึงไม่อาจ
กําหนดสิทธิของสมาชิกในการเสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์แตกต่างไปตาม
ลักษณะคุณสมบัติของสมาชิกได้” 

เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกแบบไม่มีผลกระทบ
ต่อสวัสดิการของสมาชิกปัจจุบันได้ สหกรณ์จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับ
สมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิกหลัก ให้ศึกษาผลดี ผลกระทบ แนวทางการลดผลกระทบ รวมทั้งศึกษาแนวทางอื่น ๆ 
ที่จะช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ซึ่งคณะทํางานได้ศึกษาข้อมูลแล้วเห็นว่าเรื่องการปรับ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในทุกกรณี จึงมีความเห็นว่าควรให้



สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จึงดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้เพื่อให้สมาชิกทราบว่าการปรับ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกจะส่งผลให้สมาชิกปัจจุบันต้องได้รับผลกระทบใดบ้าง ผลกระทบ
ที่ท่านได้รับนั้นท่านรับได้หรือไม่ ท่านเห็นควรให้ปรับแบบใด และถ้าสมาชิกเห็นว่าไม่ควรปรับสมาชิกสมทบ
พนักงานราชการให้เป็นสมาชิก จะมีแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการหรือไม่
อย่างไร ทั้งนี้ สหกรณ์หวังว่าการตัดสินใจของท่านจะอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของสหกรณ์ในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น รวมทั้งยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ ที่เชื่อว่าการช่วยตนเองและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์จะนําไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม  
คณะกรรมการจึงได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ตามเอกสารฉบับนี้เพื่อเสนอให้สมาชิกได้รับทราบ และได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและตัดสินใจต่อไปตามหลักประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล  

 
 
 
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
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บทที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ความเป็นมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้ จํากัด 
 ในปี 2521 นายถนอม เปรมรัศมี อธิบดีกรมป่าไม้ในขณะนั้นได้มีบันทึกกรมป่าไม้ ถึง
ข้าราชการกรมป่าไม้ แจ้งให้ทราบถึงหลักการและผลดีต่าง ๆ ของสหกรณ์ ที่จะช่วยช้ีทางออกให้กับข้าราชการ
และลูกจ้างในการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับความขัดสนอับจนที่มักกู้หนี้ ยืมสินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงลิ่ว 
เพราะขณะนั้นกรมป่าไม้ไม่มีสถาบันการเงินคอยช่วยเหลือ บันทึกกรมป่าไม้ฉบับนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
จัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  

 ตามบันทึกกรมป่าไม้ที่นายถนอม เปรมรัศมี เขียนถึงข้าราชการกรมป่าไม้นั้นได้บอก
วัตถุประสงค์ของการขอจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ไว้ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยการถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์ และประการที่สอง เพื่อให้เงินกู้แก่สมาชิก สําหรับ
ใช้เพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ 

 การรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตามหลักการสหกรณ์ของคนกรมป่าไม้จํานวน 167 คน 
เงินค่าหุ้น จํานวน 15,570 บาท ได้ขอจดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จํากัด ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 
เลขที่ทะเบียนสหกรณ์ กพธ 45/2521 มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จึงถือว่าวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรม  
ป่าไม้ จํากัด 

 การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ในระยะแรก ๆ ได้รับความร่วมมือ
จากกรมป่าไม้ในการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างประจํา
มาทําหน้าที่เป็นผู้จัดการและกรรมการ เมื่อสหกรณ์มีงบประมาณพอจะจ้างเจ้าหน้าที่เองได้ จึงได้มีการจ้าง
เจ้าหน้าที่โดยงบประมาณของสหกรณ์ ส่วนตําแหน่งผู้จัดการจะใช้ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําของกรมป่าไม้
มาทําหน้าที่ จนปี 2559 จึงมีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ขึ้นมาทําหน้าที่ผู้จัดการ โดยในปี 2564 
สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 42 คน 

 การบริหารงานของสหกรณ์จะมีคณะกรรมการดําเนินการที่สมาชิกเลือกขึ้นมา จํานวน 15 
คน เพื่อบริหารงานของสหกรณ์ กรรมการที่ได้รับการเลือกต้ังนี้จะอยู่ในตําแหน่งได้คราวละสองปีและจะเป็น
กรรมการติดต่อกันได้ไม่เกินสองวาระ ส่วนงานด้านการปฏิบัติจะมีฝ่ายจัดการที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เป็นฝ่าย
ต่าง ๆ เป็นผู้ดําเนินงานและในทุกปีต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการ
ดําเนินงานของกรรมการ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งในช่วงแรก ๆ สมาชิกไม่มากนัก 
การประชุมใหญ่สามัญประจําปีจึงใช้ประชุมใหญ่และเลือกต้ังกรรมการโดยสมาชิกทุกคน ด้วยเหตุที่จํานวน
สมาชิกมีมากขึ้น สถานที่จัดประชุมหายาก การประชุมมีประสิทธิภาพต่ํา ดังนั้น ในปี 2542 สหกรณ์จึงปรับ
ระบบการประชุมใหญ่ และการเลือกต้ังต่าง ๆ ใหม่ โดยใช้ระบบผู้แทนสมาชิก โดยผู้แทนสมาชิกนอกจากจะมี
หน้าที่มาประชุมใหญ่และเลือกกรรมการแล้วยังมีหน้าที่ในการเป็นผู้ประสานงานและดูแลสมาชิกในกลุ่มของ
ตนเอง ในระยะแรกใช้สัดส่วนสมาชิก 40 คนต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ต่อมาเมื่อจํานวนสมาชิกมากขึ้นจึงได้
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนใหม่ เป็นสมาชิก 50 คนต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
297 คน 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ก้าวย่างเข้าสู่ปีที่ 43 ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มี
จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ รวม 32,736 คน จําแนกเป็นสมาชิก 13,273 คน และสมาชิกสมทบ 19,463 
คน มีสินทรัพย์ 20,096.56  ล้านบาท 
 
2. ความเป็นมาของสมาชิกสมทบ 
 ตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2542 กําหนดให้นายทะเบียนประกาศกําหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้ และ
สหกรณ์ต้องกําหนดคุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบไว้ในข้อบังคับโดยห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์
ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการดําเนินการ นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และจัดทําระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ.
2547 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการรับสมาชิกสมทบ และต่อมาได้มีการ
กําหนดแก้ไข ปรับปรุง คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สิทธิในการซื้อหุ้น สิทธิการฝากเงิน สิทธิการกู้เงิน และ
สิทธิในการทําประกันชีวิตกลุ่ม และสิทธิในการรับสวัสดิการสมาชิกของสมาชิกสมทบ มาตามลําดับ  

 2.1  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
  ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2547 ได้กําหนดคุณสมบัติ

ของสมาชิกสมทบไว้ว่า “ผู้ที่จะเป็นสมาชิกสมทบได้ต้องเป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของสมาชิก หรือบิดา
มารดาของคู่สมรสสมาชิก และบุคลากรของส่วนราชการต้นสังกัดของสหกรณ์ ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวหรือ
พนักงานราชการ” ต่อมาในปี 2550 มีการแก้ไขระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2550  
โดยกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และได้กําหนดให้นิติบุคคลท่ีดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถสมัครสมาชิกสมทบได้ 

 2.2  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดว่า จะกําหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

สมทบอย่างไรให้กําหนดไว้ในข้อบังคับ โดยห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิก
สมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการดําเนินการ ดังนั้น 
สหกรณ์จึงได้กําหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกไว้ในข้อบังคับ ตามข้อ 53 และได้ออกระเบียบให้สิทธิสมาชิก
สมทบในการซื้อหุ้น สิทธิในการฝากเงิน สิทธิในการกู้เงิน และสิทธิในการทําประกันชีวิตกลุ่ม ที่ใช้มาระยะหนึ่ง 
เมื่อมีการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบเปลี่ยนไป ทั้งนี้ มี
พัฒนาการของสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.2.1 สิทธิการซื้อหุ้น 
   ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบและการให้บริการ พ.ศ. 2547 ได้กําหนดสิทธิ

ของสมาชิกสมทบในการซื้อหุ้นโดยให้สมาชิกสมทบต้องซื้อหุ้นอย่างน้อย เดือนละ 100 บาท และซื้อได้สูงสุดไม่
เกิน เดือนละ 10,000 บาท โดยสมาชิกท่านหนึ่งมีหุ้นในสหกรณ์ได้สูงสุดไม่เกิน คนละ 500,000 บาท ต่อมาใน
ปี 2548 ได้เพิ่มในระเบียบให้สมาชิกสมทบที่มีทุนเรือนหุ้นครบ 5,000 บาท สามารถหยุดส่งค่าหุ้นได้ และในปี 
2550 ได้ขยายสิทธิการถือหุ้นของสมาชิกสมทบให้สามารถซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อใดหรืองดเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ ให้มีทุน
เรือนหุ้นได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน 



  13 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

  เนื่องจากมีการให้เงินกู้สามัญกับสมาชิกสมทบ ในปี 2559 สหกรณ์จึงแก้ไข
ระเบียบโดยกําหนดเพิ่มเติมให้สมาชิกสมทบพนักงานราชการที่กู้เงินกู้สามัญ ต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนตามฐาน
เงินเดือน เริ่มต้ังแต่ เดือนละ 600 บาท ถึง 3,000 บาท  

สิทธิการซื้อหุน้ของสมาชิกสมทบ ต้ังแตป่ี 2547 ถึง 2564 

ปี 
ยอดส่งหุน้รายเดือน 

(บาท) 
ยอด 

หุ้นสงูสุด 
หมายเหต ุ

ขั้นต่ํา ขั้นสงู 
2547 100 10,000 500,000  
2548 100 10,000 500,000 สมาชิกที่ส่งหุ้นครบ 5,000 บาท สามารถหยุดส่งค่าหุ้นได้ 
2550 100 10,000 1,000,000 สมาชิกที่ส่งหุ้นครบ 5,000 บาท สามารถหยุดส่งค่าหุ้นได้ 
2559 600 3,000 1,000,000 ใช้กับกรณีผู้ที่ได้รับเงินกู้สามัญเท่านั้น 

 
 2.2.2  สิทธิการฝากเงิน  
 ในปี 2547 สหกรณ์ได้กําหนดสิทธิให้สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้

ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อมาในปี 2550 ได้แก้ไขระเบียบให้สมาชิกสมทบสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้เป็น 
ไม่เกิน 20,000,000บาท และในปี 2554 ได้ขยายวงเงินฝากให้สมาชิกสมทบ ฝากได้เป็นไม่เกิน 30,000,000
บาท ซึ่งถือใช้สิทธิการฝากเงินนี้มาจนปัจจุบัน 

 2.2.3  สิทธิการกู้เงิน 
 ในปี 2547 สหกรณ์ได้กําหนดสิทธิให้สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินได้เฉพาะกู้เงิน

เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ ต่อมาในปี 2550 จึงให้สิทธิในการกู้เงินกู้พิเศษ และในปี 2559 ได้ขยายให้
สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะได้ โดยพัฒนาการของการใหเ้งินกู้แก่สมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มแรก สมาชิกสมทบที่มีเงินได้รายเดือนที่รับจากหน่วยราชการ ในปี 
2547 สหกรณ์กําหนดให้สมาชิกสมทบกลุ่มนี้ สามารถกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกินเงินได้รายเดือน ต่อมาปี 
2559 ได้ปรับให้สามารถกู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งถือ
ใช้ในปัจจุบัน 
 กลุ่มที่สอง สมาชิกที่ไม่มีเงินได้รายเดือนที่รับจากหน่วยราชการ ในปี 
2547 สหกรณ์ให้สมาชิกกลุ่มนี้กู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ไม่เกิน 5,000 บาท โดยต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุน
เรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ต่อมาในปี 2550 สหกรณ์ได้ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจากไม่เกิน 5,000 บาท 
เป็นไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์เช่นเดิม  

  (2)  เงินกู้สามัญ ในปี 2547 สหกรณ์กําหนดให้สมาชิกสมทบกู้เงินกู้สามัญได้ไม่
เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ต่อมาในปี 2554 ได้เพิ่มเติม
โดยกําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบใหม่ให้เป็นไปตามเงินได้รายเดือนของสมาชิกสมทบ ที่
สามารถกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท 70,000 บาท และ 100,000 บาท ตามฐานเงินได้รายเดือน  
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สิทธขิองสมาชิกสมทบในการกู้เงนิกู้สามญัตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554 
  
 
 
 
 

  ต่อมา ในปี 2559 สหกรณ์ได้ปรับระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบใหม่ 
คือนอกจากสมาชิกสมทบจะกู้เงินกู้สามัญได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและเงินฝากที่สมาชิกสมทบผู้กู้มี
อยู่ในสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ยังใช้อายุการเป็นสมาชิกสมทบมากําหนดวงเงินกู้ของสมาชิกสมทบที่ต้องการจะกู้
เงินกู้สามัญมากกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ โดยผู้กู้ต้องมีอายุการ
เป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจึงจะสามารถกู้ได้ และวงเงินกู้สามารถกู้เงินกู้สามัญได้ตํ่าสุดไม่เกิน 3 
เท่าของเงินได้รายเดือน จนสูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือน ตามอายุการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับ
อนุมัติเงินกู้จากสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ของจํานวนเงินกู้ จะต้องระดมหุ้นให้ครบร้อยละ 
20 ของจํานวนเงินกู้ และต้องชําระหนี้เงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือนจึงจะสามารถขอกู้ใหม่ได้ 

จํานวนเงนิกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกสมทบทีเ่ป็นพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (3) เงินกู้พิเศษ ในปี 2550 สหกรณ์กําหนดให้สมาชิกสมทบกู้เงินกู้พิเศษได้ไม่
เกินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นหรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ ต่อมาในปี 2554 สหกรณ์ได้ปรับระเบียบให้สมาชิก
สมทบสามารถรับโอนหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะจากสมาชิกได้ และในปี 2559 ได้ปรับระเบียบให้สมาชิก
สมทบสามารถกู้พิเศษเพื่อการเคหะได้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามอายุการเป็นสมาชิกและอายุงาน 
                               1) เป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 5 ปีและเป็นพนักงานราชการต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
                               2) เป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นพนักงานราชการต่อเนื่อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ 
                               3) เป็นสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นพนักงานราชการ และหรือ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และหรือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และหรือพนักงานจ้างเหมาบริการ และหรือตําแหน่ง
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่ปฏิบัติงานในทํานองเดียวกันในส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ต้องเป็นพนักงานราชการต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

เงินได้รายเดือน (บาท) จํานวนเงนิกู้สงูสุด (บาท) 
ไม่เกิน 10,000 50,000 
10,001-12,000 70,000 
มากกว่า 12,000 100,000 

อายุการเป็นสมาชิก จํานวนเงนิกู้สงูสุด 
(เท่าของเงนิได้รายเดือน) ตํ่าสุด สูงสุด 

6 เดือน ไม่เกิน 2 ปี ไม่เกิน 3 
ต้ังแต่ 2 ปี ไม่เกิน 3 ปี ไม่เกิน 5 
ต้ังแต่ 3 ปี ไม่เกิน 4 ปี ไม่เกิน 7 
ต้ังแต่ 4 ปี ไม่เกิน 6 ปี ไม่เกิน 9 
ต้ังแต่ 6 ปี ไม่เกิน 8 ปี ไม่เกิน 11 
ต้ังแต่ 8 ปี ไม่เกิน 10 ปี ไม่เกิน 15 

ต้ังแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 20  
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 2.2.4 สิทธิการได้รับสวัสดิการ ในปี 2560 สหกรณ์ได้กําหนดระเบียบสวัสดิการสําหรับ
สมาชิกสมทบ จํานวน 7 ระเบียบ โดยใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 
 (1) สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพื่อ
ช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ จํานวน 1,500 บาท เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วม
ทําบุญงานศพสมาชิกสมทบในนามสหกรณ์ 
 (2) สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือ กรณีบาดเจ็บสาหัส รายละ 5,000 บาท กรณีทุพพลภาพ ราย
ละ 10,000 บาท และกรณีถึงแก่กรรม รายละ 10,000 บาท 
 (3) สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิก
สมทบที่สําเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นต้น (ปวช.) ขึ้นไป จํานวน 1,000 บาทต่อหนึ่ง
ประกาศนียบัตรหรือหนึ่งปริญญาบัตร 
 (4) สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิก
สมทบที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย รายละ 1,000 บาท 
 (5) สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ สหกรณ์จ่าย
ให้กับสมาชิกสมทบที่ลาสิกขาบท หรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รายละ 2,000 บาท 
 (6) สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกสมทบ
ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในบ้านและมีช่ือในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท และสําหรับ
สมาชิกสมทบที่กู้พิเศษวนาเคหะกับสหกรณ์จ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท 
 (7) สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิก
สมทบเพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกสมทบซึ่งเป็นทายาทใหม่ ครอบครัวละ 1,000 บาท 
 
3. ข้อมูลสมาชิกและสมาชกิสมทบ 

  3.1 จํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ตารางแสดงจาํนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ เปรียบเทียบระหวา่งปี 2562 – 2564 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

(ณ 31 ธ.ค.) (ณ 31 ธ.ค.) (ณ 31 มี.ค.) 
1. สมาชิก  13,289 13,290 13,273 
2. สมาชิกสมทบ  19,453 19,303 19,463 
 2.1 พนักงานราชการ 14,439 14,072 14,136 
 2.2 พนักงานจ้างเหมา/หน่วยงานอื่น 2,736 2,858 2,921 
 2.3 บุคคลในครอบครัว 2,278 2,373 2,406 
รวมจํานวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 32,742 32,593 32,736 

   จํานวนสมาชิก ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 1 ราย และในปี 2564      
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ลดลงจากปี 2563 จํานวน 17 ราย คงเหลือสมาชิก จํานวน 13,273 คน 



 16 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

   จํานวนสมาชิกสมทบ ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 150 ราย และในปี 
2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 160 ราย คงเหลือสมาชิกสมทบ จํานวน 
19,463 คน แบ่งเป็น 
   (1) พนักงานราชการ จํานวน 14,136 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.63 ของสมาชิกสมทบ
ทั้งหมด 
   (2) พนักงานจ้างเหมาบริการ และสังกัดหน่วยงานอื่น จํานวน 2,921 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.01 ของสมาชิกสมทบทั้งหมด 
   (3) บุคคลในครอบครัว จํานวน 2,406 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36 ของสมาชิกสมทบ
ทั้งหมด 
 
  3.2 จํานวนทุนเรือนหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ตารางแสดงจาํนวนทุนเรือนหุ้นของสมาชกิและสมาชิกสมทบ เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 – 2564 

รายการ 31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 มีนาคม 2564 
สมาชิก 5,873,085,390        6,207,590,380  6,307,453,320  
สมาชิกสมทบ          1,302,864,800         1,498,436,890 1,564,271,940  
   - พนักงานราชการ            878,482,510         1,074,550,750       1,116,883,410  
   - TOR /หน่วยงานอื่น             99,655,210             57,169,900       60,992,160 
   - บุคคลในครอบครัว            324,727,080            366,716,240          386,396,370  

รวม 7,175,950,190  7,706,027,270  7,871,725,260  
เฉลี่ยเพิ่มขึน้เดือนละ 51,810,386  44,173,090  55,232,663  

   จํานวนทุนเรือนหุ้นของสมาชิก ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 
334,504,990 บาท และในปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 99,862,940 บาท  
   จํานวนทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 
195,572,090 บาท และในปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 65,835,050 บาท 
แบ่งเป็น 
   (1) ทุนเรือนหุ้นของพนักงานราชการ จํานวน 1,116,883,410 บาท คิดเป็นร้อยละ 
71.40 จากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบทั้งหมด 
   (2) ทุนเรือนหุ้นของพนักงานจ้างเหมาบริการ และสังกัดหน่วยงานอ่ืน จํานวน 
60,992,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.90 จากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบทั้งหมด 
   (3) ทุนเรือนหุ้นของบุคคลในครอบครัว จํานวน 386,396,370 บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.70 จากทุนเรือนหุ้นของสมาชิกสมทบทั้งหมด 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละทุนเรือนหุน้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

รายการ 31 มีนาคม 2564 ร้อยละ 
สมาชิก          6,307,453,320  80.13 
สมาชิกสมทบ          1,564,271,940  19.87 

รวม         7,871,725,260  100.00 



  17 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละทุนเรือนหุน้ของสมาชิกสมทบจากจํานวนทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 

รายการ 31 มีนาคม 2564 ร้อยละ 
   - พนักงานราชการ  1,116,883,410  14.19 
   - TOR /หน่วยงานอื่น      60,992,160  0.77 
   - บุคคลในครอบครัว     386,396,370  4.91 

รวม  1,564,271,940  19.87 
 
3.3 จํานวนเงนิรับฝากจากสมาชกิและสมาชิกสมทบ 

ตารางแสดงจาํนวนเงนิรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ เปรียบเทียบระหวา่งปี 2562 – 2564 

รายการ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 
 สมาชิก       6,559,677,414.19       6,797,839,183.75  6,934,642,612.98  
 สมาชิกสมทบ       3,003,520,338.87       3,311,417,703.41  3,477,451,183.97  
  - พนักงานราชการ          561,379,272.00         605,985,459.48          644,499,092.10  
  - TOR /หน่วยงานอื่น          149,893,058.50         207,713,811.42          214,358,551.08  
  - บุคคลในครอบครัว       2,292,248,008.37       2,497,718,432.51  2,618,593,540.79  
 สหกรณ์อื่น            16,860,949.03           29,238,635.61            30,232,630.03  
 เจ้าหนา้ที่ และอ่ืน ๆ             4,054,523.22            4,227,347.16  4,284,267.09  

 รวม  9,584,113,225.31     10,142,722,869.93  10,446,610,694.07  
เฉลี่ยเพิ่มขึน้เดือนละ     51,522,265.56       46,550,803.72       101,295,941.38  

   จํานวนเงินรับฝากจากสมาชิก ในปี  2563 เพิ่มขึ้นจากปี  2562 จํานวน  
234,107,246.34 บาท และในปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 141,087,696.32 บาท 
    จํานวนเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน   
307,897,364.54 บาท  และในปี  2564 ณ  วันที่  31 มีนาคม  2564 เพิ่มขึ้นจากปี  2563 จํานวน   
166,033,480.56 บาท แบ่งเป็น 
   (1) เงินรับฝากจากพนักงานราชการ จํานวน 644,499,092.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.54 จากเงินรับฝากของสมาชิกสมทบทั้งหมด 
   (2) เงินรับฝากจากพนักงานจ้างเหมาบริการ และสังกัดหน่วยงานอื่น จํานวน 
214,358,551.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.16 จากเงินรับฝากของสมาชิกสมทบทั้งหมด 
   (3) เงินรับฝากจากบุคคลในครอบครัว จํานวน 2,618,593,540.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 
75.30 จากเงินรับฝากของสมาชิกสมทบทั้งหมด 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละเงินรับฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  

รายการ 31 มีนาคม 2564 ร้อยละ 
สมาชิก      6,934,642,612.98  66.60 
สมาชิกสมทบ      3,477,451,183.97  33.40 
รวม 10,412,093,796.95 100.00 



 18 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละเงินรับฝากของสมาชิกสมทบจากจํานวนเงนิรับฝากทั้งหมด 

รายการ 31 มีนาคม 2564 ร้อยละ 

   - พนักงานราชการ 644,499,092.10  6.19 
   - TOR /หน่วยงานอื่น 214,358,551.08  2.06 
   - บุคคลในครอบครัว 2,618,593,540.79  25.15 

รวม 3,477,451,183.97  33.40 
 

  3.4 การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ตารางแสดงจาํนวนเงนิกู้ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 – 2564 

รายการ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 
สมาชิก 8,260,660,922.93 8,096,185,476.29 7,997,629,001.99 
สมาชิกสมทบ 395,055,148.25 434,985,117.12 455,690,037.40 
  - พนักงานราชการ  374,060,903.14 409,975,841.98 434,283,451.63 
  - TOR /หน่วยงานอื่น  2,676,454.26 6,514,899.85 6,424,134.20 
  - บุคคลในครอบครัว  18,317,790.85 18,494,375.29 14,982,451.57 

รวม 8,655,716,071.18 8,531,170,593.41 8,453,319,039.39 
  
   จํานวนเงินกู้ของสมาชิก ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จํานวน 164,475,446.64
บาท และในปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ลดลงจากปี 2563 จํานวน 98,556,474.30 บาท 
    จํานวนเงินกู้ของสมาชิกสมทบ  ในปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน  
39,929,968.87 บาท และในปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 20,704,920.28 
บาท แบ่งเป็น 
   (1) เงินกู้ของพนักงานราชการ จํานวน 434,283,451.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.30
จากเงินกู้ของสมาชิกสมทบทั้งหมด 
   (2 )  เงินกู้ ของพนักงานจ้างเหมาบริการ  และสังกัดหน่วยงานอื่น  จํานวน 
6,424,134.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 จากเงินกู้ของสมาชิกสมทบทั้งหมด 
   (3) เงินกู้ของบุคคลในครอบครัว จํานวน 14,982,451.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.29 
จากเงินกู้ของสมาชิกสมทบทั้งหมด 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละเงินกู้ของสมาชกิและสมาชิกสมทบ 

รายการ 31 มีนาคม 2564 ร้อยละ 
สมาชิก 7,997,629,001.99 94.61 
สมาชิกสมทบ 455,690,037.40 5.39 
รวม  8,453,319,039.39 100.00 

 
 
 



  19 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

ตารางแสดงจาํนวนร้อยละเงินกู้ของสมาชกิสมทบจากจาํนวนเงนิกู้ทั้งหมด 

รายการ 31 มีนาคม 2564 ร้อยละ 
   - พนักงานราชการ 434,283,451.63 5.14 
   - TOR /หน่วยงานอื่น 6,424,134.20 0.07 
   - บุคคลในครอบครัว 14,982,451.57 0.18 

รวม   455,690,037.40  5.39 
 
  3.5 จํานวนดอกเบี้ยรับเงนิให้กู้ต่อสวัสดิการและการจ่ายสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน 
   (1) จํานวนดอกเบี้ยรับเงนิให้กู้ต่อสวัสดิการและการจ่ายสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน    
ปี 2562 

รายการ 
ดอกเบี้ยรับเงนิให้กู้ จ่ายสวสัดิการ ร้อยละสวัสดิการ 

จํานวนเงนิ (บาท) เฉลี่ยต่อคน เฉลี่ยต่อคน ต่อดอกเบี้ยรับ 
สมาชิก 482,859,716.19 36,335.29 2,227.76 6.13 
สมาชิกสมทบ 29,227,368.02 1,502.46 332.68 22.14 

 
   ในปี 2562 สหกรณ์ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก จํานวน 482,859,716.19 บาท 
ซึ่งมีสมาชิก จํานวน 13,289 คน คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเฉลี่ยต่อคน จํานวน 36,335.29 บาท และ
สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก (จ่ายจากทุนสวัสดิการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี) เป็นเงิน
จํานวน 29,604,647.29 บาท จ่ายสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน จํานวน 2,227.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.13 ต่อ
ดอกเบี้ยรับ 
   ในปี 2562 สหกรณ์ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกสมทบ จํานวน 29,227,368.02 
บาท ซึ่งมีสมาชิกสมทบ จํานวน 19,453 คน คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกสมทบเฉลี่ยต่อคน จํานวน 
1,502.46 บาท และสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกสมทบ (จ่ายจากทุนสวัสดิการและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี) เป็นเงินจํานวน 6,471,717.74 บาท จ่ายสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน จํานวน 332.68 บาท คิด
เป็นร้อยละ 22.14 ต่อดอกเบี้ยรับ 
 
   (2) จํานวนดอกเบี้ยรับเงนิให้กู้ต่อสวัสดิการและการจ่ายสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน   
ปี 2563 

รายการ 
ดอกเบี้ยรับเงนิให้กู้ จ่ายสวสัดิการ ร้อยละสวัสดิการ 

จํานวนเงนิ (บาท) เฉลี่ยต่อคน เฉลี่ยต่อคน ต่อดอกเบี้ยรับ 
สมาชิก 467,483,060.91 35,175.55 2,255.56 6.41 
สมาชิกสมทบ 22,199,220.61 1,150.04 252.21 21.93 

 
   ในปี 2563 สหกรณ์ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก จํานวน 467,483,060.91 
บาท ซึ่งมีสมาชิก จํานวน 13,290 คน คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเฉลี่ยต่อคน จํานวน 35,175.55 บาท 
และสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิก (จ่ายจากทุนสวัสดิการและงบประมาณรายจ่ายประจําปี) เป็นเงิน
จํานวน 29,976,408.84 บาท จ่ายสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน จํานวน 2,255.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ต่อ
ดอกเบี้ยรับ 
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   ในปี 2563 สหกรณ์ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกสมทบ จํานวน 22,199,220.61 
บาท ซึ่งมีสมาชิกสมทบ จํานวน 19,303 คน คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกสมทบเฉลี่ยต่อคน จํานวน 
1,150.04 บาท และสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกสมทบ (จ่ายจากทุนสวัสดิการและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี) เป็นเงินจํานวน 4,868,392.62 บาท จ่ายสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน จํานวน 252.21 บาท คิด
เป็นร้อยละ 21.93 ต่อดอกเบี้ยรับ 
   
4. ประมาณการรายไดเ้งนิกู้และเงนิรบัฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

  4.1 ประมาณการรายได้เงินกู้จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
   อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้เฉลี่ย   ร้อยละ 5.34 
   ต้นทุนเงินเฉลี่ย (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ร้อยละ 3.61 
   กําไรจากการให้เงินกู้ (เมื่อหักต้นทุน)  ร้อยละ 1.73 

ตารางแสดงขอ้มูลประมาณการรายไดเ้งินกู้จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

รายการ 
จํานวนเงนิกู้  

ณ 31 มี.ค. 64 
ประมาณการ 

รายได ้
กําไร 

จากการใหเ้งนิกู้ 
จํานวน 
(คน) 

กําไรจากการใหกู้้
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 

สมาชิก 7,997,629,001.99 427,073,388.71 138,358,981.73 13,273 10,424.09 
สมาชิกสมทบ 455,690,037.40 24,333,848.00 7,883,437.65 19,463 405.05 
  - พนักงานราชการ  434,283,451.63 23,190,736.32 7,513,103.71 14,136 531.49 
  - TOR /หน่วยงานอื่น  6,424,134.20 343,048.77 111,137.52 2,921 38.05 
  - บุคคลในครอบครัว  14,982,451.57 800,062.91 259,196.41 2,406 107.73 

รวม 8,453,319,039.39 451,407,236.70 146,242,419.38 32,736   

   (1) ประมาณการรายได้เงินกู้จากสมาชิก 
   ณ  วั น ที่  3 1  มี น า คม  2 5 6 4  สหก รณ์ มี เ งิ น กู้ จ า ก สม า ชิ ก  จํ า น วน 
7,997,629,001.99 บาท กู้เฉลี่ยต่อคน 602,548.71 บาท สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แก่
สมาชิกเฉล่ีย ร้อยละ 5.34 เป็นเงินรายได้ จํานวน 427,073,388.71 บาท และสหกรณ์มีกําไรจากการให้เงินกู้
แก่สมาชิกเมื่อหักต้นทุนเงินเฉลี่ย ร้อยละ 1.73 เป็นเงิน จํานวน 138,358,981.73 บาท สหกรณ์มีสมาชิก 
จํานวน 13,273 คน คิดเป็นกําไรจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกเฉลี่ยต่อคน 10,424.09 บาท  
 (2) ประมาณการรายได้เงินกู้จากสมาชิกสมทบ 
 ณ วันที่  31 มีนาคม  2564 สหกรณ์มี เงินกู้ จากสมาชิกสมทบ จํานวน 
455,690,037.40 บาท เฉลี่ยต่อคน 23,413.15 บาท โดยแบ่งเป็น เงินกู้จากพนักงานราชการเฉลี่ยต่อคน 
30,721.81 บาท พนักงานจ้างเหมาบริการเฉลี่ยต่อคน 2,199.29 บาท และบุคคลในครอบครัวเฉล่ียต่อคน 
6,227.12 บาท 
 สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบเฉลี่ย ร้อยละ 5.34 
เป็นเงินรายได้ จํานวน 24,333,848.00 บาท และสหกรณ์มีกําไรจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบเมื่อหัก
ต้นทุนเงินเฉลี่ย ร้อยละ 1.73 เป็นเงิน จํานวน 7,883,437.65 บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ จํานวน 19,463 
คน คิดเป็นกําไรจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบเฉลี่ยต่อคน 405.05 บาท โดยแบ่งเป็น 
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   1) กําไรจากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ เป็นเงินจํานวน 7,513,103.71 
บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการ จํานวน 14,136 คน คิดเป็นกําไรจากการให้เงินกู้เฉลี่ยต่อคน 
531.49 บาท  
   2) กําไรจากการให้เงินกู้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ และสังกัดหน่วยงานอื่นเป็นเงิน
จํานวน 111,137.52 บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานจ้างเหมาบริการ และสังกัดหน่วยงานอื่นจํานวน 2,921 
คน คิดเป็นกําไรจากการให้เงินกู้เฉลี่ยต่อคน 38.05 บาท  
   3) กําไรจากการให้เงินกู้แก่บุคคลในครอบครัวเป็นเงินจํานวน 259,196.41 บาท 
สหกรณ์มีสมาชิกสมทบบุคคลในครอบครัว จํานวน 2,406 คน คิดเป็นกําไรจากการให้เงินกู้เฉลี่ยต่อคน 
107.73 บาท  
   โดยสรุปจะเห็นได้ว่าสหกรณ์ให้เงินกู้และมีรายได้จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ ดังนี้ 
   1. สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกเฉลี่ยต่อคน 602,548.71 บาท พนักงานราชการเฉลี่ย
ต่อคน 30,721.81 บาท คิดเป็นอัตราส่วน เงินให้กู้ของสมาชิกต่อพนักงานราชการ เท่ากับ 19.61 : 1  
   2. สหกรณ์มีกําไรจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกเฉลี่ยต่อคน 10,424.09 บาท พนักงาน
ราชการเฉลี่ยต่อคน 531.49 บาท คิดเป็นอัตราส่วน กําไรจากการให้เงินกู้ของสมาชิกต่อพนักงานราชการ 
เท่ากับ 19.61 : 1  
 
  4.2 ประมาณการรายได้เงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
   ผลตอบแทนจากการนําเงินฝากไปลงทุนเฉลี่ย  ร้อยละ 3.92 
   อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากเฉลี่ย   ร้อยละ 2.69 
   กําไรจากการนําเงินฝากไปลงทุน   ร้อยละ 1.23 
 

ตารางแสดงขอ้มูลประมาณการรายไดเ้งินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

รายการ 
เงินฝาก  

ณ 31 มี.ค. 64 
ประมาณการ 

รายได ้
กําไร 

จากการลงทุน 
จํานวน 
(คน) 

กําไรจากลงทนุ 
เฉลี่ยต่อคน(บาท) 

สมาชิก 6,938,926,880.07 272,005,933.70 85,348,800.62 13,273 6,430.26 

สมาชิกสมทบ 3,477,451,183.97 136,316,086.41 42,772,649.56 19,463 2,197.64 
  - พนักงานราชการ  644,499,092.10 25,264,364.41 7,927,338.83 14,136 560.79 

  - TOR /หน่วยงานอื่น  214,358,551.08 8,402,855.20 2,636,610.18 2,921 902.64 

  - บุคคลในครอบครัว  2,618,593,540.79 102,648,866.80 32,208,700.55 2,406 13,386.82 

 สหกรณ์อ่ืน  30,232,630.03 1,185,119.10 371,861.35     

รวม 10,446,610,694.07 409,507,139.21 128,121,450.19 32,736   

   (1) ประมาณการรายได้เงินรับฝากจากสมาชิก 
   ณ  วันที่  31 มีนาคม  2564 สหกรณ์มี เงินรับฝากจากสมาชิก  จํานวน 
6,938,926,880.07 บาท สหกรณ์นําเงินฝากไปลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 3.92 เป็นเงินรายได้ 
จํานวน 272,005,933.70 บาท และสหกรณ์มีกําไรจากการนําเงินฝากไปลงทุนเฉลี่ย ร้อยละ 1.23 เป็นเงิน 
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จํานวน 85,348,800.62 บาท สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 13,273 คน คิดเป็นกําไรจากการนําเงินฝากไปลงทุน
เฉลี่ยต่อคน 6,430.26 บาท 
 (2) ประมาณการรายได้เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ จํานวน 
3,477,451,183.97 บาท สหกรณ์นําเงินฝากไปลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย ร้อยละ 3.92 เป็นเงินรายได้ 
จํานวน 136,316,086.41 บาท และสหกรณ์มีกําไรจากการนําเงินฝากไปลงทุนเฉลี่ย ร้อยละ 1.23 เป็นเงิน 
จํานวน 42,772,649.56 บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ จํานวน 19,463 คน คิดเป็นกําไรจากการนําเงินฝากไป
ลงทุนเฉลี่ยต่อคน 2,197.64 บาท โดยแบ่งเป็น 
   1) กําไรจากการนําเงินฝากของพนักงานราชการไปลงทุน เป็นเงินจํานวน 
7,927,338.83 บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการ จํานวน 14,136 คน คิดเป็นกําไรจากการนําเงิน
ฝากไปลงทุนเฉลี่ยต่อคน 560.79 บาท 
   2) กําไรจากการนําเงินฝากของพนักงานจ้างเหมาบริการ และสังกัดหน่วยงาน
อ่ืนไปลงทุน เป็นเงินจํานวน 2,636,610.18 บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานจ้างเหมาบริการ และสังกัด
หน่วยงานอื่น จํานวน 2,921 คน คิดเป็นกําไรจากการนําเงินฝากไปลงทุนเฉลี่ยต่อคน 902.64 บาท 
   3) กําไรจากการนําเงินฝากของบุคคลในครอบครัวไปลงทุน เป็นเงินจํานวน 
32,208,700.55 บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบบุคคลในครอบครัว จํานวน 2,406 คน คิดเป็นกําไรจากการนํา
เงินฝากไปลงทุนเฉลี่ยต่อคน 13,386.82 บาท  
 
5. การจ่ายสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

 5.1 การจ่ายสวัสดกิารสมาชิก จากทุนสวสัดิการและงบประมาณรายจา่ยประจําป ี

ลําดับ รายการ ปี 2562 ปี 2563 
1 สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก  3,689,700.00  3,720,400.00  
  จ่ายในวันเกิดสมาชิก 100 บาท วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ 100 - 300 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
2 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก  34,000.00  65,000.00  
  จ่ายตามวุฒิการศึกษา 1,000 - 3,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
3 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก  0.00 0.00 
  ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
4 สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์  18,000.00  4,000.00  
  จ่ายให้รายละ 2,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
5 สวัสดิการเพื่อการสมรส  51,000.00  32,000.00  
  จ่ายให้รายละ 1,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
6 สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่  60,000.00  44,000.00  
  จ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท กู้กับสหกรณ์จ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
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ลําดับ รายการ ปี 2562 ปี 2563 
7 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่  67,000.00  48,000.00  
  จ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท      
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
8 สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก  1,675,900.00  1,634,600.00  
  จ่ายให้ต้ังแต่ 600 - 3,500 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
9 สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก  7,164,525.00  7,175,565.00  

  
สหกรณ์ชําระค่าเบี้ยประกันชีวิตรายละ 35 บาท และสมทบค่าเบี้ยประกันชีวิต 
50 บาท 

    

  จ่ายจากค่าใชจ้่าย หมวด 1 ข้อ 1.1     
10 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย 404,880.00  55,000.00  
  จ่ายให้รายละ 1,000 - 40,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     

11 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 40,000.00  20,000.00  
  จ่ายให้รายละ 10,000 - 20,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     

12 สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด  198,000.00  138,000.00  
  จ่ายให้จํานวน 3,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     

13 สวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก  4,505,358.93  5,851,147.24 
  จ่ายให้ 2,000 - 10,000 บาท (จํานวนหุ้น x อายุการเป็นสมาชิก / 100)     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     

14 สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  4,058,500.00  4,805,000.00  
  จ่ายให้รายละ 1,000 - 2,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     

15 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ 600,000.00  696,000.00  

  
จ่ายให้แก่สมาชิกทุพพลภาพตามอายุการเป็นสมาชิก ปีละ 8,000 บาท ไม่เกิน 
80,000 บาท 

    

  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
16 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก  210,000.00  252,000.00  
  จ่ายให้ศพละ 3,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     

17 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก 488,000.00  430,000.00  
  จ่ายให้ศพละ 2,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     

18 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกที่มิได้ทําประกันชีวิต 1,650,000.00  1,280,000.00  
  จ่ายให้ทายาทสมาชิกตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 - 100,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     

19 สวัสดิการสมาชิกเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0.00 10,000.00  
  จ่ายให้รายละ 10,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
 



 24 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

ลําดับ รายการ ปี 2562 ปี 2563 
20 ค่าธรรมเนียมรายปี ATM Click CO-OP 1,420,650.00  1,418,550.00  
  จ่ายให้รายละ 150 บาทต่อปี     
  จ่ายจากงบประมาณ หมวด 1 ข้อ 1.3     

21 ค่าธรรมเนียมการทํารายการผ่านระบบธนาคาร (Bill payment , ATM) 1,278,933.36  977,346.60  
  ปี 2562 เฉลี่ยคนละ 95.58 บาท   ปี 2563 เฉลี่ยคนละ 73.54 บาท     
  จ่ายจากงบประมาณ หมวด 1 ข้อ 1.3     

22 ค่าของที่ระลึกปีใหม่ (ผู้ท่ีสมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 28 ก.ย. ของปี) 1,990,200.00  1,319,800.00  
  ปี 2562 เฉลี่ยคนละ 150 บาท   ปี 2563 เฉลี่ยคนละ 100 บาท     
  จ่ายจากงบประมาณ หมวด 1 ข้อ 1.6 และ ข้อ 6.9 (ปี 2562)     

23 โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ (งดจัดกิจกรรมเนื่องจากโควิด 19) 0.00 0.00 
รวม 29,604,647.29  29,976,408.84  

เฉลี่ยต่อคน ปี 2562 สมาชิก 13,289 คน    ปี 2563 สมาชิก 13,290 คน 2,227.76  2,255.56  

 5.2 การจ่ายสวัสดิการสมาชิกสมทบ จากทุนสวัสดิการและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 

ลําดับ รายการ ปี 2562 ปี 2563 
1 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ   76,000.00  54,000.00  
  จ่ายให้รายละ 1,000  บาท       
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ         
2 สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์  24,000.00  6,000.00  
  จ่ายให้รายละ 2,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ         
3 สวัสดิการเพื่อการสมรส  62,000.00  44,000.00  
  จ่ายให้รายละ 1,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
4 สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่    16,000.00  13,000.00  
  จ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท กู้กับสหกรณ์จ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ         
5 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่  101,000.00  65,000.00  
  จ่ายให้ครอบครัวละ 1,000 บาท      
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ         
6 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 95,000.00  75,000.00  
  จ่ายให้รายละ 5,000 - 10,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ         
7 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ  79,500.00  78,000.00  
  จ่ายให้ศพละ 1,500 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ         
8 สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 0.00 5,000.00  
  จ่ายให้รายละ 5,000 บาท     
  จ่ายจากทุนสวัสดิการ     
9 ค่าธรรมเนียมรายปี ATM Click CO-OP         1,242,000.00  1,213,350.00  
  จ่ายให้รายละ 150 บาทต่อปี       
  จ่ายจากงบประมาณ หมวด 1 ข้อ 1.3       



  25 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

ลําดับ รายการ ปี 2562 ปี 2563 
10 ค่าธรรมเนียมการทํารายการผ่านระบบธนาคาร       1,859,317.74  1,419,542.62  
  ปี 2562 เฉลี่ยคนละ 95.58 บาท   ปี 2563 เฉลี่ยคนละ 73.54 บาท     
  จ่ายจากงบประมาณ หมวด 1 ข้อ 1.3       

11 ค่าของที่ระลึกปีใหม่ (ผู้ท่ีสมัครเป็นสมาชิกภายในวันที่ 28 ก.ย. ของปี)     2,916,900.00  1,895,500.00  
  ปี 2562 เฉลี่ยคนละ 150 บาท   ปี 2563 เฉลี่ยคนละ 100 บาท     
  จ่ายจากงบประมาณ หมวด 1 ข้อ 1.6 และข้อ 6.9       

รวม 6,471,717.74  4,868,392.62  
เฉลี่ยต่อคนปี 2562 สมาชิกสมทบ 19,453 คน  ปี 2563 สมาชิกสมทบ 19,303 คน 332.68 252.21 

