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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 4 
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย จํากดั 

วันเสาร์ที  1   พฤษภาคม  พ.ศ.  
ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากดั   กรุงเทพมหานคร 

*********************************** 
ระเบียบวาระที   ประธานแจง้ใหที้ประชุมทราบและพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระที   พิจารณารับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี  
   (วนัเสาร์ที  กรกฎาคม พ.ศ. ) 
ระเบียบวาระที   พิจารณาเลือกตงัคณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตงั 
ระเบียบวาระที   รับทราบเรืองการดาํเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ระเบียบวาระที   รับทราบเรืองสมาชิกภาพใน ช.ส.ค. 
ระเบียบวาระที 6  รับทราบรายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงาน ช.ส.ค. ของคณะกรรมการดาํเนินการ 
ระเบียบวาระที 7  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการของคณะผูต้รวจสอบกิจการ 
ระเบียบวาระที 8  พิจารณาเลือกตงักรรมการดาํเนินการ 
ระเบียบวาระที 9  พิจารณาเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ 
ระเบียบวาระที 0 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 
ระเบียบวาระที 1 พิจารณาอนุมติังบการเงิน ประจาํปี  
ระเบียบวาระที 2 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี  
ระเบียบวาระที 3 พิจารณากาํหนดวงเงินซึง ช.ส.ค. กูย้มืหรือคาํประกนั ประจาํปี  
ระเบียบวาระที 4 พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณรับจ่าย ประจาํปี  
ระเบียบวาระที 5 พิจารณาปรับโอนเงินรอตรวจสอบเขา้ทุนสาํรอง 
ระเบียบวาระที 6 พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ประจาํปี  
ระเบียบวาระที 7 เรืองอืน ๆ 
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ระเบียบวาระที่ 2
พิจารณารับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2563

 
ตามทีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ไดป้ระชุมใหญ่สามญั ประจาํปี   เมือ  

วนัเสาร์ที  กรกฎาคม พ.ศ.   ณ ห้องประชุมใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด       
กรุงเทพมหานคร 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด ได้มีหนังสือ ที ช.ส.ค. /  ลงวนัที  
กนัยายน พ.ศ.   เรือง ส่งสําเนารายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี   ให้ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกได้
พิจารณา หากมีขอ้ความใดทีตอ้งแกไ้ขเพิมเติม ขอให้แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกลบัมายงั ช.ส.ค.ภายในวนัที  
ธนัวาคม พ.ศ.  หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว ถือวา่ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกไดรั้บรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามญั ประจาํปี  

ผลปรากฏว่า มีสหกรณ์สมาชิก รายสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่องวงัจนัทร์ จาํกัด ได้แจ้งขอแก้ไข 
เพิมเติม รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  และได้แก้ไขเพิมเติมรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาํปี  เป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

จึงเสนอทีประชุมใหญ่เพือรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ทีไดแ้กไ้ข
แลว้ ตามรายละเอียดในรายงานการประชุม  

 



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

8



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

9

 

  



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

10



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

11



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

12

 
ให เขากับสภาวะปจจุบัน อาจจะทำไดไมทั่วประเทศ เพราะวากระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเสนอไป     
แตวาคณะกรรมการกล่ันกรองไดพิจารณา 4 ,009 ตำบล จะมีการจางแรงงานประมาณ 32 ,000 คน    
มีครอบครัวที่เขารวมประมาณ 64,000 ครอบครัว จะมีคนที่อยูในวงตรงนี้ประมาณ 2-3 แสนคน ใชหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปดูแลพ่ีนองประชาชน ซึ่งตองมีสมาชิกสหกรณแนนอน ตองเขาไปมีสวนรวมและเขาไปอยู
ในโครงการนี้ จึงขออนุญาตสงขาวไปถึงพ่ีนองสหกรณที่ไมไดมาอยูตรงนี้ ขอฝากความหวงใย ฝากความระลึกถึง
ทุกๆทาน และเปนกำลังใจใหผูบริหารทุกทาน ในการท่ีจะนำองคกรเดินไปขางหนา ไปสูความสำเร็จ เปาหมายที่
สมาชิกทุกคนตองการ และขอใหการประชุมในวันนี้ ไดมีการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณที่ ทุกคนมี    
อันจะนำไปสูการพัฒนากิจการและองคกรของทุกทานตอไปในวันขางหนา บัดนี้ผมขอเปดการประชุมใหญสามัญ
ประจำป 2563 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด และขออวยพรใหขบวนการสหกรณเครดิต     
ยูเน่ียนในประเทศไทย มีความเจริญกาวหนา เขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน และเปนที่พ่ึงของประชาชนท่ีเปนสมาชิกของ
สหกรณตลอดไป ขอบคุณครับ” 

จากนั้นนายจรัล เอ่ียมสำอางค ประธานกรรมการดำเนินการ ทำหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดแจงที่
ประชุมทราบระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ ระเบียบวาระรายละเอียด 
ปรากฎในเอกสารประกอบการประชุม หนา 3 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ และพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
 ๑.๑   การจัดสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

ประธาน แจงที่ประชุมทราบเรื่องการจัดสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
โดยชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) โดยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ขบวนการ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พรอมดวยขบวนการสหกรณในประเทศไทย ไดเสนอรางพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่...) 
พ.ศ ....ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ  ความวา “มาตรา ๑๐๕/๑    
เพ่ือสงเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ ซึ่งขณะนี้ไดเสนอตอนายทะเบียนสหกรณ     
เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการ พรอมทั้งไดยื่นหนังสือตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ    
ดร.เฉลิมชัย ศรีออน เรียบรอยแลว 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒    รางกฎกระทรวงตามมาตรา ๘๙/๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒  
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  
ประธาน แจงที่ประชุมทราบวาตามมาตรา ๘๙/๒ มีกฎกระทรวงทั้งหมด ๑๓ ฉบับ ณ ปจจุบัน

กฎกระทรวง ๗ ฉบับแรก  ครม. ไดเห็นชอบแลว และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีการตรวจสอบพรอม
ทั้งเชิญ ช.ส.ค. เขาประชุมเพ่ือหารือแลว สวนอีก ๖ ฉบับ อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็น โดย ช.ส.ค. ไดขอ
ความอนุเคราะหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการเชิญ ช.ส.ค. เขาหารือดวย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี    ๒  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป  ๒๕๖2 
   ประธาน ไดมอบหมายใหนางสาวขัตติยา   สำเภาทอง กรรมการดำเนินการและเลขานุการ นำเสนอที่
ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖2  เมื่อวันเสารที ่๒๗ เมษายน พ.ศ. 2562   

  นางสาวขัตติยา  สำเภาทอง   กรรมการดำเนินการและเลขานุการ รายงานบันทึกการประชุมใหญสามัญ
ประจำป ๒๕๖2 เพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา ตามท่ี ช.ส.ค. ไดมีหนังสือที่ ช.ส.ค.0715  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 จากชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด เรื่องสงสำเนารายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจำป ๒๕๖2 เมื่อวันเสารที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. 2562 โดยขอความรวมมือจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสมาชิก 
ช.ส.ค. เพ่ือตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมใหญ หากมีขอความใดท่ีตองแกไข เพ่ิมเติม ขอใหแจงเปน      
ลายลักษณอักษรภายในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๓ ซึ่งพนระยะเวลาดังกลาวแลว ถือวาทานไดใหความ
เห็นชอบและรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๒ 

ผลปรากฏวา ไมมีสหกรณสมาชิกรายใดขอแกไขรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๒        
จึงถือวาสมาชิกไดรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๒ จึงเสนอท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 
๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณารับรองตามรายละเอียดในรายงานการประชุมดังกลาว รายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุม หนา ๗-๖๓ 

 

มติที่ประชุม    รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๒    
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  พิจารณาเลือกตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 
 ประธาน ไดเสนอที่ประชุมเลือกตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกต้ัง อางถึง ระเบียบชุมนุมสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด วาดวย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒        
ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะอนุกรรมการจากผูแทนสหกรณสมาชิก และหรือฝายจัดการชุมนุมสหกรณ        
จำนวนหาคน โดยใหมีตำแหนงประธานอนุกรรมการหน่ึงคน นอกนั้นเปนอนุกรรมการ เพ่ือจัดดำเนินการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ 

ฯลฯ 
ระเบียบชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด วาดวย การเลือกต้ังคณะผูตรวจสอบกิจการ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๒๒ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งคณะอนุกรรมการจากผูแทนสหกรณ และหรือฝายจัดการชุมนุม
สหกรณ  จำนวนหาคน โดยมีตำแหนงประธานอนุกรรมการหนึ่งคน นอกนั้นเปนอนุกรรมการเพ่ือจัดดำเนินการ
เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

ฯลฯ 
แนวทางปฏิบัติ 

๑. ใหที่ประชุมใหญเสนอผูแทนสหกรณสมาชิกเปนอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจากชุมนุมสหกรณ
สาขา จำนวนหาคน หรือตามท่ีประชุมใหญเห็นชอบ 

๒. ประธาน เสนอฝายจัดการชุมนุมสหกรณ จำนวนสองคน เปนผูชวยคณะอนุกรรมการดำเนินการ
เลือกตั้ง เพ่ือสนับสนุนขอมูลตาง ๆ ใหแกคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง เพ่ือดำเนินการใหเปนไป         
ตามขอบังคับและระเบียบของชุมนุมสหกรณ 

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบชุมนุมสหกรณ จึงเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้ง
คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกต้ัง และผูชวยคณะอนุกรรมการฯ ตอไป 
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ประธาน จึงเสนอใหผูแทนสหกรณสมาชิกแตละสาขาไดเสนอผูแทนเปนคณะอนุกรรมการดำเนินการ
เลือกตั้งจำนวนหาคน 
 ๑.  ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ  โดยผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสันกำแพง จำกัด จังหวัดเชียงใหม 
เสนอนายประจักษ  เข็มมุกด   ผูแทนจากสหกรณ เครดิตยู เนี่ ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  จำกัด                     
จังหวัดเชียงใหม 