 
  จากตารางจะเห็นได้ว่า ในปี 2563 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกสมทบน้อยลง เนื่องจากในปี 
2563 สหกรณ์ไม่มีการจัดทําของขวัญปีใหม่แต่มอบเป็นเงินฝากโอนเข้าบัญชีสมาชิกและสมาชิกสมทบคนละ 100 
บาท จึงทําให้การจ่ายค่าของที่ระลึกในวันปีใหม่น้อยลงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยการจ่ายสวัสดิการสมาชิกสมทบน้อยลงด้วย 
 
6. อัตราส่วนการจ่ายสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบพนักงานราชการ 
  จากตารางการจ่ายสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบจะเห็นว่า ในปี 2563 สหกรณ์จ่าย
สวัสดิการเป็นค่าของที่ระลึกในวันปีใหม่น้อยลง เนื่องจากไม่ได้มีการจัดทําของขวัญปีใหม่ แต่มอบเป็นเงินฝาก
โอนเข้าบัญชีสมาชิกและสมาชิกสมทบ ทําให้การจ่ายสวัสดิการสมาชิกสมทบเฉลี่ยต่อคนน้อยลง ซึ่งในปี 2564 
สหกรณ์มีการจัดทําของที่ระลึกในวันปีใหม่ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ คาดว่าการจ่ายสวัสดิการสมาชิก
สมทบเฉลี่ยต่อคนจะมีจํานวนใกล้เคียงกับปี 2562 ดังนั้น เพื่อให้การคํานวณอัตราส่วนการจ่ายสวัสดิการ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการมีความใกล้เคียงกับการจ่ายสวัสดิการจริงในปัจจุบันและอนาคต จึงนําจํานวน
การจ่ายสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบเฉลี่ยต่อคนในปี 2562 มาเป็นข้อมูลในการคํานวณ ดังนี้ 
  6.1 อัตราส่วนการจ่ายสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกสมทบพนักงานราชการต่อรายได้ 

รายการ 
สวัสดิการ 
(ต่อคน) 

รายได ้
จากการใหเ้งนิกู้ 

รายได้จาก 
เงินฝากลงทนุ 

รายได้ต่อคน 
(บาท) 

สวัสดิการ/รายได้ 
(ต่อคน) 

สมาชิก 2,227.76 32,176.10 20,493.18 52,669.28 4.23% 
พนักงานราชการ 332.68 1,640.54 1,787.24 3,427.78 9.71% 

   (1) อัตราส่วนการจ่ายสวัสดิการสมาชิกต่อรายได้ 
    จากตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้เงินกู้จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ข้อ 4.1 
สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกเฉลี่ยร้อยละ 5.34 เป็นเงินรายได้ จํานวน 427,073,388.71 บาท 
และสหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 13,273 คน คิดเป็นรายได้จากการให้เงินกู้สมาชิกเฉลี่ยต่อคน 32,176.10 บาท  
    จากตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้เงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิก
สมทบ ข้อ 4.2 สหกรณ์นําเงินฝากจากสมาชิกไปลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 3.92 เป็นเงินรายได้ 
จํานวน 272,005,933.70 บาท และสหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 13,273 คน คิดเป็นรายได้จากการนําเงินฝาก
สมาชิกไปลงทุนเฉลี่ยต่อคน 20,493.18 บาท  
    ดังนั้น สหกรณ์จะมีรายได้จากการให้เงินกู้และเงินรับฝากจากสมาชิกเฉลี่ยต่อคน 
52,669.28 บาท ในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเฉลี่ยต่อคน 2,227.76 บาท คิดเป็นการจ่าย
สวัสดิการต่อรายได้ของสมาชิกต่อคนร้อยละ 4.23 



 26 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

   (2) อัตราส่วนการจ่ายสวัสดิการสมาชิกสมทบพนักงานราชการต่อรายได้ 
    จากตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้เงินกู้จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ข้อ 4.1 สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบพนักงานราชการเฉลี่ยร้อยละ 5.34 เป็นเงิน
รายได้ จํานวน 23,190,736.32 บาท และสหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการ จํานวน 14,136 คน คิด
เป็นรายได้จากการให้เงินกู้สมาชิกสมทบพนักงานราชการเฉลี่ยต่อคน 1,640.54 บาท  
    จากตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้เงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิก
สมทบ ข้อ 4.2 สหกรณ์นําเงินฝากจากสมาชิกสมทบพนักงานราชการไปลงทุนได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 
3.92 เป็นเงินรายได้ จํานวน 25,264,364.41 บาท และสหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการ จํานวน 
14,136 คน คิดเป็นรายได้จากการนําเงินฝากสมาชิกสมทบพนักงานราชการไปลงทุนเฉลี่ยต่อคน 1,787.24 บาท  
    ดังนั้น สหกรณ์จะมีรายได้จากการให้เงินกู้และเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
พนักงานราชการเฉลี่ยต่อคน 3,427.78 บาท ในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการเฉลี่ยต่อคน 332.68 บาท คิดเป็นการจ่ายสวัสดิการต่อรายได้ของสมาชิกสมทบพนักงานราชการต่อคน
ร้อยละ 9.71 

  6.2 อัตราส่วนการจ่ายสวัสดกิารสมาชิกและสมาชิกสมทบต่อกําไร 

รายการ 
สวัสดิการ 
(ต่อคน) 

กําไร 
จากการใหเ้งนิกู้ 

กําไรจาก 
เงินฝากลงทนุ 

กําไรต่อคน 
(บาท) 

สวัสดิการ/
กําไร (ต่อคน) 

สมาชิก 2,227.76 10,424.09 6,430.26 16,854.35 13.22% 
พนักงานราชการ 332.68 531.49 560.79 1,092.28 30.46% 

   (1) อัตราส่วนการจ่ายสวัสดิการสมาชิกต่อกําไร 
    จากตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้เงินกู้จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ข้อ 4.1 สหกรณ์มีกําไรจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกเมื่อหักต้นทุนเงินเฉลี่ยร้อยละ 1.73 เป็นเงินจํานวน 
138,358,981.73 บาท สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 13,273 คน คิดเป็นกําไรจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกเฉลี่ยต่อ
คน 10,424.09 บาท  
    จากตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้เงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิก
สมทบ ข้อ 4.2 สหกรณ์มีกําไรจากการนําเงินฝากไปลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 1.23 เป็นเงินจํานวน 85,348,800.62 
บาท สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 13,273 คน คิดเป็นกําไรจากการนําเงินฝากไปลงทุนเฉลี่ยต่อคน 6,430.26 บาท  
    ดังนั้น สหกรณ์จะมีกําไรจากการให้เงินกู้และเงินรับฝากจากสมาชิกเฉลี่ยต่อคน 
16,854.35 บาท ในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเฉลี่ยต่อคน 2,227.76 บาท คิดเป็นการจ่าย
สวัสดิการต่อกําไรของสมาชิกต่อคนร้อยละ 13.22 

   (2) อัตราส่วนการจ่ายสวัสดิการสมาชิกสมทบต่อกําไร 
    จากตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้เงินกู้จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 
ข้อ 4.1 สหกรณ์มีกําไรจากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการเมื่อหักต้นทุนเงินเฉลี่ย ร้อยละ 1.73  เป็นเงิน
จํานวน 7,513,103.71 บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการ จํานวน 14,136 คน คิดเป็นกําไรจาก
การให้เงินกู้เฉลี่ยต่อคน 531.49 บาท  
    จากตารางแสดงข้อมูลประมาณการรายได้เงินรับฝากจากสมาชิกและสมาชิก
สมทบ ข้อ 4.2 สหกรณ์มีกําไรจากการนําเงินฝากของพนักงานราชการไปลงทุนร้อยละ 1.23 เป็นเงินจํานวน 
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7,927,338.83 บาท สหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการ จํานวน 14,136 คน คิดเป็นกําไรจากการนําเงิน
ฝากไปลงทุนเฉลี่ยต่อคน 560.79 บาท  
    ดังนั้น สหกรณ์จะมีกําไรจากการให้เงินกู้และเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
พนักงานราชการเฉลี่ยต่อคน 1,092.28 บาท ในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกพนักงานราชการเฉลี่ย
ต่อคน 332.68 บาท คิดเป็นการจ่ายสวัสดิการต่อกําไรของสมาชิกสมทบพนักงานราชการต่อคนร้อยละ 30.46 
 
7. ตําแหน่งของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ 
 ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการประมาณ 14,000 คน ซึ่งแบ่งเป็น
ตําแหน่งงานต่าง ๆ ตามท่ีสมาชิกสมทบได้แจ้งข้อมูลไว้กับสหกรณ์ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564) 

ลําดับ ตําแหน่ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 พนักงานพิทักษ์ป่า 2,706 18.20 
2 คนงาน 2,288 15.38 
3 เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 448 3.01 
4 ตําแหน่งอื่น ๆ 9,430 63.41 

รวม 14,872 100.00 
  
8. โครงสร้างแหล่งที่มาของทุนดําเนนิการสหกรณ์จากสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ลําดับ ประเภท จํานวน หุ้น เงินฝาก หุ้นและเงินฝาก 

คน ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 

1 สมาชิก 13,217 40.44 6,434,792,820.00 79.51 7,073,920,562.62 66.65 13,508,713,382.62 72.21 
2 บุคคลในครอบครัว 2,444 7.48 402,312,170.00 4.97 2,646,276,545.34 24.93 3,048,588,715.34 16.30 
3 พนักงานราชการ 14,094 43.13 1,124,851,850.00 13.90 490,834,846.12 4.62 1,615,686,696.12 8.64 
4 พนักงานจ้างเหมา 2,925 8.95 131,107,290.00 1.62 403,221,834.38 3.80 534,329,124.38 2.86 

รวม 32,680 100.00 8,093,064,130.00 100.00 10,614,253,788.46 100.00 18,707,317,918.46 100.00 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หรือแหล่งทุนดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุน
เรือนหุ้นและเงินฝากจากสมาชิก และทุนเรือนหุ้นและเงินฝากส่วนใหญ่จากสมาชิกถึงร้อยละ 72.21 อันดับที่
สองมาจากครอบครัวสมาชิกร้อยละ 16.30 รวมเงินทุนดําเนินงานของสหกรณ์มาจากการออมของสมาชิกและ
บุคคลในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 88.51  มาจากพนักงานราชการร้อยละ 8.64 และมาจากพนักงานจ้างเหมา
บริการร้อยละ 2.86 

9. สินทรัพย์และกําไรของสหกรณ์ย้อนหลงั 20 ปี 

ปี สมาชิก สมาชิกสมทบ รวม สินทรัพย ์ กําไร 
2543 13,274  13,274  1,579,218,033.99   93,646,676.82  
2544 13,334  13,334  1,799,424,182.00   94,181,816.30  
2545 13,406  13,406  2,269,517,174.37  101,779,482.33  
2546 13,397  13,397  2,517,824,695.10  106,773,137.58  
2547 13,238 439 13,677  3,006,298,157.56  107,524,303.25  
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ปี สมาชิก สมาชิกสมทบ รวม สินทรัพย ์ กําไร 
2548 13,105 1,284 14,389  3,411,446,915.47  115,961,490.12  
2549 13,053 2,523 15,576  3,788,418,003.52  144,879,711.18  
2550 13,154 2,858 16,012  4,474,229,663.17  170,911,036.57  
2551 13,157 3,192 16,349  6,086,652,111.25  188,162,850.67  
2552 13,057 3,935 16,992  7,390,075,747.74  239,977,055.59  
2553 13,053 4,918 17,971  8,156,362,517.61  269,470,494.20  
2554 13,201 8,990 22,191  9,289,970,425.91  272,907,413.21  
2555 13,239 11,863 25,102 10,106,372,221.71  284,202,070.45  
2556 13,271 13,446 26,717 11,688,175,255.57  332,070,376.73  
2557 13,331 15,005 28,336 13,070,730,739.52  359,550,324.51  
2558 13,254 16,296 29,550 14,879,527,027.82  401,134,352.13  
2559 13,222 17,485 30,707 16,429,765,127.80  421,627,014.97  
2560 13,212 18,423 31,635 17,353,249,089.28  481,144,003.32  
2561 13,269 19,059 32,328 18,198,365,676.76  480,947,076.55  
2562 13,289 19,453 32,742 20,884,756,848.40  486,024,798.29  
2563 13,290 19,303 32,593 19,397,920,256.89  635,998,071.99  

 
 จากตารางสรุปได้ดังนี้ 

1. จะเห็นได้ว่า ในรอบ 20 ปีทีผ่่านมา สหกรณ์มีจํานวนสมาชิก 13,000 คน สินทรัพย์รวม
ประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งจํานวนสมาชิกในแต่ละปีมีจํานวนเพิ่มขึ้นและลดลงเพียงเล็กน้อย แต่สินทรัพย์
รวมของสหกรณ์มีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 925 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์รวมส่วนใหญเ่พิ่มมาก
จากสมาชิกและบุคคลในครอบครัวสมาชิก 

2. ปัจจุบันสหกรณ์มีสินทรัพย์รวมประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาเพิ่ม
จากเดิมประมาณ 13 เท่า โดยท่ีจํานวนสมาชิกไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
 
10. แนวโน้มสินทรัพย์และกําไรของสหกรณ์ 20 ปี ข้างหน้า 
 การเพิ่มของสินทรัพย์จากการออมของสมาชิกมีค่าเฉลี่ยสินทรัพย์เพิ่มขึ้นย้อนหลัง 10 ปีที่แล้ว 
เฉลี่ยปีละ 1,293.10 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์มาจากสมาชิกและบุคคลในครอบครัวร้อยละ 88.51 คิดเป็นสมาชิก
ออมเพิ่มเฉลี่ยคนละ 86,119.10 บาทต่อปี เมื่อนําข้อมูลเพิ่มของสินทรัพย์ย้อนหลัง 10 ปีที่แล้ว มาเป็นฐานใน
การคํานวณ และการคาดการณ์จํานวนสมาชิกที่คาดว่าจะลดลง สามารถคาดการณ์แนวโน้มสินทรัพย์และกําไร
ของสหกรณ์ 20 ปี ข้างหน้าได้ดังนี้ 

 (1) ประมาณการสนิทรพัยแ์ละกําไรสทุธใินระยะสัน้ ปทีี่ 1 – 5 

รายการ 2564 2565 2566 2567 2568 
จํานวนสมาชิก (คน) 13,192 13,167 13,131 13,096 13,052 
ประมาณการสินทรัพย์ (ล้านบาท) 20,555.98 21,804.00 23,030.65 24,252.71 25,453.19 
ประมาณการกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 513.90 545.10 575.77 606.32 636.33 
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  (2) ประมาณการสนิทรพัยแ์ละกําไรสทุธใินระยะกลาง ปีที่ 6 – 10 

รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 
จํานวนสมาชิก (คน) 12,983 12,893 12,783 12,686 12,558 
ประมาณการสินทรัพย์ (ล้านบาท) 26,600.75 27,696.45 28,736.74 29,784.82 30,748.88 
ประมาณการกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 665.02 692.41 718.42 744.62 768.72 

(3) ประมาณการสนิทรพัยแ์ละกําไรสทุธใินระยะยาว ปีที่ 11 – 20 

 ปีที่ 11 - 15 

รายการ 2574 2575 2576 2577 2578 
จํานวนสมาชิก (คน) 12,422 12,285 12,122 11,974 11,792 
ประมาณการสินทรัพย์ (ล้านบาท) 31,672.49 32,569.87 33,379.89 34,198.94 34,902.95 
ประมาณการกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 791.81 814.25 834.50 854.97 872.57 

 

 ปีที่ 16 – 20 

รายการ 2579 2580 2581 2582 2583 
จํานวนสมาชิก (คน) 11,606 11,329 11,024 10,629 10,172 
ประมาณการสินทรัพย์ (ล้านบาท) 35,563.74 35,936.69 36,178.32 36,094.90 35,745.88 
ประมาณการกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 889.09 898.42 904.46 902.37 893.65 

 
  จากตารางประมาณการสินทรัพย์และกําไรสุทธิของสหกรณ์ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. หากจํานวนสมาชิกคงเดิมประมาณ 13,000 คน ตลอดระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า 
สินทรัพย์รวมของสหกรณ์ควรจะเพิ่มเป็นจํานวนประมาณ 50,000 – 60,000 ล้านบาท และจะมีกําไรสุทธิ
ประมาณ 1,200 ล้านบาท  
  2. เนื่องจากแนวโน้มจํานวนสมาชิกในอนาคตจะลดลงจาก 13,000 คน เหลือประมาณ
10,100 คน ทําให้สินทรัพย์รวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า 20 ปีที่ผ่านมาตามจํานวนสมาชิกที่ปรับ
ลดลง ไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราเดิม ซึ่งคาดว่าอีก 20 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่สหกรณ์มีสินทรัพย์รวมประมาณ 
20,000 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์รวมประมาณ 35,000 ล้านบาท และจะมีกําไรจากปัจจุบันประมาณ 500 ล้าน
บาท เป็นประมาณ 900 ล้านบาทต่อปี  
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11. แนวโน้มการจ่ายสวัสดกิารสมาชิก 20 ปีข้างหน้า  
(1) ระยะสั้น ปีที่ 1 – 5 

รายละเอียด ระยะสั้นปีที่ 1 - 5 

สมาชิก 
ปีที่ 1 2 3 4 5 

ปี พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 2569 
สมาชิก จํานวน (คน) 13,167 13,131 13,096 13,052 12,983 

จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 34,482,450 35,778,500 37,609,850 40,997,650 43,385,900 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 2,619 2,725 2,872 3,141 3,342 

 ประมาณการกําไรสุทธิ 545.10 575.77 606.32 636.33 665.02 
 การจ่ายสวัสดิการสมาชิกต่อกําไร 6.33% 6.21% 6.20% 6.44% 6.52% 

(2) ระยะกลาง ปทีี่ 6 - 10 
รายละเอียด ระยะกลางปีที่ 6 - 10 

สมาชิก 
ปีที่ 6 7 8 9 10 

ปี พ.ศ. 2570 2571 2572 2573 2574 
สมาชิก จํานวน (คน) 12,893 12,783 12,686 12,558 12,422 

จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 45,202,800 44,470,100 47,104,050 47,857,500 47,819,150 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 3,506 3,479 3,713 3,811 3,850 

 ประมาณการกําไรสุทธิ 692.41 718.42 744.62 768.72 791.81 
 การจ่ายสวัสดิการสมาชิกต่อกําไร 6.53% 6.19% 6.33% 6.23% 6.04% 

(3) ระยะยาว ปีที่ 11 – 20 

ปีที่ 11 - 15 
  รายละเอียด ระยะยาวปีที่ 11 - 15 

สมาชิก 
ปีที่ 11 12 13 14 15 

ปี พ.ศ. 2575 2576 2577 2578 2579 
สมาชิก จํานวน (คน) 12,285 12,122 11,974 11,792 11,606 

จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 49,496,650 48,040,650 50,322,500 50,013,500 56,648,600 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 4,029 3,963 4,203 4,241 4,881 

 ประมาณการกําไรสุทธิ 814.25 834.50 854.97 872.57 889.09 
 การจ่ายสวัสดิการสมาชิกต่อกําไร 6.08% 5.76% 5.89% 5.73% 6.37% 

 ปีที่ 16 - 20 
  รายละเอียด ระยะยาวปีที่ 16 - 20 

สมาชิก 
ปีที่ 16 17 18 19 20 

ปี พ.ศ. 2580 2581 2582 2583 2584 
สมาชิก จํานวน (คน) 11,329 11,024 10,629 10,172 9,583 

จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 58,184,300 64,165,750 67,735,100 76,682,900 82,349,050 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 5,136 5,821 6,373 7,539 8,593 

 ประมาณการกําไรสุทธิ 898.42 904.46 902.37 893.65 872.19 
 การจ่ายสวัสดิการสมาชิกต่อกําไร 6.48% 7.09% 7.51% 8.58% 9.44% 

 



  31 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

  จากตารางสรุปได้ดังนี้ 
  1. ปัจจุบัน (ปี 2565) สหกรณ์มีกําไรสุทธิประมาณปีละ 500 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นเงิน
สวัสดิการให้แก่สมาชิกประมาณปีละ 35 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกต่อกําไรประมาณร้อยละ 6.33  
  2. ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า (ปี 2584)  สหกรณ์มีกําไรสุทธิประมาณปีละ 870 ล้าน
บาท โดยจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มเป็นประมาณปีละ 82 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก
ต่อกําไรประมาณร้อยละ 9.44 
  3. จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจํานวนสมาชิกในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้าจะลดลง แต่การจ่ายเงิน
สวัสดิการจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีสวัสดิการที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตามอายุการเป็นสมาชิก แต่สินทรัพย์และ
กําไรของสหกรณ์ก็จะปรับเพิ่มขึ้นจากทุนดําเนินงานหรือสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน ดังนั้น แม้ว่าสหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกมากขึ้น แต่ในภาพรวมสินทรัพย์และกําไรเพิ่มขึ้น 
สหกรณ์จึงยังคงสามารถจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ โดยที่อาจจะกระทบต่อเงินปันผลบ้างเล็กน้อย 
 
12. แผนการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด โดยภาพรวมเป็นองค์กรที่มีการเติบโตก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องเป็นลําดับ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การให้บริการทางการเงิน และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 
รวมทั้งด้านการลงทุนต่าง ๆ ในท่ามกลางการเติบโตก้าวหน้าขององค์กรอย่างต่อเนื่องย่อมมีความเสี่ยงในด้าน
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นควบคู่มาด้วย สหกรณ์ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง
ขึ้นต้ังแต่ปี 2558 เพื่อวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร 
รวมทั้งการกําหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสี่ยง และให้มีการ
รายงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นประจําทุกปี  
 สหกรณ์ได้จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk) ด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ด้านตลาด (Market Risk) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้าน
ปฏิบัติการ (Operation Risk)   
 สําหรับในด้านการให้สินเชื่อทั้งแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ การให้สินเชื่อแก่สหกรณ์อ่ืนและการ
ลงทุนภายนอกของสหกรณ์ สหกรณ์จะดําเนินการภายใต้แผนการบริหารความเสี่ยงและกรอบนโยบายการ
ลงทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนตามมติคณะกรรมการดําเนินการ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
 1. ตามกรอบนโยบายการลงทุนการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน ในการพิจารณาการ
ลงทุนหากจํานวนเงินทุนของสหกรณ์มีจํากัด สหกรณ์จะพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นความสําคัญลําดับ
แรก การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบและการลงทุนภายนอกรวมถึงการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนเป็นลําดับ
ความสําคัญรองลงมาตามลําดับ 
 2. การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้าน
กลยุทธ์ ด้านปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ข้อบังคับ
สหกรณ์ คําสั่ง ประกาศ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3. การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านสภาพคล่อง 
ด้านตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการ รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
ข้อบังคับสหกรณ์ คําสั่ง ประกาศ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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 4. การลงทุนภายนอกอื่น เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านสภาพคล่อง ด้าน
ตลาด ด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการรวมทั้งเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกับการลงทุนภายนอกอื่น ข้อบังคับ
สหกรณ์ คําสั่ง ประกาศ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
พระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 5. การพิจารณานําเงินไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ ไม่ว่าการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
สมาชิกสมทบ การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน การลงทุนภายนอกอื่น จะต้องเป็นไปตามตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเภทแห่งการลงทุนนั้น ๆ การลดจํานวนเงินลงทุนประเภทหนึ่งเพื่อไป
เพิ่มจํานวนเงินลงทุนอีกประเภทหนึ่งที่ออกนอกกรอบแผนการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ไม่ถือว่าเป็นการ
ลดความเสี่ยงการลงทุน แต่จะถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนนั้น หากการให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในการ
ลงทุนประเภทนั้นเกินความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้กลุ่มนั้นและไม่เป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
เต็มศักยภาพตามกรอบของแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนที่เหลือเกินกว่าศักยภาพในการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
สมาชิกสมทบแล้วจึงนําไปลงทุนภายนอก 
 6. หากเมื่อใดที่จํานวนเงินทุนของสหกรณ์มีจํากัด สหกรณ์จะพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก
เป็นความสําคัญลําดับแรก การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ การลงทุนภายนอกและการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนเป็น
ลําดับความสําคัญรองลงมาตามลําดับ ตามกรอบนโยบายการลงทุน แต่การลงทุนทั้งหมดจะต้องเป็นไปตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ คําสั่ ง ประกาศ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
พระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
13. ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวสัดิการ  
 กําหนดให้ “พนักงานราชการ” เปน็ “สมาชิกวิสามัญ” 
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 
12 กําหนดสมาชิกไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
 “ข้อ 12 สมาชิกมี 3 ประเภท ดังนี้ 

(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และลูกจา้งประจาํ 
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
(3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญทีพ้่นจากการปฏิบัติงานใน

ส่วนราชการนั้นแล้ว” 

 จะเห็นว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการฯ กําหนดให้ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําเป็นสมาชิกสามัญ สําหรับพนักงานราชการกําหนดให้เป็นสมาชิกประเภทวิสามัญเช่นเดียวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมป่าไม้ และส่วนราชการต่าง ๆ ก็มีการ
กําหนดให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญเช่นเดียวกัน  โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี       
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการฯ มุ่งให้ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
เสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลากรทุกภาคส่วน   

 จากการที่สํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดระเบียบดังกล่าว อาจเป็นข้อสังเกตหรือคําถามว่า 
 1. ทําไมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ จึงกําหนดให้ “พนักงานราชการ” เป็น “สมาชิก
วิสามัญ” เทียบเท่าระดับเดียวกับลูกจ้างชั่วคราว 
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 2. ทําไมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ จึงไม่กําหนดให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญ 
เหมือนกับข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
 
14. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากําลงักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงาน
ราชการ 

1. สํานักงานรัฐมนตร ี 17 - 14 
2. สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,901 66 542 
3. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 282 17 171 
4. กรมป่าไม ้ 2,015 1,500 7,479 
5. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 3,870 2,817 19,198 
6. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 393 150 1,169 
7. กรมทรัพยากรธรณี 413 75 253 
8. กรมควบคมุมลพิษ 298 55 221 
9. กรมส่งเสริมคุณภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม 192 29 299 
10. กรมทรัพยากรน้ํา 1,372 544 1,204 
11. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 467 610 1,176 

รวม 11,220 5,863 31,726 

 จากตารางเป็นข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากําลังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 ซึ่งมีข้าราชการ จํานวน 11,220 คน ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,863 คน เป็น
สมาชิกสหกรณ์ประมาณ 13,000 คน และพนักงานราชการ จํานวน 31,726 คน สมาชิกสหกรณ์ประมาณ 
14,000 คน 
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บทที่ 2 

ความเป็นมา 

แนวทางการปรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 
 
 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้รับบุคคลในครอบครัวของสมาชิก พนักงาน
ราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ หรือตําแหน่งอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ต้ังแต่ปี 2547 และปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลแนวทางการปรับสมาชิกสมทบที่เป็น
พนักงานราชการให้เป็นสมาชิก โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การดาํเนินการในปี 2558  
 1.1  แต่งตั้งคณะทาํงานการปรับสมาชิกสมทบให้เปน็สมาชิก โดยคณะทํางานฯ ประชุม
จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 
 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 
 สรุปผลการพิจารณา : คณะทํางานฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับสมาชิก
สมทบให้เป็นสมาชิกจะต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบทั้งเรื่องสวัสดิการ เรื่องการให้วงเงินกู้ และสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับ เนื่องจากมีผลต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ คณะทํางานฯ จึงพิจารณาในเรื่องการ
เพิ่มวงเงินกู้ และเพิ่มสวัสดิการบางประเภทแก่สมาชิกสมทบแทนการปรับให้เป็นสมาชิก  
 1.2  กําหนดระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2559 และให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (มติ กนก. ชุดที่ 38 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559) 
 1.3  แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์  
 (1) ข้อ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เพื่อเพิ่มสวัสดิการของสมาชิกสมทบ 
 (2) ข้อ 53 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ เพื่อกําหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สมทบให้ชัดเจน และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกสมทบ 
 เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ตามหนังสือที่ กษ 1110/102518 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง รับจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เรียบร้อยแล้ว 
 
2. การดําเนนิการในปี 2559  
  แต่งตั้งคณะทาํงานการปรับสมาชิกสมทบให้เปน็สมาชิก โดยคณะทํางานฯ ประชุม
จํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559  
  สรุปผลการพิจารณา : ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2559 ให้ยุติการปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก เนื่องจากไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
ซึ่งแผนกลยุทธ์ได้กําหนดวิสัยทัศน์ว่าเป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง และมีการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งในแผนกลยุทธ์
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ดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิกได้ ดังนั้น จึงควรดําเนินตามแผนกลยุทธ์ที่
กําหนดไว้ 
 
3. การดําเนินการในปี 2560  
  กําหนดระเบียบสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบ จํานวน 7 ระเบียบ โดยใช้บังคับต้ังแต่
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ดังนี้ 
  1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 
  2. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2560 
  3. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 
  4. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 
  5. สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ พ.ศ. 2560 
  6. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 
  7. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 
 
4. การดําเนินการในปี 2561  
  สหกรณ์ได้ฟ้องนายทะเบียนสหกรณ์ โดยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2561 กรณีนายทะเบียนสหกรณ์ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 นั้น ซึ่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ดังกล่าวในส่วนที่มีผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ดังนี้ 
  1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดสิทธิการให้เงินกู้ของสมาชิกสมทบไว้ในข้อ 4.2 (4) 
ว่า “การให้เงินกู้ สามารถกําหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก
ของสมาชิกสมทบรายนั้นๆ”  
  2. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดการขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบไว้ในข้อ 
4.3 ว่า “การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ โดยให้กําหนดข้อบังคับเพิ่มเติมว่า กรณีสมาชิกของ
สหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ 4.1(1) หรือ(3) ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ 
ตามท่ีกําหนดในข้อบังคับ ให้ถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนั้นๆ ต้องขาดจากสมาชิกด้วย”  
  3. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ได้กําหนดวันใช้บังคับระเบียบไว้ในข้อ 6 ว่า “นับแต่วันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้สหกรณ์ระงับการให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิมที่ขัดหรือแย้งกับข้อ 4 แห่ง
ระเบียบนี้ แต่ไม่กระทบถึงสิทธิที่ได้รับอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ”  
  วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศยกเลิกระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 
2561 และได้ออกประกาศใหม่ กําหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ข้อ 5.2 (4) ว่า “การให้เงินกู้ 
สามารถกําหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิทธิเกิน
กว่าสมาชิกและให้คํานึงถึงความเสี่ยงและความสามารถในการชําระหนี้ของสมาชิกแต่ละราย รวมทั้งต้องจัดให้
มีหลักประกันที่เพียงพอ” ทําให้สมาชิกสมทบมีสิทธิย่ืนคําขอกู้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2559 ได้ต้ังแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
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  สําหรับกรณีที่สหกรณ์ฟ้องนายทะเบียนสหกรณ์ต่อศาลปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2561 ศาลปกครองกลาง ได้มีคําสั่งให้จําหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากนายทะเบียน
สหกรณ์ได้ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าวแล้ว  
    
5. การดําเนนิการในปี 2562  
  5.1  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบติัการเปน็สมาชิก กรณีพนักงาน
ราชการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ประชุมจํานวน 1 ครั้ง เมือ่วันที่ 6 สิงหาคม 2562 
   สรุปผลการพิจารณา : คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การปรับ
พนักงานราชการเป็นสมาชิก จะต้องหาแนวทางแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดอ่อน 3 ประเด็นสาํคัญ ดังนี้ 
   1. การใหส้มาชิกสมทบกู้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีความเสี่ยง 
   2. การใหส้วัสดิการที่เหมาะสมกับรายได้ 
   3. การกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิก 
   ซึ่งการปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกสามารถดําเนินการได้ 2 วิธี คอื 
   1. แบบมีผลกระทบต่อสมาชิก ซึ่งจะกระทบต่อผลประโยชน์ของสมาชิกในอนาคต
เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินปันผลที่ต้องลดลง หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้องเพิ่มขึ้น หรือต้องปรับลด
สวัสดิการของสมาชิกลง  
   2. แบบไม่มีผลกระทบต่อสมาชิก เห็นควรศึกษาแนวทางการปรับพนักงานราชการ
เป็นสมาชิกแบบไม่มีผลกระทบ โดยแก้ไขข้อบังคับและระเบียบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสวัสดิการมีความ
แตกต่างกันได้ตามคุณสมบัติของสมาชิกที่มาจากข้าราชการกับพนักงานราชการ เพื่อมิให้กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบัน จึงเห็นควรมอบให้คณะอนุกรรมการร่าง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและข้อบังคับ
สหกรณ์ พิจารณาร่างข้อบังคับและระเบียบ เพื่อหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ในเบื้องต้นต่อไป 
  5.2  คณะอนุกรรมการร่าง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขร่าง
ข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 
เห็นชอบร่างข้อบังคับพร้อมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปรับคุณสมบัติสมาชิกสมทบพนักงานราชการ และ
นําเสนอสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 เพื่อพิจารณาเบื้องต้นต่อไป 
   5 .3 สหกรณ์ส่ งร่ างข้อบั งคับและระเบียบไปยั งสํ านักงานส่ง เสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เพื่อพิจารณาในเบื้องต้น ตามหนังสือที่ สอ.ปม. 01.1/5280 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 
2562 เรื่อง ขอนําส่งร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
   อย่างไรก็ตามในปี 2562 รัฐบาลได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ 
เป็น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้บัญญัติว่า 
  “ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์
ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการดําเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงิน
ฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์”  
  สหกรณ์จึงต้องระงับสิทธิการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562  
 
6. การดําเนนิการในปี 2563  
 6.1 เชิญผู้แทนจากสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้ามาให้
คําแนะนํา พร้อมปรับแก้ไขรายละเอียดร่างข้อบังคับ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 
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 6.2 สหกรณ์ส่งหนังสือไปยังสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เพื่อ
พิจารณาตรวจสอบร่างข้อบังคับในเบื้องต้น ตามหนังสือที่ สอ.ปม. 01.1/929 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง ขอนําส่งร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
 6.3 สหกรณ์ส่งหนังสือไปยังสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เพื่อ
ติดตามร่างข้อบังคับ ตามหนังสือที่ สอ.ปม. 01.1/3850 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ขอติดตามหนังสือ
นําส่งร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  
 6.4 สหกรณ์ได้รับหนังสือจากสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ตาม
หนังสือที่ กษ. 1110/2173 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นร่างข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด แจ้งว่า สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า 
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการให้เงินกู้และการให้สวัสดิการแก่สมาชิก สหกรณ์ฯ ต้องไปกําหนดรายละเอียดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งอาจกําหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิแตกต่างกันไปได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องยึดหลัก
ความเสมอภาค โดยต้องปฏิบัติต่อสมาชิกที่เหมือนกันในสาระสําคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อสมาชิก
แตกต่างกันในสาระสําคัญแตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของสมาชิก แต่สําหรับสิทธิในการได้รับ
เลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 
บัญญัติรับรองและคุ้มครองให้สมาชิกทุกคน ยกเว้นสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จึงไม่
อาจกําหนดสิทธิของสมาชิกในการเสนอหรือได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์แตกต่างไปตาม
ลักษณะคุณสมบัติของสมาชิกได้ เพราะเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกที่จะได้รับเลือกต้ังเป็น
กรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50  
  6.5  คณะอนุกรรมการกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์ ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เห็นชอบให้ชะลอการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิก
หลัก และนําเสนอ กนก. เพื่อทราบ ทั้งนี้ เนื่องจาก    
   (1) หากปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิกหลักจะมีผลกระทบต่อสิทธิ
ประโยชน์ของสมาชิกหลัก ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ที่ กษ. 1110/2173 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
   (2) หากกรรมการท่านใดมีแนวทางอื่นใดที่สามารถปรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการเป็นสมาชิกหลักได้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกหลัก ให้เสนอกรรมการดําเนินการเพื่อ
พิจารณาต่อไป  
 6.6  ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ เรื่อง การปรับคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 โดยสรุปข้อมูลจาก
การศึกษาดูงานได้ดังนี้ 
  (1) พนักงานราชการที่สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี ติดต่อกัน 
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ 
  (2) บุคคลที่เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ติดต่อกัน และยังทํางานกรม
ส่งเสริมอยู่ สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ 
  (3) พนักงานราชการที่มีอายุเกิน 50 ปี ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ 
  (4) กองการเจ้าหน้าที่ของกรมกับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์มีความใกล้ชิดกัน กรณี
มีประเด็นผิดสังเกต สหกรณ์ฯก็จะชะลอการรับเป็นสมาชิก 
  (5) กําหนดสิทธิในการให้ กู้และการค้ําประกันแตกต่างกัน แต่สิทธิในการรับ
สวัสดิการและจ่ายสวัสดิการเท่ากัน ระหว่างสมาชิก (ข้าราชการ) กับ สมาชิก (พนักงานราชการ) ดังนี้ 
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รายละเอียด สมาชิก (ข้าราชการ) สมาชิก (พนักงานราชการ) 
เงินกู้ฉุกเฉิน - ไม่เกิน 30,000 บาท 

- สัญญากู้อายุ 3 ปี  
- ชําระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อเดือน
ของหนี้ที่มีอยู่ แต่ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท 

- ไม่เกิน 20,000 บาท 
- สัญญากู้อายุ 1 ปี  
- ชําระหนี้ไม่เกิน 12 งวด 

เงินกู้สามัญ - ชําระหนี้ได้ 150 งวด และงวดหนึ่งเมื่อชําระ
หนี้เงินกู้ทุกประเภทต้องไม่เกินร้อยละ 65 
ของเงินเดือน 
- กู้ทุกประเภทสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท 

- กู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของเงินเดือน X 
อายุสัญญาจ้างที่เหลือ(เดือน) 
- สูงสุดไม่เกิน 5 แสนบาท 

การค้ําประกัน - ให้ค้ําประกันเฉพาะจํานวนเงินที่เหลือจาก
จํานวนเงินที่กู้ หักด้วยมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ 
   ไม่เกิน 6 แสนบาท ไม่น้อยกว่า 1 คน 
   ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 2 คน 
   ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 3 คน 
   ไม่เกิน 2.4 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 4 คน 
   เกินกว่า 2.4 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 5 คน 
 - คนค้ําต้องเป็นสมาชิก(ข้าราชการ) 

- ให้ค้ําประกันเฉพาะจํานวนเงินที่เหลือจาก
จํานวนเงินที่กู้ หักด้วยมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ 
   ไม่เกิน 6 แสนบาท ไม่น้อยกว่า 1 คน 
   ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 2 คน 
   ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 3 คน 
   ไม่เกิน 2.4 ล้านบาท ไมน่้อยกว่า 4 คน 
   เกินกว่า 2.4 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 5 คน 
- คนค้ําต้องเป็นสมาชิก(ข้าราชการ)อย่างน้อย
1 คน หรือสมาชิก(พนักงานราชการ อย่าง
น้อย 3 คน) 

สวัสดิการ สิทธิและการจา่ยสวัสดิการเท่ากัน สิทธิและการจา่ยสวัสดิการเท่ากัน 

 (6) สมาชิกมีจํานวน ประมาณ 7,000 คน ประกอบด้วย ข้าราชการและอื่นๆ 
ประมาณ 6,000 คน พนักงานราชการ ประมาณ 900 คน คิดเป็นร้อยละ 13 ของสมาชิกทั้งหมด (ซึ่งตาม
ตําแหน่งในกรมแล้วหากพนักงานราชการจะเข้ามาเป็นสมาชิกทั้งหมด จะไม่เกิน 1,200 คน) 
 (7) บริหารงานแบบเน้นสวัสดิการเป็นหลัก มิใช่กําไร และสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
เป็นเครื่องมือในการจัดสวัสดิการให้กรม และบริหารเงินให้กับสมาชิก เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 (8) เน้นสร้างการรับรู้ให้สมาชิก ให้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องพนักงานราชการ เพื่อให้รุ่นน้อง
ทํางานให้กรม 
 (9) สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 400,000 บาท 
โดยสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ได้ทําประกันกับบริษัทสหประกันชีวิต (ค่าใช้จ่ายปีละประมาณ 26 ล้านบาท) 
ทั้งนี้ ประกันจ่ายถึงอายุ 85 หลังจากนั้นสหกรณ์จ่ายจากทุน 
 (10) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ บอกว่า สอ.ปม. มีจํานวนสมาชิกเยอะ และมีการ
สวัสดิการเยอะ ซึ่งหากให้สวัสดิการประเภทใดไปแล้วจะไม่สามารถลดสวัสดิการนั้นได้อีก 
 (11) สมาชิกสมทบซึ่งเป็นพนักงานราชการส่วนใหญ่เป็นตําแหน่งนักวิชาการ ซึ่งรอ
อัตราเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ ดังนั้น เมื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ก็จะลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบมา
เป็นสมาชิกได้ทันที  
 (12) กรณีสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิกจะไม่ได้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อ 
 (13) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จะมิให้พนักงานราชการที่เป็นสมาชิกกู้เงินจาก
สหกรณ์เกินกว่าศักยภาพที่ควรจะเป็นของพนักงานราชการ เนื่องจากต้องเน้นเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วย 
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 (14) กรณีรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกนั้น หากย้อนเวลากลับไปได้ สหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์จะไม่แก้ไขข้อบังคับให้พนักงานราชการมาเป็นสมาชิก เนื่องจากการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
ในระยะหลังมักมุ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ 
 (15) ในการประชุมใหญ่ไม่มีผู้แทนสมาชิก และมีการรับสมัครกรรมการก่อนวัน
ประชุมใหญ่ 
 (16) การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นสหกรณ์ต้นสังกัดที่
ควบคุมกํากับดูแลสหกรณ์อ่ืน 
 (17) หนี้ที่มีปัญหา ต้องเชิญสมาชิกมาเจรจาและขยายขอบเขตการผ่อนชําระออกไป
จนเงินคงเหลือเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 30 (โดยเริ่มปรับจากร้อยละ 15 ร้อยละ 20 และร้อยละ 30) ทั้งนี้ 
บังคับนําเงินปันผล เฉลี่ยคืนมาใช้หนี้ด้วย  
 (18) ลดดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิม 4.5 เหลือ 3.5 เพื่อช่วยสมาชิก 
 (19) สนับสนุนให้สมาชิกมีรายได้เสริม โดยสหกรณ์ให้เงินทุนดอกเบี้ยตํ่า  
 (20) เน้นการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่น เพื่อช่วยสมาชิกคนจน บางครั้ง
กรรมการไปสร้างความเข้าใจโดยไปอธิบายในกรม 
 (21) สําหรับสมาชิกที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ หากช่วยแก้ไขปัญหาได้ครั้งหนึ่ง
สามารถช่วยลดปัญหาได้ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าดีแล้ว จากนั้นทําอีกครั้งก็จะช่วยลดปัญหาลงไปได้เรื่อยๆ  
 (22) เงินฝากไม่เกิน 5 ล้านบาท ให้อัตราดอกเบี้ยสูง (มีประมาณ 1,500 ล้านบาท) 
 (23) เงินฝากเกินกว่า 5 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร 0.50 บาท (นําเงินส่วน
ที่ลดดอกเบี้ยไปจัดสวัสดิการ) 
 (24) เนื่องจาก สอ.ปม. มีพนกังานราชการจํานวนมากแนะนําให้ต้ังสหกรณ์ใหม ่โดย
ให้สมาชิกลาออกแล้วไปต้ังสหกรณ์ใหม่เพื่อพนักงานราชการโดยเฉพาะ 
 6.7 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์พิจารณาแนวทางการปรับสมาชิกสมทบ
ให้เปน็สมาชิก โดยมอบฝ่ายจัดการจัดทําข้อมูลเพื่อพิจารณาดังนี้ 
 (1) จํานวนสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ถึง 60 ปี เป็นช่วง
ช้ัน ช่วงชั้นละ 1 ปี 
 (2) ช่วงชั้นเงินเดือนของสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีอายุการเป็นสมาชิกต้ังแต่   
8 ปี ขึ้นไป (จํานวน 8,374 คน)  
 (3) ช่วงชั้นอายุของสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท 
ถึง 30,000 บาท 
 (4) จํานวนสมาชิกที่ลาออกตั้งแต่ปี 2557-2563 เป็นกรณี เช่น เสียชีวิต ลาออก 
และให้ออก 
 (5) โมเดลกรณีสหกรณ์ให้สมาชิกสมทบกู้เงินในวงเงินต่าง ๆ และนํามาคํานวณความ
คุ้มค่าในการจ่ายสวัสดิการ  
 (6) คํานวณรายได้จากการนําหุ้นไปลงทุนของสมาชิกและสมาชิกสมทบ  
 (7) คํานวณรายได้และรายจ่ายจากการนําเงินไปลงทุนอย่างอื่นที่มิใช่ให้สมาชิกกู้ เช่น 
การนําเงินไปให้สหกรณ์อ่ืนกู้ การนําเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ และอื่น ๆ  
 (8) เปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย ระหว่างการนําเงินให้สมาชิกกู้กับการนําเงินไปลงทุน
อย่างอื่น โดยให้วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน 
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 (9) ให้นําโครงสร้างองค์กรหรือข้อมูลการเงินของสหกรณ์อ่ืน มาประกอบการ
พิจารณาการศึกษาดูงานสหกรณ์อ่ืนต่อไป 
  
7. สรุปแนวทางการปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชกิ 
  สรุปแนวทางการปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกตามที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้
ดําเนินการมาจนถึงปัจจุบัน สามารถดําเนินการได้ 2 วิธี คือ 
  (1)  แบบไม่มีผลกระทบต่อสมาชิก โดยวิธี 
   1) แก้ไขข้อบังคับ แบ่งสมาชิกตามคุณสมบัติของสมาชิกที่มาจากข้าราชการแยกกับ
สมาชิกที่มาจากพนักงานราชการ 
   2) แก้ไขระเบียบสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อให้การจัดสวัสดิการมีความแตกต่างกันได้ตาม
คุณสมบัติของสมาชิกที่มาจากข้าราชการกับพนักงานราชการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ เพื่อมิให้กระทบต่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบัน 
   ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ที่ กษ. 1110/2173 
ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
ยังไม่มีแนวทางในการศึกษาการปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกแบบไม่มีผลกระทบ  
 (2)  แบบมีผลกระทบต่อสมาชิก โดยวิธี 
  1) ศึกษาและสรุปผลกระทบทั้งหมด และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  2) ศึกษาแนวทางการลดผลกระทบ 
  3) ศึกษาปัญหาทั้งหมดและปัญหาส่วนที่ไม่สามารถหาแนวทางลดผลกระทบได้ 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่อาจปรบัมาเป็นสมาชิก 

 
1. วิเคราะห์ SWOT กรณีการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์สหกรณ ์โดยการช่วยเหลือสมาชิกซึ่งกันและกันของบุคคลากรในองคก์ร 
2. สหกรณ์มีโอกาสได้รบัผลตอบแทนจากธุรกิจเพิ่มขึน้จากการปล่อยสนิเชื่อใหแ้ก่สมาชิกที่เป็นพนกังานราชการ 
3. สหกรณ์มีจาํนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างความเติบโตให้กับองค์กรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
4. ได้ผู้แทนสมาชิกที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
 
จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. พนักงานราชการมีจํานวนมากกว่าข้าราชการและลูกจ้างประจํา หากเปิดรับให้มาเป็นสมาชิก ในอนาคตจะมี
จํานวนสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการซึ่งมีคุณสมบัติจ้างชั่วคราวมากกว่าสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา
ซึ่งมีคุณสมบัติจ้างจนเกษียณอายุราชการ ทําให้โครงสร้างสมาชิกเปลี่ยนไปวัตถุประสงค์ของสมาชิกด้ังเดิมในการ
จัดต้ังสหกรณ์ ที่สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน เป็นสหกรณ์ที่สมาชิกส่วนใหญ่มีความไม่
มั่นคงในหน้าที่การงาน 
2. หากปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกจะต้องได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับสมาชิกปัจจุบัน
ตามหลักเสมอภาค ซึ่งทําให้เป็นภาระในการหารายได้และการจัดสรรกําไรสุทธิของสหกรณ์ในอนาคต และจะ
กระทบต่อสิทธิประโยชน์เงินปันผลของสมาชิกที่จะต้องลดลง เนื่องจากต้องนําเงินไปอุดหนุนสวัสดิการให้กับ
พนักงานราชการ 
3. หากสหกรณ์จะต้องปรับลดสวัสดิการสมาชิกเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของสหกรณ์ โดยการลดจํานวน
เงินหรือเพิ่มเกณฑ์อายุให้ครอบคลุมทุกประเภทสวัสดิการ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
ปัจจุบันในการได้รับสวัสดิการที่ลดลง  
4. ทําให้สหกรณ์มีความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่พนักงานราชการมากขึ้น หากปรับเพิ่มวงเงินกู้ให้แก่พนักงาน
ราชการที่ปรับมาเป็นสมาชิกเพื่อให้รายได้จากการให้เงินกู้เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงาน
ราชการเช่นเดียวกับสมาชิก  
5. ส่งผลกระทบต่อการจัดต้ังกลุ่มสมาชิกและการกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิก เนื่องจากจํานวนสมาชิกที่เพิ่ม
มากขึ้นทําให้ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่เพิ่มมากขึ้น ความยุ่งยากในการกําหนดสัดส่วนจํานวนผู้แทนสมาชิก
ในแต่ละกลุ่มสมาชิกระหว่างสมาชิกเดิมกับสมาชิกที่ปรับมาจากพนักงานราชการ 
6. พนักงานราชการจะเป็นสมาชิกที่มีจํานวนมากที่สุดในอนาคต อาจเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารงานเพื่อ
ประโยชน์เฉพาะพนักงานราชการที่มีจํานวนมากที่สุดได้ ตามหลักเสียงข้างมากและหลักประชาธิปไตย  
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โอกาส (Opportunities) 
1. สอ.ปม. เปน็สมาชิกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) ทําใหส้ามารถตรวจสอบข้อมูล
ความสามารถในการชําระหนี้เงินกู้ เป็นการลดความเสี่ยงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของพนักงานราชการได้ส่วน
หนึ่งหากสหกรณ์กําหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. ส่วนราชการมีนโยบายรับพนักงานราชการเข้ามาเป็นจํานวนมากและต่อเนื่อง ทําให้สหกรณ์มีโอกาสในการ
รับสมาชิกเพิ่มขึ้น 
 
อุปสรรค (Threats) 
1. บริษัทประกันคุ้มครองหนี้ ไม่รับประกันและไม่จ่ายสินไหมทดแทนกรณีพนักงานราชการลาออกจากงาน
หรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปี การให้พนักงานราชการค้ําประกันกันเองมีความเสี่ยงกรณีผู้ค้ําลาออก
จากงานพร้อมกันหรือไม่มีเงินเดือนเพียงพอให้หักในการชําระหนี้แทนผู้กู้เนื่องจากสหกรณ์เพิ่มวงเงินกู้ให้สูงขึ้น 
2. พนักงานราชการโดยทั่วไปมีการต่อสัญญาจ้างเพียงแค่ 4 ปีต่อครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างหาก
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปี 
3. พนักงานราชการโดยเฉลี่ยมีฐานเงินเดือนน้อยกว่าข้าราชการ และระยะผ่อนเวลาชําระหนี้สั้นกว่าตาม
สัญญาจ้าง ทําให้สหกรณ์มีข้อจํากัดในการเพิ่มเงินกู้ให้แก่พนักงานราชการ แต่สหกรณ์ต้องจ่ายเงินสวัสดิการใน
ระดับเดียวกับสมาชิกปัจจุบันซึ่งเป็นผู้หารายได้ให้สหกรณ์เป็นหลัก 
4. พนักงานราชการไม่มีเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน และหากยังมีภาระหนี้หรือภาระการค้ํา
ประกันแล้วลาออกจากงานและขาดการติดต่อกับสหกรณ์ สหกรณ์จะไม่สามารถหักหนี้ ณ ที่จ่ายได้ ในขณะที่
การลาออกของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ปัจจุบันสหกรณ์สามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้หักเงิน
บําเหน็จหรือบํานาญได้ 
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2. ข้อมูลสมาชิกสมทบพนักงานราชการทีอ่าจปรับมาเปน็สมาชิก 

  ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการจํานวนกว่า 
15,000 คน ดังนั้น หากจะปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก สหกรณ์จะต้องคํานึงถึงความมั่นคงในอนาคต 
จึงต้องกําหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของพนักงานราชการ โดยจะต้องเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์มาแล้วไม่
น้อยกว่า 8 ปี เนื่องจากพนักงานราชการมีการต่อสัญญาจ้างทุก ๆ 4 ปี เมื่อเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ครบ 
8 ปี เท่ากับพนักงานราชการบุคคลนั้น ๆ มีการต่อสัญญาจ้างมาแล้ว 2 ครั้ง ย่อมมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน
และมีโอกาสที่จะลาออกจากงานน้อยกว่าผู้ที่มีอายุงานน้อยกว่า 8 ปี 

 2.1 ข้อมูลเงินเดือนสมาชิกสมทบพนักงานราชการ  
  ตารางแสดงชว่งเงินเดือนของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการในแต่ละช่วงอายุ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

ลําดับ ช่วงเงินเดือน 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
อายุ (คน) 

20 – 30 ป ี 31 – 40 ปี 41 - 50 ปี 51 - 60 ปี 61 ปี ขึ้นไป 
1 น้อยกว่า 15,000 บาท 3,229 21.47           
2 ต้ังแต่ 15,000 บาท ถึง 18,000 บาท 9,364 62.26 134 721 4,105 4,214 190 
3 ต้ังแต่ 18,001 บาท ถึง 21,000 บาท 867 5.76 148 262 322 129 6 
4 ต้ังแต่ 21,001 บาท ถึง 24,000 บาท 368 2.45 52 176 100 36 4 
5 ต้ังแต่ 24,001 บาท ถึง 27,000 บาท 594 3.95 3 212 264 103 12 
6 ต้ังแต่ 27,001 บาท ถึง 30,000 บาท 577 3.84 1 80 327 162 7 
7 ต้ังแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป 41 0.27 0 3 26 12 0 

รวม 15,040 100.00 

  จากตารางจะเห็นได้ว่าสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการมีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วง
ต้ังแต่ 15,000 บาท ถึง 18,000 บาท มากที่สุด จํานวน 9,364 คน คิดเป็นร้อยละ 62.26 ของจํานวนสมาชิก
สมทบพนักงานราชการทั้งหมด และอยู่ในช่วงอายุ 41 – 60 ปี จํานวน 8,319 คน 

 2.2 จํานวนสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่จะมีอายุการสมาชิกสมทบครบ 8 ปี 
   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 

ปีที ่ ปี พ.ศ. จํานวนคนที่อายุครบ 8 ป ี จํานวนคนที่อายุครบ 8 ปี สะสม 

1 2565 8,443 8,443 

2 2566 1,046  9,489 
3 2567 908  10,397  
4 2568 1,061  11,458  
5 2569 687  12,145  
6 2570 655  12,800  
7 2571 566  13,366  
8 2572 1,246  14,612  
9 2573 550  15,162  
10 2574 550  15,712  
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ปีที ่ ปี พ.ศ. จํานวนคนที่อายุครบ 8 ป ี จํานวนคนที่อายุครบ 8 ปี สะสม 
11 2575 550  16,262  
12 2576 550  16,812  
13 2577 550  17,362  
14 2578 550  17,912  
15 2579 550  18,462  
16 2580 550  19,012 
17 2581 550  19,562  
18 2582 550  20,112  
19 2583 550  20,662  
20 2584 550  21,212  

  จากตารางจะเห็นได้ว่า หากปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิก ในปี 
2565 จะมีสมาชิกที่มาจากพนักงานราชการจํานวน 8,443 คน ในปี 2571 จะมีจํานวนสมาชิกที่มาจาก
พนักงานราชการเท่ากับสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในปัจจุบัน และต้ังแต่ปีที่ 9 เป็นต้นไป คาด
ว่าจะมีพนักงานราชการเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกสมทบและมีอายุครบ 8 ปี สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกได้เพิ่มปี
ละ 550 คน 

 2.3 ข้อมูลเงินเดือนสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีอายุสมาชิกสมทบครบ 8 ปี ในปี 
2564 
   ตารางแสดงชว่งเงินเดือนของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและมีอายสุมาชิก
สมทบครบ 8 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

ลําดับ ช่วงเงนิเดือนของสมาชิกสมทบ (พนักงานราชการ) จํานวน (คน) ร้อยละ 
1 น้อยกว่า 15,000 บาท 971 12.10 
2 ต้ังแต่ 15,000 บาท ถึง 18,000 บาท 5,730 71.39 
3 ต้ังแต่ 18,001 บาท ถึง 21,000 บาท 377 4.70 
4 ต้ังแต่ 21,001 บาท ถึง 24,000 บาท 111 1.38 
5 ต้ังแต่ 24,001 บาท ถึง 27,000 บาท 364 4.54 
6 ต้ังแต่ 27,001 บาท ถึง 30,000 บาท 453 5.64 
7 ต้ังแต่ 30,001 บาท ขึ้นไป 20 0.25 

รวม 8,026 100.00 

  จากตารางจะเห็นได้ว่าสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและมีอายุสมาชิกครบ 8 ปี   
มีอัตราเงินเดือนอยู่ในช่วงต้ังแต่ 15,000 บาท ถึง 18,000 บาท มากที่สุด จํานวน 5,730 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.39 และมีสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและมีอายุสมาชิกครบ 8 ปี รวมทั้งสิ้นจํานวน 8,026 คน 
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 2.4 ข้อมูลช่วงชั้นอายุของสมาชิกสมทบพนักงานราชการ ที่เป็นพนักงานราชการมาแล้ว 8 
ปี และเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์มาแล้ว 8 ปี ในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

ลําดับ 
อายุตัวของสมาชิกสมทบ  

(พนักงานราชการ) 
จํานวน 
(คน) 

จํานวนคนที่มี 
อายุสมาชิก 8 ปี ขึ้นไป 

เงินเดือน
ตํ่าสุด 

เงินเดือน
สูงสุด 

หมายเหต ุ

1 ต้ังแต่ 20 ปี ถงึ 30 ปี 565 7 9,375 27,290  
2 มากกว่า 30 ปี ถึง 40 ปี 2,399 659 11,160 62,400* *1 คน (นักบิน) 

3 มากกว่า 40 ปี ถึง 50 ปี 6,393 3,600 11,160 31,740  
4 มากกว่า 50 ปี ถึง 60 ปี 5,314 3,471 11,160 31,740  
5 มากกว่า 60 ปี 369 289 11,160 28,740  

รวม 15,040 8,026  

 จากตารางจะเห็นได้ว่าสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและมีอายุสมาชิกครบ 8 ปี ขึ้นไป 
มีช่วงอายุมากกว่า 40 ปี ถึง 50 ปี มากที่สุด จํานวน 3,600 คน คิดเป็นร้อยละ 44.85 และมีช่วงอายุมากกว่า 
50 ปี ถึง 60 ปี มากเป็นลําดับที่ 2 จํานวน 3,471 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 ซึ่งจะเห็นว่าแนวโน้มในอนาคต
สมาชิกกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่จํานวนมากพอสมควรจะกลายเป็นสมาชิกเกษียณอายุที่จะได้รับสวัสดิการสูงขึ้น 

 2.5 ข้อมูลสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ถึง 60 ปี 

ลําดับ 
อายุตัวของสมาชิกสมทบ  

(พนักงานราชการ) 
จํานวน (คน) 

จํานวนคนที่มี 
อายุสมาชิก 8 ปี ขึ้นไป 

1 มากกว่า 50 ปี ถึง 51 ปี 681 416 
2 มากกว่า 51 ปี ถึง 52 ปี 631 385 
3 มากกว่า 52 ปี ถึง 53 ปี 641 408 
4 มากกว่า 53 ปี ถึง 54 ปี 646 426 
5 มากกว่า 54 ปี ถึง 55 ปี 588 374 
6 มากกว่า 55 ปี ถึง 56 ปี 564 394 
7 มากกว่า 56 ปี ถึง 57 ปี 477 311 
8 มากกว่า 57 ปี ถึง 58 ปี 429 288 
9 มากกว่า 58 ปี ถึง 59 ปี 354 258 
10 มากกว่า 59 ปี ถึง 60 ปี 303 211 

รวม 5,314 3,471 

  จากตารางจะเห็นได้ว่าสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีช่วงอายุมากกว่า 50 ปี ถึง 60 ปี 
และมีอายุสมาชิกครบ 8 ปี ขึ้นไป จะอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 53 ปี ถึง 54 ปี มากที่สุด จํานวน 426 คน ซึ่งมี
อายุงานคงเหลืออีก 6 ปี  
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 2.6 อัตราส่วนการจ่ายสวัสดกิารต่อรายไดแ้ละกําไรเมื่อปรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการเปน็สมาชิก 
  (1) อัตราส่วนการจ่ายสวัสดกิารต่อรายได้เม่ือปรับสมาชกิสมทบพนักงานราชการเปน็
สมาชิก 

รายการ 
สวัสดิการ 
(ต่อคน) 

รายได้จาก
การให้เงินกู้ 

รายได้จาก 
เงินฝากลงทนุ 

รายได ้
ต่อคน 

สวัสดิการ/รายได้ 
(ต่อคน) 

สมาชิก 2,227.76 32,176.10 20,493.18 52,669.28 4.23% 
พนักงานราชการ (ก่อนปรับ) 332.68 1,640.54 1,787.24 3,427.78 9.71% 
พนักงานราชการ (หลังปรับ) 2,227.76 1,640.54 1,787.24 3,427.78 64.99% 

   จากตารางสหกรณ์จะมีรายได้จากการให้เงินกู้และเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
พนักงานราชการเฉลี่ยต่อคน 3,427.78 บาท ในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกพนักงานราชการ
เฉลี่ยต่อคน 332.68 บาท คิดเป็นการจ่ายสวัสดิการต่อรายได้ของสมาชิกสมทบพนักงานราชการต่อคนร้อยละ 
9.71 หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกจะต้องได้รับสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน 2,227.76 บาท คิดเป็นการ
จ่ายสวัสดิการต่อรายได้ของสมาชิกพนักงานราชการต่อคนร้อยละ 64.99 

  (2) อัตราส่วนการจ่ายสวัสดกิารต่อรายไดแ้ละกําไรเมื่อปรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการเปน็สมาชิก 

รายการ 
สวัสดิการ 
(ต่อคน) 

กําไรจาก 
การให้เงินกู้ 

กําไร 
จากเงินฝากลงทุน 

กําไร 
ต่อคน 

สวัสดิการ/
กําไร (ต่อคน) 

สมาชิก 2,227.76 10,424.09 6,430.26 16,854.35 13.22% 
พนักงานราชการ(ก่อนปรับ) 332.68 531.49 560.79 1,092.28 30.46% 
พนักงานราชการ(หลังปรับ) 2,227.76 531.49 560.79 1,092.28 203.96% 

   จากตารางสหกรณ์จะมีกําไรจากการให้เงินกู้และเงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
พนักงานราชการเฉลี่ยต่อคน 1,092.28 บาท ในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกพนักงานราชการ
เฉลี่ยต่อคน 332.68 บาท คิดเป็นการจ่ายสวัสดิการต่อกําไรของสมาชิกสมทบพนักงานราชการต่อคนร้อยละ 
30.46 หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกจะต้องได้รับสวัสดิการเฉลี่ยต่อคน 2,227.76 บาท คิดเป็นการ
จ่ายสวัสดิการต่อกําไรของสมาชิกพนักงานราชการต่อคนร้อยละ 203.96 

 2.7 อัตราเงินกู้ และประมาณการผ่อนชาํระหนีเ้งนิกู้  

ตารางแสดงอตัราการผ่อนชาํระหนี้เงินกู้สงูสุด 48 งวด ตามอายุสญัญาจ้างงานของพนักงานราชการ 

ลําดับ วงเงินกู้ 
อัตราการผ่อนชําระต่อเดือน (บาท) 

12 งวด 24 งวด 36 งวด 48 งวด 
1 100,000.00           8,590.00           4,415.00           3,025.00           2,330.00  
2 200,000.00         17,175.00           8,825.00           6,045.00           4,935.00  
3 300,000.00         25,760.00         13,240.00           9,070.00           6,985.00  
4 400,000.00         34,345.00         17,650.00         12,090.00           9,315.00  
5 500,000.00         42,930.00         22,060.00         15,110.00         11,640.00  
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บทที่ 4  

ผลดีจากการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก 

 หากมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักจะ
ส่งผลดีต่อสมาชิกและสหกรณ์ในหลายด้าน สรุปได้ ดังนี้ 
 
1. เป็นการปฏบิัติตามอุดมการณส์หกรณ์ คือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคคลากรในองค์กร 
 บุคคลากรที่เป็นกําลังสําคัญในส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากจะมีข้าราชการและลูกจ้างประจําแล้ว พนักงานราชการก็นับว่าเป็นบุคคลากรที่เป็นมีความสําคัญด้วย
เช่นกัน ดังนั้น การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการช่วยเหลือให้พนักงาน
ราชการมีสิทธิเป็นสมาชิกสหกรณ์เหมือนกับบุคลลากรอื่น เช่น ข้าราชการและลูกจ้างประจํา นับได้ว่าเป็นการ
ปฏิบัติตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ 
 
2. เป็นการช่วยเหลือพนักงานราชการใหเ้ข้าถึงแหล่งเงนิกู้ และได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม 
 แม้ว่าพนักงานราชการเป็นเจ้าหน้าที่ ช้ันผู้น้อยแต่เป็นกําลังที่สําคัญยิ่งส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงานราชการ  โดยที่พนักงานราชการได้รับผลตอบแทนเป็นเงินได้รายเดือนที่ไม่สูงมากนัก ทําให้มีความ
เดือดร้อนจากปัญหาค่าครองชีพและปัญหาทางเศรษฐกิจ มีหนี้นอกระบบ หากสหกรณ์ได้ช่วยเหลือให้พนักงาน
ราชการได้มีสิทธิเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยตํ่าของสหกรณ์ได้ ก็จะการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
พนักงานราชการได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งหากพนักงานราชการได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ยังจะได้รับสวัสดิการจาก
สหกรณ์เพิ่มขึ้นอีกหลายประการ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานราชการให้ดีย่ิงขึ้น เป็นการช่วยสร้าง
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการให้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อราชการในที่สุด 
 
3. ทําให้สหกรณ์มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนากิจการของสหกรณ์จากการปล่อยสินเชื่อให้แก่
สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ 

 โดยที่ส่วนราชการมีแนวโน้มกําหนดนโยบายปรับลดอัตราข้าราชการ และไม่รับลูกจ้างประจํา
เพิ่ม ทําให้ในอนาคตแนวโน้มจํานวนสมาชิกสหกรณ์จะมีจํานวนลดลง การลดลงของจํานวนสมาชิกจะทําให้
กิจการของสหกรณ์มีขนาดเล็กลง ดังนั้น การแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ในอนาคตจึงมี
ความสําคัญต่อสหกรณ์ ไม่น้อย การปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกหลักก็นับเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้
สหกรณ์มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนสมาชิกก็จะเป็นการพัฒนากิจการ
ของสหกรณ์ให้เติบโตเจริญก้าวหน้าต่อไป รวมทั้งเมื่อจํานวนสมาชิกมากขึ้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนใน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

 แต่การที่จะทําให้กิจการสหกรณ์พัฒนาขยายตัวได้ จําเป็นที่จะต้องแลกกับการเพิ่มวงเงินกู้
ให้กับพนักงานราชการหากได้เข้ามาเป็นสมาชิกหลัก  จากการศึกษาเพื่อเพิ่มวงเงินกู้ให้กับพนักงานราชการใน
อัตราสูงสุดให้กับพนักงานราชการ เพื่อให้สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการ
ให้กับพนักงานราชการ ผลปรากฏว่าสหกรณ์จะต้องให้เงินกู้แก่พนักงานราชการเฉลี่ยคนละประมาณ 430,000 
บาท โดยกําหนดสมมุติฐาน ดังนี้ 
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 สมมุติฐาน 
1. สหกรณ์ให้พนักงานราชการกู้โดยไม่ต้องตรวจข้อมูลเครดติบูโรที่ยอดกู้ 430,000 บาท 
2. ในป ี2565 พนกังานราชการปรับมาเปน็สมาชิก จํานวน 8,443 คน จํานวนผู้กู้คิดเป็นร้อยละ 

60 หรือจํานวน 5,066 คน กู้เงินเต็มจํานวน 430,000 บาท และให้ถือว่าได้รับอนุมัติเงินกู้ทุกราย 
3. จํานวนงวดการผ่อนชําระ 48 งวด งวดละ 10,070 บาท 
4. ยอดกู้เฉลี่ยต่อคนตลอดอายุสัญญา 215,000 บาท (ร้อยละ 50 ของยอดกู้) 
5. อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้เฉลี่ยร้อยละ 5.34 
6. ต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์เฉลี่ย (รวมคา่ใช้จ่ายดําเนินงาน 85 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุน 

0.42%) รวมต้นทุน ร้อยละ 4.03 

รายการ จํานวน หน่วย 
จํานวนเงินกู้สามัญสมาชิกสมทบซึ่งกู้ได้โดยไม่ต้องตรวจเครดิตบูโร 430,000.00  บาท 
จํานวนสมาชิกสมทบที่กู้เงิน 5,066 คน 
จํานวนเงินกู้เฉลี่ยต่อคนตลอดอายุสัญญา  215,000.00  บาท 
ยอดกู้รวมเฉลีย่ต่อปี  1,089,190,000.00  บาท 
ดอกเบี้ยรับต่อปี 58,162,746.00  บาท 
หักต้นทุนเงินของสหกรณ์  43,894,357.00 บาท 
กําไรจากการให้เงินกู้พนักงานราชการต่อปี 14,268,389.00 บาท 

 
สรุปแบบประเมินรายได้จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกที่เปน็พนักงานราชการ 

รายการ จํานวน หน่วย 
1. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากการให้เงินกู้สมาชิกสมทบพนักงานราชการ 1,689.97 บาท 
2. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี จากการนําเงินฝากของสมาชิกสมทบพนักงานราชการไปลงทุน  560.79  บาท 
3. รวมรายได้ที่ได้รับจากสมาชิกสมทบพนักงานราชการเฉลี่ยต่อคนต่อปี 2,250.76 บาท 
4. สวัสดิการที่สหกรณ์จ่ายใหแ้ก่สมาชิกหลัก ณ ปัจจุบัน เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี 2562) 2,227.76 บาท 
5. ส่วนต่างรายได้ต่อสวัสดิการที่ได้รับเฉลี่ยต่อคนต่อปี 23.00 บาท 

 ภายใต้สมมติฐานว่า หากปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก จะต้องให้
พนักงานราชการกู้โดยไม่ตรวจเครดิตบูโรที่จํานวนเงินกู้ไม่เกิน 430,000 บาท จํานวนงวดการผ่อนชําระไม่เกิน
อายุสัญญาจ้างหรือไม่เกิน 48 งวด สมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีอายุสมาชิกครบ 8 ปี ในปี 2565 จํานวน 
8,443 คน จะกู้เงินร้อยละ 60 คิดเป็น จํานวน 5,066 คน โดยกู้เต็มจํานวน 430,000 บาท และมียอดกู้เฉลี่ย
ต่อคนตลอดอายุสัญญา จํานวน 215,000 บาท รวมยอดเงินกู้ต่อปี จํานวน 1,089,190,000 บาท สหกรณ์จะ
ได้รับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ต่อปี จํานวน 58,162,746 บาท (อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้เฉลี่ยร้อยละ 5.34) เมื่อหัก
ต้นทุนเงินเฉลี่ยร้อยละ 4.03 คิดเป็นเงิน จํานวน 43,894,357 บาท ดังนั้น สหกรณ์จะได้รับกําไรจากการให้
เงินกู้พนักงานราชการต่อปี เป็นเงินจํานวน 14,268,389 บาท    
  เมื่อนํากําไรจากการให้เงินกู้พนักงานราชการต่อปี จํานวน 14,268,389 บาท มาคํานวณ
คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคน จํานวน 1,689.97 บาท และมีรายได้จากการนําเงินฝากของสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการไปลงทุน เฉลี่ยต่อคน 560.79 บาท รวมรายได้ที่ได้รับจากสมาชิกสมทบพนักงานราชการเฉลี่ยต่อคนต่อ
ปี จํานวน 2,250.76 บาท ซึ่งในปี 2562 สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกหลักเฉลี่ยต่อคน จํานวน 
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2,227.76 บาท ดังนั้น สหกรณ์จะมีรายได้จากพนักงานราชการมากกว่าจํานวนการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่
สมาชิกหลัก ณ ปัจจุบันเฉลี่ยต่อคน จํานวน 23 บาท ทั้งนี้ จํานวนการจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกหลักเฉลี่ย
ต่อคน ในปี 2562 ยังไม่รวมเงินที่สหกรณ์ต้องจ่ายในโครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ  
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตามแบบประเมินข้างต้นสหกรณ์ต้องปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
เครดิตบูโรจากตรวจสอบเครดิตบูโรเมื่อกู้เกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป เป็นตรวจสอบเครดิตบูโรเมื่อกู้เกินกว่า 
430,000 บาทข้ึนไป ซึ่งหมายความว่าในวงเงินกู้ดังกล่าวสหกรณ์ไม่ตรวจสอบความสามารถที่แท้จริงในการ
ชําระหนี้สหกรณ์ของผู้กู้ สหกรณ์จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการให้สินเชื่อ รวมทั้งความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่กําหนดระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบตามข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ 
 
4. เพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ เนื่องจากหากสหกรณ์ให้เงินกู้แก่พนักงานราชการจะได้รับผลตอบแทนที่สูง
กว่าการลงทุนภายนอกโดยการให้สหกรณ์อื่นกู้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่นําปัจจัยค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงิน
สวัสดิการให้พนักงานราชการที่เพิ่มขึ้นมาพิจารณา เพราะหากนําปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ในระยะ
ยาวสหกรณ์จะขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหกรณ์จะต้องจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ
เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเงินมากกว่ากําไรที่ได้รับเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะต้องไม่นําปัจจัยเสี่ยงในการเพิ่มเงินให้เงินกู้
แก่พนักงานราชการเป็นคนละประมาณ 300,000 บาททุกรายโดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้
มาพิจารณาด้วย 
 สําหรับการพิจารณาถึงการเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์เนื่องจากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ
นั้น จะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินและแหล่งที่มาของทุนดําเนินงานของสหกรณ์ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับการให้สหกรณ์อ่ืนกู้หรือการลงทุนภายนอก และหากนําปัจจัยจํานวนเงินค่าสวัสดิการที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 4.1 โครงสร้างกลุ่มสมาชิกกับแหล่งที่มาของทุนดําเนนิงานสหกรณ์ (ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 
2564) 

ลําดับ ประเภท จํานวน หุ้น เงินฝาก หุ้นและเงินฝาก 

คน ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 

1 สมาชิก 13,217 40.44 6,434,792,820.00 79.51 7,073,920,562.62 66.65 13,508,713,382.62 72.21 
2 บุคคลในครอบครัว 2,444 7.48 402,312,170.00 4.97 2,646,276,545.34 24.93 3,048,588,715.34 16.30 
3 พนักงานราชการ 14,094 43.13 1,124,851,850.00 13.90 490,834,846.12 4.62 1,615,686,696.12 8.64 
4 พนักงานจ้างเหมา 2,925 8.95 131,107,290.00 1.62 403,221,834.38 3.80 534,329,124.38 2.86 

รวม 32,680 100.00 8,093,064,130.00 100.00 10,614,253,788.46 100.00 18,707,317,918.46 100.00 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หรือแหล่งทุนดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุน
เรือนหุ้นและเงินฝากจากสมาชิกถึงร้อยละ 72.21 อันดับที่สองมาจากครอบครัวสมาชิกร้อยละ 16.30 รวม
เงินทุนดําเนินงานของสหกรณ์มาจากการออมของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 88.51 และมา
จากพนักงานราชการเพียงร้อยละ 8.64  แสดงให้เห็นว่าสมาชิกและบุคคลในครอบครัวเป็นแหล่งที่มาเงินทุน
ดําเนินงานของสหกรณ์ที่สําคัญที่สุดในปัจจุบัน หากสมาชิกและบุคคลในครอบครัวลดการสะสมทุนเรือนหุ้น
หรือลดการฝากเงินกับสหกรณ์ย่อมกระทบต่อฐานะและจํานวนสินทรัพย์รวมของสหกรณ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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 4.2 ประมาณการสินทรัพยข์องสหกรณใ์นระยะเวลา 20 ปขี้างหน้า โดยรวมผลกระทบจาก
จํานวนสมาชกิและบุคคลในครอบครัวทีล่ดลง 
 หากในอนาคตจํานวนสมาชิกลดลงจํานวนสมาชิกสมทบที่เป็นบุคลในครอบครัวจะลดลงด้วย
เช่นกัน โดยการประมาณการสินทรัพย์ในอนาคตมีเงื่อนไขดังนี้ 
 1. สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพที่อายุเฉลี่ย 80 ปี 
 2. สมาชิกสมทบบุคคลในครอบครัวสิ้นสมาชิกภาพพร้อมกับสมาชิกหลัก 
 3. จํานวนสินทรัพย์มาจากการออมของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวร้อยละ 88.51 
 4. การเพิ่มของสินทรัพย์จากการออมของสมาชิกใช้ค่าเฉลี่ยต่อคนเท่ากันทุกปี โดยมีค่าเฉลี่ย
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นย้อนหลัง 10 ปีที่แล้ว เฉลี่ยปีละ 1,293.10 ล้านบาท สินทรัพย์มาจากสมาชิกและบุคคลใน
ครอบครัวร้อยละ 88.51 คิดเป็นสมาชิกออมเพิ่มเฉลี่ยคนละ 86,119.10 บาทต่อปี 
 ข้อกําหนดจากฐานข้อมูลของสหกรณ์ดังกล่าว สามารถประมาณการสินทรัพย์ของสหกรณ์ใน
ระยะเวลา 20 ข้างหน้าได้ ดังนี้ 

 (1) ประมาณการสินทรัพย์ในระยะสั้น ปีที่ 1 – 5 

รายการ 2563 2564 2565 2566 2567 2568 
สมาชิก (คน) 13,290 13,192 13,167 13,131 13,096 13,052 
สมาชิกเปลี่ยนแปลง(คน)   -98 -25 -36 -35 -44 
สินทรัพย์เพิ่มจากการออมประจําปี (ล้านบาท) 1,284.66 1,282.51 1,279.41 1,276.39 1,272.60 
สินทรัพย์ลดจากสมาชิกหลักลดลง(ล้านบาท)   -126.60 -34.48 -52.76 -54.33 -72.12 
สินทรัพย์ประมาณการ (ล้านบาท) 19,397.92 20,555.98 21,804.00 23,030.65 24,252.71 25,453.19 
สินทรัพย์ต่อสมาชิกหลัก (ล้านบาท / คน) 1.29 1.38 1.47 1.55 1.64 1.73 

 (2) ประมาณการสินทรัพย์ในระยะกลาง ปีที่ 6 – 10 

รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 
สมาชิก (คน) 12,983 12,893 12,783 12,686 12,558 
สมาชิกเปลี่ยนแปลง(คน) -69 -90 -110 -97 -128 
สินทรัพย์เพิ่มจากการออมประจําปี (ล้านบาท) 1,266.66 1,258.91 1,249.44 1,241.08 1,230.06 
สินทรัพย์ลดจากสมาชิกหลักลดลง(ล้านบาท) -119.10 -163.21 -209.15 -193.01 -265.99 
สินทรัพย์ประมาณการ (ล้านบาท) 26,600.75 27,696.45 28,736.74 29,784.82 30,748.88 
สินทรัพย์ต่อสมาชิกหลัก (ล้านบาท / คน) 1.81 1.90 1.99 2.08 2.17 

 (3) ประมาณการสนิทรพัย์ในระยะยาว ปทีี่ 11 - 20 

  ปีที่ 11 - 15 

รายการ 2574 2575 2576 2577 2578 
สมาชิก (คน) 12,422 12,285 12,122 11,974 11,792 
สมาชิกเปลี่ยนแปลง(คน) -136 -137 -163 -148 -182 
สินทรัพย์เพิ่มจากการออมประจําปี (ล้านบาท) 1,218.35 1,206.55 1,192.51 1,179.77 1,164.09 
สินทรัพย์ลดจากสมาชิกหลักลดลง(ล้านบาท) -294.74 -309.17 -382.49 -360.72 -460.08 
สินทรัพย์ประมาณการ (ล้านบาท) 31,672.49 32,569.87 33,379.89 34,198.94 34,902.95 
สินทรัพย์ต่อสมาชิกหลัก (ล้านบาท / คน) 2.26 2.35 2.44 2.53 2.62 
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 ปีที่ 16 - 20 

รายการ 2579 2580 2581 2582 2583 
สมาชิก (คน) 11,606 11,329 11,024 10,629 10,172 
สมาชิกเปลี่ยนแปลง(คน) -186 -277 -305 -395 -457 
สินทรัพย์เพิ่มจากการออมประจําปี (ล้านบาท) 1,148.08 1,124.22 1,097.95 1,063.94 1,024.58 
สินทรัพย์ลดจากสมาชิกหลักลดลง(ล้านบาท) -487.28 -751.27 -856.33 -1,147.36 -1,373.61 
สินทรัพย์ประมาณการ (ล้านบาท) 35,563.74 35,936.69 36,178.32 36,094.90 35,745.88 
สินทรัพย์ต่อสมาชิกหลัก (ล้านบาท / คน) 2.71 2.81 2.90 3.01 3.11 

  จากการประมาณการสินทรัพย์ในอนาคต จะเห็นได้ว่า สินทรัพย์ที่เพิ่มจากการออมประจําปี 
มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเนื่องจากจํานวนสมาชิกลดลงทุกปี ถึงแม้ว่าประมาณการสินทรัพย์ในภาพรวมจะ
เพิ่มขึ้นโดยสินทรัพย์รวมของสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากจํานวน 20,555 ล้านบาทในปัจจุบันเป็นจํานวนประมาณ 
35,745 ล้านบาทในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า  
 
 4.3 ประมาณการกําไรที่เพิ่มขึ้นจากการใหเ้งนิกู้แก่พนักงานราชการ 

หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก และเปลี่ยนการลงทุนภายนอกจากการให้สหกรณ์
อ่ืนกู้ซึ่งได้รับผลตอบแทนที่ตํ่ากว่ามาให้สมาชิกที่ปรับจากพนักงานราชการกู้ จะทําให้สหกรณ์มีกําไรเพิ่มขึ้น แต่
ในขณะเดียวกันหากพิจารณาถึงปัจจัยการจ่ายสวัสดิการก็จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนสมาชิกที่ปรับมาจากพนักงาน
ราชการก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนี้ 

 
 (1) ประมาณการกําไรสุทธิในระยะสัน้ ปีที ่1 – 5 
 

รายการ 2564 2565 2566 2567 2568 
ประมาณการสินทรัพย์ (ล้านบาท) 20,555.98 21,804.00 23,030.65 24,252.71 25,453.19 
ประมาณการกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 513.90 545.10 575.77 606.32 636.33 
กําไรสุทธิท่ีเพิ่มจากการปล่อยกู้สมาชิกท่ีมาจากพนักงานฯ (ล้านบาท) 0.00 20.56 17.54 12.34 5.04 
กําไรสุทธิรวม (ล้านบาท) 513.90 565.66 593.30 618.66 641.37 
อัตรากําไรสุทธิ / สินทรัพย์หลังปรับพนักงานฯ เป็นสมาชิก 2.50 2.59 2.58 2.55 2.52 
ประมาณการ การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเดิม (ล้านบาท) 32.52 34.48 35.78 37.61 41.00 
ประมาณการ การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกปรับจากพนักงานฯ 0.00 10.36 13.31 14.39 15.57 
การจ่ายทุนสวัสดิการรวม (ล้านบาท) 32.52 44.85 49.09 52.00 56.56 
อัตราส่วนการจ่ายทุนสวัสดิการ/กําไร-ก่อนปรับพนักงานฯเป็นสมาชิก 6.33% 6.33% 6.21% 6.20% 6.44% 
อัตราส่วนการจ่ายทุนสวัสดิการ/กําไร-หลังปรับพนักงานฯเป็นสมาชิก 6.33% 7.93% 8.27% 8.41% 8.82% 
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(2) ประมาณการกําไรสุทธิในระยะกลาง ปีที่ 6 – 10 
 
รายการ 2569 2570 2571 2572 2573 

ประมาณการสินทรัพย์ (ล้านบาท) 26,600.75 27,696.45 28,736.74 29,784.82 30,748.88 
ประมาณการกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 665.02 692.41 718.42 744.62 768.72 
กําไรสุทธิท่ีเพิ่มจากการปล่อยกู้สมาชิกท่ีมาจากพนักงานฯ (ล้านบาท) 29.57 23.25 15.34 6.22 36.92 
กําไรสุทธิรวม (ล้านบาท) 694.59 715.66 733.76 750.84 805.64 
อัตรากําไรสุทธิ / สินทรัพย์หลังปรับพนักงานฯ เป็นสมาชิก 2.61% 2.58% 2.55% 2.52% 2.62% 
ประมาณการ การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเดิม (ล้านบาท) 43.39 45.20 44.47 47.10 47.86 
ประมาณการ การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกปรับจากพนักงานฯ 16.48 17.29 18.03 19.26 20.13 
การจ่ายทุนสวัสดิการรวม (ล้านบาท) 59.87 62.49 62.50 66.37 67.99 
อัตราส่วนการจ่ายทุนสวัสดิการ/กําไร-ก่อนปรับพนักงานฯเป็นสมาชิก 6.52% 6.53% 6.19% 6.33% 6.23% 
อัตราส่วนการจ่ายทุนสวัสดิการ/กําไร-หลังปรับพนักงานฯเป็นสมาชิก 8.62% 8.73% 8.52% 8.84% 8.44% 

(3) ประมาณการกําไรสุทธิในระยะยาว ปทีี่ 11 – 20 

 ปีที่ 11 - 15 

รายการ 2574 2575 2576 2577 2578 
ประมาณการสินทรัพย์ (ล้านบาท) 31,672.49 32,569.87 33,379.89 34,198.94 34,902.95 
ประมาณการกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 791.81 814.25 834.50 854.97 872.57 
กําไรสุทธิท่ีเพิ่มจากการปล่อยกู้สมาชิกท่ีมาจากพนักงานฯ (ล้านบาท) 28.40 18.51 6.96 42.28 32.34 
กําไรสุทธิรวม (ล้านบาท) 820.21 832.76 841.46 897.25 904.91 
อัตรากําไรสุทธิ / สินทรัพย์หลังปรับพนักงานฯ เป็นสมาชิก 2.59% 2.56% 2.52% 2.62% 2.59% 
ประมาณการ การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเดิม (ล้านบาท) 47.82 49.50 48.04 50.32 50.01 
ประมาณการ การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกปรับจากพนักงานฯ 20.82 64.62 35.26 37.29 40.46 
การจ่ายทุนสวัสดิการรวม (ล้านบาท) 68.64 114.12 83.30 87.61 90.47 
อัตราส่วนการจ่ายทุนสวัสดิการ/กําไร-ก่อนปรับพนักงานฯเป็นสมาชิก 6.04% 6.08% 5.76% 5.89% 5.73% 
อัตราส่วนการจ่ายทุนสวัสดิการ/กําไร-หลังปรับพนักงานฯเป็นสมาชิก 8.37% 13.70% 9.90% 9.76% 10.00% 

  ปีที่ 16 – 20 
รายการ 2579 2580 2581 2582 2583 

ประมาณการสินทรัพย์ (ล้านบาท) 35,563.74 35,936.69 36,178.32 36,094.90 35,745.88 
ประมาณการกําไรสุทธิ (ล้านบาท) 889.09 898.42 904.46 902.37 893.65 
กําไรสุทธิท่ีเพิ่มจากการปล่อยกู้สมาชิกท่ีมาจากพนักงานฯ (ล้านบาท) 20.95 7.84 47.64 36.27 23.40 
กําไรสุทธิรวม (ล้านบาท) 910.05 906.26 952.09 938.64 917.04 
อัตรากําไรสุทธิ / สินทรัพย์หลังปรับพนักงานฯ เป็นสมาชิก 2.56% 2.52% 2.63% 2.60% 2.57% 
ประมาณการ การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเดิม (ล้านบาท) 56.65 58.18 64.17 67.74 76.68 
ประมาณการ การจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกปรับจากพนักงานฯ 40.27 41.95 42.49 43.70 43.16 
การจ่ายทุนสวัสดิการรวม (ล้านบาท) 96.92 100.14 106.66 111.43 119.85 
อัตราส่วนการจ่ายทุนสวัสดิการ/กําไร-ก่อนปรับพนักงานฯเป็นสมาชิก 6.37% 6.48% 7.09% 7.51% 8.58% 
อัตราส่วนการจ่ายทุนสวัสดิการ/กําไร-หลังปรับพนักงานฯเป็นสมาชิก 10.65% 11.05% 11.20% 11.87% 13.07% 
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 จากตารางประมาณการกําไรสุทธิข้างต้นสรุปได้ ดังนี้  
 1. หากไม่นําปัจจัยการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการมาพิจารณา จะเห็นว่า
สหกรณ์จะมีกําไรเพิ่มขึ้นจากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ โดยในปีที่ 1 กําไรเพิ่มขึ้นมากที่สุด และในปีที่ 2 
– 4 จะลดลงตามสัญญาจ้างที่คงเหลือ ซึ่งจะเป็นเช่นนี้ในทุกรอบ 4 ปี ตามสัญญาจ้างงานของพนักงานราชการ  
 2. หากนําปัจจัยการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการมาพิจารณา จะเห็นว่าเมื่อปรับ
พนักงานราชการมาเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะต้องจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการเป็นจํานวนเงินที่
มากกว่ากําไรเพิ่มขึ้นที่สหกรณ์ได้รับจากการให้พนักงานราชการกู้ ซึ่งเท่ากับว่าสหกรณ์จะขาดทุนสุทธิจากการ
ปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกและจากการให้พนักงานราชการกู้  ดังนั้น กําไรที่แท้จริงของสหกรณ์ยังมา
จากสมาชิกปัจจุบันทั้งหมด นอกจากนี้สหกรณ์จะต้องนํากําไรสุทธิจากสมาชิกปัจจุบันมาช่วยในการจ่ายเป็น
เงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการด้วย 
 3. หากนําปัจจัยเสี่ยงด้านความสามารถในการชําระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่พนักงานราชการมา
พิจารณา พนักงานราชการส่วนหนึ่งอาจไม่สามารถกู้ในเงินกู้ 300,000 บาทได้ 