๒. ช .ส .ค . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยผูแทนจากสหกรณ เครดิตยูเนี่ยนบานบุ งไหม  จำกัด                
จังหวัดอุบลราชธานี เสนอนายดาวิทย  พุทธิไสย ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี  จำกัด               
จังหวัดสกลนคร 

๓.  ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง โดยผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมหาโพธิ จำกัด จังหวัดนครสวรรค                     
เสนอนายบุญขีด เรไร ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรวี จำกัด จังหวัดนครสวรรค 

๔.  ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนซ้ึงสามัคคี จำกัด จังหวัดจันทบุรี               
เสนอ นายวีรพล  ปุระณะ ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเพชรบวรตะปอนใหญ  จำกัด จังหวัดจันทบุรี 

๕. ช .ส .ค .สาขาภาคใต  ผูแทนจากสหกรณ เครดิตยู เนี่ ยนบานโคกมวง จำกัด  จังหวัดสงขลา                
เสนอนายขจร เชื้อทอง ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสมอสาม จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ประธาน ไดเสนอรายชื่อผูชวยคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน  ๒  คน จากฝายจัดการ  
ประกอบดวย 

๑. นายอรรถสิทธิ์  สงสะนะ     รองผูจัดการใหญสายพัฒนา 
๒.  นางสาวนวรัตน  จันทรรักษาสกุล  ผูชวยผูจัดการสำนักกฎหมาย 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเลือกตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจำนวน ๕ คน และผูชวยอนุกรรมการ 
ดำเนินการเลือกตั้ง ๒ คน จากนั้นคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งไดเลือกตั้งกันเองมีตำแหนง ดังนี้ 

               ๑.  นายบุญขีด   เรไร      ประธานอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง    
๒.  นายวีรพล    ปุระณะ     อนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง       

               ๓.  นายประจักษ เข็มมุกด     อนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 
               ๔.  นายดาวิทย  พุทธิไสย     อนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 

                   ๕.  นายขจร   เชื้อทอง     อนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 
                    นายอรรถสิทธิ์     สงสะนะ               ผูชวยคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 

นางสาวนวรัตน   จันทรรักษาสกุล   ผูชวยคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    รับทราบเร่ืองการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  ประธาน  ได เชิญนายปรเมศวร  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ                    

แหงประเทศไทย นำเสนอผลการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   
   จากนั้น ประธานกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นำเสนอผลการดำเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประจำป ๒๕๖๒ ในฐานะท่ี ช.ส.ค. เปนสมาชิกของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย และมีประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด เปนกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยดวย  ผลการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ประจำป ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หนา ๗๑-๗๓ 
 

มติที่ประชุม     รับทราบผลการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ประจำป ๒๕๖๒  
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ระเบียบวาระท่ี ๘ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
   นายบุญขีด เรไร ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกต้ังไดแจงวา คณะอนุกรรมการเลือกตั้ง             
ไดเลือกตั้งระหวางกันเองใหตนเปนประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการเลือกต้ัง              
เพ่ือดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ตอไป 
   ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ไดแจงตอที่ประชุมตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒               
“มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ ใหที่ประชุมใหญชุมนุมสหกรณเลือกตั้ง               
จากผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปนกรรมการ ตามจำนวนหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด             
ในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ” 
   ๑. เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 
   นายบุญขีด เรไร ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกต้ัง ไดสอบถามผูแทนสหกรณวา                
มีผูใดจะเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ ช.ส.ค. และมีความเหมาะสม เพ่ือเขารับการเลือกตั้ง                
เปนประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค.  

 ๑.  ผู แทนจากสหกรณ เครดิตยู เนี่ ยนห วยส านพลับพลา  จำกัด  จั งหวัด เชี ยงราย  เสนอชื่ อ                
ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำกัด               
จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกในที่ประชุมยกมือรับรองถูกตองตามระเบียบ ช.ส.ค. วาดวย การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

 ๒ . ผู แ ท น จ ากสห ก รณ เค รดิ ต ยู เนี่ ย น บ าน คล อ งใหญ  จ ำกั ด  จั งห วั ด พั ท ลุ ง  เส น อชื่ อ               
ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตติ ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ จำกัด จังหวัดสงขลา มีสมาชิกใน
ที่ประชุมยกมือรับรองถูกตอง ตามระเบียบ ช.ส.ค. วาดวย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

 เม่ือไมมีผูแทนสหกรณทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติม ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ไดสรุปวา              
มีผูสมัครตำแหนงประธานกรรมการดำเนินการที่ไดรับการเสนอชื่อจำนวน ๒ คน ไดแก  

๑. ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ ผูแทนจากสหกรณ เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏ               
รำไพพรรณี จำกัด 

๒. ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตติ ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ จำกัด 
 

   โดยคณะทำงานดานกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และขอกำหนด ของ ช.ส.ค. ไดตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูสมัครตำแหนงประธานกรรมการดำเนินการ ทั้ง ๒ คน ผลปรากฏวา มีคุณสมบัติครบถวน และขอใหผูแทนที่ไดรับ
การเสนอชื่อรับเลือกเปนประธานกรรมการดำเนินการจับสลากหมายเลข เพื่อความโปรงใส และใหสหกรณสมาชิก
สามารถลงคะแนนเสียงไดอยางถูกตอง พรอมทั้งใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนประธานกรรมการดำเนินการ 
ช.ส.ค. กลาวแสดงวิสัยทัศนตอท่ีประชุมใหญทานละ ๓ นาที 
 

ผลการจับสลาก  
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จากสหกรณเครดิตยูเนี่ยน…จำกัด จังหวัด หมายเลข 

๑ ผูชวยศาสตราจารยอาภากร  มินวงษ มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี  จันทบุร ี ๑ 
๒ ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด  พฤฒิกิตต ิ หาดใหญ  สงขลา ๒ 

 

วิสัยทัศน  
ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ  กลาวแสดงวิสัยทัศนในการบริหารงาน “ดิฉันผูชวยศาสตราจารย

อาภากร มินวงษ ตนสังกัดคือ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำกัด ดำรงตำแหนง              
ประธานกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก สิ่งที่ดิฉันตัดสินใจในการเสนอตนเองในการดำเนินงานตอในการเปน
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ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒ ดิฉันขออนุญาตยกพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐            
ซึ่งสามารถนำมาประยุกตใชกับ ช.ส.ค. ไดโดยใชคำเพียง ๓ คำ คือ สืบสาน รักษา และตอยอด 

๑. การสืบสาน 
ความเปนเครดิตยูเนี่ยน เนนในเร่ืองของการพัฒนาคน ใหคนมีความแข็งแกรงดวยตนเอง 
เพราะฉะน้ันการศึกษาที่สมาชิกและกรรมการทุกทาน จำเปนตองมีความรูเกี่ยวกับเรื่องของเครดิต     
ยูเนี่ยน เพ่ือจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเครดิตยูเนี่ยนทุกคน เงินมิใชปจจัยสำคัญเพียงอยางเดียว
ในชีวิต แตคุณภาพชีวิตเปนส่ิงสำคัญยิ่ง เปนหัวใจของเครดิตยูเนี่ยน สำหรับดิฉัน เงินเปนเพียง
เครื่องมือที่จะนำไปพัฒนาคนเครดิตยูเนี่ยนใหมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเทานั้น  

๒. การรักษา 
ดิฉันตองขอขอบคุณที่ทุกวันนี้ดิฉันมายืนอยูตรงจุดนี้ได เพราะดิฉันไมเคยลืมอิฐกอนแรกซึ่งเปนผูนำ              
รุนบุกเบิกของเครดิตยูเนี่ยน ถาไมมีทานเหลานั้น ดิฉันคงไมมีโอกาสไดมายืนอยูตรงจุดนี้ในวันนี้ 
เพราะฉะนั้นส่ิงที่ดิฉันจะรักษาคือผูนำรุนบุกเบิก รักษาอุดมการณ เพ่ือใหเครดิตยูเนี่ยนสามารถกาว
ตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน หัวใจสำคัญของเครดิตยูเนี่ยนซึ่งดิฉันรักษาดวยใจที่มาในวันนี้ คือ 
คุณธรรม  ๕ ประการ และจิตตารมณ ๔ ประการ 

๓. การตอยอด 
การตอยอดประสานทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร คือการเดินตอเรื่องกฎกระทรวง ๗ ฉบับ              
ซึ่งดิฉันปวารณาตัวในเร่ืองนี้ รวมท้ังเร่ืองมาตรา ๑๐๕/๑ ซึ่งไดทำการบานมาตั้งแตรูวาดิฉันจะตอง
ปวารณาตัวมาทำในเร่ืองนี้ ขอขอบคุณคะ” 

  ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตติ กลาวแสดงวิสัยทัศนในการบริหารงาน “ความจริงผมเขามาใน 
วงการสหกรณดวยความบังเอิญ เพราะเห็นเพ่ือนที่มหาวิทยาลัยที่ผมสอนหนังสือจบเมืองนอก ทุกคนอาน
หนังสือพิมพคอลัมนรับสมัครงาน ผมจึงตกใจวาทุกคนมีความสามารถแตทำไมถึงจะลาออกกันหมด จึงเกิดแรง
บันดาลใจวาจะตองหาเงินใหเพ่ือนกูสรางบานในราคาถูก นี่คือความฝนของผมที่จะบริหารงานสหกรณ สวนเครดิต
ยูเนี่ยนหลังจากที่เวนวรรคและมีเวลาคิดทบทวน ผมไดไปเจอแมคาขายขนม เปนหนี้นอกระบบดอกเบ้ียรอยละ 
๒๐ ตอวัน จึงทำใหผมมีความต่ืนตัว เพราะถาเพ่ือนมนุษยเรามีดอกเบี้ยรอยละ ๒๐ ตอวัน จะสรางฐานะใหตนเอง
ไดอยางไร ลูกของเขาจะเรียนหนังสืออยางไร ผมคิดวาถาคนจนแบบน้ีประเทศชาติโดนเผาแนนอน เพราะเขาไมมี
กิน จึงเกิดแรงบันดาลใจวาถาผมมีโอกาสจะสรางสถาบันการเงินใหกับชาวบาน จึงเร่ิมตั้งกลุมเมื่อเดือนมกราคม  
ป พ.ศ. ๒๕๕๑ เดือนพฤศจิกายน จัดตั้งเปนสหกรณ บัดนี้ ผมขับเคลื่อนองคกร มีสมาชิกเกือบหน่ึงหม่ืนคน                  
มี ๔ สาขา มีเงินสินทรัพย ๘๐๐ ลานบาท ผมเคยบริหารงานท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร           
มีประสบการณเปนประธานแผนคนแรกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เพราะชุมนุม
สหกรณฯ ไมเคยมีแผนแมบท ผมไปวางแผนเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙ ขณะนั้นมีเงิน ๕,๗๐๐ ลานบาท ปจจุบันมีเงินหนึ่ง
แสนกวาลานบาท โดยใชแผนฉบับที่ ๕ ผมฝนวาถามีโอกาส หลังจากประชุมใหญ ผมจะจัดทำแผนทันที เชิญผูนำที่
มีความคิดมาชวยกันทำแผน ให ช.ส.ค. เดินอยางมีทิศทาง ผมเห็นตัวเลขในเอกสาร สหกรณเครดิตยูเนี่ยนมี
สมาชิกลดลง มีผลประกอบการขาดทุนเพ่ิมข้ึน ซึ่งตอเนื่อง ๕ ป จึงไมสามารถปลอยไว แบบน้ีได ตองหาทาง
เปล่ียนแปลง ซึ่งผมมีโครงการพอสมควร จากประสบการณทีผ่านมา จึงขอใหทุกทานพิจารณาวาประสบการณของ
ผมที่ผานมา ๔๐ ป ในขบวนการสหกรณ จะนำมาเปล่ียนแปลง ไดอยางไร ผมตองการสรางความเขมแข็งให
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนไทย ปรับสถานภาพองคกรที่มีคุณคาเปนองคกรที่ชวยชาติลดความเหลื่อมล้ำ” 

 จากน้ัน ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ชี้แจงท่ีประชุมใหญในเรื่องขั้นตอนการเลือกตั้ง                
โดยฝายจัดการไดจัดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง มีการจัดคูหาลงคะแนน เพ่ือใหผูแทนสหกรณสมาชิกใชสิทธิ
เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. โดยจัดแบงเปนรายภาค เริ่มลงคะแนน เวลา ๑๑.๒๐-๑๒.๒๐ น. 
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  นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผูชวยคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง แจงที่ประชุมทราบเน่ืองจากมี
ผูแทนเขารวมประชุม ๑๑๖ ทาน โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดกำหนดเวลาเริ่มลงคะแนน เวลา ๑๑.๒๐-๑๒.๒๐ น. 
และกอนครบกำหนด ๓๐ นาที พิธีกรจะแจงใหทราบและขอใหทยอยลงไปเลือกตั้ง สิ่งที่จะขอความรวมมือขอให
แสดงบัตรที่ราชการออกใหเพ่ือลงทะเบียนตามภาคและรับบัตรคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้งอยูที่หองประชุม
ศูนยกลางเทวา ชั้น ๒ โดยในหองเลือกตั้งไดบันทึกดวยกลองวงจรปดไวเปนหลักฐาน เพ่ือความโปรงใสในการ
ดำเนินการ  

 ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ไดแจงวามีผูแทนสหกรณสมาชิกมาประชุมทั้งหมด               
๑๑๖ สหกรณ               

ใชสิทธิ์   จำนวน ๑๑๔  คน  
ไมใชสิทธิ์   จำนวน        ๑   ใบ 
บัตรเสีย   จำนวน   ๑   ใบ    

 

ผลการเลือกตั้งตำแหนงประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ปรากฏคะแนนดังนี้ 
ลำดับที ่ ชื่อ-นามสกุล จากสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จำกัด จังหวัด รวมคะแนนที่ได 

๑ ผูชวยศาสตราจารยอาภากร  มินวงษ มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี  จันทบุร ี ๗๓ 
๒ ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด  พฤฒิกิตต ิ หาดใหญ  สงขลา ๔๑ 

 ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแจงตอที่ประชุมวา ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ 
ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จำกัด จังหวัดจันทบุรี ไดคะแนนเลือกตั้ง ๗๓ 
คะแนน และไดดำรงตำแหนงประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒  

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒                                
      ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัย 
      ราชภัฏรำไพพรรณี จำกัด  จังหวัดจันทบุรี ดวยคะแนนเสียง ๗๓ คะแนน 
 

    ๒. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
   นายบุญขีด เรไร ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง แจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับ                  
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก ไขเพ่ิมเติม “ขอ ๖๘ คณะกรรมการ
ดำเนินการ ใหที่ประชุมใหญชุมนุมสหกรณ เลือกต้ังผูแทนสหกรณสมาชิกเปนกรรมการดำเนินการคนหนึ่ง 
ประกอบดวย ประธานกรรมการดำเนินการหน่ึงคนและกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน และใหคณะกรรมการ
ดำเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดำรงตำแหนงรองประธานคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง 
นอกนั้นเปนกรรมการ ฯลฯ” 

รายช่ือและวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๑ ป ๒๕๖๒ 
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ดำรงตำแหนง วาระการดำรงตำแหนง ชุดท่ี 

๔๑ ในป ๒๕๖๒ 
๑ นายจรลั         เอี่ยมสำอางค ประธานกรรมการดำเนินการ   วาระที่ ๒  ปท่ี ๒ 
๒ ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ รองประธานกรรมการดำเนินการคนท่ีหนึ่ง วาระที่ ๑  ปท่ี ๒ 
๓ นายการณุ       พรหมสินชัย รองประธานกรรมการดำเนินการคนท่ีสอง วาระที่ ๑  ปท่ี ๑ 
๔ นางสาวขัตติยา สำเภาทอง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ วาระที่ ๑  ปท่ี ๑ 
๕ นายสุทธิสิน     อริยะ กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๒  ปท่ี ๒ 
๖ นายเกียงเฮง    แซตั้ง กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๒  ปท่ี ๒ 
๗ นายบุญเลิศ     สีมาวรพงศพันธุ กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑  ปท่ี ๒ 
๘ นางเพชรรัตณ  หันพรหมมา กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๒  ปท่ี ๒ 
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สรุปการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒  ประจำป ๒๕๖๓ 

สัดสวนรายภาค ชื่อ – นามสกลุ 
วาระในป 
๒๕๖๒ การเลือกต้ัง 

วาระในป ๒๕๖๓ 

วาระท่ี ปที ่ วาระท่ี ปที ่
ประธานกรรมการดำเนินการ นายจรัล เอี่ยมสำอางค ๒ ๒ ครบวาระ-เลือกตั้งใหม   
ภาคเหนือ  
(๓ คน) 

นายการุณ          พรหมสินชัย  ๑ ๑  ๑ ๒ 
นางสาวขัตติยา    สำเภาทอง ๑ ๑  ๑ ๒ 
นายสุทธิสิน อริยะ ๒ ๒ ครบวาระ-เลือกตั้งใหม   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๔ คน) 
 

นายเกียงเฮง แซต้ัง ๒ ๒ ครบวาระ-เลือกตั้งใหม   
นายบุญเลิศ  สีมาวรพงศพันธุ ๑ ๒ ครบวาระ-เลือกตั้งใหม   
นางเพชรรัตณ หันพรหมมา ๒ ๒ ครบวาระ-เลือกตั้งใหม   
นายธีระเดช จิตจักร ๑ ๒ ครบวาระ-เลือกตั้งใหม   

ภาคกลาง 
(๓ คน) 
 

นายวัยรินทร ไทยสนธิ ๑ ๑  ๑ ๒ 
รอยตรีชูชาติ ศรีสมบัติ ๑ ๑ ครบวาระตนสังกัด-เลือกตั้งใหม   
นางสาวกฤตยา ตันตระกูล ๑ ๑ ครบวาระตนสังกัด-เลือกตั้งใหม   

ภาคตะวันออก (๑ คน) ผูชวยศาสตราจารยอาภากร  มินวงษ ๑ ๒ ครบวาระ-เลือกตั้งใหม   
จังหวัดเพชรบุรี (๑ คน) นายเทวิน หริ่งระร่ี ๑ ๑  ๑ ๒ 
ภาคใต (๒ คน) ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตต ิ ๑ ๑  ๑ ๒ 

นายกมลพันธ ภัทรเวชวงศ ๑ ๑ ครบวาระตนสังกัด-เลือกตั้งใหม   
จำนวนกรรมการดำเนินการที่ตองเลือกใหม ๑๐ คน   

 

   สรุป การประชุมใหญสามัญประจำป ๒๕๖๓ จะมีประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ        
ครบวาระ ๗ คน ครบวาระท่ีตนสังกัด ๓ คน ที่ประชุมใหญ  ตองเลือกตั้ งรวมทั้งหมด ๑๐ คน ประกอบดวย                  
ประธานกรรมการดำเนินการ ๑ คน และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอีก ๙ คน ดังนี้ 

๑.   ภาคเหนือ 
ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคเหนือ  เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ               