4.4  สรปุเปรียบเทียบรายได้ระหวา่ง การใหเ้งนิกู้แก่สหกรณ์อืน่ กับ การใหเ้งนิกู้แก่พนักงานราชการ 
 การเปรียบเทียบรายได้ระหว่าง การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน กับ การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ 

โดยมีข้อกําหนดที่ใช้ในการประมาณการ มีดังนี้ 
1. จํานวนเงินกู้สูงสุดที่สมาชิกที่ปรับจากพนักงานราชการจะกู้ได้ในช่วงระยะรอบของสัญญา

จ้าง โดยในแบบจําลองนี้ให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท และผ่อนชําระได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน  
  (1) ปีที่ 1 ยอดกู้ 300,000 บาท (งวดชําระ 48 งวด ผ่อนชาํระงวดละ 6,956.45 บาท) 
  (2) ปีที่ 2 ยอดกู้ 300,000 บาท (งวดชําระ 36 งวด ผ่อนชําระงวดละ 9,038.49 บาท) 
  (3) ปีที่ 3 ยอดกู้ 222,700 บาท (งวดชําระ 24 งวด ผ่อนชาํระงวดละ 9,994.43 บาท) 
  (4) ปีที่ 4 ยอดกู้ 116,000 บาท (งวดชําระ 12 งวด ผ่อนชาํระงวดละ 9,949.08 บาท) 
  เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิกสมทบพนักงานราชการ ณ เดือนสิงหาคม 2564 ประมาณ 
16,709 บาท หากยอดผ่อนชําระไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน คิดเป็นเงินจํานวน 10,025 บาท  

2.  ผ่อนชําระ 48 งวด ชําระหนี้หมดในงวดที่ 48 (รายได้จะมากสุดในปีแรกของสัญญาจ้าง 
และลดลงจนหมดเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง)  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเฉลี่ยร้อยละ 5.35 คิดเฉลี่ยคืนประมาณ 
10% การผ่อนชําระเป็นแบบยอดชําระคงที่ 

3.  จํานวนเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้กําหนดให้ใช้จํานวนเงินกู้คํานวณเท่ากับยอดการปล่อยให้
สมาชิกที่มาจากพนักงานราชการกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์อ่ืนร้อยละ 3.00 ไม่มีเฉลี่ยคืน 
   (1) ตารางสรุปประมาณการรายได้ที่ เพิ่มขึ้นจากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ
เปรียบเทียบกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน และการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการปรับพนักงานราชการ
เป็นสมาชิก ปี พ.ศ.2565 - 2572 

รายการ 
สัญญาจ้างครั้งที่ 1 สัญญาจ้างครั้งที่ 2 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 
สมาชิกพนักงานราชการ (คน) 8,443 9,489 10,397 11,458 12,145 12,800 13,366 14,612 
เงินกู้ พรก. ในแต่ละปี (ล้านบาท) 1,266.30 156.90 120.31 72.08 1,821.60 98.10 75.00 84.73 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 1 (ล้านบาท) 54.54 40.06 24.87 8.93 78.45 57.62 35.77 12.84 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 2 (ล้านบาท)   6.47 4.01 1.44   4.04 2.51 0.90 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 3 (ล้านบาท)     4.51 1.62     2.81 1.01 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 4 (ล้านบาท)       1.89       2.23 
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รายการ 
สัญญาจ้างครั้งที่ 1 สัญญาจ้างครั้งที่ 2 

2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 
รวมดอกเบี้ยรับเงินกู้ พรก. (ล้านบาท) 54.54 46.52 33.39 13.88 78.45 61.67 41.09 16.98 

ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 1 (ล้านบาท) 33.98 24.96 15.49 5.56 48.88 35.90 22.29 8.00 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 2 (ล้านบาท)   4.03 2.50 0.90   2.52 1.56 0.56 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 3 (ล้านบาท)     2.81 1.01     1.75 0.63 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 4 (ล้านบาท)       1.18       1.39 
รวมดอกเบี้ยรับเงินกู้สหกรณ์อื่น (ล้านบาท) 33.98 28.99 20.80 8.65 48.88 38.42 25.60 10.58 
รายได้เพิ่ม (ล้านบาท) 20.56 17.54 12.59 5.23 29.57 23.25 15.49 6.40 
ประมาณการจ่ายสวัสดิการ พรก. (ล้านบาท) 10.36 13.31 14.39 15.57 16.48 17.29 18.03 19.26 
ส่วนต่าง (รายได้เพิ่ม - สวัสดิการจ่าย) (ล้านบาท) 10.19  4.23  (1.81) (10.34) 13.09  5.96  (2.54) (12.86) 
ส่วนต่างตามรอบสัญญาการจ้าง (ล้านบาท) 2.28  3.64  

 
   (2) ตารางสรุปประมาณการรายได้ที่ เพิ่มขึ้นจากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ
เปรียบเทียบกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน และการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการปรับพนักงานราชการ
เป็นสมาชิก ปี พ.ศ. 2573 - 2580 

รายการ 
สัญญาจ้างครั้งที่ 3 สัญญาจ้างครั้งที่ 4 

2573 2574 2575 2576 2577 2578 2578 2580 
สมาชิกพนักงานราชการ (คน) 15,162 15,712 16,262 16,812 17,362 17,912 18,462 19,012 
เงินกู้ พรก. ในแต่ละปี (ล้านบาท) 2,274.30 82.50 72.88 37.40 2,604.30 82.50 72.88 37.40 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 1 (ล้านบาท) 97.95 71.95 44.66 16.03 112.16 82.38 51.14 18.36 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 2 (ล้านบาท)   3.40 2.11 0.76   3.40 2.11 0.76 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 3 (ล้านบาท)     2.73 0.98     2.73 0.98 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 4 (ล้านบาท)       0.98       0.98 

รวมดอกเบี้ยรับเงินกู้ พรก. (ล้านบาท) 97.95 75.34 49.50 18.75 112.16 85.78 55.98 21.08 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 1 (ล้านบาท) 61.03 44.83 27.83 9.99 69.88 51.33 31.86 11.44 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 2 (ล้านบาท)   2.12 1.31 0.47   2.12 1.31 0.47 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 3 (ล้านบาท)     1.70 0.61     1.70 0.61 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 4 (ล้านบาท)       0.61       0.61 
รวมดอกเบี้ยรับเงินกู้สหกรณ์อื่น (ล้านบาท) 61.03 46.94 30.84 11.68 69.88 53.45 34.88 13.13 
รายได้เพิ่ม (ล้านบาท) 36.92 28.40 18.66 7.07 42.28 32.34 21.10 7.95 
ประมาณการจ่ายสวัสดิการ พรก. (ล้านบาท) 20.13 20.82 64.62 35.26 37.29 40.46 40.27 41.95 
ส่วนต่าง (รายได้เพิ่ม - สวัสดิการจ่าย) (ล้านบาท) 16.79  7.58  (45.96) (28.19) 4.99  (8.12) (19.17) (34.01) 
ส่วนต่างตามรอบสัญญาการจ้าง (ล้านบาท) (49.77) (56.31) 
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   (3) ตารางสรุปประมาณการรายได้ที่ เพิ่มขึ้นจากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ
เปรียบเทียบกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน และการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการปรับพนักงานราชการ
เป็นสมาชิก ปี พ.ศ. 2581 - 2584 

รายการ 
สัญญาจ้างครั้งที่ 5 

2581 2582 2583 2584 
สมาชิกพนักงานราชการ (คน) 19,562 20,112 20,662 21,212 
เงินกู้ พรก. ในแต่ละปี (ล้านบาท) 2,934.30 82.50 72.88 37.40 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 1 (ล้านบาท) 126.38 92.82 57.62 20.68 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 2 (ล้านบาท)   3.40 2.11 0.76 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 3 (ล้านบาท)     2.73 0.98 
ดอกเบี้ยรับปีท่ี 4 (ล้านบาท)       0.98 

รวมดอกเบี้ยรับเงินกู้ พรก. (ล้านบาท) 126.38 96.22 62.46 23.40 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 1 (ล้านบาท) 78.74 57.83 35.90 12.89 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 2 (ล้านบาท)   2.12 1.31 0.47 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 3 (ล้านบาท)     1.70 0.61 
ดอกเบี้ยรับให้สหกรณ์อื่นกู้ปีท่ี 4 (ล้านบาท)       0.61 

รวมดอกเบี้ยรับเงินกู้สหกรณ์อื่น (ล้านบาท) 78.74 59.95 38.92 14.58 
รายได้เพิ่ม (ล้านบาท) 47.64 36.27 23.54 8.82 
ประมาณการจ่ายสวัสดิการ พรก. (ล้านบาท) 42.49 43.70 43.16 59.58 
ส่วนต่าง (รายได้เพิ่ม - สวัสดิการจ่าย) (ล้านบาท) 5.15  (7.43) (19.62) (50.76) 
ส่วนต่างตามรอบสัญญาการจ้าง (ล้านบาท) (72.66) 

 จากตารางประมาณการรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการเปรียบเทียบกับ
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน และการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีข้างหน้าสรุปได้ ดังนี้ 

1. ในช่วง  4 ปีแรก (ปี 2566 – 2568) รายได้ที่เพิ่มขึ้น(จากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ
เปรียบเทียบกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน) เมื่อหักลบกับการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นให้แก่พนักงานราชการ
ที่ปรับเป็นสมาชิก ทําให้สหกรณ์มีกําไรเพิ่มขึ้น 1.84 ล้านบาท 

2. ในช่วงปีที่ 5 – 8 (ปี 2569 – 2572) รายได้ที่เพิ่มขึ้น(จากการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ
เปรียบเทียบกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน) เมื่อหักลบกับการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นให้แก่พนักงานราชการ
ที่ปรับเป็นสมาชิก ทําให้สหกรณ์มีกําไรเพิ่มขึ้น 3.31 ล้านบาท 

3. ในช่วงปีที่ 9 – 12 (ปี 2573 – 2576) รายได้ที่เพิ่มขึ้น(จากการให้เงินกู้แก่พนักงาน
ราชการเปรียบเทียบกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน) เมื่อหักลบกับการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นให้แก่พนักงาน
ราชการที่ปรับเป็นสมาชิก ทําให้สหกรณ์ขาดทุนเพิ่มขึ้น 50.03 ล้านบาท 

4. ในช่วงปีที่ 13 – 16 (ปี 2577 – 2580) รายได้ที่เพิ่มขึ้น(จากการให้เงินกู้แก่พนักงาน
ราชการเปรียบเทียบกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน) เมื่อหักลบกับการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นให้แก่พนักงาน
ราชการที่ปรับเป็นสมาชิก ทําให้สหกรณ์ขาดทุนเพิ่มขึ้น 56.57 ล้านบาท 

5. ในช่วงปีที่ 17 – 20 (ปี 2581 – 2584) รายได้ที่เพิ่มขึ้น(จากการให้เงินกู้แก่พนักงาน
ราชการเปรียบเทียบกับการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน) เมื่อหักลบกับการจ่ายเงินสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นให้แก่พนักงาน
ราชการที่ปรับเป็นสมาชิก ทําให้สหกรณ์ขาดทุนเพิ่มขึ้น 72.91 ล้านบาท 
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  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การให้เงินกู้เพิ่มขึ้นแก่พนักงานราชการที่ปรับเป็นสมาชิกจะมีผลดีต่อ
สหกรณ์คือ ทําให้สหกรณ์มีกําไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากจะได้รับผลตอบแทนที่สูงว่าการลงทุนภายนอกโดยการ
ให้สหกรณ์อื่นกู้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่นําปัจจัยเหล่านี้มาประกอบการพิจาณา 

1. ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสวัสดิการให้พนักงานราชการเพิ่มขึ้นมาพิจารณา เพราะหาก
นําปัจจัยการจ่ายเงินสวัสดิการมาพิจารณาด้วยแล้ว จะเห็นว่าในระยะยาวสหกรณ์จะขาดทุนเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากสหกรณ์จะต้องจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้กับพนักงานราชการเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเงินมากกว่ากําไรที่
ได้รับเพิ่มขึ้นจากกรณีดังกล่าว  

2. จะต้องไม่นําปัจจัยเสี่ยงในการเพิ่มเงินให้กู้แก่พนักงานราชการเป็นคนละประมาณ 
300,000 บาท โดยไม่คํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้มาพิจารณาด้วย เพราะหากนํามาพิจารณา
อาจไม่สามารถให้พนักงานกู้เงินจํานวนดังกล่าวได้ ซึ่งจะทําให้รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นก็มิได้เพิ่มขึ้นตาม
ความคาดหวัง 
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บทที่ 5 
ผลเสียหรือผลกระทบ 

จากการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเปน็สมาชิกหลกั 
  
 หากมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลัก 
แม้ว่าส่งผลดีต่อสหกรณ์ที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคลากรในองค์กรตามหลักการสหกรณ์  เป็นการ
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พนักงานราชการให้สามารถกลับมากู้เงินได้เช่นเดิม และยังเป็นการพัฒนา
กิจการของสหกรณ์ในการเพิ่มจํานวนสมาชิกและธุรกิจของสหกรณ์ 

แต่ในขณะเดียวกันการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็น
สมาชิกหลัก ยังส่งผลเสียหรือผลกระทบต่อสมาชิกปัจจุบัน ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบันที่
จะต้องถูกปรับลดลงในอนาคต และผลกระทบต่อความเสี่ยงในการให้สินเชื่อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว  โดยสรุปแล้วการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักจะเป็น
ผลเสียหรือส่งผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์ ดังนี้ 

1. ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกทุกคน
มีความมั่นคงในหน้าที่การงาน เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

2. ผลกระทบด้านภาระการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็นจํานวนมากเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ความเสมอภาค 

3. ผลกระทบด้านความไม่เป็นธรรมและด้านการเพิ่มความเหลี่อมล้ําในการจ่ายเงินสวัสดิการ
สมาชิก 

4. ผลกระทบด้านความเสี่ยงในการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ 
5. ผลกระทบด้านเงินปันผลของสมาชิกที่ต้องปรับลดลง เพื่อนําผลกําไรไปเพิ่มทุนสวัสดิการ

ให้พนักงานราชการ 
6. ผลกระทบด้านการจัดกลุ่มสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิกและการบริหารสหกรณ์ 

 สําหรับข้อมูลผลกระทบในแต่ละด้าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกทุกคนมีความมั่นคง
ในหน้าที่การงาน เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความมั่นคงในหน้าที่การงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2521 โดยในการก่อต้ังกําหนดคุณสมบัติ
การรับสมาชิกไว้คือ รับสมัครสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมป่าไม้ โดยไม่รับสมัครลูกจ้าง
ช่ัวคราวเป็นสมาชิก เนื่องจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจํามีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือมีอายุการปฏิบัติงานได้จนถึง
เกษียณอายุ หรืออายุ 60 ปี และเมื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการแล้วจะได้รับเงินบําเหน็จหรือบํานาญ ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวทําให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคง ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่า
ไม้ จํากัด มีจุดแข็งที่สําคัญยิ่งต่อฐานะและความความมั่นคงของสหกรณ์ เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คือ สมาชิกทุกคนมีหน้าที่การงานที่มั่นคงถึงเกษียณอายุและสหกรณ์สามารถหัก
เงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ 

ต่อมาในปี 2547 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เปิดรับสมาชิกสมทบโดยในข้อบังคับ
กําหนดให้ พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบ เช่นเดียวกับลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก 
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สําหรับสาเหตุที่สหกรณ์กําหนดให้ พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบ เนื่องจากพนักงานราชการมีคุณสมบัติที่
แตกต่างจากข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เป็นสมาชิก กล่าวคือ พนักงานราชการมีระยะเวลาการจ้างตาม
สัญญาจ้างสูงสุด 4 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีต่อปี ทําให้เกิดความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคง
ในการปฏิบัติงานถึงเกษียณอายุเหมือนกับสมาชิกมีอายุการปฏิบัติงานได้จนถึงเกษียณอายุ พนักงานราชการจึงมี
คุณสมบัติในเรื่องอายุการปฏิบัติงานซึ่งเป็นสาระสําคัญที่แตกต่างจากสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงกําหนดให้
พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบไว้ในข้อบังคับของสหกรณ ์

นอกจากนี้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 
2547 ข้อ 12 กําหนดให้ “ข้าราชการและลูกจ้างประจํา” เป็น “สมาชิกสามัญ” “พนักงานราชการและลูกจ้าง
ช่ัวคราว” เป็น “สมาชิกวิสามัญ”  โดยท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการฯ มุ่งให้
ความสําคัญกับการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ ดังกล่าวคงจะมีเหตุผลสําคัญที่มิได้
กําหนดให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญ 
  การที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด กําหนดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิกไว้เฉพาะ
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซึ่งมีความมั่นคงในหน้าที่การงานปฏิบัติงานถึงเกษียณอายุ เป็นจุดแข็งที่สําคัญยิ่ง
ทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 43 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีความมั่นคงแข็งแกร่ง และหาก
มีการเปลี่ยนโครงสร้างสมาชิกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกส่วนใหญ่มีหน้าที่การงานเป็นการจ้างงาน
ช่ัวคราวตามสัญญาจ้าง จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของสหกรณ์ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

1. สหกรณ์ที่สมาชิกมีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงจะมีหนี้เสียหรือหนี้สงสัยจะสูญจากการ
ให้สินเชื่อและจากการค้ําประกันสินเชื่อน้อยกว่าสหกรณ์ที่สมาชิกมีหน้าที่การงานขาดความมั่นคง เช่น สหกรณ์
ออมทรัพย์ในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีสมาชิกมีการจ้างงานจนเกษียณอายุจะมีความเข้มแข็งมั่นคงและ
ฐานะการเงินที่ดีกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการที่มีสมาชิกมีการจ้างงานชั่วคราวตามสัญญาจ้าง  

2. สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกมีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงจะได้รับโอกาสในการเข้าถึง
สินเชื่อได้ง่ายกว่าและได้รับเงื่อนไขที่ดีกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสมาชิกซึ่งมีหน้าที่การงานขาดความมั่นคง เช่น 
ในการให้เงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะให้เงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าเฉพาะแก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่สมาชิกทั้งหมดเป็นข้าราชการครูที่มีหน้าที่การงานมั่นคงและเมื่อเกษียณอายุราชการ
แล้วได้รับบําเหน็จบํานาญ หากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งใดที่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นครูอัตราจ้างซึ่งมีหน้าที่การ
งานที่ไม่มั่นคงแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ก็คงไม่สามารถอนุมัติให้เงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
นั้นได้ เนื่องจากถือว่าเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงและฐานะสหกรณ์ขาดความมั่นคงตามการจ้างงานชั่วคราว
ของสมาชิก 

3. หากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด แก้ไขข้อบังคับปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการ
มาเป็นสมาชิกหลักเช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจําแล้ว เท่ากับว่าจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างสมาชิก
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทส่วนราชการที่สมาชิกด้ังเดิมมีหน้าที่การงานมีความมั่นคง เป็นสหกรณ์ออม
ทรัพย์ก่ึงประเภทสถานประกอบการที่สมาชิกส่วนใหญ่มีหน้าที่การงานเป็นการจ้างงานชั่วคราวตามสัญญาจ้าง 

4. การเปลี่ยนแปลงและความไม่ชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจ้างพนักงาน
ราชการมีผลกระทบต่อความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงานราชการในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และส่งผล
กระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว เช่น นโยบายการลดระยะเวลาการจ้างสูงสุดไม่เกิน 4 
ปีเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ส่วนราชการหลายแห่งพยายามผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง และนโยบายปรับลดเพื่อ
ประหยัดงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล ทําให้บางส่วนราชการต้องปรับลดอัตรากําลังโดยการเลิกจ้างพนักงาน
ราชการกว่าครึ่งหนึ่ง เป็นต้น 
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5. อย่างไรก็ตามหากเมื่อใดที่รัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาจ้างในสัญญา
จ้างของพนักงานราชการเพื่อให้พนักงานราชการมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน จากที่ปัจจุบันทางราชการ
กําหนดระยะเวลาการจ้างสูงสุดไม่เกิน 4 ปี เป็นระยะเวลาการจ้างถึงเกษียณอายุหรือ 60 ปีเหมือนกับ
ลูกจ้างประจํา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ก็สามารถนําผลดีและผลกระทบมาพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อ
แก้ไขข้อบังคับปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักได้อีกครั้งหนึ่ง 

ดังนั้น หากมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ โดยปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็น
สมาชิกหลักเช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจําแล้ว  ในอนาคตจํานวนสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการคาดว่า
จะมีมากกว่า 15,000 คน ซึ่งจะมีจํานวนมากกว่าสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจําที่มีประมาณ 13,000 คน 
จึงเท่ากับว่าในอนาคตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จะมีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติจ้างชั่วคราวจํานวน
มากกว่าสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติจ้างจนเกษียณอายุราชการ จะทําให้โครงสร้างสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จํากัด เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ กล่าวคือ  

เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกทุกคนมีความ
ม่ันคงในหน้าที่การงานถึงเกษียณอายุซึ่งเป็นจุดแข็งที่สําคัญในการสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ในส่วนราชการตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาสัญญาจ้างชั่วคราว จึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมาชิกครั้งใหญ่ 
เนื่องจากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่การจัดต้ังสหกรณ์  โดยถือว่าเป็นการละทิ้งจุดแข็งที่สําคัญของ
สหกรณ์อันจะส่งผลกระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต 
 แนวทางลดผลกระทบ 

ยังไม่มีข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ แต่หากรัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ระยะเวลาจ้างในสัญญาจ้างของพนักงานราชการเพื่อให้พนักงานราชการมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน โดย
เปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลาการจ้างงานจากสูงสุดไม่เกิน 4 ปี เป็นระยะเวลาการจ้างถึงเกษียณอายุหรือ 60 
ปีเหมือนกับลูกจ้างประจํา  สหกรณ์ก็สามารถนําผลดีและผลกระทบมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในการ
แก้ไขข้อบังคับปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักได้อีกครั้งหนึ่ง 
 
2. ผลกระทบด้านภาระการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็นจํานวนมากเพื่อให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาค 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด นับเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ช้ันนําแห่งหนึ่งที่จัดสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกหลากหลายประเภท ทําให้ในปีหนึ่ง ๆ สหกรณ์ต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกเป็นเงินจํานวนมาก และเนื่องจากตามระเบียบทุนสวัสดิการสมาชิกในปัจจุบัน เป็นไปตามหลักการว่า
สมาชิกจะได้รับเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นตามอายุการเป็นสมาชิก ในแต่ละปีสหกรณ์จึงมีแนวโน้มต้องจัดสรรกําไร
สุทธิหรือต้ังงบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี 
 หากมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักแล้ว 
พนักงานราชการจะต้องได้รับสวัสดิการภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้
เปน็ไปตามหลักความเสมอภาคของสมาชิก ตามหลักการสหกรณ์ 
 อย่างไรก็ตามหากสหกรณ์ต้องจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกเดิมในปัจจุบัน และสมาชิกที่
ปรับจากพนักงานราชการแล้ว ตามข้อมูลประมาณการสหกรณ์ต้องมีภาระจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า จะเป็นภาระที่ย่ิงใหญ่ของสหกรณ์ในการหารายได้เป็นจํานวน
มากเพื่อจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกให้เพียงพอสําหรับการจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งหมด โดยมี
รายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 
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 (1) การจ่ายสวัสดิการสมาชิกและสมาชกิที่เป็นพนักงานราชการระยะสัน้ ปีที่ 1 – 5 
รายละเอียด ระยะสั้นปีที่ 1 - 5 

สมาชิก 
ปีที่ 1 2 3 4 5 

ปี พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 2569 
สมาชิก จํานวน (คน) 13,167 13,131 13,096 13,052 12,983 

จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 34,482,450 35,778,500 37,609,850 40,997,650 43,385,900 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 2,619 2,725 2,872 3,141 3,342 

พนักงานราชการ
ท่ีปรับเป็น
สมาชิก 

จํานวน (คน) 8,443 9,489 10,397 11,458 12,145 
จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 10,364,950 13,309,750 14,392,650 15,567,300 16,484,600 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 1,228 1,403 1,384 1,359 1,357 

รวมสมาชิก
ท้ังหมด 

จํานวน (คน)   21,610 22,620 23,493 24,510 25,128 
จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 44,847,400 49,088,250 52,002,500 56,564,950 59,870,500 
เฉลี่ยต่อคน (บาท)   2,075 2,170 2,214 2,308 2,383 

 (2) การจ่ายสวัสดิการสมาชกิและสมาชิกที่เปน็พนักงานราชการระยะกลาง ปทีี่ 6 – 10  
รายละเอียด ระยะกลางปีที่ 6 - 10 

สมาชิก 
ปีที่ 6 7 8 9 10 

ปี พ.ศ. 2570 2571 2572 2573 2574 
สมาชิก จํานวน (คน) 12,893 12,783 12,686 12,558 12,422 

จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 45,202,800 44,470,100 47,104,050 47,857,500 47,819,150 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 3,506 3,479 3,713 3,811 3,850 

พนักงานราชการ
ท่ีปรับเป็น
สมาชิก 

จํานวน (คน) 12,800 13,366 14,612 15,162 15,712 
จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 17,288,900 18,030,150 19,262,250 20,128,450 20,818,750 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 1,351 1,349 1,318 1,328 1,325 

รวมสมาชิก
ท้ังหมด 

จํานวน (คน)   25,693 26,149 27,298 27,720 28,134 
จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 62,491,700 62,500,250 66,366,300 67,985,950 68,637,900 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 2,432 2,390 2,431 2,453 2,440 

 (3) การจ่ายสวัสดิการสมาชิกและสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการระยะยาว ปีที่ 11 – 20 
  ปีที่ 11 - 15 

  รายละเอียด ระยะยาวปีที่ 11 - 15 

สมาชิก 
ปีที่ 11 12 13 14 15 

ปี พ.ศ. 2575 2576 2577 2578 2579 
สมาชิก จํานวน (คน) 12,285 12,122 11,974 11,792 11,606 

จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 49,496,650 48,040,650 50,322,500 50,013,500 56,648,600 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 4,029 3,963 4,203 4,241 4,881 

พนักงาน
ราชการที่ปรับ
เป็นสมาชิก 

จํานวน (คน) 16,262 16,812 17,362 17,912 18,462 
จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 64,620,000 35,256,200 37,288,400 40,460,650 40,272,850 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 3,974 2,097 2,148 2,259 2,181 

รวมสมาชิก
ท้ังหมด 

จํานวน (คน)   28,547 28,934 29,336 29,704 30,068 
จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 114,116,650 83,296,850 87,610,900 90,474,150 96,921,450 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 3,998 2,879 2,986 3,046 3,223 
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 ปีที่ 16 - 20 
  รายละเอียด ระยะยาวปีที่ 16 - 20 

สมาชิก 
ปีที่ 16 17 18 19 20 

ปี พ.ศ. 2580 2581 2582 2583 2584 
สมาชิก จํานวน (คน) 11,329 11,024 10,629 10,172 9,583 

จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 58,184,300 64,165,750 67,735,100 76,682,900 82,349,050 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 5,136 5,821 6,373 7,539 8,593 

พนักงาน
ราชการที่ปรับ
เป็นสมาชิก 

จํานวน (คน) 19,012 19,562 20,112 20,662 21,212 
จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 41,953,350 42,491,300 43,699,200 43,164,300 59,578,300 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 2,207 2,172 2,173 2,089 2,809 

รวมสมาชิก
ท้ังหมด 

จํานวน (คน)   30,341 30,586 30,741 30,834 30,795 
จํานวนเงินจ่ายสวัสดิการ (บาท) 100,137,650 106,657,050 111,434,300 119,847,200 141,927,350 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 3,300 3,487 3,625 3,887 4,609 

 

กราฟแสดงจาํนวนการจา่ยสวัสดิการสมาชกิ 

 

  
 จากข้อมูลในตารางและกราฟข้างต้นสรุปได้ ดังนี้ 

  1. สําหรับสมาชิกเดิม ปัจจุบัน (ปี 2565) สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเป็นเงิน
ประมาณ 34 ล้านบาท และในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า(ปี 2584)  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก
เพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณ 82 ล้านบาท แม้ว่าสหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกมากขึ้น แต่ในภาพรวม
สินทรัพย์และกําไรเพิ่มขึ้น สหกรณ์จึงยังคงสามารถจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ โดยที่อาจจะกระทบต่อ
เงินปันผลที่สหกรณ์ต้องจ่ายลดลงบ้างเล็กน้อย 
 2. สําหรับพนักงานราชการ หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกในปีแรก (ปี 2565) 
สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการเป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท และจ่ายเพิ่มมากขึ้นตาม
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จํานวนสมาชิกและอายุการเป็นสมาชิกที่เพิ่มขึ้น โดยจะจ่ายเป็นจํานวนเงินเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และในระยะเวลา 
20 ปีข้างหน้า (ปี 2584)  สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการเป็นเงินประมาณปีละ 59 ล้านบาท 
 3. สําหรับสมาชิกเดิมและพนักงานราชการ หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกในปี
แรก (ปี 2565) สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเดิมและพนักงานราชการเป็นเงินประมาณ 44 ล้านบาท 
และในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้าข้างหน้า(ปี 2584)   สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเดิมและ
พนักงานราชการเป็นเงินประมาณ 141 ล้านบาท 
 4. สรุปได้ว่าหากสหกรณ์ต้องจ่ายเงินสวัสดิการให้กับทั้งสมาชิกเดิมและสมาชิกที่ปรับจาก
พนักงานราชการแล้ว สหกรณ์ต้องมีภาระจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิกในระยะเวลา 20 
ปีข้างหน้าเป็นเงินจํานวนมาก และจะเป็นภาระที่ย่ิงใหญ่ของสหกรณ์ในการหารายได้เพื่อจัดสรรเป็นทุน
สวัสดิการสมาชิกให้เพียงพอสําหรับการจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งหมด  

 
 แนวทางลดผลกระทบด้านภาระการจา่ยเงินสวสัดิการสมาชิกเปน็จาํนวนมาก 
 หากสหกรณ์ปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักแล้ว ต้องมีภาระการจ่ายเงิน
สวัสดิการในอนาคตเป็นเงินจํานวนมาก อย่างไรก็ตามสหกรณ์อาจลดผลกระทบด้านภาระการจ่ายเงินสวัสดิการ
สมาชิกเป็นจํานวนมากได้ ดังนี้ 
  (1)  การลดผลกระทบโดยปรับลดจํานวนเงินการจ่ายสวัสดิการลงครึ่งหนึ่ง 
เพื่อให้กระทบต่อเงินปันผลของสมาชิกเพียงเล็กน้อย หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก สหกรณ์
จะต้องจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการเช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบันตามหลักความเสมอภาค ซึ่งจะทํา
ให้สหกรณ์ต้องจ่ายเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นเท่าตัว ส่งผลกระทบในระยะยาวที่จะต้องจ่ายเงินสวัสดิการเพิ่มสูงมาก
ย่ิงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของสมาชิกโดยจะต้องปรับลดเงินปันผลลงเพื่อนําไปจ่ายเป็น
เงินสวัสดิการที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสหกรณ์ในการจ่ายสวัสดิการในระยะยาว สหกรณ์
จะต้องปรับลดการจ่ายสวัสดิการทุกประเภทลงครึ่งหนึ่ง เพื่อให้จ่ายสวัสดิการเท่าเดิมโดยไม่กระทบต่อเงินปัน
ผลของสมาชิก 

ตารางตัวอยา่งการลดจาํนวนเงนิการจา่ยสวัสดิการโดยลดจํานวนเงินครึ่งหนึ่ง 

ลําดับ รายการ 
ระเบียบปัจจุบัน 

(บาท) 
ปรับลดลงเหลือ 

(บาท) 
1 สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก   

 
  - วันเกิดสมาชิก 100 50  
  - วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์  100-300  50 - 150 
2 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก  1,000 - 3,000 500 - 1,500 
3 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก  500 0 
4 สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์  2,000  1,000  
5 สวัสดิการเพื่อการสมรส  1,000  500  
6 สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่  1,000  500  
7 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่  1,000  500  
8 สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก  600 - 3,500 300 - 2,500 
9 สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก  35 และ 50  0  
10 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย 1,000 - 40,000 500 - 20,000 
11 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการปฏบิัติหน้าท่ีราชการ 10,000 - 20,000 5,000 - 10,000 
12 สวัสดิการเพื่อสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด  3,000 1,500 
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ลําดับ รายการ 
ระเบียบปัจจุบัน 

(บาท) 
ปรับลดลงเหลือ 

(บาท) 
13 สวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก  2,000 - 10,000 1,000 - 5,000 
14 สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  1,000 - 2,000 500 - 1,000 
15 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ปีละ 8,000 บาท 

ไม่เกิน 80,000 บาท 
ปีละ 4,000 บาท 

ไม่เกิน 40,000 บาท 
16 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก  3,000 1,500 
17 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก 2,000 1,000 
18 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกท่ีมิได้ทําประกันชีวิต 10,000 -100,000 5,000 -50,000 
19 สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 10,000 5,000 

  ทั้งนี้ การลดผลกระทบวิธีนี้ โดยการปรับลดจํานวนเงินที่จ่ายสวัสดิการทุก
ประเภทลง จะเป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ในการได้รับสวัสดิการของสมาชิกปัจจุบัน เป็นการลด
ผลกระทบด้านหนึ่งแต่ทําให้เกิดผลกระทบด้านใหม่ขึ้น สหกรณ์จึงจะต้องสอบถามความเห็นจากสมาชิกว่า
เห็นด้วยและยินยอมลดสวัสดิการของตนเองหรือไม่อย่างไร 
 
  (2)  การลดผลกระทบโดยปรับลดจํานวนเงินการจ่ายสวัสดิการให้จ่ายตามอายุ
การเป็นสมาชิก เพื่อให้กระทบต่อเงินปันผลน้อยลง หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก สหกรณ์จะต้อง
จ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการเช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบันตามหลักความเสมอภาค เพื่อไม่ให้กระทบ
ต่อการจ่ายเงินปันผลของสมาชิกทั้งหมด โดยสหกรณ์อาจปรับลดเงินปันผลลงเพียงบางส่วน โดยอีกส่วนหนึ่ง
สหกรณ์จะต้องปรับลดการจ่ายสวัสดิการลงโดยให้ทุกประเภทสวัสดิการจ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก ซึ่งจะ
กระทบต่อสิทธิของสมาชิกเดิมจากการได้รับสวัสดิการเต็มจํานวนตั้งแต่ปีแรกที่สมัครเป็นสมาชิก เป็นได้รับ
สวัสดิการลดลงตามอายุการเป็นสมาชิก เช่น หากสหกรณ์กําหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกจะได้รับสวัสดิการเต็ม
สิทธิเท่ากับสวัสดิการในปัจจุบันจะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี เป็นต้น ตามหลักเกณฑ์นี้จํานวนเงิน
สวัสดิการจะลดลง ดังนี้  

ตารางตัวอยา่งการลดจาํนวนเงนิการจา่ยสวัสดิการโดยให้จา่ยตามอายุการเปน็สมาชิก 

ลําดับ รายการ 
ระเบียบปัจจุบัน 

(บาท) 

ปรับลดสวัสดิการโดยจ่ายตามอายุสมาชิก 

หลักเกณฑ์ใหม่ จํานวน (บาท) 

1 สวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก    
 

  - วันเกิดสมาชิก 100 ปีละ 10 บาท 10-100 
  - วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์  100-300 ปีละ 10 บาท  10 - 300 
2 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก  1,000 - 3,000 ปีละ 100 บาท 100 - 1,500 
3 สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก  500 ปีละ 50 บาท 50 - 100 
4 สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์  2,000  ปีละ 200 บาท 200 - 2,000 
5 สวัสดิการเพื่อการสมรส  1,000  ปีละ 100 บาท 100 - 1,000  
6 สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่  1,000  ปีละ 100 บาท 100 - 1,000  
7 สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่  1,000  ปีละ 100 บาท 100 - 1,000  
8 สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก  600 - 3,500 ปีละ 60 บาท 60 - 3,500 
9 สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก  เดือนละ 50 บาท  เดือนละ 5 บาท 60 - 600  
10 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย 1,000 - 40,000 ปีละ 100 บาท 100 - 40,000 
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ลําดับ รายการ 
ระเบียบปัจจุบัน 

(บาท) 

ปรับลดสวัสดิการโดยจ่ายตามอายุสมาชิก 

หลักเกณฑ์ใหม่ จํานวน (บาท) 

11 
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

10,000 - 20,000 
เจ็บปีละ 1,000 บาท 
ตายปีละ 2,000 บาท 

1,000 - 10,000 
2,000 - 20,000 

12 สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก  3,000 ปีละ 300 บาท 300 - 3,000 

13 
สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่
สมรส และบุตรของสมาชิก 

2,000 ปีละ 200 บาท 200 - 2,000 

14 
สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

10,000 ปีละ 1,000 บาท 1,000 - 10,000 

15* สวัสดิการเพื่อสมาชิกท่ีไม่มีบุตรหรือเป็นโสด  3,000 ครบ 15 ปี 1,500 
16* สวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก  2,000 - 10,000 จ่ายตามการถือหุ้น 1,000 - 5,000 

17* สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  
<= 10 ปี 1,000 บาท 
20-30 ปี 1,500 บาท 
>=30 ปี 2,000 บาท 

<= 10 ปี 1,000 บาท 
20-30 ปี 1,500 บาท 
>=30 ปี 2,000 บาท 

1,000 - 2,000 

18* สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกเมื่อทุพพลภาพ ปีละ 8,000 บาท ไม่
เกิน 80,000 บาท 

ปีละ 4,000 บาท 
ไม่เกิน 80,000 บาท 

ปีละ 4,000 บาท 
ไม่เกิน 80,000 บาท 

19* 
สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสําหรับสมาชิกท่ี
มิได้ทําประกันชีวิต 

10,000 -100,000 ปีละ 10,000 บาท 10,000 -100,000 

หมายเหตุ : * ระเบียบปัจจุบันจ่ายตามอายุการเป็นสมาชิกอยู่แล้ว 
 
  ทั้งนี้ การปรับลดสวัสดิการโดยการกําหนดระเบียบการจ่ายสวัสดิการทุกประเภท
ใหม่ตามอายุการเป็นสมาชิก แม้ว่าจะเป็นการช่วยลดผลกระทบกล่าวคือทําให้เงินปันผลสมาชิกลดลงไม่
มากนัก แต่ก็ยังเป็นการลดผลกระทบด้านหนึ่งแต่ทําให้เกิดผลกระทบด้านใหม่ขึ้น ดังนี้ 
  1) เป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบัน ที่จะได้รับสวัสดิการลดลง
ด้วย ตามตารางตัวอย่าง เช่น สวัสดิการเพื่อการประกันชีวิต สมาชิกที่เป็นข้าราชการปัจจุบันและเพิ่งสมัคร
สมาชิกมา 1 ปี ปัจจุบันจะได้รับสวัสดิการประเภทนี้เดือนละ 50 บาท แต่เมื่อรับพนักงานราชการเข้ามาเป็น
สมาชิกหลัก สมาชิกเดิมจะได้รับสวัสดิการนี้เหลือเดือนละ 5 บาทเท่ากับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ จะเห็น
ว่า การที่สหกรณ์จะถือใช้ระเบียบสวัสดิการใหม่ตามอายุการเป็นสมาชิกแล้วมีผลกระทบกับสมาชิกปัจจุบัน 
สหกรณ์จึงจะต้องสอบถามความเห็นจากสมาชิกว่าเห็นด้วยและยินยอมลดสวัสดิการของตนเองหรือไม่อย่างไร 
  2) เป็นการลดจํานวนเงินการจ่ายสวัสดิการเพียงชั่วคราวในระยะสั้น เม่ือครบ
หลักเกณฑ์ตามอายุสมาชิกสหกรณ์ก็ต้องรับภาระสวัสดิการเต็มเหมือนเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อสมาชิก
ทั้งหมดมีอายุการเป็นสมาชิก ครบระยะเวลาอายุสมาชิกตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ต้องจ่ายเงินสวัสดิการสูงสุด
ตามแต่ละประเภทสวัสดิการ เช่น ครบ 10 ปีแล้ว ในระยะยาวหลังจากนั้นสหกรณ์ก็ต้องจ่ายเงินสวัสดิการเต็ม
จํานวนเหมือนเดิมยกเว้นสมาชิกใหม่ ซึ่งสหกรณ์ต้องจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสวัสดิการให้เพียงพอกับจํานวน
เงินสวัสดิการที่ต้องจ่ายรายปีเพิ่มสูงขึ้นในที่สุด 
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3. ผลกระทบด้านการเพิ่มความไม่เป็นธรรมและเพิ่มความเหลี่อมล้ําในการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก 
 ตามหลักสหกรณ์โดยทั่วไป สหกรณ์จะจ่ายผลประโยชน์ตอบคืนสู่สมาชิกตามหลักการมีส่วน
ร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกหรือตามส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกทํากับสหกรณ์  หากสมาชิกใดทําธุรกรรม
หรือร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์มากก็จะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นไปด้วยตามลําดับ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการ
ของสหกรณ์ 
 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในรูป
สวัสดิการสมาชิกโดยหลักใหญ่ยังเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิกประเภทต่าง ๆ  แม้จะ
มีความไม่เป็นธรรมหรือความเหลื่อมล้ําในแง่สัดส่วน แต่เมื่อพิจารณาถึงจํานวนเงินหรือเม็ดเงินสุทธิ  ยังถือได้
ว่ามีความเป็นธรรมไม่มีความเหลื่อมล้ําระหว่างสมาชิกในสาระสําคัญ 
 หากมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักแล้ว 
การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกจะปรากฏความไม่เป็นธรรมหรือความเหลื่อมล้ําให้เห็นอย่างเด่นชัด โดยจะเห็นได้
ว่า สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการที่มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจหรือมีธุรกรรมการเงินทําคุณประโยชน์ให้สหกรณ์
น้อยกว่าสมาชิกเดิมในปัจจุบัน แต่กลับได้รับเงินสวัสดิการคิดเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าอย่างชัดเจน จนทําให้ภาระ
ในการสร้างรายได้และผลกําไรตกอยู่กับสมาชิกเดิมแทบทั้งหมด สําหรับข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ มี ดังนี้ 

ตารางการจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบกลุ่มต่าง ๆ ต่อรายได้ของสหกรณ์ 
(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 64) 

รายการ 
จํานวน 
(คน) 

สวัสดิการ 
(ต่อคน) 

รายได้จากการ
การให้เงินกู้ 

รายได้จากเงนิ
ฝากลงทุน 

รายได้ต่อคน 
สวัสดิการ/รายได้ 

(ต่อคน) 
สมาชิก 13,273 2,227.76 32,176.10 20,493.18 52,669.28 4.23% 
พนักงานราชการ(ก่อนปรับ) 

14,136 
332.68 1,640.54 1,787.24 3,427.78 9.71% 

พนักงานราชการ(หลังปรับ) 2,227.76 1,640.54 1,787.24 3,427.78 64.99% 
บุคคลในครอบครัว 2,406 332.68 332.53 42,663.70 42,996.23 0.77% 

 จากตารางการจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบกลุ่มต่าง ๆ ต่อรายได้ของสหกรณ์
ข้างต้น เมื่อหักต้นทุนการเงินของสหกรณ์แล้วก็จะเป็นไปตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางการจา่ยสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบกลุม่ต่าง ๆ  ต่อกําไรของสหกรณ์โดยหักต้นทนุการเงนิแล้ว

(ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 64) 

รายการ 
จํานวน 
(คน) 

สวัสดิการ 
(ต่อคน) 

กําไรจากการ
การให้เงินกู้ 

กําไรจากเงนิ
ฝากลงทุน 

กําไรต่อคน 
สวัสดิการ/กําไร 

(ต่อคน) 
สมาชิก 13,273 2,227.76 10,424.09 6,430.26 16,854.35 13.22% 
พนักงานราชการ(ก่อนปรับ) 

14,136 
332.68 531.49 560.79 1,092.28 30.46% 

พนักงานราชการ(หลังปรับ) 2,227.76 531.49 560.79 1,092.28 203.96% 
บุคคลในครอบครัว 2,406 332.68 107.73 13,386.82 13,494.55 2.47% 
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ตารางแสดงการจ่ายสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการต่อกําไรของสหกรณ์ เม่ือใหพ้นักงานราชการกู้ 
 

รายการ 
จํานวน 
(คน) 

สวัสดิการ 
(ต่อคน) 

กําไรจากการ
การให้เงินกู้ 

กําไรจากเงนิ
ฝากลงทุน 

กําไรต่อคน 
สวัสดิการ/กําไร 

(ต่อคน) 
สมาชิก 13,273 2,227.76 10,424.09 6,430.26 16,854.35 13.22% 
พนักงานราชการ(ก่อนปรับ) 

14,136 
332.68 531.49 560.79 1,092.28 30.46% 

พนักงานราชการ(หลังปรับ) 2,227.76 1,689.97 560.79 2,250.76 98.98% 
บุคคลในครอบครัว 2,406 332.68 107.73 13,386.82 13,494.55 2.47% 

 
 จากข้อมูลในตารางข้างต้น สรุปได้ว่า 

 3.1 ปัจจุบนัสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ดังนี้ 
   1) จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิก(ปัจจุบัน)น้อยเพียงร้อยละ 13.22 ของกําไร  
   2) จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ(พนักงานราชการ)สูงถึงร้อยละ 30.46 ของ
กําไร  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัดส่วนสูงที่สุด 
   3) จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสมทบ(ครอบครัว)น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 2.47 ของ
กําไร   
 
 3.2 หากปรบัพนักงานราชการเปน็สมาชกิหลัก สหกรณ์จะจ่ายเงนิสวัสดิการใหส้มาชิกที่
เป็นพนักงานราชการสูงถึงรอ้ยละ 203.96 ของกําไร (เทา่กับว่าจะขาดทนุร้อยละ 103.96) 
 หากมีการปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก จะยิ่งเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ําของการ
จ่ายสวัสดิการดังกล่าวให้มากย่ิงขึ้น โดยคาดว่าสหกรณ์จะต้องรับภาระการขาดทุนเนื่องจากจะต้องจ่าย
สวัสดิการให้กับพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกสูงถึงร้อยละ 203.96 ของกําไร ซึ่งเท่ากับว่าสหกรณ์จะขาดทุน
ร้อยละ 103.96 
 สมาชิกปัจจุบันอาจมีคําถามว่า เพราะเหตุใดสหกรณ์จึงไม่มีแนวความคิดในการลดความ
เหลื่อมล้ําในการจ่ายสวัสดิการระหว่างสมาชิกกับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการในปัจจุบันน้อยลงเพื่อให้
เหมาะสมกับกําลังความสามารถของสหกรณ์ แต่กลับมีแนวความคิดเพิ่มความไม่เป็นธรรมหรือเพิ่มความ
เหลื่อมล้ําด้านการจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกมากย่ิงขึ้นไปอีก ไม่เป็นไปตามหลักการให้ผลตอบแทนตามส่วน
ของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกทําคุณประโยชน์กับสหกรณ์ 

นอกจากนี้สมาชิกอาจมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสหกรณ์ยังมีความไม่เป็นธรรมและ
ความเหลื่อมล้ําด้านสวัสดิการ โดยจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวน้อยที่สุดเพียง
ร้อยละ 2.47 ของกําไร และยังไม่มีนโยบายเพิ่มเงินสวัสดิการให้กับบุคคลในครอบครัว แต่กลับมีนโยบายปรับ
เพิ่มให้พนักงานราชการที่ได้สูงกว่าทุกกลุ่มอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีก สหกรณ์ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับจากสมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวหรือไม่อย่างไร  

 
 3.3 หากปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกหลัก และสหกรณ์ให้พนักงานราชการกู้ 
สหกรณ์ยังคงจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการสูงถึงร้อยละ 98.98 ของกําไร 
 หากมีการปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก และสหกรณ์ให้พนักงานราชการกู้เงิน จะ
เห็นได้ว่าสหกรณ์ยังคงจ่ายสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการสูงถึงร้อยละ 98.98 ของกําไร ซึ่งยังคงเป็นกลุ่มที่
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ได้รับสวัสดิการสูงที่สุด หากต้องการลดสัดส่วนการจ่ายสวัสดิการของพนักงานราชการให้น้อยลง สหกรณ์
จะต้องเพิ่มวงเงินกู้ให้กับพนักงานราชการและปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อให้พนักงาน
ราชการสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้น หากสหกรณ์เพิ่มวงเงินกู้ให้กับพนักงานราชการจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการ
ให้สินเชื่อและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว 
 แนวทางลดผลกระทบ 
 ยังไม่มีข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ 

 
4. ผลกระทบด้านความเสี่ยงในการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ 
 หากมีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักแล้ว 
และสหกรณ์ต้องการสร้างความไม่เป็นธรรมหรือลดความเหลื่อมล้ําในการจ่ายเงินสวัสดิการระหว่างสมาชิกเดิม
ในปัจจุบันกับสมาชิกใหม่ที่มาจากพนักงานราชการแล้ว สหกรณ์จะต้องเพิ่มวงเงินกู้ให้แก่พนักงานราชการเพื่อ
เพิ่มรายได้ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานั้น จะมีความเสี่ยงในการให้เงินกู้ ความเสี่ยงในการทําให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ (NPL) เพิ่มสูงขึ้น ดังนี้ 
 
  4.1 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงมาก หากเพิ่มวงเงินกู้ให้พนักงานราชการเพื่อให้มีรายได้
เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการเช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน  
   หากสหกรณ์ต้องการหารายได้จากพนักงานราชการเพื่อให้รายได้จากการให้เงินกู้
เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ สหกรณ์จะต้องให้เงินกู้โดยเฉล่ียเท่ากับสมาชิก
ปัจจุบัน คือกู้เงินเฉลี่ยประมาณคนละ 800,000 บาท 
   ปัจจุบันพนักงานราชการกู้เงินเฉลี่ยประมาณคนละ 50,000 บาท สาเหตุสําคัญที่ทํา
ให้พนักงานราชการกู้เงินได้น้อยกว่าสมาชิก เนื่องจากระยะเวลาในการผ่อนชําระน้อยกว่า โดยผ่อนชําระได้ไม่
เกินตามอายุเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ (ไม่เกิน 48 งวด) ในขณะที่สมาชิกผ่อนชําระได้ถึงเกษียณอายุราชการ (ไม่
เกิน 144 งวด) และเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานราชการต่ํากว่าสมาชิก (พนักงานราชการจํานวนกว่า 80% 
เงินเดือนไม่เกิน 18,000 บาท) ในขณะที่เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิกสูงกว่า (50% เงินเดือนมากกว่า 30,000 
บาท)  
   ดังนั้น หากสหกรณ์ประสงค์จะลดความเหลื่อมล้ําในการจ่ายเงินสวัสดิการให้มีสัดส่วน
ที่เหมาะสมกับสัดส่วนการทําธุรกิจกับสหกรณ์แล้ว จะต้องให้พนักงานราชการกู้เงินเฉลี่ยประมาณคนละ 
800,000 บาท เช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน วงเงินกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่งสําหรับพนักงานราชการ 
เนื่องจากเกินความสามารถในการชําระหนี้ เพราะหากผ่อนชําระไม่เกิน 48 งวด จําต้องผ่อนชําระเดือนละ
ประมาณ 18,600 บาทซึ่งเกินกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานราชการ หากสหกรณ์เพิ่มวงเงินกู้ให้กับพนักงาน
ราชการจํานวนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว 
 
  4.2  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูง หากเพิ่มวงเงินกู้ให้พนักงานราชการเพื่อให้มีรายได้
เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการโดยไม่ขาดทุน (โดยกําไรของสหกรณ์ทั้งหมดมาจากสมาชิกเดิม) 
   หากสหกรณ์ต้องการหารายได้จากพนักงานราชการเพื่อให้รายได้จากการให้เงินกู้
เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ แต่ต้องไม่ให้วงเงินกู้เท่ากับสมาชิกเดิมเพราะจะมี
ความเสี่ยงสูงมากเกินไป  โดยเป็นการเพิ่มวงเงินกู้ให้สูงขึ้นกว่าปัจจุบันในจํานวนที่เหมาะสมเพื่อให้สหกรณ์มี
รายได้ที่เพียงพอและใกล้เคียงกับจํานวนเงินที่จ่ายสวัสดิการให้พนักงานราชการ  
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   จากการศึกษาข้อมูลของสหกรณ์กรณีนี้ โดยการทําแบบจําลองจํานวนเงินกู้ระดับ
ต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้สหกรณ์มีรายได้เมื่อหักต้นทุนการเงินและค่าใช้จ่ายดําเนินการแล้ว มีจํานวนเงินส่วนต่างหรือ
กําไรเท่ากับจํานวนเงินที่สหกรณ์จะต้องจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้กับพนักงานราชการเฉลี่ยต่อปี ผลปรากฏว่า
สหกรณ์จะต้องให้เงินกู้แก่พนักงานราชการเฉลี่ยคนละประมาณ 432,000 บาท แต่การให้พนักงานราชการทุก
คนมีสิทธิกู้ได้ในวงเงิน 432,000 บาท มิใช่เป็นเรื่องง่ายนัก เนื่องจากพนักงานราชการผู้ที่ย่ืนคําขอกู้เงินสหกรณ์
เงินเดือนไม่สูงมากนัก และมักมีหนี้สินภายนอกเป็นจํานวนมาก 
   ในช่วงที่กฎหมายยังมิได้ห้ามสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ สหกรณ์ได้ให้เงินกู้แก่
พนักงานราชการโดยมีหลักเกณฑ์ว่า หากพนักงานราชการกู้เงินไม่เกิน 100,000 บาท สหกรณ์จะไม่ตรวจสอบ
หนี้สินภายนอกจากระบบข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด(เครดิตบูโร) หากกู้มากกว่า 100,000 – 
400,000 บาท สหกรณ์จะตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร เพื่อตรวจสอบความสามารถในการชําระหนี้ที่แท้จริงของ
พนักงานราชการ 
   ผลการเก็บข้อมูลการให้เงินกู้ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 7 พ.ค. 2562 
ปรากฏว่า 

จํานวนคนที่ขอกู้
ทั้งหมด 

ผู้กู้ที่ให้ตรวจเครดิตบูโร จํานวนคนที่ตรวจผ่าน 
จํานวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ จํานวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ 

2,960 146 4.93 63 2.13 

   จากจํานวนพนักงานราชการที่กู้ทั้งหมด 2,960 สัญญา มีพนักงานราชการที่ต้องการ
กู้เงินเกินกว่า 100,000 บาท เพียง 146 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.93 ของจํานวนผู้ขอกู้ทั้งหมด ดังนั้น แม้ว่า
สหกรณ์จะเพิ่มวงเงินกู้ให้แก่พนักงานราชการ แต่จํานวนพนักงานราชการที่ยินยอมให้ตรวจเครดิตบูโรเพ่ือให้
ได้รับเงินกู้จํานวนมากมีเพียงประมาณร้อยละ 5 พนักงานราชการอีกร้อยละ 95 ขอกู้เงินจํานวนไม่เกิน 
100,000 บาทเท่านั้น กรณีที่พนักงานราชการส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้สหกรณ์ตรวจสอบเครดิตบูโรอาจ
เนื่องจากว่ามีความจําเป็นต้องการใช้เงินกู้น้อยไม่เกิน 100,000 บาทจริง หรือไม่ต้องการให้สหกรณ์ตรวจสอบ
เครดิตบูโรเพื่อทราบข้อมูลหนี้สินภายนอก  
   นอกจากนี้ พนักงานราชการที่ยินยอมให้ตรวจเครดิตบูโร จํานวน 146 คน ผล
ปรากฏว่า ตรวจผ่านเครดิตบูโรและได้รับเงินกู้เกินกว่า 100,000 บาท เพียง 63 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.13 
ของจํานวนพนักงานราชการผู้ขอกู้ทั้งหมด  
   แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์จะกําหนดระเบียบการให้เงินกู้แก่
พนักงานราชการ โดยให้เงินกู้สูงสุดถึง 400,000 บาท แต่พนักงานราชการส่วนใหญ่รวมแล้วกว่าร้อยละ 98 
สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น เนื่องจากไม่ต้องการให้สหกรณ์ตรวจสอบหรือไม่ผ่านการ
ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยมีพนักงานราชการเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ที่สามารถกู้เงินได้เกินกว่า 100,000 
บาท 
   หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ โดยเพิ่มวงเงินการตรวจสอบ
เครดิตบูโรจาก 100,000 บาท เป็น 400,000 บาท ก็อาจมีแนวโน้มทําให้พนักงานราชการขอกู้เงินจํานวน 
400,000 บาท จํานวนมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่สหกรณ์ต้องการ แต่สหกรณ์จะต้องยอมรับความเสี่ยง
ในการให้สินเชื่อทั้งหมด โดยที่ไม่ทราบความสามารถในการชําระหนี้ที่แท้จริงของพนักงานราชการและไม่ทราบ
ว่าพนักงานราชการจะลาออกจากงานหรือไม่เมื่อใด 
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 4.3  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงมาก หากเพิ่มวงเงินกู้ เนื่องจากบริษัทประกันคุ้มครอง
หนี้ไม่รับประกันหนี้เสียกรณีพนักงานราชการลาออกจากงานหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปี 
   ปกติการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการจะต้องมีการทําประกันหนี้เพื่อลดความเสี่ยง 
โดยสหกรณ์จัดให้มีการประกันคุ้มครองผู้ค้ําประกัน เพื่อให้บริษัทจ่ายสินไหมให้สหกรณ์ตามจํานวนหนี้คงเหลือ 
ซึ่งบริษัทประกันจะรับประกันในกรณีพนักงานราชการถูกให้ออกหรือถูกไล่ออกจากงาน แต่ขณะนี้ยังไม่มีบริษัท
ประกันฯ บริษัทใดรับทําประกันคุ้มครองหนี้กรณีพนักงานราชการลาออกจากงาน และพนักงานราชการถูกให้
ออกจากงานกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปี ความเสี่ยงกรณีนี้หากมีหนี้เสียเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว 
   อย่างไรก็ตามการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ  นอกจากการทําประกันเพื่อคุ้มครอง
หนี้แล้ว สหกรณ์อาจให้พนักงานราชการค้ําประกันกันเองเพื่อลดความเสี่ยง แต่สหกรณ์ก็ยังไม่มีหลักประกันใด
มาทดแทนปัญหาหนี้เสียได้ หากพนักงานราชการทั้งผู้กู้และผู้ค้ําประกันลาออกจากงานและขาดการติดต่อกับ
สหกรณ์ ซึ่งแตกต่างจากสมาชิกปัจจุบันที่ลาออกจากราชการจํานวนน้อยเพื่อรอรับบําเหน็จบํานาญ และแม้จะ
ลาออกจากงานแล้ว สหกรณ์ก็ยังสามารถติดต่อกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อหักเงินบําเหน็จหรือบํานาญเพื่อชําระ
หนี้คงค้างได้  ทําให้ตลอดระยะเวลากว่า 43 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ไม่มีปัญหาหนี้เสียและมีความมั่นคงทางการ
เงินสูงมาก 
 
 4.4  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงมาก หากเพิ่มวงเงินกู้เนื่องจากพนักงานราชการ
เรียกร้องขอเพิ่มวงเงินกู้ให้มีสิทธิเท่ากับสมาชิกปัจจุบัน 
  โดยหลักเกณฑ์ตามระเบียบการให้เงินกู้ สิทธิวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับเงินเดือน รายได้
คงเหลือ และอายุงานคงเหลือ อย่างไรหากพนักงานราชการเรียกร้องให้สหกรณ์กําหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้
โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับสมาชิกทุกคนโดยเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามความเสมอภาคตามหลักสหกรณ์
สหกรณ์ก็ควรต้องปฏิบัติตาม 
  ตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ปัจจุบัน สมาชิกที่มีเงินเดือน 18,000 บาท จะสามารถกู้
เงินสามัญได้ประมาณ 1 ล้านบาท หากในอนาคตหลังจากที่สหกรณ์ปรับให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกหลัก
แล้ว ต่อมาพนักงานราชการเรียกร้องให้สหกรณ์ใช้หลักเกณฑ์การให้เงินกู้เช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน โดยขอ
สิทธิกู้เงิน 1 ล้านบาทด้วย โดยให้เหตุผลว่าพนักงานราชการต่อสัญญาจ้างมาแล้วหลายครั้ง และจะปฏิบัติงาน
จนเกษียณอายุเช่นเดียวกับข้าราชการ สหกรณ์ก็ต้องขยายวงเงินกู้ให้เพื่อให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาคของ
สมาชิก แต่สหกรณ์ไม่มีหลักประกันใด ๆ หากพนักงานราชการลาออกจากงานและขาดการติดต่อกับสหกรณ์  
 
 4.5  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูง หากเพิ่มวงเงินกู้เนื่องจากจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
ราชการลาออกจากงานเพื่อหางานใหม่ซึ่งจะได้รับเงินเดือนเต็ม และสหกรณ์ไม่มีวิธีป้องกันให้พนักงาน
ราชการลาออกจากงาน 
  ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 42/1 กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการจะต้องหักเงิน ณ ที่
จ่ายให้กับสหกรณ์หากสมาชิกมีหนี้หรือภาระผูกพันกับสหกรณ์ นั่นหมายความว่าสหกรณ์จะไม่มีหนี้เสียในการ
ปล่อยเงินกู้ให้แก่พนักงานราชการแต่อย่างใดหากพนักงานราชการยังคงปฏิบัติราชการหรือได้รับการต่อสัญญา
จ้าง แต่ถ้าหากพนักงานราชการที่กู้เงินกับสหกรณ์ลาออกจากราชการไปปฏิบัติงานอื่น สหกรณ์ก็จะไม่สามารถ
หักเงิน ณ ที่จ่ายจากพนักงานราชการคนดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ได้อีกต่อไปทําให้สหกรณ์เกิดหนี้เสียทันที   
   ปัจจุบันสหกรณ์ยังไม่มีวิธีป้องกันมิให้พนักงานราชการที่กู้เงินกับสหกรณ์ลาออกจาก
ราชการ เช่น ไม่สามารถกําหนดหลักเกณฑ์หรือขอความร่วมมือให้ส่วนราชการพิจารณาไม่อนุมัติการลาออก
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ของพนักงานราชการได้หากมีภาระหนี้สินต่อสหกรณ์ ในขณะที่สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา
สหกรณ์แม้จะลาออจากราชการ ในระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ยังสามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้หักเงิน
บําเหน็จ บํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือนเพื่อชําระหนี้คงค้างได้ 
  นอกจากนี้หากสหกรณ์เพิ่มวงเงินกู้ให้กับพนักงานราชการเพื่อหารายได้ให้คุ้มค่ากับ
การจ่ายเงินสวัสดิการ การเพิ่มวงเงินกู้จะทําให้พนักงานราชการถูกหักหนี้รายเดือนเป็นจํานวนเงินสูงขึ้น ทําให้
มีเงินเดือนคงเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยน้อยลง เช่น เงินเดือน 18,000 บาท หลังจากหักหนี้สหกรณ์แล้วคงเหลือ
เงินเหลือจ่ายไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งจะทําให้พนักงานราชการเห็นว่าประสบความยากลําบากในการใช้
ชีวิตประจําวัน และจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานราชการลาออกเพื่อหางานใหม่ภาคส่วนอื่น แม้อาจจะได้รับ
เงินเดือนน้อยกว่า เช่น 15,000 บาท แต่ก็ยังดีกว่าเนื่องจากยังรับเงินเดือนเต็มไม่ต้องหักหนี้ของสหกรณ์  และ
สหกรณ์ก็ยังไม่มีวิธีป้องกันมิให้พนักงานราชการลาออกจนกว่าจะชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแต่อย่างใด 

 
แนวทางลดผลกระทบความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ 

  การให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําค้ําประกันเงินกู้ให้กับพนักงาน
ราชการ 
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับต้ังแต่การก่อต้ังสหกรณ์ จุดแข็งของสหกรณ์ออมทรัพย์
ในส่วนราชการรวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด คือ สมาชิกซึ่งประกอบด้วยข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํามีหน้าที่การงานที่มีความมั่นคง กล่าวคือปฏิบัติราชการได้จนถึงเกษียณอายุ หรืออายุ 60 ปี และ
เมื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการแล้วจะได้รับเงินบําเหน็จบํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน และสหกรณ์
สามารถหักค่าหุ้นและหนี้ของสมาชิกจากเงินเดือนได้ ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีหนี้เสีย สมาชิกมีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ 
  หากสหกรณ์ปรับให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกหลักแล้ว สหกรณ์ให้พนักงาน
ราชการกู้เงินได้เช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน ผลกระทบที่สําคัญยิ่งก็คือความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและปัญหา
หนี้เสีย เนื่องจากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามระยะเวลาของสัญญาจ้างหน้าที่การงานไม่มั่นคงเหมือน
สมาชิกปัจจุบัน และจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นศรัทธาและความมั่นคงที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ 
 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ สหกรณ์อาจกําหนด
แนวทางลดผลกระทบดังกล่าว ดังนี้ 
 1. ให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําค้ําประกันเงินกู้ให้กับพนักงาน
ราชการ 
 2. กําหนดจํานวนผู้ค้ําประกันที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําต้องไม่น้อยกว่า 2 
คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้ค้ําประกันทั้งหมด 

 แนวทางนี้อาจช่วยลดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่พนักงานราชการ ดังนี้ 
 1. หากผู้กู้ซึ่งเป็นพนักงานราชการลาออกจากงานและสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อได้ ก็
ยังมีผู้ค้ําประกันซึ่งเป็นพนักงานราชการและข้าราชการหรือลูกจ้างประจําให้สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย 
เพื่อชดใช้หนี้แทนได้ 
 2. หากผู้กู้ซึ่งเป็นพนักงานราชการและผู้ค้ําประกันซึ่งเป็นพนักงานราชการลาออก
จากงานและสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อได้ ก็ยังมีผู้ค้ําประกันซึ่งเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําให้สามารถหัก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อชดใช้หนี้แทนได้ ซึ่งแนวโน้มที่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําจะลาออกเพื่อหนีหนี้    
ตามไปด้วยเป็นไปได้ยาก และในทางปฏิบัติหากข้าราชการหรือลูกจ้างประจําซึ่งเป็นผู้ค้ําประกันลาออกตามไป
ด้วย สหกรณ์ยังสามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถหักเงินบําเหน็จหรือบํานาญเพื่อชําระหนี้คงค้างได้ 
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 อย่างไรก็ตาม แนวทางให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําค้ําประกันเงินกู้
ให้กับพนักงานราชการ อาจไม่สามารถมีผลในทางปฏิบัติได้จริง เนื่องจากปัญหา ดังนี้ 
 1. ค้ําประกันเต็มวงเงินแล้ว สมาชิกปัจจุบันที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําค้ํา
ประกันเต็มวงเงินแล้ว แม้แต่การกู้เงินของสมาชิกเองยังหาผู้ค้ําประกันค่อนข้างยากเนื่องสิทธิการค้ําประกัน
เหลือน้อย หากต้องไปค้ําประกันให้กับพนักงานราชการอีกในทางปฏิบัติจึงค่อนข้างเป็นไปได้ยาก 
 2. เป็นการค้ําประกันให้พนักงานราชการฝ่ายเดียว หากสมาชิกปัจจุบันที่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างประจําค้ําประกันเงินกู้ให้กับพนักงานราชการจะเป็นการค้ําประกันเพียงฝ่ายเดียว และ
ทําให้ผู้ค้ําประกันสูญเสียวงเงินการค้ําประกันไป เมื่อถึงคราวที่ผู้ค้ําต้องการยื่นคําขอกู้เงินจากสหกรณ์บ้างจะหา
สมาชิกอ่ืนมาช่วยค้ําได้ยากย่ิงขึ้น เพราะจะไม่สามารถจับกลุ่มค้ําตอบแทนซึ่งกันและกันได้อีก เนื่องจากสูญเสีย
วงเงินไปกับการค้ําประกันพนักงานราชการฝ่ายเดียวแล้ว จะเห็นว่าเป็นการค้ําประกันเพียงฝ่ายเดียวซึ่งไม่จูงใจ
ให้ค้ําประกัน ดังนั้น หากสมาชิกต้องไปค้ําประกันให้กับพนักงานราชการฝ่ายเดียวจึงค่อนข้างเป็นไปได้ยาก
ในทางปฏิบัติ 
 3. หากให้แลกกันค้ําประกันได้ หนี้เดิมของสหกรณ์ที่ไม่เป็นหนี้เสีย อาจกลายเป็น
หนี้เสียได้และมีโอกาสเกิดการค้ําประกันได้น้อย หากสหกรณ์กําหนดให้สมาชิกปัจจุบันที่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจํา เมื่อค้ําประกันเงินกู้ให้กับพนักงานราชการแล้ว พนักงานราชการสามารถค้ําประกันข้าราชการ
หรือลูกจ้างประจําได้ กรณีนี้อาจมีผลดังนี้ 
  (1) หนี้เดิมที่ไม่เป็นหนี้เสีย อาจกลายเป็นหนี้เสียได้ ปัจจุบันสหกรณ์ไม่มีหนี้เสีย
เนื่องจากเมื่อสมาชิกผู้กู้ถูกไล่ออกจากราชการหรือลาออกจากราชการสหกรณ์ยังสามารถเรียกเก็บหนี้จากเงิน
บําเหน็จบํานาญได้ทั้งจากผู้กู้และผู้ค้ําประกัน แต่หากให้พนักงานราชการค้ําประกันให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา หากพนักงานราชการลาออกและขาดการติดต่อกับสหกรณ์ก็จะไม่สามารถหักหนี้จากการค้ํา
ประกันส่วนนี้ได้ ซึ่งหากมีการออกระเบียบสหกรณ์โดยกําหนดให้พนักงานราชการค้ําประกันสมาชิกที่เป็น
ข้าราชการและลูกจ้างประจําและไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดที่ออก
ระเบียบและทุกชุดที่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายต่อสหกรณ์ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ข้อ 79 หรือไม่ 
  (2) มีโอกาสเกิดการค้ําประกันได้น้อย เนื่องจากหากเป็นการแลกกันค้ําประกัน 
สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจําต้องการกู้ผ่อนชําระยาวที่สุด 144 งวด และพนักงานราชการจะไม่
สามารถค้ําประกันได้ เพราะจะค้ําประกันได้สูงสุดไม่เกินอายุงานตามสัญญาจ้างคือ 48 งวด และลดลงเรื่อย ๆ 
ทุกปีตามสัญญาจ้างที่คงเหลือ ดังนั้น พนักงานราชการจึงเหลือโอกาสในการแลกกันค้ําประกันกับข้าราชการ
และลูกจ้างประจําที่อายุประมาณ 56 ปี ซึ่งเหลืองวดกู้และค้ําประมาณ 48 งวดเท่า ๆ กับพนักงานราชการ ซึ่ง
สมาชิกกลุ่มนี้มีจํานวนน้อย ในขณะเดียวกันเงินเดือนและยอดวงเงินกู้สูง ทําให้หากใช้พนักงานราชการค้ํา
วงเงินค้ําอาจไม่เพียงพอ จึงเท่ากับว่าหากเป็นการแลกกันค้ําข้าราชการและลูกจ้างประจําจะมีวงเงินค้ําให้
มากกว่าพนักงานราชการ ทําให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการแลกกันค้ํา สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจําจะ
จับกลุ่มไว้แลกกันค้ําในกลุ่มของตนเองที่มีเงินเดือนระดับเดียวกันจะเป็นการดีกว่า 
 ดังนั้น จะเห็นว่าแนวทางการให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําค้ําประกัน
เงินกู้ให้กับพนักงานราชการเพื่อลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อนี้ แม้สหกรณ์อาจกําหนดระเบียบไว้ก็อาจไม่สามารถ
มีผลในทางปฏิบัติได้จริง เนื่องจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น 
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5.  ผลกระทบต่อเงนิปันผลของสมาชิกที่ต้องปรบัลดลง เพือ่นาํผลกําไรไปเพิ่มทนุสวัสดิการใหพ้นกังานราชการ 
 เนื่องจากความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์ ทําให้ใน
ที่สุดไม่สามารถให้เงินกู้แก่พนักงานราชการได้เท่ากับสิทธิกู้ของสมาชิกปัจจุบันหรือให้วงเงินกู้จนมีรายได้
เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ  แม้ว่าสหกรณ์จะมีรายได้จากพนักงานราชการจํานวนไม่มากนัก แต่การจ่าย
สวัสดิการจะต้องเป็นไปตามหลักความเสมอภาค สหกรณ์จะต้องจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสวัสดิการเพิ่มเติม
เพื่อรองรับการจ่ายสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเงินปันผลที่สมาชิกจะได้รับลดลง ดังนี้ 

 5.1 จํานวนเงนิทุนสวัสดิการสะสมในปี 2564 
 การจ่ายสวัสดิการสมาชิก ปี 2563 29,976,408.84  บาท 
 เฉลี่ยต่อคน 2,255.56  บาท 

ตารางแสดงจาํนวนเงนิทุนสวัสดิการสะสมในปี 2564 

ลําดับ 
รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ 

1 ทุนสวัสดิการสะสม ณ 31 ธันวาคม 2563 13,157,026.78 2,856,500.00 
2 จัดสรรกําไรสทุธิประจําปี 2563 30,000,000.00 500,000.00 

รวม 43,157,026.78 3,356,500.00 
รวมทุนสวสัดกิารทั้งหมด 46,513,526.78 

 5.2  จํานวนเงนิปนัผลทีส่มาชิกจะได้รับลดลงในระยะเวลาตา่ง ๆ 
  ดังนั้น หากปรับพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิก สหกรณ์ต้องลดอัตราเงินปันผล
เพื่อนําไปจัดสรรเป็นเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการที่เข้ามาเป็นสมาชิก โดยจะส่งผลกระทบดังนี้ 

(1) ระยะสั้น ปีที่ 1 - 5  
สวัสดิการที่จ่ายเพิ่ม ระยะสั้นปีที่ 1 - 5 

ปีที่ 1 2 3 4 5 
ปี พ.ศ. 2565 2566 2567 2568 2569 

พนักงานราชการที่ปรับเป็นสมาชิก (คน) 8,443 9,489 10,397 11,458 12,145 
สวัสดิการที่จ่ายก่อนปรับเป็นสมาชิก (บาท) 2,469,155 2,775,058 3,040,603 3,350,892 3,551,805 
สวัสดิการที่จ่ายหลังปรับเป็นสมาชิก (บาท) 10,364,950 13,309,750 14,392,650 15,567,300 16,484,600 
ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม 7,895,795 10,534,692 11,352,047 12,216,408 12,932,795 
เปรียบเทียบส่วนจ่ายเพิ่มเป็นอัตราปันผล 0.09 0.12 0.13 0.14 0.15 

 
 (2) ระยะกลาง ปีที่ 6 -10  

สวัสดิการที่จ่ายเพิ่ม ระยะกลางปีที่ 6 - 10 
ปีที่ 6 7 8 9 10 

ปี พ.ศ. 2570 2571 2572 2573 2574 
พนักงานราชการที่ปรับเป็นสมาชิก (คน) 12,800 13,366 14,612 15,162 15,712 
สวัสดิการที่จ่ายก่อนปรับเป็นสมาชิก (บาท) 3,743,360 3,908,887 4,273,279 4,434,127 4,594,974 
สวัสดิการที่จ่ายหลังปรับเป็นสมาชิก (บาท) 17,288,900 18,030,150 19,262,250 20,128,450 20,818,750 
ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม 13,545,540 14,121,263 14,988,971 15,694,323 16,223,776 
เปรียบเทียบส่วนจ่ายเพิ่มเป็นอัตราปันผล 0.16 0.17 0.18 0.18 0.19 
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 (3) ระยะยาว ปีที่ 11 – 20 
 ปีที่ 11 - 15 

สวัสดิการที่จ่ายเพิ่ม ระยะยาวปีที่ 11 - 15 
ปีที่ 11 12 13 14 15 

ปี พ.ศ. 2575 2576 2577 2578 2579 
พนักงานราชการที่ปรับเป็นสมาชิก (คน) 16,262 16,812 17,362 17,912 18,462 
สวัสดิการที่จ่ายก่อนปรับเป็นสมาชิก (บาท) 4,755,822 4,916,669 5,077,517 5,238,364 5,399,212 
สวัสดิการที่จ่ายหลังปรับเป็นสมาชิก (บาท) 64,620,000 35,256,200 37,288,400 40,460,650 40,272,850 
ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม 59,864,178 30,339,531 32,210,883 35,222,286 34,873,638 
เปรียบเทียบส่วนจ่ายเพิ่มเป็นอัตราปันผล 0.70 0.36 0.38 0.41 0.41 

 
 ปีที่ 16 - 20 

สวัสดิการที่จ่ายเพิ่ม ระยะยาวปีที่ 16 - 20 
ปีที่ 16 17 18 19 20 

ปี พ.ศ. 2580 2581 2582 2583 2584 
พนักงานราชการที่ปรับเป็นสมาชิก (คน) 19,012 19,562 20,112 20,662 21,212 
สวัสดิการที่จ่ายก่อนปรับเป็นสมาชิก (บาท) 5,560,059 5,720,907 5,881,754 6,042,602 6,203,449 
สวัสดิการที่จ่ายหลังปรับเป็นสมาชิก (บาท) 41,953,350 42,491,300 43,699,200 43,164,300 59,578,300 
ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพิ่ม 36,393,291 36,770,393 37,817,446 37,121,698 53,374,851 
เปรียบเทียบส่วนจ่ายเพิ่มเป็นอัตราปันผล 0.43 0.43 0.44 0.44 0.63 

  
 จากตารางข้างต้นสรุปได้ ดังนี้ 
 หากปรับพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิก สหกรณ์ต้องลดอัตราเงินปันผลเพื่อนํากําไร
สุทธิไปจัดสรรเป็นเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานราชการที่เข้ามาเป็นสมาชิก ดังนี้ 

1. ในปีที่ 1 – 5 เงินปันผลจะลดลงประมาณ 0.09 – 0.15 บาท  
2. ในปีที่ 6 – 10 เงินปันผลจะลดลงประมาณ 0.16 – 0.19 บาท  
3. ในปีที่ 11 – 20 เงินปันผลจะลดลงประมาณ 0.36 – 0.70 บาท 

 ทั้งนี้ หากสหกรณ์ต้องการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับลดเงินปันผล โดยลดเงิน
ปันผลเล็กน้อย สหกรณ์จะต้องมีการปรับลดสวัสดิการทุกประเภทลง ซึ่งเป็นการลดผลกระทบด้านหนึ่งแต่ทํา
ให้เกิดผลกระทบด้านใหม่ขึ้น สหกรณ์จึงจะต้องสอบถามความเห็นจากสมาชิกหรือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาว่าเห็นด้วยและยินยอมลดสวัสดิการของตนเองหรือไม่อย่างไร 
 
 แนวทางลดผลกระทบต่อเงนิปนัผลของสมาชิกที่ต้องปรบัลดลง 
  ยังไม่มีข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ 
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6. ผลกระทบด้านการจัดกลุ่มสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิกและการบริหารสหกรณ์ 
ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ที่ กษ 1110/2173 ลงวันที่ 

30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด แจ้งว่า 
“สําหรับสิทธิในการได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บัญญัติรับรองและคุ้มครองให้สมาชิกทุกคน ยกเว้นสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด จึงไม่อาจกําหนดสิทธิของสมาชิกในการเสนอหรือได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แตกต่างไปตามลักษณะคุณสมบัติของสมาชิกได้ เพราะเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกที่จะ
ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50” ดังนั้น 
การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกจะส่งผลกระทบต่อการจัดกลุ่มสมาชิกดังนี้ 

 6.1 ผลกระทบต่อการกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนสมาชิก 
ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกจํานวน 13,273 คน มีผู้แทนสมาชิกจํานวน 297 คน ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย
กลุ่มสมาชิกกําหนดอัตราส่วนจํานวนสมาชิก 50 คน ต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน หากปรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการให้เป็นสมาชิก ในปีแรกที่ปรับจะมีพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิกจํานวน 8,443 คน ทําให้มีจํานวน
ผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 169 คน ดังนั้น สหกรณ์จะมีผู้แทนสมาชิกจํานวน 466 คน และจํานวนผู้แทนสมาชิก
จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามจํานวนสมาชิกพนักงานราชการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสหกรณ์จะต้องหาสถานที่รองรับในการ
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการก็จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี หากปรับสมาชิกสมทบ
พนักงานราชการให้เป็นสมาชิกจะต้องกําหนดจํานวนสัดส่วนผู้แทนสมาชิกต่อสมาชิกให้เหมาะสม โดยจะต้อง
คํานึงถึงจํานวนสมาชิกที่จะเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวด้วย 

ตารางแสดงจาํนวนผู้แทนสมาชิกที่จะเพิ่มขึ้นตามจาํนวนสมาชิกพนักงานราชการทีเ่พิ่มขึน้ 

ปีที ่ จํานวนคนที ่
ครบอายุเพิ่ม 

จํานวนผู้แทน 
ที่เพิ่มขึน้ 

จํานวน
ผู้แทนเดิม 

รวม 

1 8,443  169 297 466  
2 9,489  190 297 487  
3 10,397  208 297 505  
4 11,458  229 297 526  
5 12,145  243 297 540  
6 12,800  256 297 553  
7 13,366  267 297 564  
8 14,612  292 297 589  

  
 แนวทางลดผลกระทบ 
 ยังไม่มีข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ 
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 6.2 ผลกระทบต่อการกําหนดสัดส่วนผู้แทนสมาชิกต่อสมาชิกทั้งหมด หากปรับสมาชิก
สมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกจํานวนสมาชิกจะเพิ่มมากขึ้น และจํานวนผู้แทนสมาชิกก็จะเพิ่มขึ้นตาม
จํานวนสมาชิกพนักงานราชการที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้น ต้องมีการกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด เช่น 
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมดไม่เกิน 300 คน แต่การกําหนดเช่นนี้จะไม่สามารถกําหนดอัตราส่วนจํานวนผู้แทนสมาชิก
ต่อสมาชิกทั้งหมดได้ เนื่องจากจํานวนสมาชิกจากพนักงานราชการจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทําให้การจัดกลุ่ม
สมาชิกและการกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิกในแต่ละกลุ่มมีความยุ่งยาก และอาจไม่สามารถดําเนินการได้
ในทางปฏิบัติ 
 แนวทางลดผลกระทบ 
 ยังไม่มีข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ 
 
 6.3 ผลกระทบต่อการกําหนดสัดส่วนจาํนวนผู้แทนสมาชิกจากสมาชกิปัจจุบันและจาก
พนักงานราชการ จากผลกระทบข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน ทําให้ยากต่อการกําหนดสัดส่วน
จํานวนผู้แทนสมาชิกจากสมาชิกปัจจุบันและจากพนักงานราชการ อีกทั้ง อาจเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของสมาชิกที่มสีิทธิในการเปน็ผู้แทนสมาชิกและมีสทิธิในการเป็นกรรมการดําเนินการต่อไป 
 แนวทางลดผลกระทบ 
 ยังไม่มีข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ 
 
 6.4 ผลกระทบต่อการกําหนดสัดส่วนจํานวนคณะกรรมการดําเนินการจากสมาชิก
ปัจจุบันและจากพนักงานราชการ ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 ที่ กษ 
1110/2173 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่าไม้ จํากัด ทําให้สหกรณ์ไม่สามารถกําหนดสัดส่วนจํานวนคณะกรรมการดําเนินการจากสมาชิกปัจจุบันและ
จากพนักงานราชการได้ เนื่องจากสิทธิในการได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการนั้น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 บัญญัติรับรองและคุ้มครองให้สมาชิกทุกคน ยกเว้นสมาชิก
สมทบ จึงเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของสมาชิกที่จะได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ซึ่งในอนาคตหากพนักงานราชการได้รับเลือกต้ังเข้ามาเป็น
กรรมการดําเนินการเกินกว่าก่ึงหนึ่ง อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ ของสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
เพื่อให้เท่าเทียมกับสมาชิกที่เป็นข้าราชการโดยใช้นโยบายประชานิยม เช่น สิทธิการกู้เงินให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีผล
ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์และความมั่นคงของสหกรณ์ในอนาคต 
 แนวทางลดผลกระทบ 
 ยังไม่มีข้อเสนอแนวทางการลดผลกระทบ 
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บทที่ 6 
แนวทางอืน่ ๆ ในการช่วยเหลือสมาชกิสมทบพนักงานราชการ 

 
 ปัญหาสําคัญสําหรับพนักงานราชการก็คือการได้รับสิทธิการกู้เงินที่สามารถกู้เงินในจํานวน
เงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ได้  ดังนั้น การช่วยเหลือพนักงานราชการให้กลับมามี
สิทธิกู้เงินเช่นเดิมเหมือนกับสิทธิการกู้เงินของพนักงานราชการในขณะที่เป็นสมาชิกสมทบก่อนมีการแก้ไข 
พ.ร.บ.สหกรณ์ก็นับว่าได้ช่วยเหลือพนักงานราชการตามวัตถุประสงค์และมีความเหมาะสมแล้ว  ดังนั้น อาจมี
แนวทางอื่น ๆ ในการช่วยเหลือพนักงานราชการให้ได้รับสิทธิกู้เงินได้ โดยไม่จําเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
รับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักเช่นเดียวกับข้าราชการและลูกจ้างประจํา สําหรับแนวทางอื่น ๆ ในการ
ช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการให้มีสิทธิกู้เงินได้มี ดังนี้ 
 
1. แนวทางการเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 เพื่อใหส้มาชิกสมทบสามารถกู้ยืม
เงินเกินกว่าเงนิฝากและทนุเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ได้ 
 โดยการทําหนังสือขอแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ ส่งไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ โดยสหกรณ์เป็น
ผู้ดําเนินการทําหนังสือและรวบรวมรายชื่อสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีความเดือนร้อนและประสงค์กู้เงิน
จากสหกรณ์ส่งไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ทําหนังสือขอแก้ไข พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มาตรา 41 วรรคห้า ซึ่งได้บัญญัติว่า
“ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุม
ใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการดําเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของ
ตนเองจากสหกรณ์” เป็นข้อความใหม่ว่า “ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิก
สมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็นกรรมการดําเนินการ สําหรับ
กู้ยืมเงินให้เป็นเป็นตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์” โดยสหกรณ์เป็นผู้ดําเนินการทําหนังสือและ
รวบรวมรายชื่อสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีความเดือนร้อนและประสงค์กู้เงินจากสหกรณ์ส่งไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณ์เพื่อดําเนินการต่อไป 

1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ทําหนังสือขอแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ ดังกล่าว
ตามข้อ 1.1 ไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์เพื่อเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ กํากับดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการแก้ไข
พระราชบัญญัติสหกรณ์ เพื่อให้สิทธ์ิแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการสามารถกู้เงินมากกว่าการกู้หุ้นและ
เงินฝาก โดยสหกรณ์มีการบริหารความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ และให้กําหนดสิทธิการกู้เงินของสมาชิก
สมทบไว้ในข้อบังคับสหกรณ์เพื่อให้นายทะเบียนเห็นชอบในข้อบังคับสหกรณ์ก่อนจึงมีผลใช้บังคับเพื่อลดความ
เสี่ยงของสหกรณ์ 