ช.ส.ค. ซึ่งสรุปผลการเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒ ประจำป ๒๕๖๓ ในสัดสวนของ ช.ส.ค. สาขา
ภาคเหนือ จำนวน ๑ คน  ดังนี้ 

 

ชื่อ-นามสกุล 
ผูแทนจาก 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน.....จำกัด 
จังหวัด อยูในวาระได วาระดำรงตำแหนง

ในป ๒๕๖๓ 
๑. นายสมาน    พวงจันทร สันกำแพง เชียงใหม ๒ ป ๑/๑ 
เสนอโดย ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ๕ ธันวาพัฒนา จำกัด  จังหวัดเชียงใหม 

                 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม  เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ในสัดสวนของ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ ตามรายช่ือที่เสนอท้ัง ๑ คน  
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๒.      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเลือกต้ังกรรมการ
ดำเนินการ  ช.ส.ค. ซึ่งสรุปผลการเลือกต้ังกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒ ประจำป  ๒๕๖๓ ในสัดสวนของ             
ช.ส.ค. สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔ คน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผูแทนจาก 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน...จำกัด 
จังหวัด อยูในวาระได 

วาระดำรง
ตำแหนงในป 

๒๕๖๓ 
๑. นายสมจิตร แกวอุนเรือน บานบุงไหม อุบลราชธานี ๒ ป ๑/๑ 
๒. นายพงศพันธ  แกวหาวงศ  อำเภอหนองสองหอง ขอนแกน ๒ ป ๑/๑ 
๓. นายบัวผิน  สุระมาศ  ตำบลหวาย มหาสารคาม ๒ ป ๑/๑ 
๔. นายสุนทร   ภูศรีฐาน  หนองหาง  กาฬสินธุ ๒ ป ๑/๑ 

เสนอโดย 
ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนหนองหาง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการเสนอชื่อมา
จากที่ประชุมใหญ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

มติที่ประชุม เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ในสัดสวนของ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
ตามรายชื่อที่เสนอ ๔ คน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

๓.    ภาคกลาง 
   ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคกลาง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ           
ช.ส.ค. ซึ่งสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒ ประจำป ๒๕๖๓ ในสัดสวนของ ช.ส.ค. สาขา            
ภาคกลาง จำนวน ๒ คน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผูแทนจาก 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน.....จำกัด 
จังหวัด อยูในวาระได 

วาระดำรง
ตำแหนงใน 
ป ๒๕๖๓ 

๑. นายคนอง  ยอดนิล 
(แทนนางสาวกฤตยา ตันตระกูล) 

ชุมชนมหาโพธิ นครสวรรค ๑ ป ๑/๒ 

เสนอโดย ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
๒. นายธิบดี ศรีสมบัติ 
(แทนรอยตรีชูชาติ ศรีสมบัติ) 

พัฒนาชุมชนบานหัวกระพี้ จำกัด ฉะเชิงเทรา ๑ ป ๑/๒ 

เสนอโดย ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด จังหวัดชลบุรี 
 

มติที่ประชุม เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค.ในสัดสวนของ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง ตามรายช่ือที่เสนอมา          
ทั้ง ๒ คน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
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๔.    ภาคตะวันออก 

                ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ  ช.ส.ค. ซึ่งสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒ ประจำป ๒๕๖๓ ในสัดสวนของ ช.ส.ค. 
สาขาภาคตะวันออก จำนวน ๑ คน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผูแทนจาก 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน.....
จำกัด 

จังหวัด 
อยูใน
วาระได 

วาระดำรง
ตำแหนงใน 
ป ๒๕๖๓ 

๑. ดร. มานะ สุดสงวน เมืองจันท จันทบุรี ๒ ป ๑/๑ 
เสนอโดย สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนมาบตาพุดรวมใจ จำกัด จังหวัดระยอง 
 

มติที่ประชุม เลือกต้ังกรรมการ ช.ส.ค.ในสัดสวนของ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก ตามรายช่ือที่เสนอจำนวน 
๑ คน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

  ๕.    ภาคใต 
           ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนภาคใต เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ                

ช.ส.ค. ซึ่งสรุปผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๒ ประจำป ๒๕๖๓ ในสัดสวนของ ช.ส.ค. สาขา
ภาคใต จำนวน ๑ คน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล 
ผูแทนจาก 

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
.....จำกัด 

จังหวัด 
อยูในวาระ

ได 

วาระดำรง
ตำแหนงใน 
ป ๒๕๖๓ 

๑. นางประภาพร  สิทธิกิตตินันท 
(แทนนายกมลพันธ ภัทรเวชวงศ) 

บานแสงอรุณ ประจวบคีรีขันธ ๑ ป ๑/๒ 

เสนอโดย ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานคลองใหญ จำกัด จังหวัดพัทลุง 
 

มติที่ประชุม เลือกต้ังกรรมการ ช.ส.ค.ในสัดสวนของ ช.ส.ค. สาขาภาคใต ตามรายช่ือที่เสนอจำนวน ๑ คน 
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

สรุปรายช่ือคณะกรรมการดำเนินการและวาระการดำรงตำแหนง ช.ส.ค.  ชุดที่ ๔๒   

ลำดับ คณะกรรมการดำเนินการ การดำรงตำแหนง วาระดำรงตำแหนง 
ในป ๒๕๖๓ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยอาภากร มินวงษ ประธานกรรมการดำเนินการ   วาระที่ ๒ ปท่ี ๑ 
๒. นายการณุ       พรหมสินชัย กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๒ 
๓. นางสาวขัตติยา สำเภาทอง กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๒ 
๔. นายสมาน       พวงจันทร  กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๑ 
๕. นายวัยรินทร    ไทยสนธิ กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๒ 
๖. นายธิบดี        ศรีสมบัต ิ กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๒ 
๗. นายคนอง      ยอดนิล กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๒ 
๘. นายสุนทร      ภูศรีฐาน กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๑ 
๙. นายพงศพันธุ   แกวหาวงศ กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๑ 
๑๐. นายบัวผิน      สุระมาศ กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๑ 
๑๑. นายสมจติร     แกวอุนเรือน กรรมการดำเนินการ วาระที่ ๑ ปท่ี ๑ 
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ระเบียบวาระที่  ๑๓  พิจารณากำหนดวงเงินซึ่ง ช.ส.ค. กูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป ๒๕๖๓ 
ประธาน ไดมอบหมายใหนายการุณ พรหมสินชัย รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่สอง นำเสนอที่

ประชุมใหญ เรื่องกำหนดวงเงินซ่ึง ช.ส.ค. กูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชุม หนา ๑๕๙ 

นายการุณ พรหมสินชัย รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่สอง ไดนำเสนอกำหนดวงเงินซึ่ง ช.ส.ค. 
กูยืมหรือค้ำประกันประจำป ๒๕๖๓ ตามขอบังคับ ช.ส.ค. พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๒ กำหนดวา ที่ประชุมใหญ            
อาจกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปหนึ่งๆ ไว ตามท่ีจำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซ่ึง
กำหนดดังวานี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
  อางถึง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมหรือ
การค้ำประกันของสหกรณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๗ หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินการกูยืมของสหกรณ  ขอ ๗.๒ 
หลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณแตละประเภท  ขอ ๗.๒.๒ (๓) ประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณ
ประมง สหกรณนิคม สหกรณบริการ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน ๕ เทา                
ของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ  
  ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทุนเรือนหุนและทุนสำรองของ ช.ส.ค. มีรายละเอียดดังนี้ 
  ทุนเรือนหุน จำนวน   ๖๖๔,๓๘๖,๘๐๐.๐๐ บาท 
  ทุนสำรอง จำนวน   ๒๕๘,๓๐๐,๑๐๖.๗๘ บาท 
   รวมทั้งส้ิน จำนวน ๙๒๒,๖๘๖,๙๐๖.๗๘ บาท  

ดังนั้น วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสามารถกำหนดไดไมเกิน  ๔,๖๑๓,๔๓๔,๕๓๓.๙๐ บาท 
มติคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๑ การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ.

๒๕๖๓ เห็นชอบกำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันประจำป ๒๕๖๓ ของ ช.ส.ค. จำนวน ๔,๖๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่พัน
หกรอยสิบสามลานบาทถวน) 

จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมใหญพิจารณาวงเงินการกูยืมและการค้ำประกันประจำป ๒๕๖๓ สิ้นสุด ณ ๓๑ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๖๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่พันหกรอยสิบสามลานบาทถวน) เมื่อที่ประชุมใหญมีมติ
ใหความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกูยืมและการค้ำประกันของ ช.ส.ค. แลว  ช.ส.ค. จะนำเสนอขอความเห็นชอบตอ
นายทะเบียนสหกรณภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประชุมใหญตอไป  
 

มติที่ประชุม   อนุมัติกำหนดวงเงินซึ่ง ช.ส.ค. กูยืมหรือค้ำประกัน ประจำป ๒๕๖๓ ของ ช.ส.ค.  
จำนวน ๔,๖๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่พันหกรอยสิบสามลานบาทถวน) เปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระท่ี  ๑๔  พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรับ-จาย ประจำป ๒๕๖๓ 
   ประธาน นำเสนอแผนงานและประมาณการรับ-จาย  ประจำป ๒๕๖๓ ในรูปแบบวีดีทัศน รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หนา  ๑๖๓-๒๐๗  

 

วิสัยทัศน 
สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทาง 

ขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย 
 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก 
๒. ขับเคล่ือนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน 
๓. สรางบริการเพื่อยกระดับสหกรณสมาชิก 

 

ประเด็นกลยุทธ 
๑.   พัฒนาบุคลากรใหเชี่ยวชาญ สามารถจูงใจใหประชาชนเขารวมขบวนการเครดิตยูเนี่ยน                    

เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ 
๒.   พัฒนาบุคลากรใหมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ 
๓.   ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน 
๔.   สรางผลิตภัณฑที่หลากหลายรูปแบบ และระดมเงินตนทุนต่ำ 
๕.   กระบวนการทำงานของ ช.ส.ค. ชัดเจน กระชับ โดยการพัฒนา และใชระบบ OUT Source               

ชวยขับเคล่ือนงานของ ช.ส.ค. ใหมีฐานขอมูลที่ถูกตองเปนปจจุบัน สนับสนุนการทำงานเชิงรุก            
และมี Application ผานมือถือในการบริหารงานและการใหบริการสหกรณสมาชิก  
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ประธานไดสอบถามเม่ือไมมีผูซักถามหรือเสนอความเห็น  จึงไดขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติแผนงานและ 

งบประมาณการรับจาย  ประจำป  ๒๕๖๓   
มติที่ประชุม   อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรับจาย  ประจำป  ๒๕๖๓ เปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระท่ี ๑๕ พิจารณาตัดหนี้สูญ 
                       ประธาน นำเสนอพิจารณาตัดหนี้สูญ รายละเอียดปรากฏ ในเอกสารประกอบการประชุม หนา ๒๑๑  
           เร่ืองเดิม  

๑. เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ไดใหบริการ
สินเชื่อแกกลุมเครดิตยูเนี่ยนมิตรภาพสัมพันธ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สัญญาเลขที่            
๓๐/๒๕๔๑ ประเภทเงินกูปกติ-ระยะส้ัน วงเงินอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยใชคณะกรรมการ                  
ค้ำประกัน 

๒. ช.ส.ค. ฟองดำเนินคดี และศาลพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖ คดีหมายเลขแดงที่ 
๒๐๙/๒๕๔๖ ทุนทรัพย ณ วันที่ฟอง จำนวน ๒๘๙,๖๖๕.๐๐ บาท (เงินตน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และ
ดอกเบี้ย ๘๙,๖๖๕.๐๐ บาท)  

๓. นับแตวันฟองจนถึงปจจุบัน กลุมฯ ไดชำระคืนเงินกูใหกับ ช.ส.ค. จำนวน ๒ ครั้ง คือ ชำระคืนเงินตน 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พงศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท และชำระคืนดอกเบี้ย วันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ .ศ . ๒๕๕๔  จำนวน  ๑๕๕ ,๒๑๐ .๐๐  บาท ปจจุบันมียอดหนี้ คงคาง จำนวน 
๑๑๙,๖๖๕.๐๐ บาท  

๔. ช.ส.ค. ไดติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแลว และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจำนวน ๑๐๐%  
เปนจำนวนเงิน ๑๑๙,๖๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนเกาพันหกรอยหกสิบหาบาทถวน) 

๕. ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ ๔๑ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบใหตัดหนี้สูญกลุมเครดิตยูเนี่ยนมิตรภาพสัมพันธ เปนเงิน ๑๑๙,๖๖๕.๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนเกาพันหกรอยหกสิบหาบาทถวน) และใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 
๒๕๖๓ พิจารณาตอไป 

 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาตัดหนี้สูญกลุมเครดิตยูเนี่ยนมิตรภาพสัมพันธ เปนจำนวนเงิน ๑๑๙,๖๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสน 

หนึ่งหมื่นเกาพันหกรอยหกสิบหาบาทถวน) โดยใหบันทึกไวในรายงานการประชุมใหญดวยวา “การอนุมัติตัดหนี้สูญ
เปนเพียงการปฎิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซ่ึงสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบตอ ช.ส.ค. แตอยางใด” 

 

มติที่ประชุม อนุมัติตัดหนี้สูญกลุมเครดิตยูเนี่ยนมิตรภาพสัมพันธ   เปนจำนวนเงิน ๑๑๙,๖๖๕.๐๐ บาท               
(หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันหกรอยหกสิบหาบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๖  พิจารณาโอนทุน เงินสนับสนุน และเงินรอการตรวจสอบเขาทุนสำรอง  
ประธาน ไดมอบหมายใหนางสาวขัตติยา สำเภาทอง กรรมการดำเนินการและเลขานุการ นำเสนอที่

ประชุมพิจารณาโอนเงินเฉล่ียคืนและเงินรอตรวจสอบเขาทุนสำรอง  
นางสาวขัตติยา สำเภาทอง กรรมการดำเนินการและเลขานุการ ไดนำเสนอที่ประชุมพิจารณาโอนเงิน

เฉลี่ยคืนและเงินรอตรวจสอบเขาทุนสำรอง รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หนา ๒๑๕-๒๑๖ 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. พิจารณาโอนทุนรับโอนหุน จำนวน ๑๘๒,๔๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสี่รอยยี่สิบห า

บาทถวน) เขาทุนสำรอง ช.ส.ค.  
๒. พิจารณาโอนเงินสนับสนุน จำนวน ๓,๑๗๙,๑๒๗.๒๕ บาท (สามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันหนึ่ง

รอยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบหาสตางค) เขาทุนสำรอง ช.ส.ค.  
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๓. พิจารณาโอนเงินรอตรวจสอบเกิน ๑๐ ป จำนวน ๕๒,๐๔๒.๘๕ บาท (หาหม่ืนสองพันสี่สิบสองบาท

แปดสิบหาสตางค) เขาทุนสำรอง ช.ส.ค. โดยปดประกาศไวที่ ช.ส.ค. สำนักงานใหญ ช.ส.ค. สาขา 
และเว็ปไซต www.cultthai.coop เปนเวลา ๓๐ วัน หลังจากท่ีไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 
หากพนกำหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ไมมีสมาชิกแจงการโอนเงิน ช.ส.ค. จะโอนเขาทุนสำรอง        
ช.ส.ค. ตอไป  

 

มติที่ประชุม   อนุมัติตามที่เสนอมา ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑๗  พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  
ประจำป ๒๕๖๓ 

ประธาน นำเสนอการคัดเลือกผูสอบบัญชีและกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม หนา  ๒๑๙-๒๒๐ 
  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป ๒๕๖๒ ตามท่ี ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด        
มีความประสงคจะคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ สำหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น มีผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ เสนอบริการมายัง ช.ส.ค. ทั้งสิ้น จำนวน  ๒ ราย ประกอบดวย 

๑. บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 
๒. บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท จำกัด 

รายละเอียดการเสนอบริการ 
สอบบัญช ี

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 
(โดยนายชูศักดิ์  ชวยชู) 

บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท จำกัด 
(โดยนายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต) 

1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 
- จำนวนคร้ังท่ีเขาตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
- จำนวนผูชวยผูสอบบัญช ี

 
 
- เขาตรวจสอบอยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
มอบหมายใหผูชวยผูสอบบัญชีเขาตรวจสอบ
บัญชีสำนักงานใหญอยางนอยปละ 4 ครั้งๆ 
ละไมน อยกว า 2 -4  วันทำการ  และเข า
ตรวจสอบบัญชีสาขาละ 1 ครั้ง 
- มีจำนวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 4-7 
คน หรือตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด 

 
 
- เขาตรวจสอบดวยตนเองอยางนอยป
ละ 4 ครั้งๆละไมนอยกวา 3-4 วันทำ
การ และสุมตรวจสอบสาขาจำนวน 2 
แหง 
 
 
- มีจำนวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอย
กวา 4-5 คน ทำการตรวจสอบบัญชี 

2. ก า ร จั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบ 
- รายงานระหวางป 
 
- รายงานประจำป 
 
 

 
 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปให
ชุมนุมสหกรณทราบ 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำป ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด 

 
 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญ ชี
ระหวางปใหชุมนุมสหกรณทราบ 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญ ชี
ประจำป ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณกำหนด 

3. บริการอื่นๆ 1. ใหคำแนะนำในการบริหารการเงินการ
บั ญ ชีต ามที่ เ ห็ น สมควร  โด ย ไม ถื อ เป น
คาบริการพิเศษแตอยางใด 
2 . เข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม ให ญ ห รื อ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการทุกคร้ัง ตามที่ชุมนุม
สหกรณ รองขอ 
3. คาใชจายในการยืนยันยอดและสอบทาน

1. ใหคำแนะนำในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถือ
เปนคาบริการพิเศษแตอยางใด 
2. เขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ ง 
ตามที่ชุมนุมสหกรณ รองขอ 
3. คาใชจายในการยืนยันยอดและ
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รายละเอียดการเสนอบริการ 
สอบบัญช ี

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด 
(โดยนายชูศักดิ์  ชวยชู) 

บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท จำกัด 
(โดยนายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต) 

หน้ีอยูในความรับผิดชอบของชุมนุมสหกรณ 
4. มีประสบการณการตรวจสอบบัญชีของ
สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
5. แตงตั้งผูสอบบัญชีสำรอง ช่ือนายมนตรี 
ชวยชู  

สอบทานหน้ีอยูในความรับผิดชอบของ
ชุมนุมสหกรณ 
4. มีประสบการณการตรวจสอบบัญชี
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน 

4. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี - รับคาธรรมเนียมเก็บครั้งเดียวเมื่อมีการ
ประชุมใหญเรียบรอยแลว  
 
- จำนวนเงิน 300,000.00 บาท (สามแสน
บาทถวน) 

- รับคาธรรมเนียมการสอบบัญชีหลัง
ตรวจสอบเสร็จสิ้นประจำป แลว 
- จำนวนเงิน 240,000.00 บาท 
(สองแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

 

    ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ชุดที่ 41 คร้ังที่ 12/2562  วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา  บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท  จำกัด มีประสบการณการตรวจสอบบัญชีใหกับ
สหกรณหลายประเภททั้งสหกรณออมทรัพย  และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน สามารถรับรองงบการเงินไดหลังจาก              
ที่ ช.ส.ค. ปดบัญชีเรียบรอยแลวตามเวลาท่ีกำหนด มีทีมงานตรวจสอบบัญชีซึ่ งมีคุณสมบัติตามที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณกำหนด 
  จึงเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติเลือก บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท  
จำกัด เปนผูสอบบัญชี ช.ส.ค. ประจำป 2563 โดยมีนายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต  เปนผูสอบบัญชี  คาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี  จำนวน 240,000  บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถวน)  และขอความเห็นชอบ เลือกบริษัท มนตรีสอบ
บัญชีและกฎหมาย จำกัด โดยมีนายชูศักดิ์  ชวยชู เปนผูสอบบัญชีสำรอง 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ จัดจางบริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท  จำกัด โดยมีนายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต เปนผูสอบบัญชี  
ช.ส.ค.ประจำป  ๒๕๖๓ สำหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วงเงินคาธรรมเนียม              
การสอบบัญชีจำนวน   240,000  บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน)  ดวยคะแนนเสียง               
เปนเอกฉันท และขอความเห็นชอบ เลือกบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด โดยมี            
นายชูศักดิ์  ชวยชู เปนผูสอบบัญชีสำรอง 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑๘   เร่ืองอื่น ๆ 
๑๘.๑  ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากผูแทนสหกรณสมาชิก 

ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต เสนอขอสังเกตและเสนอแนะ                
๒ เร่ือง ดังนี้ 

เรื่องที่ ๑ ขอขอบคุณที่ ช.ส.ค. ใหวงเงินกูไป แตมีความผิดพลาด ไมอยากใหเกิดขึ้นกับสหกรณอ่ืน    
ฝากผูจัดการใหญดวย ผิดแลวแกไขใหดีขึ้น อยาใหเกิดซ้ำสอง เพราะเวลามีผลกระทบขึ้นมามันรุนแรง จึงขอฝาก
เร่ืองนี้ดวย  

เรื่องที่ ๒ เนื่องจากสถานการณโควิด-๑๙ ทั่วประเทศ หลาย ๆ คนทราบดีที่รายแรงคือจังหวัดภูเก็ต 
และทราบวาจะมีมาตรการใหความชวยเหลือ จึงขอฝากไวเปนขอคิดวา ในบริบทประเทศเราแตละภาค                
ไมเหมือนกันอาชีพการงานก็ตางกัน จังหวัดภูเก็ต ขายบริการ ไมวาจะเปนบริการโรงแรม รถ เรือ สมาชิกสหกรณ
สวนใหญรับจาง ตอนนี้ก็ยังสาหัสเหมือนเดิม เพราะวาทำเร่ืองเพ่ือจะขอความชวยเหลือทั้งนั้น และทราบวา ช.ส.ค. 
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ชวงแรกไดใหความชวยเหลือสหกรณละ ๕ ลานบาท ที่มีผลกระทบ ซึ่งเอาเปนมาตรฐานไมได บริบทไมเหมือนกัน 
จึงขอฝากฝายจัดการและคณะกรรมการไปทบทวน  ศึกษาใหตรงกับความเสียหาย ผลกระทบบางอยางใน      
การบริหารจัดการเราไมตองเอากำไรสูงสุด แตเรามองวาสหกรณสมาชิกยืนอยูได โดยที่สมาชิกสวนใหญ       
ที่มีผลกระทบในแตละภูมิภาค จะตองแกไข ชวยเหลือ และเยียวยาอยางไรตรงนั้นมากกวา อยาเปนแบบ      
ตัดเสื้อโหลใหคนใส แตใหตัดเฉพาะตัว จึงขอฝากไว 

ประธาน กลาววาประเด็นตามท่ีนายภาวัต ศุภสุวรรณ เสนอคือในสถานการณโควิด -๑๙ ช.ส.ค. ไดใหกู
รายละ ๕ ลานบาท แตวาจังหวัดภูเก็ตเปนเมืองทองเที่ยว เงินจำนวน ๕ ลานบาท อาจจะไมเพียงพอนอยเกินไป 
จึงขอฝากผูจัดการใหญและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๒ ไดพิจารณาในประเด็นขอเสนอแนะดังกลาว 

 ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด จังหวัดชลบุรี  แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะ ๒ เร่ือง ดังนี้ 

เร่ืองท่ี ๑ ผมเปนสหกรณในสถานประกอบการท่ีจัดตั้งขึ้นมาใหมประมาณ ๒ ปเศษ ผมใชโปรแกรม 
บัญชีของกรมตรวจบัญชี ก็ตอบโจทกไดอยูในระดับหนึ่ง แตมองวาในอนาคตควรมีโปรแกรมที่เปนของเครดิตยู
เนี่ยนโดยเฉพาะ เนื่องจากโปรแกรมของกรมตรวจบัญชีใชคอนขางยาก และสหกรณมีความหลากหลายตองเปน
คนที่เชี่ยวชาญจริง ๆ จึงควรมีโปรแกรมเปนของตนเอง   

         เร่ืองที่ ๒ เสนอวาควรมีหัวกระดาษหรือใชกระดาษกลางท่ีเปนเครดิตยูเนี่ยน อาจจะใชกลุมที่ใดที่หนึ่ง
เปนโรงพิมพ จะไดราคาที่ถูกลง 

ประธาน ชี้แจงเรื่องบัญชี  มอบหมายฝายจัดการดำเนินการ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงแกไขเรื่อง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนในเรื่องของหัวกระดาษ มอบหมายผูจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง  ไดดูเอกสาร
ของสหกรณท่ีอยูในสถานประกอบการ เพ่ือปรับใหมีหัวกระดาษของเครดิตยูเนี่ยน  

ผูแทนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสามวาตะวันออก จำกัด กรุงเทพมหานคร แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
๒ เร่ือง ดังนี้ 

เรื่องที่ ๑ เสนอให ช.ส.ค. และขบวนการสหกรณ ชวยเหลือการดำเนินงานของสหกรณที่มีปญหาที่
เกิดขึ้นในอดีต แตคนใหมไปทำหนาที่แกไขปญหาเหลานั้น ซึ่งทางผูจัดการใหญ ก็ชวยเหลือมาโดยตลอด  และ
ขอใหชวยชี้แจงเรื่องกองทุนรักษาเสถียรภาพ ถาเปนสถาบันการเงินก็จะมีกองทุนฟนฟู ดังนั้น ถาขบวนการ
สหกรณจับมือรวมกันทำเรื่องของกองทุนรักษาเสถียรภาพ สามารถเขาไปชวยเหลือสหกรณที่ตองการฟนฟูได จึง
ขอทราบความคืบหนาของกองทุนดังกลาว   

เร่ืองที่ ๒ ขอให ช.ส.ค. รวมกับสหกรณที่มีปญหาจัดทำแผนฟนฟูใหสอดรับกับกองทุนรักษาเสถียรภาพ 
รวมถึงกำหนดมาตรการท่ีเปนรูปธรรม ในระยะสั้น กลาง ยาว โดยสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสามวาตะวันออก จำกัด  
ยินดีที่จะใหเจาหนาที่ของ ช.ส.ค. ประสานงานตลอดเวลา รวมทั้งยินดีที่จะใหขอมูลทุกอยาง เพื่อการแกไขในเรื่อง
ดังกลาว จึงขอฝากผูจัดการใหญ ชวยดูแลเปนพิเศษกับสหกรณที่มีปญหา ในการสั่งการเจาหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายเขาติดตามแผนฟนฟู เพ่ือใหสหกรณฯ สามารถดำเนินงานตอไปได   

ประธาน ชี้แจงเร่ืองกองทุนรักษาเสถียรภาพ ไดมอบหมายผูจัดการใหญเขารวมประชุม อยูระหวาง
หารือแนวทางดำเนินการรวมกัน โดยจะแตงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหนึ่งชุด  เพ่ือสรุปวาจะไปแนวทิศทางใด      
หากมีความคืบหนาจะแจงใหทราบตอไป สวนเร่ืองแผนฟนฟูสหกรณเครดิตยูเนี่ยนสามวาตะวันออก จำกัด      
ช.ส.ค. ยินดีที่จะลงไปชวย โดยมอบหมายนายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ  รองผูจัดการใหญสายพัฒนา ไปชวยดูแล 
ประกอบกับสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๒ ไดไปชวยแกไขปญหาดวย     
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ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนผาหมไทยและสิ่งทอ จำกัด กรุงเทพมหานคร เสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่อง

พ.ร.บ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล เชน ใบสมัคร มีขอมูลสุขภาพที่หามเก็บ จึงขอให ช.ส.ค. ไดศึกษาเพราะเปนขอ
กฏหมาย  

    ประธาน แจงที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวาตามที่ไปรางกฎกระทรวง มาตรา 33/1 ขีดชื่อสถาน
ประกอบการออก โดยเครดิตยูเนี่ยนจะไมใหหักเงินเดือน  จึงไดอธิบายกรมสงเสริมสหกรณวาสถานประกอบการ
คือพี่นองซึ่งเปนคนยากจนอยูในบริษัทรวมตัวกันทำสหกรณ และกลาววาเครดิตยูเนี่ยนดี มีสวัสดิการ จึงอยากอยู
เครดิตยูเน่ียน ไมอยากอยูออมทรัพย ประกอบกับมเีครดิตยูเนี่ยนที่เปนสถานประกอบการเพียงรอยละ ๑๐ เทานั้น 

ผูแทนจากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต แจงที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา 
กรมประมงข้ึนอยูกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงขณะนี้ที่จังหวัดภูเก็ต ทางเจาหนาที่ประมงและผูที่เกี่ยวของ 
ใหเงินกูกับผูประกอบการประมงรายละ ๑๐ ลานบาท แตกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็มีกรมสงเสริมสหกรณ 
เปนลูกอยูเหมือนกัน แตสหกรณเครดิตยูเนี่ยนดำเนินการยังไมไดรับ  จึงเสนอใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ไดขับเคล่ือนในเรื่องดังกลาวดวย 
    ประธาน แจงขอมูลเพ่ิมเติมวาเร่ืองดังกลาวอยูระหวางรวบรวมรายละเอียดบางรายการ  

ผูแทนจากสหกรณ เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแควง จำกัด จังหวัดลำปาง เสนอขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะประเด็น ดังนี้ 

1. หาผูมารวมประชุมยากข้ึน ซ่ึงหลายสหกรณฯ กลาววาเครดิตยูเนี่ยนมีประชุมบอย เชน  
    ประชุมชมรมเครดิตยูเนี่ยน ประชุมภาค และประชุมใหญ จึงเสนอใหมีกองทุนเพ่ือชวยเหลือ 
    สหกรณเล็ก ๆ ไดมีสวนรวมกับขบวนการ  
2. จากตัวเลขจะเห็นวาสมาชิกลดลง จึงขอใหจัดทำแผนทีคุ่มทุนและคงทน 
3. ขอให ช.ส.ค. ประสานกรมสงเสริมสหกรณกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในเรื่องการสงเสริม 
    กลุมเครดิตยูเนี่ยน 
๔. เรื่องการตรวจบัญชีประจำป  ถาสหกรณทีม่ีทุนมาก ตองใชผูตรวจสอบบัญชีเอกชน ซ่ึงปรากฏวา 
    มีบางสหกรณใชเสน มีหนังสือถึงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณขอไมจางบริษัทเอกชนขอใช    

ภาครัฐ และบางสหกรณก็ถือปฏิบัติใหบริษัทเอกชนเขามาตรวจ แตก็เสียคาใชจายสูง จึงขอให  
ช.ส.ค. ประสานใหกรมตรวจสอบบัญชี ไดเขามาตรวจบัญชีสหกรณเล็ก ๆ  

ประธาน แจงวาขอรับขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑๘.๒  ขอสังเกตและเสนอแนะจากสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๒  
   นายจิรพันธ จันทรพิทักษ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ อาวุ โส  สำนักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๒ กลาวขอบคุณทานประธานที่ใหเกียรติ เชิญเขารวมประชุมทุกครั้ง และเปดกวางในการ
ทำงานของ ช.ส.ค. หากมีอะไรที่ไมถูกตองใหแจงไดเลยพรอมที่จะแกไข ในการดำเนินงานในปตอไป ผมมองวาเปน
เร่ืองทาทายตอคณะกรรมการชุดใหม เพราะมีเรื่องที่ทานประธานฝากใหดูแลหลายเรื่อง ผมในฐานะหนวยงานท่ี
กำกับดูแลและสงเสริมพรอมที่จะเดินควบคูไปกับทาน และดีใจที่ไดเขารวมประชุมวันนี้ ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน  
    

มติที่ประชุม รับทราบ 
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มติที่ประชุม ___________________________________________________________________________________
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อ้างถึง ระเบียบ ชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย  จํากัด  ว่าด้วย  การเลือกตัง

คณะกรรมการดาํเนินการ พ.ศ.  ขอ้  ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตงัคณะอนุกรรมการจากผูแ้ทนสหกรณ์
สมาชิก และหรือฝ่ายจดัการชุมนุมสหกรณ์  จาํนวนห้าคน โดยให้มีตาํแหน่งประธานอนุกรรมการหนึงคน 
นอกนนัเป็นอนุกรรมการ เพือจดัดาํเนินการเลือกตงัประธานกรรมการดาํเนินการ และกรรมการดาํเนินการ 

ฯลฯ 
ระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั ว่าดว้ย การเลือกตงัคณะผูต้รวจสอบ

กิจการ พ.ศ.  ข้อ 22 ให้ทีประชุมใหญ่เลือกตังคณะอนุกรรมการจากผูแ้ทนสหกรณ์   และหรือฝ่าย
จดัการชุมนุมสหกรณ์  จาํนวนห้าคน โดยมีตาํแหน่งประธานอนุกรรมการหนึงคน นอกนนัเป็นอนุกรรมการ
เพอืจดัดาํเนินการเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ 

ฯลฯ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
. ให้ทีประชุมใหญ่เสนอ ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเป็นอนุกรรมการดําเนินการเลือกตังจากชุมนุม

สหกรณ์สาขา  จํานวน  คน หรือตามทีประชุมใหญ่เห็นชอบ 
. ประธานในทีประชุมเสนอฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์ จํานวน  คน เป็นผู้ช่วยคณะอนุกรรมการ

ดําเนินการเลือกตงั เพือสนบัสนุนขอ้มูลต่าง ๆ ใหแ้ก่คณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตงั เพือดาํเนินการให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ 

ดงันัน เพือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบชุมนุมสหกรณ์ จึงเสนอให้ทีประชุมใหญ่พิจารณา
เลือกตงัคณะอนุกรรมการดาํเนินการเลือกตงั และผูช่้วยคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป 

มติทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี เสนอผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเป็นคณะอนุกรรมการดําเนินการ
เลือกตงั จํานวน  คน 

1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................ 
3. ........................................................................................................................................................ 
4. ........................................................................................................................................................ 
5. ........................................................................................................................................................ 
เสนอผู้ช่วยคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตัง จํานวน  คน (จากฝ่ายจัดการชุมนุมสหกรณ์) 
1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระที่ 3
พิจารณาเลือกตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง
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ระเบียบวาระที่ 4
รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

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

สรุปผลการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยปีงบประมาณ 2563 
ภารกจิตามมาตรา  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  

 . ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ตลอดจนทาํการวิจยัและรวบรวมสถิติเกียวกบักิจการสหกรณ์ 
 . แนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอาํนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ระหวา่งสหกรณ์ส่วนราชการหรือบุคคลอืน 
 . ใหก้ารศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกียวกบักิจการของสหกรณ์ 

 . ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ทังภายในประเทศและต่างประเทศหรือสันนิบาตของ
ต่างประเทศ หรือองคก์ารต่างประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศทีมีวตัถุประสงคท์าํนองเดียวกนั 

 . ซือ จดัหา จาํหน่าย ถือกรรมสิทธิครอบครองหรือทาํนิติกรรมเกียวกบัทรัพยสิ์นใดๆ 

 . ส่งเสริมธุรกิจการคา้อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์ 

 . สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์เพือแกไ้ขอุปสรรคขอ้ขดัขอ้งทีเกียวกบักิจการของสหกรณ์ซึง
เป็นการกระทาํเพือประโยชน์ส่วนรวม 

 . เป็นตวัแทนของสหกรณ์เพือรักษาผลประโยชน์อนัพึงมีพึงไดจ้ากการสนับสนุนของรัฐองคก์าร
ระหวา่งประเทศหรือภาคเอกชน 

 . ร่วมมือกบัรัฐในการส่งเสริมสหกรณ์เพือให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อยา่งแทจ้ริง 

 . ดาํเนินการอืนเพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือตามทีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติมอบหมาย 

ภารกจิที  : ส่งเสริมและเผยแพร่กจิการสหกรณ์ตลอดจนทําการวิจัยและรวบรวมสถิติเกยีวกบักจิการสหกรณ์ 
.  โครงการผลิตสือเพือการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์องคก์รและขบวนการสหกรณ์ 

 วตัถุประสงค์: เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร การประชุม สัมมนา การอบรมออนไลน์ และถ่ายทอดสด
กิจกรรมต่างๆ ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในหนังสือพิมพ์โคออปส์ สืออิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอืนๆ 
จดัพิมพห์นงัสือพิมพ/์จุลสาร จาํนวน ,  ฉบบั และผลิตสือวีดีทศัน์แนะนาํสหกรณ์ให้กบัสหกรณ์สมาชิก 
จดัทาํเพจใน Facebook “หนงัสือพิมพ ์Coop-news” 

.  เพิมประสิทธิภาพการเชือมโยงขอ้มูลและพฒันาระบบเวบ็ไซต ์เพือรองรับการใชบ้ริการ Web Services 

  วตัถุประสงค์: เพือการพฒันาโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลทะเบียนสหกรณ์ และโปรแกรมการจดัเก็บ
ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชาํระค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ผ่านเวบ็ไซต ์แจง้
ยนืยนัยอดกาํไรสุทธิ และยอดชาํระค่าบาํรุงของสหกรณ์ไดด้ว้ยตนเอง 
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.  ประชุมปรึกษาหารือเพือกาํหนดรูปแบบของแบบสํารวจความคิดเห็นทางอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านเครือข่าย
สันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั เกียวกบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโควิด  

  วตัถุประสงค์: จดัทาํแบบสํารวจความคิดเห็น ผ่านเครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จังหวดั เกียวกับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชือไวรัส โควิด-  ทีมีต่อการดําเนินงานของสหกรณ์และสมาชิกทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  

.  งานวนัออมแห่งชาติ  

ผลการดาํเนินงาน: จดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือวนัที  ตุลาคม      
ณ ห้องประชุมสํานักงานใหญ่ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมอบ
เงินอุดหนุนจาํนวน ,  บาท 

 
ภารกิจที  : แนะนําช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์และอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์ ส่วนราชการหรือบุคคลอืน 
.  การสัมมนา “การร่วมคิดร่วมทาํ New normal Saving Cooperatives” :สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ได้ถ่ายทอดสด (Facebook Live) เมือวนัที 5 มิถุนายน 2563 ทาง Facebook Fanpage : “สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย” 