 
2. แนวทางการสนับสนนุใหพ้นกังานราชการจัดต้ังสหกรณใ์หม่  

 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ช่วยให้การสนับสนุนเงินในการจัดต้ังสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งใหม่สําหรับ “พนักงานราชการ” โดยเฉพาะ อาจใช้ช่ือสหกรณ์ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เนื่องจากบุคคลากรซึ่งเป็นพนักงานราชการใน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเป็นจํานวนมากกว่า 30,000 คน สามารถจัดต้ังเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ไม่ยากนัก รวมท้ังการดําเนินงานสามารถบริหารงานได้อย่างอิสระโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการที่เป็นสมาชิกและเป็นพนักงานราชการ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่เป็น
พนักงานราชการเช่นเดียวกันได้ดีกว่า การที่สมาชิกทั้งหมดมีคุณสมบัติเป็นพนักงานราชการเช่นเดียวกันอาจ
เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ให้สามารถกําหนดระเบียบการให้เงินกู้ รวมทั้งระเบียบสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานราชการได้มากกว่า ซึ่งสามารถดําเนินการได้ ดังนี้ 

2.1 การเตรียมการเบื้องตน้ 
2.1.1 รวบรวมรายชื่อพนักงานราชการจํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน 
2.1.2 กําหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดต้ังขึ้น เพื่อให้บริการ

และส่งเสริม ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตาม
หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 2.1.3 จัดทําร่างแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ที่จะจัดต้ังขึ้นอย่างคร่าวๆ อย่างน้อย 1 – 3 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย ธุรกิจที่จะให้บริการแก่สมาชิก การจัดจ้างเจ้าหน้าที่ 
แหล่งที่มาของเงินทุน รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสมในการจัดต้ัง
สหกรณ์ 

           เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 2.1.1 – 2.1.3 แล้ว หากผู้สนใจจะจัดต้ังสหกรณ์เห็นว่ามี
ความเป็นไปได้ในการขอจดทะเบียนสหกรณ์ จึงดําเนินการในขั้นตอนตามข้อที่ 2.2 ต่อไป 

2.2  การประสานงาน พนักงานราชการซึ่งประสงค์จะจัดต้ังสหกรณ์แต่งต้ังตัวแทนในการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ณ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พ้ืนที่ 2 ในพื้นที่ที่จะจัดต้ังสหกรณ์ 
เพื่อดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

2.2.1 เพื่อดําเนินการประชุมและจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสหกรณ์ 
ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง จากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือนักวิชาการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านสหกรณ์  

2.2.2 ขอคําแนะนําในการจัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
และอื่นๆ 

2.2.3 กําหนดวันประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
ช้ีแจง และแนะนําการดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3  การจัดประชุมพนักงานราชการซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อพิจารณา 
            2.3.1 กําหนดชื่อสหกรณ์ที่จะขอจัดต้ังอย่างน้อย 3 ช่ือ เรียงลําดับตามความต้องการ 

2.3.2 คัดเลือกบุคคลในที่ประชุม จํานวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้แทนเพื่อดําเนินการ 
ขอจดทะเบียนสหกรณ์ เรียกว่า “คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์” แล้วให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์เลือกในระหว่างกันเอง 
เป็นประธาน รองประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก  

2.3.3 เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค์ ประเภทของสหกรณ์ กําหนด 
แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ และร่างข้อบังคับ (เฉพาะส่วนที่สําคัญ) เพื่อให้คณะผู้
จัดต้ังสหกรณ์ใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 
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2.3.4 คณะผู้จัดต้ังจะต้องดําเนินการยื่นเรื่องขอจองชื่อสหกรณ์ ซึ่งสามารถดําเนินการ
ได้ 2 วิธี คือ 

                 (1) จองชื่อสหกรณ์ผ่าน website ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ  
                  (2) แจ้งชื่อสหกรณ์ให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัด เพื่อดําเนินการจองชื่อ
สหกรณ ์

2.4  การประชุมคณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ เพื่อพิจารณา 
             2.4.1 เลือกประเภทสหกรณอ์อมทรัพย์ และกําหนดวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะ
จัดต้ัง  
             2.4.2 จัดทําแผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ ์ 
             2.4.3 จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามใบสมัครที่รวบรวม
ได้ พร้อมทั้งกําหนดรูปแบบการจัดทําทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้น  
             2.4.4 จัดทําร่างข้อบังคับสหกรณ์ 

2.5  การประชุมผูซ้ึ่งจะเปน็สมาชิก เพื่อพิจารณา 
             2.5.1 รับทราบช่ือ การกําหนดประเภท และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ที่คณะผู้
จัดต้ังสหกรณ์เสนอ 
             2.5.2 แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์  
             2.5.3 ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ 

2.6  คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ย่ืนคําขอจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมเอกสารประกอบที่
สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 แห่งท้องที่ที่ต้ังสํานักงานสหกรณ์ ประกอบด้วย 
             2.6.1 คําขอจดทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 2 ชุด 
             2.6.2 สําเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 2 ชุด 
             2.6.3 สําเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 2 ชุด  
             2.6.4 บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จํานวน 2 ชุด  
             2.6.5 แผนดําเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ จํานวน 2 ชุด  
             2.6.6 ข้อบังคับสหกรณ์ จํานวน 4 ชุด 

 หลังจากนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์แล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับ
พนักงานราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สามารถเริ่มดําเนินกิจการของตนได้ตาม
กฎหมาย 
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บทที่ 7 
การลงประชามตโิดยสมาชิก 

 
1. ความเป็นมา 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้รับพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบตั้งแต่ปี 
2547 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มต้นเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของบุคลากรในส่วนราชการต้นสังกัดของ
สหกรณ์ โดยสามารถฝากเงินและสะสมทุนเรือนหุ้นซึ่งจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกับสมาชิก และต่อมา
สหกรณ์ได้มีการให้เงินกู้และให้สวัสดิการแก่สมาชิกสมทบตามความเหมาะสม  
 ต่อมาในปี 2562 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และมีผล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบใน
การนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ การเป็น
กรรมการดําเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์” สหกรณ์จึงต้อง
ระงับสิทธิการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงทําให้สมาชิก
สมทบพนักงานราชการได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถกู้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นและเงินฝากที่ตนมีอยู่
ในสหกรณ์ได้ 
 จึงมีสมาชิกสมทบพนักงานราชการส่วนหนึ่งเรียกร้องให้สหกรณ์ปรับพนักงานราชการมาเป็น
สมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สามารถกู้เงินได้เหมือนเดิมหรือกู้เงินได้เช่นเดียวกับสมาชิกที่กฎหมาย
มิได้ห้ามไว้  
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกพบว่า แม้ว่าการปรับ
พนักงานราชการให้เป็นสมาชิกจะมีทั้งผลดีที่ทําให้พนักงานราชการสามารถกลับมากู้ได้ตามวงเงินกู้เช่นเดิม
และเป็นการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ แต่ในขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบัน 
จึงเป็นการสมควรที่สหกรณ์ต้องกําหนดให้สมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่อแนวทางการบริหารงานและการกําหนดนโยบายที่สําคัญของสหกรณ์ด้วยออกเสียงประชามติ 
 
2. เหตุผลสําคัญในการทําประชามติโดยสมาชิก 
 สําหรับเหตุผลสําคัญในการทําประชามติ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกว่า “เห็นชอบ” 
หรือ “ไม่เห็นชอบ” หากสหกรณ์จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับกําหนดให้สหกรณ์สามารถปรับสมาชิกสมทบที่เป็น
พนักงานราชการเป็น “สมาชิกหลัก” มี ดังนี้ 
 1. เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสหกรณ์ที่จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างสมาชิกสหกรณ์
อย่างถาวรตลอดไป นับตั้งแต่มีการก่อตั้งสหกรณ์เม่ือปี 2521 สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์จึงควรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2521 นับต้ังแต่วันก่อต้ังสหกรณ์ถึง
ปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 43 ข้อบังคับสหกรณ์กําหนดคุณสมบัติของสมาชิกไว้ว่า จะต้องเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา
สังกัดกรมป่าไม้ โดยข้าราชการหรือลูกจ้างประจํามีคุณสมบัติอายุการปฏิบัติราชการที่เหมือนกัน กล่าวคือปฏิบัติ
ราชการได้จนถึงเกษียณอายุ หรืออายุ 60 ปี และเมื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการแล้วจะได้รับเงินบําเหน็จ
บํานาญหรือบําเหน็จรายเดือน ซึ่งหน้าที่การงานมีความมั่นคง  แต่กรณีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ให้รับ
พนักงานราชการเป็นสมาชิกด้วย ทั้ง ๆ ที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากข้าราชการและลูกจ้างประจํา กล่าวคือ 
พนักงานราชการมีระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างสูงสุด 4 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีต่อปี จึง
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เป็นการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ที่เป็นสาระสําคัญเรื่องคุณสมบัติสมาชิกที่แตกต่างจากสมาชิกปัจจุบันเป็นครั้ง
แรกในรอบ 43 ปีนับต้ังแต่มีการจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เป็นต้นมา และในอนาคตโครงสร้าง
สมาชิกของสหกรณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญแบบถาวร โดยจะมีพนักงานราชการเป็นสมาชิกจํานวน
มากที่สุด รองลงมาเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจําน้อยที่สุดตามลําดับ  
 ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกเป็นการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างสมาชิกสหกรณ์ตลอดไป จึงสมควรที่มวลสมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders)โดยตรง จะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนาคตของตนเองและของสหกรณ์ร่วมกัน 
 
 2. เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสหกรณ์ที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์สมาชิกปัจจุบันและ
จะส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดไป สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์จึงควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ต้ังแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2521 คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ได้มีการแก้ไขระเบียบและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์มาแล้วหลายครั้ง แต่
จากอดีตถึงปัจจุบันไม่เคยมีครั้งใดเลยที่การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวจะเป็นการรอนสิทธิ
หรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยมีนายทะเบียนสหกรณ์หรือสภาพ
ทางกฎหมายสหกรณ์บังคับ  
 สําหรับในครั้งนี้หากมีแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกหลัก จากผล
การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบโดยสรุปพบว่า เนื่องจากหากสหกรณ์มีการปรับพนักงานราชการเป็น
สมาชิก ก็ควรปฏิบัติตามหลักความเสมอภาค โดยพนักงานราชการหรือข้าราชการที่เป็นสมาชิกเหมือนกันก็
ต้องได้รับสวัสดิการเหมือนกัน ซึ่งสหกรณ์จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านเงินสวัสดิการให้สอดคล้องกับจํานวนสมาชิก
ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกประมาณ 13,000 คน มี
พนักงานราชการที่เป็นสมาชิกสมทบรอปรับเป็นสมาชิก 14,000 คน และในระยะยาวสหกรณ์คาดว่าจะมี
พนักงานราชการสมัครเข้าเป็นสมาชิกจํานวน 20,000 – 25,000 คน โดยสรุปสหกรณ์จะต้องเพิ่มเงินสวัสดิการ
สมาชิกจากปีละ 35 ล้านบาทเป็นจํานวนอีกกว่า 1 เท่าตัวในระยะยาว ซึ่งการเพิ่มเงินสวัสดิการดังกล่าว 
สหกรณ์มีความจําเป็นต้องจัดสรรกําไรเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกเพิ่มขึ้น จะต้องลดรายการจัดสรรเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืนลง หากลดเงินปันผลเพียงรายการเดียว ซึ่งเป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยตรง 

หากไม่ลดเงินปันผลทั้งหมด โดยลดเงินปันผลลงเพียงเล็กน้อย และใช้วิธีอ่ืน ๆ เพิ่มเติมควบคู่ไปด้วย เช่น ลดเงิน
เฉลี่ยคืน เพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ ลดดอกเบี้ยเงินฝาก หรือปรับลดสวัสดิการสมาชิกปัจจุบันลงครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้ไม่
ต้องเพิ่มเงินสวัสดิการ จะเห็นว่าทุกวิธีดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบัน
ทั้งสิ้น 

 ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก เป็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับสหกรณ์ครั้งแรกที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์สมาชิกปัจจุบันและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดไป 
หากสหกรณ์บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลการแก้ไขกฎหรือระเบียบใดที่มีผลกระทบต่อสมาชิก จะต้อง
ดําเนินการตามหลักการมีส่วนร่วม  จึงสมควรที่มวลสมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders)โดยตรง จะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนาคตของตนเองและของสหกรณ์ร่วมกัน 
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 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสหกรณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการให้
สินเชื่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์จึงควรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
  นับต้ังแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2521 ไม่เคยมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างจํานวนของสมาชิกที่มีผลผูกพันโครงสร้างในการให้สินเชื่อและความเสี่ยงในการให้
สินเชื่อซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงความมั่นคงของสหกรณ์ 
  สําหรับในครั้งนี้หากมีแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกหลัก  แม้ว่า
ในระยะแรกสหกรณ์อาจกําหนดระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยจํานวนเงินกู้ที่ให้กับพนักงานราชการเป็น
สมาชิกน้อยกว่าสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา  แต่หากในระยะยาวแล้วสหกรณ์ควรปฏิบัติตาม
หลักเสมอภาคซึ่งเป็นหลักการสําคัญของสหกรณ์ ดังนั้น สิทธิการกู้เงินของสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการก็ควร
จะเท่ากับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา หากสิทธิกู้แตกต่างกันก็ควรจะแตกต่างด้วยเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์อย่างเดียวกันมิใช่แตกต่างกันจากคุณสมบัติการเป็นพนักงานราชการ อย่างไรก็ตามหากสหกรณ์
ดําเนินการเช่นนั้นย่อมมีความเสี่ยงต่อปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ กรณี
พนักงานราชการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปี หรือลาออกจากงาน เนื่องจากบริษัทประกันคุ้มครองหนี้
ต่าง ๆ จะไม่รับประกันและไม่จ่ายเงินสินไหมทดแทนจากกรณีดังกล่าว ทําให้ผู้ค้ําประกันต้องรับภาระชําระหนี้
แทน และผู้ค้ําประกันซึ่งเป็นพนักงานราชการอาจลาออกจากงานด้วยเช่นกัน ซึ่งหากสหกรณ์ไม่สามารถเก็บ
หนี้จากผู้ค้ําประกันได้ จะทําให้สหกรณ์มีจํานวนหนี้เสียเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทําให้มี
ผลกระทบต่อกําไรและกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์ในที่สุด 
  ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก เป็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับที่มีอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการให้สินเชื่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะ
ยาว จึงสมควรที่มวลสมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) โดยตรง จะต้อง
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอนาคตของตนเองและของสหกรณ์ร่วมกัน 

 
 4. เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสหกรณ์ที่หากแก้ไขแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
สหกรณ์ตลอดไปไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเหมือนเดิมได้อีก สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์จึงควรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
 นับต้ังแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2521 ไม่เคยมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและคุณสมบัติของสมาชิกที่จะมีผลต่อเนื่องระยะยาวตลอดไป 
 สําหรับในครั้งนี้หากมีแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกหลักแล้ว 
หากในอนาคตเกิดผลกระทบไม่ว่าด้านใดก็ตาม สหกรณ์จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับในการ
ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก โดยให้พนักงานราชการกลับมาเป็นสมาชิกสมทบเหมือนเดิม
ได้อีกแล้ว ดังนั้น ในการดําเนินการดังกล่าวจะต้องกระทําด้วยความรอบคอบโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะ
ยาว และสมาชิกควรได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก เป็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับที่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสหกรณ์ตลอดไปไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเหมือนเดิมได้อีก จึงสมควรที่
มวลสมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) โดยตรง จะต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจอนาคตของตนเองและของสหกรณ์ร่วมกัน 
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3. ขั้นตอนการดําเนินการลงประชามติโดยสมาชิก 
1. จัดทําโครงการประชามติ เรื่อง การปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก เสนอต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการ เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก เรื่อง การปรับพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกแก่สมาชิกผ่านสื่อ

ต่าง ๆ ของสหกรณ์  
3. ให้สมาชิกลงประชามติ โปรแกรมระบบการออกเสียงประชามติออนไลน์  
4. สรุปผลการลงประชามติของสมาชิก และแจ้งผลการลงประชามติให้สมาชิกทราบ 
 

4. หลักเกณฑ์และการดําเนินการตามเสียงประชามติ 
 4.1 จํานวนคะแนนเสียงที่ผ่านประชามติ 

 การออกเสียงประชามติ จํานวนคะแนนเสียงที่ผ่านประชามติจะต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบ
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่เริ่มมีการลงประชามติ เช่น วันที่เริ่มมีการลงประชามติมี
สมาชิกจํานวน 13,225 คน จํานวนคะแนนเสียงที่ผ่านประชามติจะต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 
6,613 เสียง เป็นต้น หากมีสมาชิกมาลงคะแนนเสียงประชามติน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดให้ตก
เป็นพับไป 

เหตุผลที่จํานวนคะแนนเสียงที่ผ่านประชามติจะต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เนื่องจากจํานวนคะแนนเสียงดังกล่าวถือได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเสียง
ของส่วนใหญ่ของมวลสมาชิกที่เห็นชอบร่วมกันในการกําหนดนโยบายที่สําคัญของสหกรณ์ รวมทั้งยินยอมและ
ยอมรับทั้งผลดีและผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน อันเป็นการดําเนินการตามหลักประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
 4.2 การดําเนินการตามเสียงประชามติ 
 4.2.1 หากผลการออกเสียงประชามติ มีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดถือว่าผ่านการลงประชามติ สหกรณ์จะดําเนินการร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์เพื่อปรับ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกต่อไปตามความเหมาะสม 
 4.2.2  หากผลการออกเสียงประชามติ มีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบน้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดถือว่าไม่ผ่านการลงประชามติ สหกรณ์จะยุติการดําเนินการเรื่องการปรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการให้เป็นสมาชิกทั้งหมด 
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บทที่ 8 
บทสรุป      

 
1. ความเป็นมาของสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2521 โดยเริ่มจากการรับ
สมาชิกที่เป็นราชการและลูกจ้างประจําสังกัดกรมป่าไม้ ต่อมาจึงเปิดรับสมาชิกจากหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบครั้งแรกเมื่อปี 2547 ได้แก่ 
บุคคลในครอบครัวของสมาชิก และพนักงานในหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ได้แก่ พนักงานราชการ โดยมี
วัตถุประสงค์เริ่มต้นเพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของครอบครัวสมาชิกและบุคลากรของส่วนราชการต้นสังกัด 
โดยสมาชิกสมทบสามารถฝากเงินและสะสมทุนเรือนหุ้นซึ่งจะได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกับสมาชิก ซึ่งทําให้
สหกรณ์สามารถระดมเงินออมเพื่อนําไปหาผลตอบแทนเป็นกําไรกลับคืนสู่สมาชิกและสมาชิกสมทบต่อไป 

2. ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบ (ณ สิงหาคม 2564)  

ประเภท จํานวน หุ้น เงินฝาก หุ้นและเงินฝาก 

คน ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 

1. สมาชิก 13,217 40.44 6,434,792,820.00 79.51 7,073,920,562.62 66.65 13,508,713,382.62 72.21 
2. สมาชิกสมทบ 19,463 59.56 1,658,271,310.00 20.49 3,540,333,225.84 33.35 5,198,604,535.84 27.79 
 2.1 บุคคลในครอบครัว 2,444 7.48 402,312,170.00 4.97 2,646,276,545.34 24.93 3,048,588,715.34 16.30 
 2.2 พนักงานราชการ 14,094 43.13 1,124,851,850.00 13.90 490,834,846.12 4.62 1,615,686,696.12 8.64 
 2.3 พนักงานจ้างเหมา 2,925 8.95 131,107,290.00 1.62 403,221,834.38 3.80 534,329,124.38 2.86 

รวม 32,680 100.00 8,093,064,130.00 100.00 10,614,253,788.46 100.00 18,707,317,918.46 100.00 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หรือแหล่งทุนดําเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุน
เรือนหุ้นและเงินฝากจากสมาชิก และทุนเรือนหุ้นและเงินฝากส่วนใหญ่จากสมาชิกถึงร้อยละ 72.21 อันดับที่
สองมาจากครอบครัวสมาชิกร้อยละ 16.30 รวมเงินทุนดําเนินงานของสหกรณ์มาจากการออมของสมาชิกและ
บุคคลในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 88.51  มาจากพนักงานราชการร้อยละ 8.64 และมาจากพนักงานจ้างเหมา
บริการร้อยละ 2.86 

3. จํานวนเงินให้กู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ (ณ 31 มีนาคม 2564) 

รายการ 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ เงินกู้ 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 
1. สมาชิก  13,273 40.55 7,997,629,001.99 94.61 
2. สมาชิกสมทบ  19,463 59.45 455,690,037.40 5.39 
 2.1 พนักงานราชการ 14,136 43.18 434,283,451.63 5.14 
 2.2 พนักงานจ้างเหมา/อื่นๆ 2,921 8.92 6,424,134.20 0.07 
 2.3 บุคคลในครอบครัว 2,406 7.35 14,982,451.57 0.18 

รวม 32,736 100.00 8,453,319,039.39 100.00 
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 จากตารางจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันสหกรณ์ให้เงินกู้ส่วนใหญ่แก่สมาชิกเป็นเงินจํานวนประมาณ 
8,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของจํานวนเงินให้กู้ทั้งหมด สําหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงาน
ราชการสหกรณ์ให้เงินกู้เป็นจํานวนเงิน 434 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของจํานวนเงินให้กู้ทั้งหมด 
  
4. จํานวนพนักงานราชการที่จะปรับเป็นสมาชิกหลัก 
 ในการปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกนั้น สหกรณ์ได้พิจารณาถึงความมั่นคงในหน้าที่การ
งานของพนักงานราชการเป็นหลัก โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์เบ้ืองต้นให้สมาชิกสมทบพนักงานราชการที่มีอายุ
การเป็นสมาชิกครบ 8 ปี มีสิทธิในการปรับมาเป็นสมาชิกหลักได้ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มจะมีจํานวน
พนักงานราชการปรับเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
 4.1 ในปีที่ 1 จะมีพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิกจํานวน 8,443 คน  
 4.2 ในปีที่ 7 จะมีพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิกจํานวน 13,366 คน ซึ่งจะมีจํานวน
เท่ากับจํานวนสมาชิกในปัจจุบัน  
 4.3 ต้ังแต่ปีที่ 8 เป็นต้นไป สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการจะมีจํานวนมากกว่าสมาชิกปัจจุบัน  
 4.4 ในระยะยาวคาดว่าจะมีพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิกมากถึงจํานวน 20,000 – 
25,000 คน  
 
5. ผลดีจากการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก 
 5.1 เป็นการปฏิบัติตามอุดมการณ์สหกรณ์ คือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคคลากรใน
องค์กร 
 5.2 เป็นการช่วยเหลือพนักงานราชการให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ และได้รับสวัสดิการตามความ
เหมาะสม 
 5.3 ทําให้สหกรณ์มีจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น เป็นการพัฒนากิจการของสหกรณ์จากการปล่อย
สินเชื่อให้แก่สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ ภายใต้เงื่อนไขการขยายวงเงินการตรวจสอบเครดิตบูโร และ
สหกรณ์จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการให้สินเชื่อ 
 5.4 เพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ เนื่องจากหากสหกรณ์ให้เงินกู้แก่พนักงานราชการจะได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงว่าการลงทุนภายนอกโดยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่นําปัจจัยค่าใช้จ่ายในการ
จ่ายเงินสวัสดิการให้พนักงานราชการที่เพิ่มขึ้นมาพิจารณา เพราะหากนําปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาแล้ว ใน
ระยะยาวสหกรณ์จะขาดทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสหกรณ์จะต้องจ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ
เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนเงินมากกว่ากําไรที่ได้รับเพิ่มขึ้น 
 
6. ผลเสยีหรือผลกระทบจากการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเปน็สมาชิกหลัก 
 6.1 ผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกทุก
คนมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความมั่นคงในหน้าที่การ
งาน เนื่องจากสมาชิกปัจจุบันเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํามีการจ้างงานถึงเกษียณอายุราชการหรืออายุ 60 
ปี และเมื่อเกษียณแล้วได้รับเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน สหกรณ์ยังสามารถหักชําระหนี้จาก
หน่วยงานต้นสังกัดได้ แต่หากสหกรณ์ปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกแล้ว  พนักงานราชการมีการจ้างงานตาม
สัญญาจ้าง 4 ปี ซึ่งเมื่อครบกําหนดตามสัญญาจ้างงานแล้วอาจไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง และพนักงานราชการ
จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีหากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปีก็จะถูกเลิกจ้าง นอกจากนี้
การจ้างพนักงานราชการยังขึ้นอยู่กับนโยบายและงบประมาณของส่วนราชการ ซึ่งอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือ
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ลดลงได้ ดังนั้น หากปรับพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิกในระยะยาวสหกรณ์จะมีสมาชิกที่เป็นพนักงาน
ราชการมากกว่าข้าราชการและลูกจ้างประจํา เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่สมาชิกทุกคนมีความมั่นคงในหน้าที่การงานถึงเกษียณอายุ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานตามระยะเวลาสัญญาจ้างซึ่งขาดความมั่นคงในหน้าที่การงาน ซึ่งถือว่าเป็นการละทิ้งจุดแข็งที่
สําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนราชการอันจะส่งผลกระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ต่อไปใน
อนาคต 

6.2  ผลกระทบด้านภาระการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็นจํานวนมากเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักความเสมอภาค 
  หากสหกรณ์ปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกแล้ว จะทําให้สหกรณ์ต้องจ่ายเงิน
สวัสดิการให้แก่สมาชิกเดิมและพนักงานราชการเมื่อปรับมาเป็นสมาชิก ดังนี้ 
 
ประมาณการจ่ายเงนิสวสัดกิารสมาชิกและพนักงานราชการเมื่อปรบัมาเปน็สมาชิก 

ปีที่ พ.ศ. 
สมาชิก พนักงานราชการ รวม 

จํานวน  
(คน) 

จ่ายสวัสดิการ 
(บาท) 

จํานวน  
(คน) 

จ่ายสวัสดิการ 
(บาท) 

จํานวน  
(คน) 

จ่ายสวัสดิการ 
(บาท) 

1 2565 13,167 34,482,450 8,443 10,364,950 21,610 44,847,400 
2 2566 13,131 35,778,500 9,489 13,309,750 22,620 49,088,250 
3 2567 13,096 37,609,850 10,397 14,392,650 23,493 52,002,500 
4 2568 13,052 40,997,650 11,458 15,567,300 24,510 56,564,950 
5 2569 12,983 43,385,900 12,145 16,484,600 25,128 59,870,500 
6 2570 12,893 45,202,800 12,800 17,288,900 25,693 62,491,700 
7 2571 12,783 44,470,100 13,366 18,030,150 26,149 62,500,250 
8 2572 12,686 47,104,050 14,612 19,262,250 27,298 66,366,300 
9 2573 12,558 47,857,500 15,162 20,128,450 27,720 67,985,950 
10 2574 12,422 47,819,150 15,712 20,818,750 28,134 68,637,900 
11 2575 12,285 49,496,650 16,262 64,620,000 28,547 114,116,650 
12 2576 12,122 48,040,650 16,812 35,256,200 28,934 83,296,850 
13 2577 11,974 50,322,500 17,362 37,288,400 29,336 87,610,900 
14 2578 11,792 50,013,500 17,912 40,460,650 29,704 90,474,150 
15 2579 11,606 56,648,600 18,462 40,272,850 30,068 96,921,450 
16 2580 11,329 58,184,300 19,012 41,953,350 30,341 100,137,650 
17 2581 11,024 64,165,750 19,562 42,491,300 30,586 106,657,050 
18 2582 10,629 67,735,100 20,112 43,699,200 30,741 111,434,300 
19 2583 10,172 76,682,900 20,662 43,164,300 30,834 119,847,200 
20 2584 9,583 82,349,050 21,212 59,578,300 30,795 141,927,350 

 จากตารางสรุปได้ดังนี้ 
  1. สําหรับสมาชิกเดิม ปัจจุบัน (ปี 2565) สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเป็นเงิน
ประมาณ 34 ล้านบาท และในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น
เงินประมาณ 82 ล้านบาท แม้ว่าสหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกมากขึ้น แต่ในภาพรวมสินทรัพย์และ
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กําไรเพิ่มขึ้น สหกรณ์จึงยังคงสามารถจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ โดยที่อาจจะกระทบต่อเงินปันผลบ้าง
เล็กน้อย 
 2. สําหรับพนักงานราชการ หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกในปีแรก (ปี 2565) 
สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการเป็นเงินประมาณ 10 ล้านบาท และในระยะเวลา 20 ปี
ข้างหน้า สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการเป็นเงินประมาณปีละ 59 ล้านบาท 
 3. สําหรับสมาชิกเดิมและพนักงานราชการ หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกในปี
แรก (ปี 2565) สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเดิมและพนักงานราชการเป็นเงินประมาณ 44 ล้านบาท 
และในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเดิมและพนักงานราชการเป็นเงิน
ประมาณ 141 ล้านบาท 
 4. สรุปได้ว่าหากสหกรณ์ต้องจ่ายเงินสวัสดิการให้กับทั้งสมาชิกเดิมและสมาชิกที่ปรับจาก
พนักงานราชการแล้ว สหกรณ์ต้องมีภาระจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิกในระยะเวลา 20 
ปีข้างหน้าเป็นเงินจํานวนมาก และจะเป็นภาระที่ย่ิงใหญ่ของสหกรณ์ในการหารายได้เพื่อจัดสรรเป็นทุน
สวัสดิการสมาชิกให้เพียงพอสําหรับการจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งหมด  
 5. หากจะลดผลกระทบโดยปรับลดการจ่ายสวัสดิการหรือปรับเกณฑ์การจ่ายให้เป็นไป
ตามอายุการเป็นสมาชิกหรือลดจํานวนเงินที่จะจ่ายสวัสดิการแต่ละประเภทลงครึ่งหนึ่ง ก็จะมีผลกระทบใหม่
เกิดขึ้น โดยจะเป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเดิมจากเดิมที่ได้รับเต็มเป็นได้รับสวัสดิการตามอายุ
การเป็นสมาชิกหรือได้รับลดลงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวตามหลักเสมอภาค ซึ่งการลดสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใน
ปัจจุบัน 
 

6.3  ผลกระทบด้านการเพิ่มความไม่เป็นธรรมและเพิ่มความเหลี่อมล้ําในการจ่ายเงิน
สวัสดิการสมาชิก 

 หากสหกรณ์ปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะต้องจ่ายเงินสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกและสมาชกิสมทบซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว ดังนี้ 

 
ตารางการจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบกลุม่ต่าง ๆ  ต่อกําไรของสหกรณ์ (หักต้นทุนการเงินแล้ว) 
กําหนดใหพ้นกังานราชการกู้เงินจํานวนสงูสุด 430,000 บาท (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 64) 

รายการ จํานวน 
(คน) 

สวัสดิการ 
(ต่อคน) 

กําไรเฉลี่ยต่อคน (บาท) สวัสดิการ/กําไร 
(ต่อคน) จากการการ

ให้เงนิกู้ 
จากนําเงินฝาก

ไปลงทนุ 
รวม 

สมาชิก 13,273 2,227.76 10,424.09 6,430.26 16,854.35 13.22% 
พนักงานราชการ(ก่อนปรับ) 

14,136 
332.68 531.49 560.79 1,092.28 30.46% 

พนักงานราชการ(หลังปรับ) 2,227.76 1,689.97 560.79 2,250.76 98.98% 
บุคคลในครอบครัว 2,406 332.68 107.73 13,386.82 13,494.55 2.47% 

   
  จากตารางสรุปได้ดังนี้ 

  1. สําหรับสมาชิกเดิม สหกรณ์จ่ายสวัสดิการเฉลี่ยคนละ 2,227.76 บาท โดยท่ีสหกรณ์
ได้รับผลกําไรจากการให้เงินกู้และนําเงินฝากไปลงทุนรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยคนละ 16,854.35 บาท หรือคิดเป็นการ
จ่ายสวัสดิการต่อกําไรร้อยละ 13.22  
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  2. สําหรับพนักงานราชการก่อนปรับมาเป็นสมาชิก สหกรณ์จ่ายสวัสดิการเฉลี่ยคนละ 
332.68 บาท โดยท่ีสหกรณ์ได้รับผลกําไรจากการให้เงินกู้และนําเงินฝากไปลงทุนรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยคนละ 
1,092.28 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายสวัสดิการต่อกําไรร้อยละ 30.46 
  3. สําหรับพนักงานราชการหากปรับมาเป็นสมาชิก สหกรณ์จะต้องจ่ายสวัสดิการเท่ากับ
สมาชิกเดิมเฉลี่ยคนละ 2,227.76 บาท โดยที่สหกรณ์ได้รับผลกําไรจากการให้เงินกู้สูงสุด (เฉลี่ยคนละ 
430,000 บาท) และนําเงินฝากไปลงทุนรวมทั้งสิ้นเฉลี่ยคนละ 2,250.76 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายสวัสดิการ
ต่อกําไรร้อยละ 98.98  
  4. สรุปได้ว่า หากปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกจะยิ่งเป็นการเพิ่มความไม่เป็น
ธรรมและเพิ่มความเหลี่อมล้ําด้านการจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิก และสมาชิกสมทบกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
โดยที่สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการต่อกําไรให้แก่พนักงานราชการในสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 98.98 และจ่ายให้
สมาชิกเดิมร้อยละ 13.22 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ห่างกันมาก และจ่ายสวัสดิการให้แก่ครอบครัวสมาชิกน้อยที่สุดร้อย
ละ 2.47 
 

6.4  ผลกระทบด้านความเสี่ยงในการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ 
 1. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงมาก หากเพิ่มวงเงินกู้ให้พนักงานราชการเพื่อให้มีรายได้
เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการเช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน หากสหกรณ์ต้องการหารายได้จากพนักงาน
ราชการเพื่อให้รายได้เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการ สหกรณ์จะต้องให้เงินกู้โดยเฉลี่ยเท่ากับสมาชิกปัจจุบัน
เฉลี่ยประมาณคนละ 800,000 บาท ซึ่งวงเงินกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่งสําหรับพนักงานราชการ 
เนื่องจากเกินความสามารถในการชําระหนี้ เพราะหากผ่อนชําระไม่เกิน 48 งวด จําต้องผ่อนชําระเดือนละ
ประมาณ 18,600 บาท ซึ่งเกินกว่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานราชการ หากสหกรณ์เพิ่มวงเงินกู้ให้กับพนักงาน
ราชการจํานวนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว 
 2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูง หากเพิ่มวงเงินกู้ให้พนักงานราชการเพื่อให้มีรายได้
เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการโดยไม่ขาดทุน (โดยกําไรของสหกรณ์ทั้งหมดมาจากสมาชิกเดิม) หาก
สหกรณ์ต้องการหารายได้จากพนักงานราชการเพื่อให้รายได้จากการให้เงินกู้เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการ
โดยที่ไม่ขาดทุน สหกรณ์จะต้องให้เงินกู้แก่พนักงานราชการเฉลี่ยคนละประมาณ 432,000 บาท และต้อง
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การตรวจสอบเครดิตบูโรจาก 100,000 บาท เป็น 400,000 บาท ก็อาจมีแนวโน้มทํา
ให้พนักงานราชการขอกู้เงินจํานวน 400,000 บาท จํานวนมากขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่สหกรณ์ต้องการ 
แต่สหกรณ์จะต้องยอมรับความเสี่ยงในการให้สินเชื่อทั้งหมด โดยที่ไม่ทราบความสามารถในการชําระหนี้ที่
แท้จริงของพนักงานราชการและไม่ทราบว่าพนักงานราชการจะลาออกจากงานหรือไม่เมื่อใด 
  3. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงมาก หากเพิ่มวงเงินกู้ เนื่องจากบริษัทประกันคุ้มครอง
หนี้ไม่รับประกันหนี้เสียกรณีพนักงานราชการลาออกจากงานหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปี ปกติ
การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการจะต้องมีการทําประกันหนี้เพื่อลดความเสี่ยง โดยสหกรณ์จัดให้มีการประกัน
คุ้มครองผู้ค้ําประกัน เพื่อให้บริษัทจ่ายสินไหมให้สหกรณ์ตามจํานวนหนี้คงเหลือ ซึ่งบริษัทประกันจะรับประกัน
ในกรณีพนักงานราชการถูกให้ออกหรือถูกไล่ออกจากงาน แต่ขณะนี้ยังไม่มีบริษัทประกันฯ บริษัทใดรับทํา
ประกันคุ้มครองหนี้กรณีพนักงานราชการลาออกจากงาน และพนักงานราชการถูกให้ออกจากงานกรณีไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินประจําปี 
 4. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูงมาก หากเพิ่มวงเงินกู้เนื่องจากพนักงานราชการเรียกร้อง
ขอเพิ่มวงเงินกู้ให้มีสิทธิเท่ากับสมาชิกปัจจุบัน โดยหลักเกณฑ์ตามระเบียบการให้เงินกู้ สิทธิวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับ
เงินเดือน รายได้คงเหลือ และอายุงานคงเหลือ อย่างไรหากพนักงานราชการเรียกร้องให้สหกรณ์กําหนด



 88 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับสมาชิกทุกคนโดยเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามความเสมอ
ภาค สหกรณ์ก็ต้องขยายวงเงินกู้เพื่อให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาคของสมาชิก แต่สหกรณ์ไม่มีหลักประกัน
ใด ๆ หากพนักงานราชการลาออกจากงานและขาดการติดต่อกับสหกรณ์ 
 5. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อสูง หากเพิ่มวงเงินกู้เนื่องจากจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงาน
ราชการลาออกจากงานเพื่อหางานใหม่ซึ่งจะได้รับเงินเดือนเต็ม และสหกรณ์ไม่มีวิธีป้องกันให้พนักงาน
ราชการลาออกจากงาน ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 42/1 กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการจะต้องหักเงิน ณ ที่
จ่ายให้กับสหกรณ์หากสมาชิกมีหนี้หรือภาระผูกพันกับสหกรณ์ นั่นหมายความว่าสหกรณ์จะไม่มีหนี้เสียในการ
ปล่อยเงินกู้ให้แก่พนักงานราชการแต่อย่างใดหากพนักงานราชการยังคงปฏิบัติราชการหรือได้รับการต่อสัญญา
จ้าง หากสหกรณ์เพิ่มวงเงินกู้ให้กับพนักงานราชการเพื่อหารายได้ให้คุ้มค่ากับการจ่ายเงินสวัสดิการ จะทําให้
พนักงานราชการถูกหักหนี้รายเดือนเป็นจํานวนเงินสูงขึ้นและมีเงินเดือนคงเหลือน้อยลง หากพนักงานราชการ
เห็นว่าประสบความยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันและจะเป็นแรงจูงใจให้ลาออกเพื่อหางานใหม่ในภาค
ส่วนอื่น แม้อาจจะได้รับเงินเดือนน้อยกว่า แต่ก็ไม่ต้องหักหนี้ของสหกรณ์ สหกรณ์ก็จะไม่สามารถหักเงิน ณ ที่
จ่ายจากพนักงานราชการคนดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ได้อีกต่อไปทําให้สหกรณ์เกิดหนี้เสียทันที ซึ่งสหกรณ์ก็ยังไม่มี
วิธีป้องกันมิให้พนักงานราชการลาออกจนกว่าจะชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแต่อย่างใด 
 
 6.5   ผลกระทบต่อเงินปันผลของสมาชิกที่ต้องปรับลดลง เพื่อนําผลกําไรไปเพิ่มทุนสวัสดิการให้
พนักงานราชการ 
  หากปรับพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิก สหกรณ์ต้องลดอัตราเงินปันผลเพื่อนําไป
จัดสรรเป็นเงินสวัสดิการให้กับพนักงานราชการที่เข้ามาเป็นสมาชิก ดังนี้ 

1. ในปีที่ 1 – 5 เงินปันผลจะลดลง 0.09 – 0.15 บาท  
2. ในปีที่ 6 – 10 เงินปันผลจะลดลง 0.16 – 0.19 บาท  
3. ในปีที่ 11 – 20 เงินปันผลจะลดลง 0.36 – 0.70 บาท 

 ทั้งนี้ หากสหกรณ์ต้องการลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการปรับลดเงินปันผล โดยลดเงิน
ปันผลเล็กน้อย สหกรณ์จะต้องมีการปรับลดสวัสดิการทุกประเภทลง ซึ่งเป็นการลดผลกระทบด้านหนึ่งแต่ทํา
ให้เกิดผลกระทบด้านใหม่ขึ้น สหกรณ์จึงจะต้องสอบถามความเห็นจากสมาชิกหรือให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาว่าเห็นด้วยและยินยอมลดสวัสดิการของตนเองหรือไม่อย่างไร 

 
6.6 ผลกระทบด้านการจัดกลุ่มสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิกและการบริหารสหกรณ์ 

 1. ผลกระทบต่อการเพิ่มจํานวนผู้แทนสมาชิกและค่าใช้จ่ายการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
ผลกระทบต่อการกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนสมาชิก โดยจะมีผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นในปี
แรกจากเดิม 297 คน เป็น 466 คน และจะเพิ่มจํานวนขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อจํานวนผู้แทนสมาชิกมากขึ้นสหกรณ์
จะต้องหาสถานที่รองรับในการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปีก็จะเพิ่มสูงขึ้น 
 2. ผลกระทบต่อการกําหนดสัดส่วนผู้แทนสมาชิกต่อสมาชิกทั้งหมด หากสหกรณ์
กําหนดผู้แทนสมาชิกทั้งหมดไม่เกิน 300 คน จะทําให้การจัดกลุ่มสมาชิกและการกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิก
ในแต่ละกลุ่มมีความยุ่งยาก และอาจไม่สามารถดําเนินการได้ในทางปฏิบัติ 
 3. ผลกระทบต่อการกําหนดสัดส่วนจํานวนผู้แทนสมาชิกจากสมาชิกปัจจุบันและจาก
พนักงานราชการ จากผลกระทบข้อ 1 และข้อ 2 ซึ่งยังไม่มีความชัดเจน ทําให้ยากต่อการกําหนดสัดส่วน
จํานวนผู้แทนสมาชิกจากสมาชิกปัจจุบันและจากพนักงานราชการ 
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 4. ผลกระทบต่อการกําหนดสัดส่วนจํานวนคณะกรรมการดําเนินการจากสมาชิกปัจจุบัน
และจากพนักงานราชการ ในอนาคตหากพนักงานราชการได้รับเลือกต้ังเข้ามาเป็นกรรมการดําเนินการเกินกว่า
ก่ึงหนึ่ง อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงสิทธิต่าง ๆ ของสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการเพื่อให้เท่าเทียมกับสมาชิกที่
เป็นข้าราชการโดยใช้นโยบายประชานิยม เช่น สิทธิการกู้เงินให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อการบริหารจัดการสหกรณ์
และความมั่นคงของสหกรณ์ในอนาคต 
 
7. แนวทางอื่น ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบพนักงานราชการ  
 7.1 แนวทางการเสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สมาชิกสมทบ
สามารถกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ได้ 
 7.2 แนวทางการสนับสนุนให้พนักงานราชการจัดต้ังสหกรณ์ใหม่สําหรับพนักงานราชการ
โดยเฉพาะ 
 
8. การลงประชามติโดยสมาชิก 
 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกพบว่า แม้ว่าการปรับ
พนักงานราชการให้เป็นสมาชิกจะมีทั้งผลดีที่ทําให้พนักงานราชการสามารถกลับมากู้ได้ตามวงเงินกู้เช่นเดิม
และเป็นการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ แต่ในขณะเดียวกันยังส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบัน 
จึงเป็นการสมควรที่สหกรณ์ต้องกําหนดให้สมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ได้มีโอกาส มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่อแนวทางการบริหารงานและการกําหนดนโยบายที่สําคัญของสหกรณ์ด้วยออกเสียงประชามติ 
 8.1 เหตุผลสําคัญในการทําประชามติโดยสมาชิก 

1. เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสหกรณ์ที่จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างสมาชิกสหกรณ์
อย่างถาวรตลอดไป นับต้ังแต่มีการก่อต้ังสหกรณ์เมื่อปี 2521 สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์จึงควรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 
 2. เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสหกรณ์ที่กระทบต่อสิทธิประโยชน์สมาชิกปัจจุบันและ
จะส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดไป สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์จึงควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสหกรณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการให้
สินเชื่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์จึงควรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 
 4. เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสหกรณ์ที่หากแก้ไขแล้ว จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
สหกรณ์ตลอดไปไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเหมือนเดิมได้อีก สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์จึงควรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ 
 8.2 หลักเกณฑ์และการดําเนินการตามเสียงประชามติ 

 1. จํานวนคะแนนเสียงที่ผ่านประชามติ ต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นชอบมากกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่เริ่มลงมีการลงประชามติ  

 2. การดําเนินการตามเสียงประชามติ 
   1) หากผ่านการลงประชามติ สหกรณ์จะเสนอที่ประใหญ่แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สหกรณ์เพื่อปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกต่อไปตามความเหมาะสม 
   2) หากไม่ผ่านการลงประชามติ สหกรณ์จะยุติการดําเนินการเรื่องการปรับสมาชิก
สมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกทั้งหมด 
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ข้อคิดเห็น 
คณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณอ์อมทรพัย์กรมป่าไม ้จาํกัด 
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แต่..คําตอบสุดท้าย อยูท่ี่มวลสมาชิกทุกท่าน 
จากการศึกษารายงานฉบับนี้โดยละเอียด ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง ทําให้กระผมได้ข้อสรุปว่า 

“ไม่เห็นชอบ” ในการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ให้ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 

ความเป็นมาในเรื่องนี้เป็นอย่างไร ทําไมจึงไม่เห็นด้วยในการปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก มี
วิธีอ่ืนแนวทางอื่นที่ดีกว่าในการช่วยเหลือพนักงานราชการให้สามารถกู้เงินได้หรือไม่อย่างไร และทําไม
ต้องให้สมาชิกแสดงประชามติ สรุปสาระสําคัญจากรายงานศึกษาความเป็นไปได้ฯ และข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ได้ ดังนี้ 

 

1. ความเป็นมาในการรบัพนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบ 
 1.1 สหกรณ์เปิดรับ”พนักงานราชการ”เป็น “สมาชิกสมทบ” และให้กู้เงิน ปี 2547 เมื่อส่วน
ราชการเปิดรับพนักงานราชการเข้ามาปฏิบัติงานในสังกัดมากขึ้น โดยมีสัญญาจ้างสูงสุดไม่เกิน 4 ปีและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีต่อปี จากคุณสมบัติในเรื่องอายุการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่แตกต่าง
ไปจากข้าราชการและลูกจ้างประจําที่มิได้ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปีและมี
บําเหน็จบํานาญ สหกรณ์จึงมิได้รับเป็น “สมาชิก” แต่ให้รับพนักงานราชการเป็น “สมาชิกสมทบ” และ
ให้กู้เงินได้ตามความเหมาะสม โดยวงเงินกู้สูงสุดตามระเบียบได้ไม่เกิน 400,000 บาท  

 1.2 ข้อมูลที่ผ่านมาพนักงานราชการร้อยละ 98 กู้เงินไม่เกิน 1 แสนบาท แม้ว่าสหกรณ์จะให้
พนักงานราชการกู้สูงสุดถึง 4 แสนบาท แต่จากการศึกษาของสหกรณ์พบว่ามีพนักงานราชการถึงร้อยละ 
98 ที่กู้เงินไม่เกิน 1 แสนบาท เนื่องจากสหกรณ์กําหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้หากกู้เงินเกินกว่า 1 แสน
บาทจะต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิตจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด (เครดิตบูโร) ทําให้พนักงาน
ราชการส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 ย่ืนคําขอกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท โดยมิต้องตรวจเครดิตบูโร ส่วนร้อยละ 5 
ที่ย่ืนคําขอกู้เกินกว่า 1 แสนบาทตรวจเครดิตบูโรผ่านเพียงร้อยละ 2 ทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความ
เสี่ยงในการให้สินเชื่อแก่พนักงานราชการของสหกรณ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

ในการปรบัสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 

โดยเห็นควรสนับสนนุการจดัต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 
นายวิชติ สนธิวณิช 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

ไม่เห็นชอบ 
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2. กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่ห้ามสมาชิกสมทบกู้เกินกว่าหุ้นและเงินฝาก 
 ต่อมาพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เป็นต้นมา “ห้ามมิให้สมาชิกสมทบกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์” 
ทําให้การให้เงินกู้แก่พนักงานราชการที่เป็นสมาชิกสมทบมาเป็นระยะเวลานานต้องถูกระงับไปอย่างน่า
เสียดาย ทั้งนี้ สหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

3. ศึกษาความเป็นไปได้ฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพนักงานราชการ 
 คณะกรรมการดําเนินการจึงได้ดําเนินการเพื่อศึกษาแนวทาง ในการช่วยเหลือพนักงาน
ราชการให้สามารถมีสิทธิกู้ได้  โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและจัดทํารายงานการศึกษาความเป็นไปได้
การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก และแนวทางศึกษาอ่ืน ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบ สรุป
แนวทางหลักในการช่วยเหลือพนักงานราชการได้ 2 แนวทาง ดังนี้ 

 3.1 แนวทางที่ 1 การปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก เนื่องจากหากปรับพนักงานราชการ
จาก “สมาชิกสมทบ” เป็น “สมาชิก” แล้ว พนักงานราชการที่เข้ามาเป็นสมาชิกสามารถกู้เกินกว่าเงิน
ฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองได้ทันทีโดยไม่ขัดกฎหมายสหกรณ์ แต่แนวทางนี้ต้องแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์โดยให้ที่ประชุมใหญ่เห็นชอบ แต่ที่สําคัญก็คือจากการศึกษาพบว่า แนวทางนี้มีทั้งผลดีและ
ผลกระทบต่ออนาคตของสหกรณ์และสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบันต้องถูกปรับลดลง จึงต้องพิจารณา
ด้วยความรอบคอบ  
 3.2 แนวทางที่ 2 จัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่สําหรับพนักงานราชการ แนวทางนี้ก็สามารถ
ช่วยเหลือให้พนักงานกู้เงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองได้ทันทีเช่นเดียวกัน โดยจัดต้ัง 
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” บริหารโดย
พนักงานราชการเพื่อพนักงานราชการ ซึ่งในอนาคตจะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเป็นพนักงาน
ราชการกว่า 30,000 คน และยังสามารถกําหนดระเบียบสวัสดิการให้แก่พนักงานราชการได้ตามความ
เหมาะสม  
 

4. ทําไมจึง “ไม่เห็นด้วย” กับแนวทางที่ 1 การปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก   
 แม้ว่าการช่วยเหลือพนักงานราชการในแนวทางที่ 1 โดยการปรับพนักงานราชการเป็น 
“สมาชิก” จะมีผลดีในการทําให้พนักงานราชการมีสิทธิกู้ได้เช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบันโดยไม่ขัดกฎหมาย
สหกรณ์ และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของบุคลากรในองค์กร 

 แต่จากการศึกษาพบว่า แนวทางนี้อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและความมั่นคงของสหกรณ์ใน
ระยะยาว และกระทบต่อสิทธิประโยชน์โดยตรงของสมาชิกปัจจุบันที่จะต้องถูกปรับลงลด และประเด็น 
อ่ืน ๆ ที่ควรพิจารณาให้รอบคอบ สรุปได้ ดังนี้ 

 4.1 ผลกระทบเป็นการทําลายจุดแข็งความมั่นคงด้าน “โครงสร้างสมาชิก” ตลอดระยะเวลา
กว่า 43 ปี จุดแข็งที่สําคัญประการหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด คือ “โครงสร้างสมาชิกที่
มีความมั่นคง” เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนราชการต่าง ๆ ทุกสหกรณ์ เนื่องจากข้อบังคับ
สหกรณ์กําหนดให้รับ “สมาชิก” เฉพาะ “ข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา” ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมือนกันคือ
ปฏิบัติงานได้จนถึงเกษียณอายุราชการหรืออายุ 60 ปี ทําให้สหกรณ์ไม่มีหนี้เสีย มีความมั่นคงและเติบโต
ก้าวหน้ามาเป็นลําดับ 



 
93 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

 หากสหกรณ์ปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิก
ครั้งใหญ่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ “สมาชิกทุกคน” มีความมั่นคงในหน้าที่การงานถึงเกษียณอายุราชการ 
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ “สมาชิกส่วนใหญ่” ปฏิบัติงานตามระยะเวลาสัญญาจ้างชั่วคราวซึ่งขาดความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน ถือได้ว่าเป็นการละทิ้งจุดแข็งที่สําคัญของสหกรณ์อันจะส่งผลกระทบต่อฐานะและ
ความมั่นคงของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต 
 ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจําทั้งสิ้นประมาณ 13,000 คน  
หากอัตรากําลังพนักงานราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเพียงไม่เกิน 3,000 คน 
และสหกรณ์รับเป็นสมาชิก แม้จะมีผลกระทบต่อสมาชิกปัจจุบันแต่อาจเป็นผลกระทบที่ยอมรับได้ แต่จาก
การศึกษาพบว่าอัตรากําลังพนักงานราชการทั้งหมดมีประมาณ 30,000 คน ดังนั้น ในระยะยาวหาก
ข้อบังคับสหกรณ์กําหนดให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกหลักได้  ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
สมาชิก เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ “สมาชิกส่วนใหญ่”ขาดความมั่นคงในหน้าที่การงาน ซึ่งย่อมจะทําให้
ฐานะสหกรณ์อ่อนแอลงไปในระยะยาว 
 4.2 ผลกระทบด้านภาระการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็นจํานวนมากเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
ความเสมอภาค หากปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักแล้ว จะต้องได้รับสวัสดิการ
ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม “หลักความเสมอภาค”
ของสมาชิก ตามหลักการสหกรณ์ 
 ตามรายงานฯปัจจุบันสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 34 ล้าน
บาท และในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะไม่มีการปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก สหกรณ์จะต้อง
จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณปีละ 82 ล้านบาท แม้ว่าสหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการ
ให้กับสมาชิกมากขึ้นและจํานวนสมาชิกลดลง แต่ในภาพรวมที่สหกรณ์มีสินทรัพย์รวมและกําไรที่
เพิ่มขึ้น จึงทําให้สหกรณ์ยังคงมีศักยภาพในการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ 
 แต่หากมีการปรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกในปีแรก ๆ สหกรณ์ต้องจ่ายเงิน
สวัสดิการให้แก่สมาชิกเดิมและพนักงานราชการเป็นเงินประมาณ 44 ล้านบาท และในระยะเวลา 20 ปี
ข้างหน้า สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเป็นเงินประมาณปีละ 141 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นภาระที่ย่ิงใหญ่ของ
สหกรณ์ในการหารายได้เพื่อจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกให้เพียงพอสําหรับการจ่ายสวัสดิการให้กับ
สมาชิกทั้งหมด  

 หากสหกรณ์ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการโดย การปรับลดจํานวนเงินสวัสดิการ 
แต่ละประเภทให้น้อยลง หรือ กําหนดหลักเกณฑ์ใหม่จ่ายตามจํานวนปีอายุการเป็นสมาชิก ก็จะเป็นการ
กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบันที่จะได้รับสวัสดิการลดลงตามไปด้วย เป็นการลดผลกระทบ
ด้านหนึ่งแต่ทําให้เกิดผลกระทบด้านใหม่ขึ้น  
 4.3 ผลกระทบด้านความเสี่ยงในการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการ หากปรับพนักงานราชการ
มาเป็นสมาชิก สหกรณ์อาจต้องเพิ่มวงเงินกู้ให้แก่พนักงานราชการโดยอาจไม่มีการตรวจเครดิตบูโรเพื่อ
เป็นมาตรฐานเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน แม้ว่าสหกรณ์อาจมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่จะมีความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
สูงขึ้นตามไปด้วย ดังนี้ 
 หากเพิ่มวงเงินกู้ให้พนักงานราชการเพื่อให้มีรายได้เหมาะสมกับการจ่ายเงินสวัสดิการ
เช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบัน โดยไม่ต้องนํารายได้ดอกเบี้ยจากสมาชิกสนับสนุนการจ่ายเงินสวัสดิการให้กับ
พนักงานราชการ จะต้องให้เงินกู้โดยเฉลี่ยเท่ากับสมาชิกปัจจุบัน คือกู้เงินเฉลี่ยประมาณคนละ 800,000 
บาท วงเงินกู้ดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างยิ่งสําหรับพนักงานราชการ เนื่องจากเกินความสามารถใน
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การชําระหนี้ เพราะหากผ่อนชําระไม่เกิน 48 งวด จะต้องผ่อนชําระเดือนละประมาณ 18,600 บาทซึ่งเกิน
กว่าเงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานราชการ  
 หากเพิ่มวงเงินกู้ให้แก่พนักงานราชการและเรียกร้องในฐานะสมาชิกให้ผ่อนชําระหนี้ถึง
เกษียณอายุราชการตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับสมาชิกปัจจุบันตามหลักความเสมอภาค สมาชิกปัจจุบันที่
มีเงินเดือน 18,000 บาท จะสามารถกู้เงินสามัญได้ประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงมากและเกิน
ความสามารถในการชําระหนี้สําหรับพนักงานราชการ 
 นอกจากนี้บริษัทประกันคุ้มครองหนี้จะไม่มีบริษัทใดรับประกันหนี้เสียกรณีพนักงาน
ราชการลาออกจากงานหรือไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปี ดังนั้น การเพิ่มวงเงินกู้ให้กับพนักงาน
ราชการล้วนแล้วแต่จะเป็นสาเหตุและแรงจูงใจให้พนักงานราชการลาออกจากงานเพื่อหางานใหม่ซึ่งจะ
ได้รับเงินเดือนเต็มโดยไม่ถูกหักเงินเดือนจากสหกรณ์  และสหกรณ์ยังไม่มีวิธีป้องกันหนี้เสียจากกรณี
ดังกล่าว 
 การที่สหกรณ์มีคุณสมบัติของสมาชิกที่แตกต่างกันระหว่างสมาชิกที่ปฏิบัติงานถึง
เกษียณอายุราชการกับสมาชิกที่ปฏิบัติงานตามระยะเวลาสัญญาจ้างชั่วคราว แต่ต้องปฏิบัติในฐานะ
สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน และไม่ควรมี 2 มาตรฐาน ตามหลักความเสมอภาคตามหลักสหกรณ์ จะทําให้
สหกรณ์ประสบปัญหาและความยุ่งยากในการดําเนินงานตลอดไปไม่สิ้นสุด และทุกฝ่ายจะเป็นผู้สูญเสียใน
ที่สุด 
 แม้แต่ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 
2547 ยังกําหนดให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจําเป็น “สมาชิกสามัญ” สําหรับพนักงานราชการ
กําหนดให้เป็นสมาชิกประเภท “วิสามัญ” เช่นเดียวกับลูกจา้งชั่วคราว 
 4.4 ผลกระทบต่อเงินปันผลของสมาชิกที่ต้องปรับลดลง เพื่อนําผลกําไรไปเพิ่มทุนสวัสดิการให้
พนักงานราชการ หากปรับพนักงานราชการเข้ามาเป็นสมาชิก ตามรายงานฯสหกรณ์ต้องลดอัตราเงินปัน
ผลเพื่อนํากําไรสุทธิไปจัดสรรเป็นเงินสวัสดิการเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานราชการที่เข้ามาเป็นสมาชิก ดังนี้ 

1) ในปีที่ 1 – 5 เงินปันผลจะลดลงประมาณร้อยละ 0.09 – 0.15 บาท  
2) ในปีที่ 6 – 10 เงินปันผลจะลดลงประมาณร้อยละ 0.16 – 0.19 บาท  
3) ในปีที่ 11 – 20 เงินปันผลจะลดลงประมาณร้อยละ 0.36 – 0.70 บาท 

 4.5 ผลกระทบด้านการจัดกลุ่มสมาชิก จํานวนผู้แทนสมาชิกและการบริหารสหกรณ์ หาก
ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกจํานวนผู้แทนสมาชิกก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จากปัจจุบันผู้แทน
สมาชิกจํานวนประมาณ 300 คน อาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 600 คน ซึ่งทําให้สหกรณ์เสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดประชุมใหญ่ที่เพิ่มขึ้นด้วยตามสัดส่วนจํานวนผู้แทนสมาชิก และความยุ่งยากในการจัดกลุ่ม
สมาชิกหรือกําหนดสัดส่วนผู้แทนสมาชิก 
 

5. ยืนยันสมาชิกตามข้อบังคับปัจจุบัน ยังคงทําให้ฐานะการเงินสหกรณ์ในอนาคตมั่นคง
แข็งแกร่ง  
 จากการนําข้อมูลจากรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ฯ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จํากัด และผลการวิเคราะห์เพิ่มเติมสรุปได้ว่า 
 1) ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา(ปี 2543 – 2563) แม้ว่าอัตรากําลังข้าราชการและ
ลูกจ้างประจําในส่วนราชการจะปรับลดลง แต่จํานวนสมาชิกของสหกรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีจํานวนเท่า
เดิมคือประมาณ 13,000 คน แต่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,500 ล้านบาท(ปี 2543) เป็นประมาณ 
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20,000 ล้านบาท (ปี 2563) และกําไรเพิ่มขึ้นจากปีละ 90 ล้านบาท เป็นปีละประมาณ 500 ล้านบาท ใน
ปัจจุบัน 
 2) ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า(ปี 2565 – 2584) จํานวนสมาชิกสหกรณ์จะลดลงจาก 13,000 
คนในปัจจุบันเหลือประมาณ 10,000 คน แต่สินทรัพย์รวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 20,000 ล้านบาทเป็น 
35,000 ล้านบาท แม้ว่าจะไม่เพิ่มในอัตราเดียวกับ 20 ปีที่ผ่านมา แต่ผลกําไรก็ยังเพิ่มขึ้นจากปีละ 500 
ล้านบาท เป็นประมาณปีละ 900 ล้านบาท จึงทําให้สหกรณ์ยังคงมีศักยภาพในการจัดสรรกําไรสุทธิ
จ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบปัจจุบันให้กับสมาชิกได้ และตามข้อมูลปัจจุบันยังมีข้าราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประมาณ 1,500 – 2,000 คนที่ยังมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จํากัด หากข้าราชการทั้งหมดทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ จํานวนสมาชิกใน 20 ปี ข้างหน้า 
อาจคงเดิมที่จํานวน 13,000 คน เหมือนกับ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะทําให้สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 
50,000 ล้านบาท และกําไรต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านบาท ตามสัดส่วนจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น 
 3) สรุป แม้ว่าสหกรณ์จะ “ไม่ปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก” แนวโน้มฐานะทางการเงิน
ของสหกรณ์ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า ทั้งในด้านสินทรัพย์รวมและกําไรต่อปียังคง  ยืนหยัดได้อย่าง
ม่ันคงแข็งแกร่งจากฐานสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจํา เหมือนเช่นตลอดระยะเวลา 43 ปีที่
ผ่านมา ดังนั้น จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า สหกรณ์จะไปตั้งเป้าหมายหรือกําหนด
แผนกลยุทธ์ โดยหวังพึ่งพิงให้พนักงานราชการมาเป็นผู้กอบกู้ฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น กําไรเพิ่มขึ้น โดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบใด ๆ ต่อสหกรณ์และสมาชิก
ปัจจุบัน 
 

6. ทําไมต้องลงประชามติและทําไมต้องเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกท้ังหมด 
 เนื่องจากการแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิก จะเป็นการเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับครั้งแรกของสหกรณ์ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์สมาชิกปัจจุบันและจะส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ตลอดไป การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล หากมีการแก้ไขกฎหรือระเบียบใดที่มีผลกระทบต่อสมาชิก 
จะต้องให้สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholders) โดยตรงเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจอนาคตของตนเองและของสหกรณ์ร่วมกัน  
 สําหรับเหตุผลที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์การออกเสียงประชามติ จะต้องมี
จํานวนคะแนนเสียงประชามติ “เห็นชอบ” มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่เริ่มมีการ
ลงประชามติ เช่น วันที่เริ่มมีการลงประชามติมีสมาชิกจํานวน 13,225 คน จํานวนคะแนนเสียงที่ผ่าน
ประชามติจะต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 6,613 เสียง นั้น เนื่องจากเป็นการแก้ไขข้อบังคับ
ที่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกทุกคน มิใช่กระทบเฉพาะสมาชิกที่มาลงคะแนนเสียงประชามติ
เท่านั้น โดยเฉพาะในระยะยาวสมาชิกทุก ๆ คนจะได้รับเงินปันผลที่ลดลง ดังนั้น การดําเนินการใด ๆ 
ของสหกรณ์ที่มีผลกระทบกับสมาชิกทุกคนอย่างต่อเนื่องและตลอดไปเช่นนี้ ควรได้รับเสียงฉันทามติ
หรือเสียงสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ซึ่งก็คือต้องมากกว่า 50%ของสมาชิกทั้งหมด
นั่นเอง เพราะหากสหกรณ์ไม่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมาออกเสียงอย่างกว้างขวางแล้วมีสมาชิกมา
ออกเสียงเพียง 20% โดยหากออกเสียงเห็นชอบ 11% เสียงข้างมากลักษณะนี้ หากเป็นเรื่องด้านบวกท่ี
สมาชิกได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น มิใช่เรื่องสําคัญและไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของสมาชิก การกําหนดเสียง
ข้างมากลักษณะนี้ก็อาจดําเนินการได้ แต่กรณีนี้ สมาชิกทุกท่านได้รับผลกระทบ คะแนนเสียงเท่านี้จึงไม่
ควรถือว่าได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกส่วนใหญ่ เพราะสมาชิกจํานวนที่มากกว่าอาจไม่ทราบเรื่องจึงยัง
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ไม่ได้มาออกเสียง แต่ต้องได้รับผลกระทบเช่นกัน และหากสหกรณ์ดําเนินการไปโดยที่ไม่ได้รับความ
ยินยอมพร้อมใจ ไม่ได้รับการสนับสนุน หรือเป็นเสียงฉันทามติจากสมาชิกส่วนใหญ่อย่างแท้จริงแล้ว ใน
ที่สุดย่อมนําความอ่อนแอมาสู่สหกรณ์และจะย่างก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความยากลําบาก 
 

7. สนับสนุนแนวทางที่ 2 จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่สําหรับพนักงานราชการ   
 อาจมีคําถามว่าหากผลการลงเสียงประชามติในแนวทางที่ 1 โดยการปรับพนักงานราชการเป็น

สมาชิก “ไม่ผ่าน” ความเห็นชอบแล้ว จะมีวิธีการอื่นหรือแนวทางอื่นที่ดีกว่าในการช่วยเหลือพนักงาน
ราชการ “ให้สามารถกู้เงินได้” หรือไม่อย่างไร 

 ในรายงานศึกษาความเป็นไปได้ฯ ได้เสนอแนวทางอื่นที่จะช่วยเหลือให้ “พนักงานราชการ” 
สามารถกู้เงินและได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นการแก้ไขปัญหาให้พนักงานราชการกู้เงินได้ตรงจุด
ที่สุด โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ทั้งต่อพนักงานราชการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ใน
ปัจจุบัน กล่าวคือ ขอให้ทุกภาคส่วนควรสนับสนุน แนวทางที่ 2 ให้มีการจัดต้ัง “สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” บริหารโดยพนักงานราชการเพื่อ
พนักงานราชการ ซึ่งในอนาคตจะเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกเป็นพนักงานราชการกว่า 30,000 คน 
ตามอัตรากําลังของพนักงานราชการทั้งหมดในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการจะบริหารงานได้อย่างอิสระ โดยคณะกรรมการดําเนินการที่
เป็นพนักงานราชการ ซึ่งสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการได้
ดีกว่า สามารถกําหนดระเบียบการให้เงินกู้ รวมทั้งระเบียบสวัสดิการต่าง ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานราชการได้หลากหลายมากกว่า 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จัดต้ังในปี 2521 การก่อร่างสร้างตัวในยุคแรกเป็นไปด้วย
ความยากลําบากในการสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาเพื่อระดมเงินออมจากมวลสมาชิก ต้องใช้ระยะเวลา
กว่า 20 ปี จึงมีสินทรัพย์รวมครบ 1,000 ล้านบาท ในระยะแรกสหกรณ์จะไม่มีเงินให้สมาชิกกู้ต้องรอคิวกู้
กว่า 3 เดือน เนื่องจากต้องรอระดมเงินฝากและหุ้นจากสมาชิกมาให้ได้เสียก่อน และไม่สามารถไปกู้เงิน
จากที่ไหนมาให้สมาชิกกู้ได้เพราะทุกสหกรณ์ก็จะมีลักษณะเดียวกัน 

 แต่ในยุคสมัยปัจจุบันเชื่อมั่นว่าการจัดต้ัง “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในปี 2565 ไม่ได้ยุ่งยากหรือลําบากเช่นเดียวกับยุคปี 2521 ที่
สมาชิกยังไม่เข้าใจและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ในภาพรวมยังขาดความเข้มแข็ง 

โดยที่ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกสมทบกว่า 
14,000 คน มีทุนเรือนหุ้นรวมกัน 1,100 ล้านบาท มีเงินฝากรวมกัน 600 ล้านบาท หากมีการจัดต้ัง 
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และกําหนดข้อบังคับ
ให้สมาชิกสมทบสามารถโอนไปเป็น “สมาชิก” สหกรณ์แห่งใหม่ได้ โดยสามารถโอนหุ้นและเงินฝากไปได้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใหม่ก็จะมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 14,000 คน และมีสินทรัพย์รวมไม่น้อยกว่า 1,700 
ล้านบาท ในทันที ต้ังแต่ปีแรกที่เปิดดําเนินการ 

สําหรับเงินกู้ หากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการแห่งใหม่ ต้องการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
14,000 คน เป็นจํานวนเงินมากกว่า 1,700 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าทุนดําเนินงานเริ่มแรกที่สหกรณ์ตนมีอยู่ 
ก็สามารถแก้ปัญหาได้โดยสมาชิกไม่ต้องรอคิวกู้นาน 3 เดือน เพื่อรอระดมทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากจาก
สมาชิกเหมือนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ต้องปฏิบัติใน 20 ปีแรก เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งใหม่นี้ จะสามารถกู้เงินจากสหกรณ์อ่ืนได้ตามกฎหมายสหกรณ์  เพื่อนํามาให้สมาชิกกู้ได้ในทันที หาก
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ระเบียบเงินกู้มีความเหมาะสมตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดและมีคณะกรรมการดําเนินการซึ่งเป็น
พนักงานราชการเป็นผู้รับผิดชอบ โดยสามารถกู้เงินได้ทั้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด หรือ
สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ๆ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งส่วนใหญ่เงินล้นระบบ 
วิธีนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขบวนการสหกรณ์ ระหว่างบุคลากรในองค์กรตาม
หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์เช่นเดียวกัน 

หากเรามี “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด” สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” สําหรับพนักงาน
ราชการ ในอนาคตจะทําให้ทั้ง 2 สหกรณ์ เติบโตมีความเข้มแข็ง และสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างสหกรณ์โดยไม่กระทบสิทธิประโยชน์สมาชิกแต่ละสหกรณ์ และสามารถช่วยสร้างขวัญและ
กําลังใจให้บุคลากรในองค์กรและสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ต่อไปในระยะยาว 
 

8. คําตอบสุดท้ายอยู่ท่ีมวลสมาชิกทุกท่าน 
จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นการสรุปความเห็นเบื้องต้นจากที่ได้ศึกษาและมีประสบการณ์ในการ

พิจารณาเงินกู้ให้แก่พนักงานราชการมากว่า 10 ปี แต่อย่างไรก็ตามในที่สุดแล้วประเด็นปัญหาการให้เงินกู้
แก่พนักงานราชการ เราควรจะมีทางออกอย่างไร เป็นประเด็นปัญหาที่มวลสมาชิกทุกท่านจะต้อง
พิจารณาร่วมกันด้วยความรอบคอบ จึงขอให้ท่านสมาชิกได้ศึกษาผลดีและผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของท่านให้ครบถ้วน แล้วร่วมกันออกเสียงประชามติว่า “สหกรณ์ควรแก้ไขข้อบังคับเพื่อปรับพนักงาน
ราชการจากสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิกหลักหรือไม่”  

ผลเป็นอย่างไร สหกรณ์ย่อมจะต้องดําเนินการไปตามความต้องการที่แท้จริงของมวลสมาชิก 
การเดินทางไปตามเสียงแห่งฉันทามติที่แท้จริง ย่อมนําความเจริญความก้าวหน้าและความมั่นคงยั่งยืนมาสู่
สหกรณ์ของเรา คําตอบสุดท้ายจึงอยู่ที่มวลสมาชิกทุกท่าน 

 

 ด้วยความเชื่อมั่นในฉันทามติจากมวลสมาชกิ 

   ลงชื่อ        
        (นายวิชิต สนธิวณิช) 
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ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 

โดยเห็นว่าควรให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบต่อไป 

 

นายวิฑรูย์ ไชยเพิ่ม 
รองประธานกรรมการดําเนินการ 

ความคิดเห็น 
กระผมได้ศึกษารายงานฉบับนี้โดยละเอียดแล้ว ได้ข้อสรุปว่ากระผม “ไม่เห็นชอบ” ในการปรับ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
1. เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิกสหกรณ์อย่างมีนัยสําคัญ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง

สมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทส่วนราชการที่สมาชิกด้ังเดิมมีหน้าที่การงานมีความมั่นคง 
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ก่ึงประเภทสถานประกอบการที่สมาชิกส่วนใหญ่มีหน้าที่การงานเป็นการ
จ้างงานชั่วคราวตามสัญญาจ้าง 

2. สหกรณ์จะต้องจ่ายสวัสดิการเป็นเงินจํานวนมากเพื่อให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาค ตาม
ข้อมูลประมาณการสหกรณ์ต้องมีภาระจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสวัสดิการสมาชิกซึ่ง
ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า จะเป็นภาระที่ย่ิงใหญ่ของสหกรณ์ในการหารายได้เป็นจํานวนมาก
เพื่อจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการสมาชิกให้เพียงพอสําหรับการจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งหมด 

3. มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อหากเพิ่มวงเงินกู้ ที่ผ่านมาการให้เงินกู้แก่พนักงานราชการสหกรณ์จะมี
การทําประกันคุ้มครองผู้ค้ําประกันเพื่อลดความเสี่ยง โดยบริษัทจะจ่ายสินไหมให้สหกรณ์ตาม
จํานวนหนี้คงเหลือ ซึ่งบริษัทประกันจะรับประกันในกรณีพนักงานราชการถูกให้ออกหรือถูกไล่
ออกจากงาน แต่ขณะนี้ยังไม่มีบริษัทประกันฯ ใดรับทําประกันคุ้มครองหนี้กรณีพนักงานราชการ
ลาออกจากงาน และพนักงานราชการถูกให้ออกจากงานกรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินประจําปี 
ความเสี่ยงกรณีนี้หากมีหนี้เสียเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว  

  อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลมีนโยบายเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาจ้างในสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการเพื่อให้พนักงานราชการมีความมั่นคงในหน้าที่การงาน โดยเปลี่ยนแปลงกําหนด
ระยะเวลาการจ้างงานจากสูงสุดไม่เกิน 4 ปี เป็นระยะเวลาการจ้างถึงเกษียณอายุหรือ 60 ปี
เหมือนกับลูกจ้างประจํา สหกรณ์ก็สามารถนําผลดีและผลกระทบมาประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมในการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลักได้อีกครั้งหนึ่ง 

 

     ลงชื่อ          
(นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม) 

ไม่เห็นชอบ 
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ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 

โดยเห็นว่าควรให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบต่อไป 

 

นางสาวอารยา บญุยะศริินันท์ 
รองประธานกรรมการดําเนินการ 

ความคิดเห็น 
จากการศึกษารายงานฉบับนี้โดยละเอียดดิฉัน “ไม่เห็นชอบ” ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการให้เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสมทบพนักงานราชการประมาณ 14,000 คน และสมาชิก
หลักมีเพียง 13,216 คน ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
1. เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิกสหกรณ์อย่างถาวรตลอดไป หากมีการแก้ไขข้อบังคับ

ให้พนักงานราชการมาเป็นสมาชิกแล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสหกรณ์ตลอดไป ไม่สามารถ
ย้อนกลับมาแก้ไขหรือยกเลิกได้ 

2. เป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์สมาชิกปัจจุบันและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องตลอดไป 
เนื่องจากสหกรณ์จะต้องจ่ายสวัสดิการเป็นเงินจํานวนมาก ในอนาคตคาดว่าจะเป็นจํานวนเงินสูง
ถึง 140 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถรับภาระในส่วนนี้ได้ จะต้องปรับลดการจ่ายสวัสดิการ
สมาชิกและลดอัตราเงินปันผล เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการจ่ายสวัสดิการของสมาชิกทั้งหมด 

3. ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการให้สินเชื่อและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาว หาก
สหกรณ์ต้องการหารายได้ให้เพียงพอต่อการจ่ายสวัสดิการให้กับพนักงานราชการ จะต้องเพิ่ม
จํานวนเงินกู้ให้กับพนักงานราชการและปรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบเครดิตบูโร ส่งผลให้
สหกรณ์ไม่ทราบความสามารถในการชําระหนี้ที่แท้จริงของพนักงานราชการ ซึ่งถือเป็นความ
เสี่ยงในการให้สินเชื่อ 
 

     ลงชื่อ          
(นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์) 

ไม่เห็นชอบ 
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นายธนโรจน ์โพธิสาโร 
รองประธานกรรมการดําเนินการ 

ความคิดเห็น 
จากการศึกษารายงานฉบับนี้โดยละเอียด ผมมีความคิดเห็น ดังนี้ 

 การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิกในช่วงที่ผ่านมาต้ังแต่ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการ
ดําเนินการทุกชุดได้ทําการศึกษาเรื่องนี้มาโดยตลอด เพื่อมุ่งหวังให้มีการปรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการให้เป็นสมาชิก แต่ก็ไม่สามารถหาแนวทางการดําเนินงานและข้อสรุปได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดปัจจุบันได้ทําการรวบรวมผลการศึกษา และพิจารณาข้อมูลในทุกด้าน อาทิเช่น การฝาก 
การให้เงินกู้ สวัสดิการ และคุณสมบัติตําแหน่งพนักงานราชการ เป็นต้น รวบรวมอยู่ในรายงาน
การศึกษาข้อมูลฯ ฉบับนี้ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่านจะได้ศึกษา อ่าน และวิเคราะห์ว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ควรเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย โดยเมื่อเป็นสมาชิกแล้ว สิทธิในเรื่องต่าง ๆ 
จะต้องเท่าเทียมกัน ซึ่งจะกระทบกับสมาชิกปัจจุบันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่น้อยก็มาก  

การลงประชามติในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของ สอ.ปม. ที่สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์ได้
ร่วมกันตัดสินใจในการกําหนดทิศทาง สอ.ปม. โดยใช้สิทธิ 1 เสียงของท่านตัดสินใจลงคะแนน เพื่อ
นําพาสหกรณ์ของเราไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 1 เสียงของท่านเป็นประโยชน์ต่อ สอ.ปม. 
โปรดลงคะแนนของท่านในระหว่างวันที่   3 – 7 มกราคม 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

      ลงชื่อ        
(นายธนโรจน์ โพธิสาโร) 

 

ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 

โดยเห็นว่าควรให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบต่อไป 

 

ไม่เห็นด้วย 
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ความคิดเห็น 
เรื่อง การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการ เปน็สมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผมได้คลุกคลีกับวงการสหกรณ์มานานกว่า 30 ปี คือ 
นับแต่ ปี 2533 ที่ผมเป็นอาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีการเรียนการ
สอนด้านการสหกรณ์ และได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิ ทยาลั ยสุ โ ขทั ยธรรมาธิ ร าช  และสหกรณ์ ร้ านค้ า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขณะนั้นผมยังมีรายได้น้อย   
อยู่ในวัยต้ังตัว มีภาระค่าใช้จ่ายทั้งส่งบ้าน ส่งรถ สหกรณ์ได้เป็น 
ที่พ่ึงของผมที่ดี 

นายณรงค์ มหรรณพ 
กรรมการดําเนินการ 

 

เมื่อผมโอนกลับมารับราชการที่กรมป่าไม้ ผมได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
จํากัด เมื่อ คุณประสิทธ์ิ นิ่มนวลฉวี และคุณวิชิต สนธิวณิช มาชวนให้ผมมาช่วยทํางานให้สหกรณ์โดย
ให้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการสหกรณ์ ผมเห็นว่าพอมีความรู้และเคยตั้งใจไว้ว่าขอให้ได้มีโอกาสได้
ช่วยเหลือผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก และสหกรณ์มีหลักการ อุดมการณ์และวิธีการที่ดีที่จะใช้ในการ
ช่วยเหลือตามที่ต้ังใจไว้ได้ ผมจึงสมัครรับเลือกต้ังเพื่อเป็นกรรมการสหกรณ์และได้รับการเลือกให้เข้า
มาทํางานกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ต้ังแต่ปี 2542 ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมให้
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาของสหกรณ์มาตลอด สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนมาด้วยดี 
ยังจําได้ว่าเมื่อประมาณ ปี 2545 สหกรณ์ได้ช่วยปลดเปลื้องหนี้นอกระบบให้กับสมาชิกได้มากทําให้
เขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เมื่อสหกรณ์มีการพิจารณาเรื่องการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิกด้วยเหตุที่
มี พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการกู้ยืมเงินเกิน
กว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ ทําให้สมาชิกสมทบที่เคยกู้เงินเกินกว่ามูลค่าหุ้น
และเงินฝากที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อนขาดที่พ่ึงทางการเงิน ดังนั้น ผมจึงต้ังเป้าว่า ถ้า
ปรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเป็นสมาชิกจะเกิดอะไรขึ้น พบว่าจะมีปัญหาด้านค่าใช้จ่าย
สวัสดิการของสหกรณ์จะสูงขึ้นมาก เพราะการปรับสมาชิสมทบเป็นสมาชิก สหกรณ์ต้องจ่ายเงิน
สวัสดิการเพิ่มขึ้น จากที่สมาชิกสมทบเคยได้รับ 7 สวัสดิการ ถ้าปรับเป็นสมาชิกจะได้รับสวัสดิการเพิ่ม
เป็น 17 สวัสดิการ ผมจึงนึกถึงสิ่งที่ผมเคยเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการมาตลอดว่า ในอนาคต
สหกรณ์จะมีภาระที่จะต้องจ่ายสวัสดิการที่สูงโดยเฉพาะสวัสดิการทุนสงเคราะห์การศพสมาชิกที่มิได้
ทําประกันชีวิตที่สหกรณ์ต้องจ่ายให้สมาชิกที่มีอายุเกิน 70 ปี ซึ่งบริษัทประกันภัยไม่รับทําประกัน เมื่อ
สมาชิกกลุ่มนี้เสียชีวิตสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้ 100,000 บาทอย่างแน่นอน ปัจจุบันนี้ยังไม่
ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีอายุไม่เกิน 70 ปี แต่ถ้าในอีก 10 - 20 ปี
ข้างหน้าสมาชิกกลุ่มนี้จะมีมากขึ้นและในบางปีจะเสียชีวิตสูงถึง 500 คน 
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ความคิดเห็น (ต่อ) 
ผมจึงได้พิจารณาข้อมูลเฉพาะของสมาชิกที่ฝ่ายจัดการนําเสนอในที่ประชุม พบว่า ถ้าสหกรณ์

ไม่ปรับเปลี่ยนอะไร สมาชิกสหกรณ์จะลดลงแต่ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการกลับสูงขึ้นตลอด คือในปี 
2564 สหกรณ์มีสมาชิก 13,192 คน จะมีค่าใช้จ่ายสวัสดิการสมาชิก ประมาณ  32.52  ล้านบาท ใน
ปี 2574 สมาชิกจะลดลงเหลือ 12,442 คน สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 47.82 ล้าน
บาท และในอีก 20 ปีข้างหน้า คือ ปี 2584 สมาชิกสหกรณ์จะลดลงเหลือ 9,583 คน แต่สหกรณ์ต้อง
จ่ายสวัสดิการสมาชิกสูงถึง 82.35 ล้านบาท ดังตารางที่ 1 

เมื่อกลับมาดูว่าสหกรณ์จะหาเงินมาจ่ายไหวหรือไม่ กระทบต่อสมาชิกอย่างไร ผมจึงดูการ
เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ กําไร และสัดส่วนการจ่ายสวัสดิการต่อกําไรเป็นอย่างไร พบว่า ในปี 2564 สหกรณ์
มีสินทรัพย์ ประมาณ 20,555 ล้านบาท กําไร 513 ล้านบาท มีสัดส่วนการจ่ายสวัสดิการต่อกําไร 6.33 
เปอร์เซ็นต์ พออีก 10 ปีข้างหน้า คือปี 2574 สหกรณ์จะมีสินทรัพย์เพิ่มเป็น 31,672 ล้านบาท กําไร 
791 ล้านบาท มีสัดส่วนการจ่ายสวัสดิการต่อกําไรอยู่ที่ 6.04 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่แตกต่าง
จากภาวะปัจจุบัน แต่ในอีก 20 ปีข้างหน้า คือปี 2584 สหกรณ์จะมีสินทรัพย์เพิ่มเป็น 34,887 ล้านบาท
และกําไร 872 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มไม่มากแต่กลับมีสัดส่วนการจ่ายสวัสดิการต่อกําไร สูงเป็น 9.44 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเพิ่มจากปัจจุบันถึง 50 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือ ในอีก 20 ปีข้างหน้า สมาชิกต้องแบกรับ
สวัสดิการเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 50 ของสวัสดิการที่จ่ายในปัจจุบัน แสดงว่า ในอนาคตการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อาจจะต้องให้ห่างกันมากกว่าในปัจจุบันประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
หรือต้องนําเงินไปลงทุนภายนอกเพื่อให้ได้กําไรมากพอกับค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวนสมาชิก สินทรัพย์ กําไร สวัสดิการ และสัดส่วนการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกต่อ
กําไรของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้จํากัด ในปีพ.ศ. 2564 พ.ศ. 2574 และพ.ศ. 2584 

รายการ/ป ี 2564 2574 2584 
สมาชิก (คน) 13,192 12,422 9,583 
สินทรัพย์(ล้านบาท) 20,555 31,672 34,887 
กําไร (ล้านบาท) 513 791 872 
สวัสดิการ (ล้านบาท) 32.52 47.82 82.35 
สัดส่วนการจ่ายเงินสวัสดิการต่อกําไร (%) 6.33 6.04 9.44 

เมื่อพิจารณาว่าสวัสดิการใดที่สหกรณ์ต้องจ่ายสูงขึ้น พบว่า สวัสดิการที่มียอดค่าใช้จ่ายสูงคือ 
สวัสดิการสงเคราะห์การศพสมาชิกไม่มีประกัน ซึ่งในปี 2564 จ่ายเพียง 1.9 ล้านบาท แต่ในปี 2584 
จะต้องจ่ายเพ่ิมขึ้นเป็น ปีละ 51.50 ล้านบาท รองลงมาคือสวัสดิการทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสซึ่งในปี 
2564 จ่าย 5.45 ล้านบาท ในปี 2584 จะจ่ายเพ่ิมเป็น 14.82 ล้านบาท ทุนสวัสดิการประกันชีวิต
สมาชิก จ่ายในปี 2564 จํานวน 7.16 ล้านบาท ลดลงเหลือ 6.74 ล้านบาท ในปี 2574 และลดลง
เหลือ 5.20 ล้านบาท ในปี 2584  สวัสดิการวันเกิดสมาชิกที่จ่ายในปี 2564 จํานวน 3.73 ล้านบาท 
เพิ่มเป็น 4.39 ล้านบาท ในปี 2574 และลดลงเหลือ 3.58 ล้านบาท ในปี 2584 นอกจากนี้ยังมี
สวัสดิการบางชนิดที่จะต้องจ่ายสูงขึ้นแต่ไม่มากนัก เมื่อข้อมูลเป็นเช่นนี้การปรับสมาชิกสมทบ
พนักงานราชการเป็นสมาชิกจะมีผลกระทบในอนาคตแน่นอน เพราะตามข้อมูลยังไม่มีการปรับสมาชิก
สมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิก สหกรณ์ยังจะมีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอีก 20 ปีข้างหน้า ถ้าปรับ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิกจะยิ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกในอนาคตที่มากขึ้น 
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ความคิดเห็น (ต่อ) 
เมื่อพิจารณาดูตัวเลข กรณีปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิก จะทําให้ปี 2565 

จะมีสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่ปรับเป็นสมาชิกได้ 8,443 คนสหกรณ์ต้องจ่ายสวัสดิการให้
สมาชิกกลุ่มนี้ 10.29 ล้านบาท เมื่อรวมกับสวัสดิการสมาชิกเดิมจะมียอดรวมเป็น 44.80 ล้านบาท ใน
อีก 10 ปีข้างหน้า จะมีสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่ปรับเป็นสมาชิกทั้งหมด 14,962 คน สหกรณ์
ต้องจ่ายสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มนี้ 19.44 ล้านบาท เมื่อรวมกับสวัสดิการสมาชิกเดิมสหกรณ์ต้องจ่าย
ทั้งหมด 67.28 ล้านบาท แต่ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีสมาชิกที่ปรับมาจากสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการ เป็น 17,962 คน สหกรณ์ต้องจ่ายสวัสดิการคนกลุ่มนี้ 55.05 ล้านบาท เมื่อรวมกับสวัสดิการ
สมาชิกเดิมสหกรณ์ต้องจ่ายทั้งหมด 137.40 ล้านบาท (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 จํานวนสมาชิกที่ปรับมาจากสมาชิกสมทบ จํานวนเงินสวัสดิการที่ต้องจ่ายให้สมาชิกที่ปรับ
มาจากสมาชิกสมทบ และยอดรวมเงินสวัสดิการท่ีต้องจ่ายทั้งหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
ในปี พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2574 และ พ.ศ. 2584 

รายการ/ปี 2565 2574 2584 
จํานวนสมาชิกท่ีปรับมาจากสมาชิกสมทบ (คน) 8,443 14,962 17,962 
จํานวนเงินสวัสดิการที่ต้องจ่ายให้สมาชิกท่ีปรับมาจากสมทบ (ล้านบาท) 10.29 19.45 55.05 
ยอดรวมเงินสวัสดิการที่ต้องจ่ายท้ังหมด (ล้านบาท) 44.80 67.28 137.40 

สําหรับยอดเงินสวัสดิการที่สหกรณ์ต้องจ่ายให้สมาชิกที่ปรับมาจากสมทบพนักงานราชการ 
ในยอดที่สูง คือ ทุนวันเกิดสมาชิก (วันเกิดสมาชิก 100 บาท วันเกิดสหกรณ์ 100-300 บาท) จะจ่าย
เพิ่มขึ้นตลอด โดยในปี 2565 จ่ายจํานวน 0.84 ล้านบาท เพิ่มเป็น 3.02 ล้านบาท ในปี 2575 และ
จ่ายเป็นจํานวน 4.77 ล้านบาท ในปี 2584 ส่วนทุนประกันชีวิตสมาชิก (เดือนละ 50 บาทต่อคน)  
จ่ายเพ่ิมขึ้นตลอดเช่นกัน คือ เพิ่มจาก 4.58 ล้านบาท ในปี 2565 เป็น 9.75 ล้านบาท ในปี 2584 
สวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก (จ่ายให้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 
บาท) ซึ่งจะเริ่มจ่ายในปี 2575 สูงถึง 39.20 ล้านบาท จากนั้นจะจ่ายประมาณ ปีละ 4 ถึง 10 ล้าน
บาท ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (ที่จ่ายให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ปีละ 1,000 - 2,000 บาท) โดยในปี 
2575 จ่าย 3.90 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 10.99 ล้านบาท ในปี 2584 ทุนสงเคราะห์การศพสําหรับ
สมาชิกที่มิได้ทํามีประกันชีวิต (จ่ายให้สมาชิกที่เสียชีวิตและมีอายุ 70 ปีขึ้นไป จํานวน 10,000 – 
100,000 บาท) โดยจะเริ่มจ่ายในปี 2584 จํานวน 15 ล้านบาท 

รายการ/ป ี 2565 2575 2584 
ทุนวันเกิดสมาชิก (ล้านบาท)  0.84 3.02 4.77 
ทุนสวัสดิการประกันชีวิตสมาชิก (ล้านบาท)  4.58 8.25 9.75 
ทุนบําเหน็จสมาชิก (ล้านบาท) 0 39.20 4.02 
ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส (ล้านบาท) 0 3.90 10.99 
ทุนส่งเคราะห์การศพสมาชิกที่มิได้ทําประกันชีวิต (ล้านบาท) 0 0 15.40 
ทุนอื่น ๆ 4.87 10.35 21.11 
รวม 10.29 64.72 59.58 
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 ความคิดเห็น (ต่อ) 
ผมพิจารณาย้อนกลับไปว่า สวัสดิการคืออะไร ซึ่งมีผู้ให้ความเห็นไว้หลากหลาย พอสรุปได้ว่า 

คือ การมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดีของกลุ่มบุคคล ถ้าในสถานที่ทํางานคือสิ่งที่นายจ้างจัดให้เพื่อความ
สะดวกสบายในการทํางาน มีความมั่นคงในอาชีพ หรือความกินดีอยู่ดีของลูกจ้าง ดังนั้น ในส่วนของ
สหกรณ์ของเรา สวัสดิการควรคํานึงถึงประเด็นของการกินดีอยู่ดีของสมาชิก ทั้งสมาชิกปกติ และ
สมาชิกสมทบ แต่สวัสดิการที่กําหนดบางอย่างมุ่งเน้นเรื่องการชักจูงให้สมาชิกมิให้ลาออกจากสหกรณ์
มากกว่าการมุ่งให้เกิดการกินดีอยู่ดีของสมาชิก อีกทั้ง สมาชิกกลุ่มข้าราชการจะมีเงินบํานาญ มี
สวัสดิการเกี่ยวกับค่างานศพสมาชิกที่รัฐช่วยเหลืออยู่แล้ว ดังนั้น ทางเลือกของผมคือ ผมเสนอให้
สหกรณ์พิจารณาปรับลดสวัสดิการบางอย่าง เพื่อให้สหกรณ์ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สวัสดิการที่สูงเกินไปจนกระทบสมาชิกมากในอนาคต และยังจะทําให้สหกรณ์สามารถรับสมาชิกได้
หลากหลาย ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์อีกทางหนึ่ง แต่ข้อเสนอได้รับความสนใจน้อย เมื่อไม่มี
การนําเสนอทางเลือกให้สมาชิกที่ชัดเจน การถามความเห็นสมาชิกว่าเห็นด้วยกับการปรับสมาชิก
สมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิกหรือไม่ ซึ่งตามข้อมูลช้ีชัดแล้วว่าถ้าปรับในปัจจุบันมีผลกระทบบ้าง 
แต่ในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีผลกระทบต่อสมาชิกมาก ข้อมูลที่นําเสนอมีมาก ยากต่อการทําความ
เข้าใจ การทําประชามติครั้งนี้ผู้แทนสมาชิกยังไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ดังนั้น ผมจึงไม่เห็น
ด้วยกับการทําประชามติในครั้งนี้ 

การปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิกหรือการดําเนินการให้สหกรณ์สามารถรับ
สมาชิกได้หลากหลาย นอกจากจะทําให้สหกรณ์มีสมาชิกมากขึ้น มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ยังช่วยกระจาย
ความเสี่ยงด้านการเงินช่วยให้สหกรณ์มีความมั่นคงยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็น
การเอื้ออาทรแก่กันและกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ และสนองต่อเจตนารมณ์ของ
การจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ที่ต้องการให้สหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ช้ัน
ผู้น้อยที่ ไ ด้รับความเดือดร้อนด้านการเงิน  อันจะส่งผลให้การดําเนินงานเพื่อ ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศบรรลุเป้าหมายของการดําเนินงานด้วยดี ผมจึงมี
ความเห็นว่าควรปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกได้ และให้มีการปรับลดสวัสดิการ
บางสวัสดิการลงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสมาชิกมากเกินไปในอนาคต 

 

     ลงชื่อ            
      (นายณรงค์ มหรรณพ) 
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ความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การที่จะให้สมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกนั้น 
สอ.ปม. ได้พยายามรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นต่าง ๆ มาหลายปี 
แล้ว แต่ความเห็นยังไม่เป็นข้อยุติในคณะกรรมการ และข้อมูลที่
นํามาพิจารณาในแต่ละชุดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น จึง
ควรรวบรวมข้อมูลและตัวแปรต่าง ๆ เมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมจึงนํา
ข้อมูลมาพิจารณา 

สําหรับการลงประชามติข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทํา
ประชามติในขณะนี้ เนื่องจากการทําประชามตินั้นอยู่นอกเหนือ
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการในการทําการ ควรขอ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เพื่อดําเนินการจึงจะถูกต้อง 

 

ลงชื่อ            
(นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี) 

นายประสิทธ์ิ นิ่มนวลฉวี 
เหรัญญิก 
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โดยเห็นว่าควรให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบต่อไป 

 

นางสาวมาล ีศรีรัตนธรรม 
ผู้ช่วยเหรัญญิก 

ความคิดเห็น 
การปรับพนักงานราชการจากสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก มีผลต่อโครงสร้างของสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมป่าไม้เป็นอย่างมาก ทําให้โครงสร้างของสหกรณ์ที่สมาชิกทุกคนมีความมั่นคงในงาน 
(ข้าราชการและลูกจ้างประจํา) เป็นโครงสร้างที่สมาชิกบางส่วนเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างคราวละ
ไม่เกิน 4 ปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี และในอนาคตสมาชิกเหล่านี้จะกลายเป็น
สมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์ อันจะเป็นผลให้สหกรณ์ขาดความมั่นคงและขาดความน่าเชื่อถือได้   
อีกทั้งตามรายงานการศึกษาฯ พบว่า การปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกทําให้สหกรณ์ต้องจ่ายเงิน
สวัสดิการมากขึ้นส่งผลกระทบถึงเงินปันผล และการให้พนักงานราชการกู้ในวงเงินสูงขึ้นเป็นความเสี่ยง
อย่างมาก จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนรอบคอบก่อนที่จะลงประชามติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบในการปรับพนักงานราชการจากสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก เพราะการลงประชามติ
ครั้งนี้มีผลต่อสหกรณ์และสมาชิกทุกท่าน 

สําหรับข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสหกรณ์ “ไม่เห็นชอบ” ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการให้เป็นสมาชิก  

 

     ลงชื่อ             
(นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม) 

ไม่เห็นชอบ 
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โดยเห็นว่าควรให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบต่อไป 

 

นายณรงค์ ทองขจร 
กรรมการดําเนินการ 

ความคิดเห็น 
กระผมได้ศึกษารายงานฉบับนี้โดยละเอียดแล้ว ได้ข้อสรุปว่ากระผม “ไม่เห็นชอบ” ในการปรับ
สมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
1. เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิกสหกรณ์ เนื่องจากพนักงานราชการมีจํานวนมากกว่า

ข้าราชการและลูกจ้างประจํา หากเปิดรับให้มาเป็นสมาชิกในอนาคตจะมีจํานวนสมาชิกที่เป็น
พนักงานราชการซึ่งมีคุณสมบัติจ้างชั่วคราวมากกว่าสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจําซึ่งมี
คุณสมบัติจ้างจนเกษียณอายุราชการ 

2. ส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์สมาชิกปัจจุบัน หากสหกรณ์จะต้องปรับลดสวัสดิการสมาชิกเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของสหกรณ์ โดยการลดจํานวนเงินหรือเพิ่มเกณฑ์อายุให้ครอบคลุม
ทุกประเภทสวัสดิการ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบันในการได้รับ
สวัสดิการที่ลดลง 

3. ส่งผลกระทบต่อการจัดต้ังกลุ่มสมาชิกและการกําหนดจํานวนผู้แทนสมาชิก เนื่องจากจํานวน
สมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่เพิ่มมากขึ้น และมีความยุ่งยากในการ
กําหนดสัดส่วนจํานวนผู้แทนสมาชิกในแต่ละกลุ่มสมาชิกระหว่างสมาชิกเดิมกับสมาชิกที่ปรับมา
จากพนักงานราชการ 

4. สนับสนุนให้มีจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่เพื่อพนักงานราชการโดยเฉพาะ เนื่องจากพนักงาน
ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจํานวนมากกว่า 30,000 คน 
สามารถจัดต้ังเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ได้ไม่ยากนัก รวมท้ังการดําเนินงานสามารถ
บริหารงานได้อย่างอิสระโดยคณะกรรมการดําเนินการที่เป็นสมาชิกและเป็นพนักงานราชการ ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการเช่นเดียวกันได้ดีกว่า โดยท่ี 
สอ.ปม. ช่วยให้คําแนะนําในการจัดต้ังสหกรณ์ใหม่ และให้คําปรึกษาในบริหารงาน 

  ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกทุกท่านศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงประชามติ 
 

     ลงชื่อ              
(นายณรงค์ ทองขจร) 

ไม่เห็นชอบ 
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ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 

 

นายสุเทพ บวัจันทร์ 
กรรมการดําเนินการ 

ความคิดเห็น 
 ประการสําคัญในการก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เมื่อปี 2521 ได้กําหนดคุณสมบัติ
การรับสมาชิกไว้ คือ รับสมัครสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําสังกัดกรมป่าไม้โดยไม่รับ
ลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิก เนื่องจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจํามีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ มีอายุการ
ปฏิบัติงานได้จนถึงเกษียณอายุราชการหรืออายุ 60 ปี และเมื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการแล้วจะ
ได้รับเงินบําเหน็จหรือบํานาญ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทําให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีหน้าที่การงานที่มั่นคง 
ทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีจุดแข็งที่สําคัญต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ 
เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ คือ สมาชิกทุกคนมีหน้าที่การงานที่มั่นคง
ถึงเกษียณอายุราชการ และสหกรณ์สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ 
 แต่ถ้าหากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด แก้ไขข้อบังคับให้สมาชิกสมทบพนักงานราชการมา
เป็นสมาชิก ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากข้าราชการและลูกจ้างประจํา กล่าวคือ พนักงานราชการมี
ระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้างสูงสุด 4 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีต่อปี ทําให้เกิดความ
ไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงในการปฏิบัติงานถึงเกษียณอายุราชการเหมือนกับสมาชิกที่อายุการ
ปฏิบัติงานได้จนถึงเกษียณอายุราชการ พนักงานราชการจึงมีคุณสมบัติในเรื่องอายุการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เป็นสาระสําคัญที่แตกต่างจากสมาชิก 
 ดังนั้น หากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด แก้ไขข้อบังคับเปิดรับสมาชิกสมทบพนักงาน
ราชการเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมาชิก จากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกทุกคนมีความมั่นคงใน
หน้าที่การงานถึงเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นจุดแข็งสําคัญในการสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ในส่วนราชการตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน
ตามระยะเวลาสัญญาจ้างชั่วคราว จึงถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครั้งใหญ่ เนื่องจากไม่เคย
เกิดขึ้นมาก่อนนับต้ังแต่การจัดต้ังสหกรณ์ โดยถือว่าเป็นการละทิ้งจุดแข็งที่สําคัญของสหกรณ์อันส่งผล
กระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ต่อไปในอนาคต 
 จากการไปศึกษาดูงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ เรื่อง การปรับคุณสมบัติสมาชิกสมทบ
พนักงานราชการเป็นสมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 มีข้อสรุปสาระสําคัญทั้งหมด 24 
ข้อ แต่จะขอยกมา ณ ที่นี้ จํานวน 2 ข้อ คือ 
 
  

 

ไม่เห็นชอบ 

ถึง เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ที่เคารพรักทุกท่าน 

 ก่อนที่ทุกท่านจะตัดสินใจลงประชามติ เพื่อแก้ไขข้อบังคับปรับ
คุณสมบัติสมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิก ผมอยากให้ข้อมูล
เพื่อเตือนความทรงจําอีกครั้งหนึ่ง 



 
109 รายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก 

 ความคิดเห็น (ต่อ) 
 ข้อ 14 กรณีรับพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกนั้น หากย้อนเวลากลับไปได้สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์จะไม่แก้ไขข้อบังคับให้พนักงานราชการมาเป็นสมาชิก เนื่องจากการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใน
ระยะหลังมักมุ่งผลประโยชน์ที่จะได้รับมากกว่าสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อหลักการอุดมการณ์สหกรณ์ 
 ข้อ 24 เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีพนักงานราชการเป็นจํานวนมาก แนะนํา
ให้จัดต้ังสหกรณ์ใหม่ โดยให้สมาชิกสมทบลาออกแล้วไปต้ังสหกรณ์ใหม่เพื่อพนักงานราชการโดยเฉพาะ 
 และอีกประเด็นหนึ่งจากการพูดคุยกับกรรมการทําหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ในวัน
ดังกล่าว ผู้จัดการมีความเห็นว่า เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด มีพนักงานราชการเป็น
จํานวนมาก หากเปิดให้สมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิก ถึงขั้นทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ป่าไม้ล่มสลายได้ 
 สุดท้าย ผมขอฝากเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ทุกท่าน ได้ใช้ดุลยพินิจ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ของ
พวกเราทุกคนก่อนลงคะแนนเสียงประชามติ 
 
         ด้วยรักและผูกพัน 
  

     ลงชื่อ         
(นายสุเทพ บัวจันทร์) 
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ความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 
ขอให้สมาชิกศึกษารายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับ
สมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิกและแนวทางศึกษาอื่น ๆ ในการ
ช่วยเหลือสมาชิกสมทบฉบับนี้ให้ครบถ้วน และพิจารณาให้
รอบคอบก่อนการลงประชามติ 

ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

 

ลงชื่อ                
(นายวุฒิศักด์ิ นราพันธ์) 

 

นายวุฒิศักดิ ์นราพันธ์ 
กรรมการดําเนินการ 
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ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 

โดยเห็นว่าควรให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบต่อไป 

และเห็นควรช่วยเหลือสมาชิกสมทบในด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  

นายสวัสดิ์ อัน้เต้ง 
กรรมการดําเนินการ 

ความคิดเห็น 
จากการศึกษารายงานฉบับนี้ โดยละเอียด ผมได้ข้อสรุปว่า “ไม่เห็นชอบ” ในการแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ให้ปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
1. เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความมั่นคงของสมาชิก สอ.ปม. จากสมาชิกทุกคนมีการจ้างงาน

จนถึงเกษียณอายุราชการเป็นสมาชิกส่วนใหญ่มีการจ้างงานตามสัญญาจ้างสูงสุดเพียง 4 ปี 
2. เป็นการกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบัน ทําให้อาจได้รับสวัสดิการลดลงจากเดิม

หรืออาจได้รับเงินปันผลลดลง 
3. ควรช่วยเหลือสมาชิกสมทบพนักงานราชการด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่กระทบต่อความมั่นคงของ

สหกรณ์ในอนาคต และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในปัจจุบัน เช่น การรวบรวม
รายชื่อพนักงานราชการเพื่อทําหนังสือไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ในการขอแก้กฎกระทรวงให้
สมาชิกสมทบสามารถกู้เงินได้ โดยสหกรณ์มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม หรือสนับสนุนให้
พนักงานราชการจัดต้ังสหกรณ์ใหม่ โดยที่ สอ.ปม. ช่วยสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษา เป็นต้น 
 

     ลงชื่อ                
(นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง) 

ไม่เห็นชอบ 
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ความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด (สอ.ปม.) ทุกท่าน 

กรรมการ สอ.ปม.ประกอบด้วยนายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ์ นาย  
ชัยยันต์ คําป้อ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักด์ิ และนายเกริกฤทธ์ิ ศรีสุวอ  
ขอเรียนว่าสําหรับรายงานการศึกษาความเป็นไปได้การปรับสมาชิกสมทบ
ให้เป็นสมาชิกหลักและศึกษาแนวทางอื่นๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบ 
ฉบับที่อยู่ในมือทุกท่านนี้ โดยภาพรวม พวกกระผมมีความเห็นต่างจาก
คณะทํางานเสียงข้างมากในการจัดทํารายงานฉบับนี้  ซึ่งหากสมาชิกได้
อ่านรายงานฉบับดังกล่าวโดยละเอียดแล้วจะพบว่าการปรับสมาชิกสมทบ
ที่เป็นพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกสามัญ จะมีแต่ผลกระทบในเชิงลบ
ต่อสมาชิกสามัญในปัจจุบัน (ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา เจ้าหน้าที่
สหกรณ์) อย่างมากมาย ไม่ว่าจะด้านความมั่นคงขององค์กร ความเสี่ยง
ด้านการให้สินเชื่อกับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ จํานวนเงินสวัสดิการ
ที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจนทําให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกสามัญในปัจจุบัน 
ตลอดจนเกรงว่าในอนาคตพนักงานราชการอาจได้รับการเลือกต้ังเข้ามา
เป็นกรรมการดําเนินการเกินกว่าก่ึงหนึ่ง และอาจจะมาเปลี่ยนแปลงสิทธิ
ต่างๆ โดยใช้นโยบายประชานิยม เป็นต้น พวกกระผมขอใช้โอกาสแสดง
ความเห็นส่วนบุคคลเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับสมาชิก สอ.ปม. ทุก
ท่านเพิ่มเติม หวังว่าสมาชิกผู้มีสิทธ์ิออกเสียงลงประชามติทุกท่านจะให้
โอกาสและเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านได้โปรดพิจารณานําข้อมูลในส่วน
ที่จะนําเสนอเพิ่มเติมต่อสมาชิกทุกท่านประกอบการคิดวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจครั้งสําคัญนี้ด้วย โดยขอนําเสนอเป็นประเด็นๆ ดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง การให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญมีข้อห้าม
ทางกฎหมายหรือไม่ ทําไมถึงต้องการให้พนักงานราชการเป็นสมาชิก
สามัญ  

โดยหลักการสหกรณ์แล้วไม่ได้มีข้อจํากัดในการเป็นสมาชิกของผู้ที่
จะเข้ามาเป็นสมาชิก โดยทั่วไปจะให้บุคคลที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน ยกเว้น
สหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนียน จะใช้ พ้ืนที่ขอบเขตชุมชนเป็นข้อ
กําหนดการเป็นสมาชิก การกําหนดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกของแต่ละ
สหกรณ์ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของแต่ละแห่ง ดังนั้นพนักงานราชการสามารถ
เป็นสมาชิกสามัญของ สอ.ปม. ได้ หากมีการแก้ไขข้อบังคับกําหนดให้
พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 
44 และตัวอย่างสหกรณ์ที่มีพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญ ได้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ จํากัด สหกรณ์สาธารณสุขนครราชสีมา เป็นต้น 

 

นายโชคชัย  เลิศเกียรติวงศ ์

กรรมการดําเนินการ 

 

นายชัยยันต์ คาํป้อ 

กรรมการดําเนินการ 

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศกัด์ิ  

เลขานุการ 

นายเกริกฤทธิ ์ศรีสุวอ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ความคิดเห็น (ต่อ) 

 ประการที่สอง ทําไมถึงต้องการให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญ 
 สําหรับประเด็นนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด จัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2521 ของอธิบดีกรมป่า
ไม้(นายถนอม เปรมรัศมี) ณ ขณะนั้น เพื่อสนับสนุนให้มีการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
บรรเทา ความเดือดร้อนของข้าราชการ และพนักงานในสังกัดให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า
(เงินกู้) และ สวัสดิการอื่นๆ ตามสมควร ปัจจุบันในระบบราชการได้มีการปรับปรุงการบริหารงานบุคคล 
ได้มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจําเป็นพนักงานราชการ และในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานที่มีพนักงานราชการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภาคสนามเป็นจํานวน
มาก เช่น กรมป่าไม้ มีพนักงานราชการจํานวน 6,724 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของอัตรากําลังทั้งหมด 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช มีพนักงานราชการ จํานวน 14,878 คน คิดเป็นร้อยละ 69 
ของอั ตรากํ าลั งทั้ งหมด  และยั งมีพนั กงานราชการในหน่ วยงานอื่ นๆ  ที่ สั งกั ดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกจํานวนมาก รวมกว่า 30,000 คน จะเห็นได้ว่าบริบทโครงสร้าง
อัตรากําลังของพนักงานราชการมีส่วนสําคัญในการปฎิบัติภารกิจของหน่วยงานให้ประสบความสําเร็จ 
สอ.ปม. จึงสมควรปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

 ประการที่สาม โครงสร้างของสมาชิก สอ.ปม.  
 จากตารางข้อมูลอายุสมาชิกสามัญ จะเห็นได้ว่าจํานวนสมาชิกของ สอ.ปม. อยู่ในสภาวะที่มีผู้ที่เข้า
ใหม่กับผู้ที่สิ้นสมาชิกภาพในอัตราที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเฉลี่ยผู้สมัครใหม่มากกว่าเล็กน้อย แต่ใน
ขณะเดียวกันพบว่าสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จากข้อมูลในตารางข้อมูล
อายุสมาชิกหลักจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันมีสมาชิกหลักทั้งสิ้นจํานวน 13,227 คน เป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้วทั้งสิ้น 
4,525 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21 อีก 10 ปี ข้างหน้าจะมีสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วทั้งสิ้น 7,856 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.39 และอีก 20 ปี ข้างหน้าจะมีสมาชิกที่เกษียณอายุแล้วทั้งสิ้น 7,647 คน คิดเป็นร้อยละ 59.16 

(ภายใต้สมมุติฐานที่ว่า 10 ปี แรก จํานวนรวมสมาชิกหลักลดลงเฉลี่ยปีละ 10 คน (ณ ปีที่ 10 
คงเหลือ 13,127 คน) อัตราการขาดสมาชิกภาพของผู้เกษียณอายุ เฉลี่ยปีละ 180 คน และ 10 ปี หลัง 
จํานวนรวมสมาชิกหลักลดลงเฉลี่ยปีละ 20 คน (ณ ปีที่ 20 คงเหลือ 12,927 คน) อัตราขาดสมาชิกภาพ
ของผู้เกษียณอายุ เฉลี่ยปีละ 200 คน) 

ข้อมูลอายุสมาชิกสามัญ 
ณ วันที่ 27/10/2564 

ลําดับ อายุของสมาชิก 
จํานวน 
(คน) 

 
ลําดับ อายุของสมาชิก 

จํานวน 
(คน) 

1 มากกว่า 20 ปี ถึง 30 ปี 254  10 มากกว่า 56 ปี ถึง 57 ปี 658 
2 มากกว่า 30 ปี ถึง 40 ปี 1,526  11 มากกว่า 57 ปี ถึง 58 ปี 650 
3 มากกว่า 40 ปี ถึง 50 ปี 1,791  12 มากกว่า 58 ปี ถึง 59 ปี 658 
4 มากกว่า 50 ปี ถึง 51 ปี 267  13 มากกว่า 59 ปี ถึง 60 ปี 713 
5 มากกว่า 51 ปี ถึง 52 ปี 323  14 มากกว่า 60 ปี ถึง 65 ปี 2,530 
6 มากกว่า 52 ปี ถึง 53 ปี 368  15 มากกว่า 65 ปี ถึง 70 ปี 981 
7 มากกว่า 53 ปี ถึง 54 ปี 429  16 มากกว่า 70 ปี ถึง 75 ปี 626 
8 มากกว่า 54 ปี ถึง 55 ปี 505  17 มากกว่า 75 ปี ถึง 80 ปี 285 
9 มากกว่า 55 ปี ถึง 56 ปี 560  18 มากกว่า 80 ปี 103 

รวมทั้งสิ้น     13,227 คน 
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ความคิดเห็น (ต่อ) 

ข้อมูลการสมคัรเป็นสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพ 
ณ วันที่ 27/10/2564 

สมัครใหม่ การขาดสมาชิกภาพ 

ปี 
จํานวน สมาชิกเกษียณ สมาชิกทั่วไป 

รวมทั้งสิ้น (คน) ลาออก เสียชีวิต ให้ออก รวม ขาดสมาชิกภาพ 
2560 289 97 27 19 143 156 299 
2561 320 99 34 9 142 119 261 
2562 308 108 44 12 164 124 288 
2563 338 144 42 17 203 134 337 
2564 235 108 61 13 182 116 298 
รวมทั้งสิ้น 1,490 556 208 70 834 649 1,483 
เฉลี่ย 5 ปี 298 111 42 14 167 130 297 

จากโครงสร้างของสมาชิกดังที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า สอ.ปม.เป็นองค์กรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เรียบร้อยแล้ว อัตราการเติบโตลดลงอย่างเห็นได้ชัด และจะเริ่มถดถ้อยในอีกประมาณ 10 ปีเศษ ซึ่ง
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับแก้ไขโครงสร้างองค์กรดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ปัจจุบันพนักงานราชการ
มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 40 ปี ดังนั้น สอ.ปม. สมควรใช้โอกาสนี้ในการรับพนักงานราชการเพื่อที่จะ
เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรนี้ให้ยังคงการเติบโตอย่างมั่นคง ย่ังยืนไปได้อีกอย่างน้อย 20 ปี ซึ่งจะเป็น
การส่งต่อมรดกที่มีค่าย่ิงต่อคนรุ่นต่อไป 

ประการที่สี ่ประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า  
จากการดําเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมากว่า 40 ปี นับได้ว่าได้ช่วยเหลือสมาชิกในด้านการให้

สินเชื่อในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่ไม่ยุ่งยาก และอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่าสถาบันการเงินทั่วไปและเงินกู้
นอกระบบเป็นอย่างมากหากคิดเป็นมูลค่าในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา เฉลี่ยปีละกว่า 500 ล้านบาท อีกทั้งยัง
ได้ประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการออมเงินให้กับสมาชิกได้อย่างเห็นได้ชัดจากยอดเงินออมที่
เพิ่มขึ้น จนปัจจุบันสหกรณ์ได้ก้าวหน้าเข้าสู่ปีที่ 43 มีทุนดําเนินงานประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่
อย่างไรก็ตามพบว่า  การให้เงินกู้แก่สมาชิกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีอัตราลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วง
ปี 2559 ถึงช่วงกลางปี 2562 เป็นช่วงที่สมาชิกสมทบยังสามารถกู้เงินกู้สามัญได้ หลังจากนั้นเมื่อ พรบ.
สหกรณ์ ฉบับแก้ไขปี 2562 กําหนดให้สมาชิกสมทบไม่สามารถกู้เงินกู้สามัญได้ ยอดเงินกู้ที่ปล่อยให้กับ
สมาชิกและสมาชิกสมทบของ สอ.ปม. ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ณ 30 กันยายน 2564 มียอดเงินให้กู้
ประมาณ 6,100 ล้านบาท (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.55 ) จนถึงปัจจุบันลดลงแล้วเกือบหนึ่งพันล้านบาท 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด อยู่ในสถานะสหกรณ์ที่มีเงินเหลือจึงมีความจําเป็นในการปล่อยเงินกู้
ให้สหกรณ์อ่ืน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ 30 กันยายน 2564 มียอดเงินให้กู้ถึงกว่า 3,100 ล้านบาท (อัตรา
ดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.0 ) 
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ความคิดเห็น (ต่อ) 

ปี 
การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชกิและสมาชิกสมทบ การให้เงินกู้สหกรณ์อื่น 

จํานวนเงนิ (บาท) จํานวนเงนิ (บาท) 
2559 7,111,588,527  240,000,000 
2560 7,245,788,259  578,313,581 
2561 7,370,224,639  1,387,066,648 
2562 7,011,320,281  2,618,833,284 
2563 6,462,290,907  2,406,344,312 
2564 6,104,275,770 3,108,765,569 

หมายเหตุ 2564 ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 
 
 การเข้าถึงแหล่งทุนเป็นสวัสดิการที่ช่วยเหลือพนักงานราชการได้เป็นอย่างมาก ด้วยความที่
พนักงานราชการส่วนใหญ่ คือเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานหรือเป็นกําลังหลัก(มดงาน) ของกรมป่าไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติฯ อายุเฉลี่ยของพนักงานราชการอยู่ที่ประมาณ 40 ปี บุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มที่
กําลังสร้างเนื้อ สร้างตัว สร้างครอบครัว ด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างทั้งฐานะและรายได้ จึง
จําเป็นที่จะต้องใช้เงินจากแหล่งทุนอื่นเพื่อมาจุนเจือสิ่งที่ขาดหาย (แน่นอนครับว่าอาจมีบ้างบางส่วนที่
นําไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็น) จากสมมุติฐานเบื้องต้น ประเมินโดยรวม หากพนักงานราชการได้มีส่วนเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ของ สอ.ปม.ประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อรายที่น้อยกว่าสมาชิก
ที่เป็นข้าราชการค่อนข้างมาก ในรายละเอียด สอ.ปม. สามารถกําหนดรายละเอียดให้เหมาะสมได้ ใน
ส่วนนี้จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับ สอ.ปม.ประมาณ 30 ล้านบาท (ต้นทุนการเงินที่ร้อยละ 4 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.5) ในขณะที่เงินกู้จํานวนดังกล่าวทําให้พนักงานราชการลดภาระด้าน
ดอกเบี้ยจากแหล่งเงินภายนอกมากถึง 130 บาท (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยร้อยละ 12) ซึ่งสมาชิกทุก
ท่านที่กู้เงินจาก สอ.ปม. คงรับรู้ถึงการช่วยลดภาระเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี และสอ.ปม. ก็ได้ช่วยเหลือทุก
ท่านจนเต็มศักยภาพในการให้สินเชื่อของทุกคน การช่วยลดภาระด้านดอกเบี้ยให้กับคนกลุ่มที่มีรายได้
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มน้อย จึงมีค่าและสําคัญอย่างยิ่ง เทียบแล้วมากกว่าการช่วยเหลือของมูลนิธิ
และสมาคมต่างๆ เป็นอย่างมาก 

 ประการที่ห้า ประเด็นด้านสวัสดิการ 
 ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่หลายๆท่านกังวลเป็นอย่างมาก โดยคาดว่าสวัสดิการที่จะต้องนํามา
จัดสรรให้กับสมาชิกจะเพิ่มขึ้นจนเป็นภาระให้กับ สอ.ปม.และกระทบกับสมาชิกสามัญในปัจจุบัน ใน
ประเด็นนี้ขอเรียนว่า มีแนวทางในการแก้ปัญหาไว้หลายแนวทาง แต่บางท่านก็ยังเห็นว่าเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการรับพนักงานราชการเข้าเป็นสมาชิกหลัก ซึ่งหากนําหลักการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจมา
เป็นประเด็นหลักในการจัดสวัสดิการ จะทําให้ไม่กระทบผลประโยชน์ของสมาชิกปัจจุบันเพิ่มขึ้น
แม้แต่น้อย โดยกําหนดให้นําเฉพาะส่วนรายได้ที่เกิดจากสมาชิกในแต่ละกลุ่มมาเป็นเกณฑ์จัดสรร ดังนั้น
แนวทางนี้ก็จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาระการจัดสวัสดิการได้ทั้งหมดและยังเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายด้วย 
เนื่องจากสวัสดิการหลักของ สอ.ปม.คือการที่สมาชิกได้รับสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า 
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ความคิดเห็น (ต่อ) 

 ประการที่หก ประเด็นการเป็นกรรมการของพนักงานราชการ 
 หลายท่านได้มีความกังวลว่าในอนาคตหากพนักงานราชการอาจได้รับการเลือกต้ังเข้ามาเป็น
กรรมการดําเนินการเกินกว่าก่ึงหนึ่ง อาจจะมาเปลี่ยนแปลงสิทธิต่างๆ โดยใช้นโยบายประชานิยม ใน
ประเด็นนี้ขอเรียนว่าในสังคมโดยทั่วไป โอกาสในลักษณะดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะในหน่วยงานที่มีลักษณะของหน่วยงานราชการ และพนักงานราชการถือได้ว่าเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา พ่ีน้อง ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ของผู้ที่เป็นข้าราชการทั้งสิ้น หากจะมีผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการได้บ้าง ก็น่าจะส่วนน้อย และเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะ
สมาชิกต้องเลือกผู้แทนสมาชิก ผู้แทนสมาชิกก็จะต้องเลือกคนที่มีความรู้ ความสามารถมาบริหาร สอ.
ปม. อีกทั้งการเข้ามาทําหน้าที่กรรมการของพนักงานราชการนั้นยังไม่มีระเบียบรองรับเอาไว้เหมือน
ข้าราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ข้อ 16 ที่
กําหนดไว้ว่า “การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตามระเบียบนี้ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ” และใน
อดีตที่ผ่านมาเท่าที่ทราบ สอ.ปม. เคยมีกรรมการที่มาจากตําแหน่งลูกจ้างประจําเพียงคนเดียวเท่านั้น 
และท่านดังกล่าวก็เป็นเรี่ยวแรงในการสร้าง สอ.ปม.ในยุคบุกเบิก การให้โอกาสในสิ่งที่คนรุ่นเก่าได้สร้าง
ไว้สําหรับทุกคนในสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีคุณค่ากว่าที่จะคงไว้แต่คนกลุ่มน้อย 

 ประการที่เจ็ด การนับคะแนนในการลงประชามติ 
 ในการลงประชามติครั้งนี้ได้กําหนดจํานวนเสียงที่ผ่านประชามติจะต้องมีสมาชิกออกเสียงเห็นด้วย
มากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่เริ่มมีการลงประชามติ ซึ่งประเด็นนี้ไม่เป็นไปตามหลัก
สากล ไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและขาดธรรมาภิบาลโดยทั่วไปการเลือกต้ังทั่วไป
หรือการลงประชามติ ที่มีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากนั้น หากเสียงข้างมากเห็นชอบก็ถือเป็นฉันทามติของ
ส่วนรวม แต่การกําหนดให้ต้องมีเสียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เป็น
การสร้างเงื่อนไขที่ไม่ถูกต้อง (ทั้งนี้หากกําหนดเงื่อนไขว่าต้องมีผู้มาออกเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด ก็เพียงพอ) แต่พวกเราก็พร้อมจะทําตามกติกาที่เสียงส่วนใหญ่เห็นชอบ 
 สรุปจากข้อมูลและเหตุผลข้างต้น พวกกระผมสามารถนํามาเสนอได้เพียงบางส่วนเพื่อให้สมาชิกทุก
ท่านได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติม หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจของสมาชิกทุกท่าน ทั้งที่
ปัจจุบันยังรับราชการอยู่ โปรดพิจารณาว่าพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานร่วมกับทุกท่านในฐานะเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชา พ่ีน้อง ลูกน้อง เพื่อนร่วมงานหรือท่านจะเรียกว่าอะไรก็ตามน้ัน ส่วนท่านที่เกษียณอายุ
ราชการแล้ว พนักงานราชการเหล่านี้ส่วนหนึ่งคงเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา พ่ีน้อง ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน 
มาก่อน ถ้าหากไม่เคยโปรดคิดว่าพนักงานราชการเหล่านี้ก็คือ ลูกหลาน คนรุ่นหลัง อนาคต ของสังคมใน
วันข้างหน้า คนเหล่านั้นคือคนที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับพวกเราทุกคน ในฐานะที่พวกเราได้มีโอกาสเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดี เข้มแข้งจากคนรุ่นก่อนๆแล้วนั้น วันนี้สมาชิกทุกท่านจะให้โอกาสคนเหล่านั้นได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรพวกเราหรือไม่ ป่าใหญ่อยู่ได้ด้วยไม้หลายชั้นเรือนยอดฉันใด สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ก็ต้องการความหลากหลาย ก็เช่นเดียวกัน  
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  อยากให้ท่านมองในอีกมุมที่ว่าวันนี้เสมือนหนึ่งพวกเราทุกคนกําลังจะให้โอกาสผู้ที่อยู่ร่วมใน
สังคมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดอีกกลุ่มหนึ่ง แต่แท้จริงโดยอ้อมแล้วคนกลุ่มนั้นคือผู้ที่กําลังหยิบยื่น
ให้โอกาสใหม่กับพวกเราเช่นเดียวกัน ในการลงประชามติครั้งนี้จะเป็นการแสดงเจตจํานงที่สําคัญของ
สมาชิกทุกท่าน โอกาสที่เสียงเห็นชอบจะมากกว่าค่อนข้างเป็นไปได้ยากแล้ว การที่จะให้มีเสียงเห็นด้วย
จะมากกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่ด้วยความเช่ือมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ 
ขอให้สมาชิกทุกคนร่วมกันลงประชามติสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 
ด้วยกัน 

เชื่อมั่นและศรทัธา ขอขอบคุณครับ 

 

ลงชื่อ    ลงชื่อ         

  (นายโชคชัย  เลศิเกียรติวงศ)์   (นายชัยยันต์ คําป้อ) 

 

ลงชื่อ           ลงชื่อ       

  (นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศกัด์ิ)   (นายเกริกฤทธิ์ ศรสีุวอ) 
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นายจงเจริญ กิจสําราญกลุ 
ที่ปรึกษา 

ความคิดเห็น 
จากการศึกษารายงานฉบับนี้โดยละเอียด ผมไม่เห็นด้วยที่จะให้พนักงานราชการซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ 
เป็นสมาชิกหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
1. ต้ังแต่ก่อต้ังสหกรณ์จนถึงขณะนี้ สมาชิก สอ.ปม. ประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างประจํา ซึ่ง

เป็นผู้ที่ทํางานจนถึงเกษียณอายุราชการ (อายุ 60 ปี) ถือว่าเป็นผู้ที่มีงานทําอย่างมั่นคง จึงทําให้ 
สอ.ปม.เป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกทั้งหมดมีงานทําที่มีความมั่นคง แต่พนักงานราชการมีการทํางาน
ตามสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี ซึ่งถือว่ามีงานทําที่ไม่ค่อยมั่นคง ถ้าให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกหลัก
ก็จะทําให้ สอ.ปม. เป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกส่วนใหญ่มีงานทําที่ไม่ค่อยมั่นคง 

2. การให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกหลักของ สอ.ปม. มีผลทําให้ สอ.ปม. ต้องจ่ายเงินสวัสดิการ
สมาชิกเพิ่มขึ้นจํานวนมาก อันส่งผลให้เงินปันผลของสมาชิกต้องลดลงอย่างมีนัยสําคัญ  

  ดังนั้น ผมจึงขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ได้กรุณาพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงประชามติ ทั้งนี้ เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนของสหกรณ์ 

 

      ลงชื่อ                
(นายจงเจริญ กิจสําราญกุล) 

ในการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก 

โดยเห็นว่าควรให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสมทบต่อไป 

 

ไม่เห็นด้วย 
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นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 
ที่ปรึกษา 

1. การปรับสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิก เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง แต่ขอยกตัวอย่าง
เฉพาะ กฟผ. ดังนี้ 
1.1 กฟผ. ได้ให้พนักงานสัญญาจ้าง จากสมาชิกสมทบ เป็นสมาชิก ต้ังแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีอยู่ 750 

คน (สอ.กฟผ มีสมาชิก 33,214 สมาชิกสมทบ 13,222 ราย) 
1.2 สมาชิกสัญญาจ้างเหล่านี้ สามารถกู้เงินฉุกเฉิน กู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นและหรือ

เงินฝาก กู้เงินเพื่อการศึกษา และกู้เงินพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย (หลักทรัพย์ค้ําประกัน) ซึ่งมีเงื่อนไข
การกู้เงินและส่งงวดแตกต่างจากสมาชิกบ้าง โดยนายทะเบียนยินยอม 

1.3 ฝากเงิน ซื้อหุ้น และมีสวัสดิการ ได้เช่นเดียวกับสมาชิก 
1.4 มีสิทธ์ิสมัครและลงคะแนนเลือกต้ังคณะกรรมการได้ 

 สรุป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่มีผลกระทบกับ สอ.กฟผ. เนื่องจากมีพนักงานสัญญาจ้างไม่มาก 
เงื่อนไขเข้มงวด และสามารถหักเงินได้จากระบบปกติ 
2. สําหรับการจะปรับสมาชิกสมทบพนักงานสัญญาจ้างเป็นสมาชิกของ สอ.ปม มีจุดเด่นและจุดด้อย ดังนี้ 
 จุดเด่น 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกในขบวนการสหกรณ์ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 2. สามารถสร้างรายได้ให้กับ สอ.ปม 
 จุดด้อย 
 1. เนื่องจากสมาชิกพนักงานสัญญาจ้าง มีจํานวนมากกว่าสมาชิกปกติ จะทําให้โครงสร้างการบริหาร
เปลี่ ยน ไป  คณะกรรมการ  อาจจะประกอบด้ วยสมาชิ กพนั ก งานสัญญาจ้ า ง  มากก ว่ า 
 2. ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ อาจถูกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 3. ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงทีม่ีนัยสําคัญ สมาชิกผู้ฝากเงินและหุ้น อาจถอนเงินฝากและหุ้นได้ 
(ยกเว้น สมาชกิยังเชื่อมั่น) 
 4. ต้องเตรียมงบประมาณด้านสวัสดิการมากขึ้นอย่างแน่นอน (ยกเว้น ลดสวัสดิการลงได้) 
 สรุป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ มีผลกับองค์กรและสมาชิกโดยตรงทุกคน สมควรอย่างยิ่งที่จะให้มี
การลงประชามติ และหากสมาชิกส่วนใหญเ่ห็นว่ารับได้ ก็ให้แก้ไขข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นําเสนอต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป หรือหากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ก็ขอให้ สอ.ปม สนับสนุน
ด้านความรู้และงบประมาณ เพื่อให้จัดต้ัง “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานราชการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ด้วย 

      ลงชื่อ        
(นายสมศักด์ิ อังศุโกมุทกุล) 

ความเห็นเรื่องการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการ 

ให้เป็นสมาชกิ สอ.ปม. 

(จากที่ปรึกษา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ สอ.กฟผ.) 

 ความคิดเห็น 
ในฐานะที่ปรึกษา ผมขอให้ขอ้คิดเห็น กรณกีารปรับสมาชิก
สมทบพนักงานราชการให้เป็นสมาชิกของ สอ.ปม. ดังนี้ 