.  ประชุมคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย ์8 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ ครังที 1/2563 : ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
เขา้ร่วมประชุมเพือให้ความรู้ทางวิชาการ เมือวนัที 18 มิถุนายน 2563 เขา้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวงกลม 
ชนั 5 อาคารสาํนกังาน สฌ.สอ. จ.นนทบุรี 

.  ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเขา้ร่วมสัมมนากบัศูนยป์ระสานงาน สส.ชสอ.4 ภูมิภาค  
(กทม.1-2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํกดั 
: ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  เรือง "สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สวสัดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์"  เมือวนัที 25 กรกฎาคม 2563 ณ  โรงแรม TK PALACE 

HOTEL & CONVENTION เขตหลกัสี กรุงเทพฯ 

.  การสัมมนาสมาชิกในหัวขอ้เรือง "สหกรณ์ออมทรัพย ์กับความมนัคง และคุณภาพชีวิตของสมาชิก"
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ "สหกรณ์ออมทรัพย ์กับความ
มนัคง และคุณภาพชีวิตของสมาชิก"จดัโดยสหกรณ์ออมทรัพยเ์ครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จาํกัด 
เมือวนัที 14 กนัยายน 2563 ณ หอ้งประชุมชนั 11 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธินกรุงเทพฯ 

2.5 โครงการฝึกอบรมไตรภาคี:โดยคณะอนุกรรมการพ ัฒนาสหกรณ์  ได้มีการประชุม  เมือ วนัที  
กรกฎาคม  ณ  ห้องประชุมรัชนี  6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ  องค์กร 
ได้แก่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน แห่งประเทศไทย  
และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
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ภารกจิที  : ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกยีวกบักจิการของสหกรณ์ 
มีกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรสหกรณ์ในดา้นต่างๆดงันี 
3.  โครงการฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์  หลักสูตร “การเงิน  การบัญชี  และการบริหาร สําหรับ
คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการสหกรณ์” (คพช.)จาํนวน  รุ่น มีผูผ้่านการอบรมและขึนทะเบียนเรียบร้อย
แลว้ จาํนวน  คนเกณฑป์ระเมินผลในภาพรวม มีค่าเฉลีย .  ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 
3.2 การจัดโครงการฝึกอบรมนิติกรฯทนายความและผู ้ทีเกียวข้องในงานกฎหมายสหกรณ์หลักสูตร 
“กฎหมายเพือการบริหารงานสหกรณ์” (ฟรี) จาํนวน  รุ่น จาํนวน  คน เกณฑก์ารประเมินผลในภาพรวม
มีค่าเฉลีย .  ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

3.3 ฝึกอบรมกรรมการและฝ่ายจดัการ  หลกัสูตร (การจดัทาํบญัชีสหกรณ์,การเจรจาต่อรองและติดตามหนี
คา้งชาํระ,การปฏิบติัการดา้นการเงินอยา่งมืออาชีพ,การประเมินสินทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย,์Service Mind 

เพืองานสหกรณ์ และเทคนิคการตดัสินใจและแกปั้ญหาอย่างมืออาชีพ)  รุ่นมีผูผ้่านการอบรม รวมทงัสิน 
,  คน มีค่าเฉลียเกณฑป์ระเมินผลในภาพรวม .  

.  กฎหมายสหกรณ์ออนไลน์ หลกัสูตร “กฎหมายสหกรณ์ยุคดิจิทลั” : จดัระหว่างวนัที  เมษายน –  
มิถุนายน  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีผูล้งทะเบียนฝึกอบรม จาํนวน  คน มีผูเ้ขา้ผ่ าน
การฝึกอบรมทงัสิน  คน 

.  พฒันาระบบโปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและวิชาการระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Service): ระบบ Online 

Learning (อยูใ่นช่วงทดสอบระบบเพือเปิดใชง้านจริง) 
 

ภารกจิที  : ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสหกรณ์ทังภายในประเทศและต่างประเทศ หรือสันนิบาตของ
ต่างประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศทีมีวัตถุประสงค์ทํานองเดียวกนั 
4.1 ประชุมห ารือ ร่วมกับสหกรณ์ จังหวัดและสั น นิบ าตสหกรณ์ จังหวัด  ภาคกลางและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยระบบ ZOOM Meeting 

4.2 กิจกรรมพบปะสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั เพือรับทราบปัญหา และสํารวจความต้องการของสหกรณ์
สมาชิก โดยมีคณะกรรมการ ทีปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ เดินทางไปประชุมหารือ และออกเยียมสหกรณ์
สมาชิก  ภาค เพือรับทราบปัญหาและสํารวจความตอ้งการของสหกรณ์สมาชิก โดยมีสหกรณ์เขา้ร่วมภาค
ละมากกวา่  คน 

. . ดา้นการชีแจงและเตรียมการจดัตงัสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั 

  4.3.1 ประชุมคณะเตรียมการและชีแจงการจดัตงัสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั จาํนวน  จงัหวดั (ยโสธร
,มหาสารคาม,หนองบวัลาํภู,หนองคาย,อุดรธานี,ขอนแก่น,อุตรดิตถ)์ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทงัหมด  คน 
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. .  ประชุมเลือกตังคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวดั จาํนวน  จงัหวดั (ภูเก็ต,กระบี,
อาํนาจเจริญนราธิวาส,สระแกว้,มหาสารคาม,ยโสธร,อุดรธานี) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทงัหมด  คน 

  4.3.3 ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีของสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั  จงัหวดั (สงขลา,นครราชสีมา,   
บึงกาฬ) ผูเ้ขา้ร่วมประชุม  คน รวมเงินอุดหนุนทงัสิน ,  บาท 

4.4 ดา้นการส่งเสริมและพฒันาองค์ความรู้แก่บุคลากรของสหกรณ์ในแต่ละจงัหวดั ไดด้าํเนินการฝึกอบรม
และพฒันาบุคลากรสหกรณ์  หลกัสูตร มีผูเ้ขา้อบรมรวมทงัสิน ,  คน ดงันี 

  4.4.1 โครงการฝึกอบรม  หลักสูตร “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค  G”(เพชรบูรณ์ ,กาฬสินธุ์,
พิษณุโลก,แพร่,ยโสธร,นครศรีธรรมราช,อาํนาจเจริญ ,สุพรรณบุรี,ชลบุรีและสมุทรปราการ) ผูเ้ข้าร่วม
ประชุมทงัหมด  คน สสท.มอบเงินอุดหนุนทงัสิน ,  บาท 
  4.4.2 โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร “ผูต้รวจสอบกิจการขนัพืนฐาน” (หลกัสูตร ) ใน  จงัหวดั มีผู ้
เข้าอบรมทังสิน  คนสสท.มอบเงินอุดหนุนทังสิน ,  บาท(เชียงใหม่, เพชรบุรี,สุราษฎร์ธานี,
หนองคายสกลนคร) 

. .   หลกัสูตร “เพิมศกัยภาพคณะกรรมการดาํเนินการและฝ่ายจดัการ” ใน  จงัหวดั ผูเ้ขา้รับการอบรมทงัสิน 
 คน สสท.มอบเงินอุดหนุนทงัสิน ,  บาท (ประจวบคีรีขนัธ์,พงังา) 

. .  โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร “ตลาดออนไลน์” : จดัเมือวนัที  สิงหาคม  ณ ศูนยก์ารเรียนรู้โครงการ
ทาํนา  ไร่ได ้  แสน จ.พะเยา โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ มอบเงินอุดหนุน ,  บาท มีผูเ้ขา้อบรมทงัสิน  คน 

4.4.5 โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร “กฎหมายทีผูบ้ริหารสหกรณ์ควรรู้” ใน  จงัหวดั มีผูเ้ขา้อบรมทงัสิน  
คนสสท.มอบเงินอุดหนุนทงัสิน ,  บาท (ศรีสะเกษ,ชุมพร) 
  . .  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายทีเกียวข้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่” : จัดเมือวนัที  
กันยายน  ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม มีผูเ้ข้าอบรม  คน โดย
สันนิบาตสหกรณ์ฯ มอบเงินสนบัสนุนจาํนวน ,  บาท 

  4.4.  โครงการฝึกอบรม หลกัสูตร “กฎหมายสินเชือ และกฎหมายติดตามหนีฯ” :จดัเมือวนัที  กนัยายน  
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุรินทร์ จาํกดั อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีผูเ้ขา้อบรม  คน โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
มอบเงินสนบัสนุนจาํนวน ,  บาท 

4.5 ดา้นการส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ไทยกบัต่างประเทศ 
  . .  ให้การต้อนรับและศึกษาดูงาน แก่องค์กรระหว่างประเทศ : ชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติประเทศเนปาล 
ผูเ้ขา้ร่วมงานทงัหมด  คน ระหวา่งวนัที -  มกราคม  ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติประเทศพม่า ผูเ้ขา้ร่วมงานทงัหมด  คน ระหว่างวนัที -  มกราคม  ณ 
ศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

  . .  ร่วมจดังานมหกรรมสินคา้และบริการของประเทศมาเลเซีย (Malaysian Carnival of  Cooperatives’ Products 

and Services – MACCOPS) และสัมมนาการค้าระหว่างสหกรณ์  หัวข้อ “การค้าและความเจริญทางเศรษฐกิจที
ยงัยืน”(ICA AP/ ANGKASA C2C Trade Seminar on Inclusive and Sustainable Economic Growth) : โดยมีผูแ้ทนสันนิบาต
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สหกรณ์แห่งประเทศไทยเขา้ร่วมงาน และผูแ้ทนสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัปัตตานี จาํนวน   คน จดัเมือวนัที –  
พฤศจิกายน   ANGKASA  ประเทศมาเลเชียและองคก์าร ICA AP ณ ศูนยก์ารประชุมระหว่างประเทศเปอร์
ซาดา รัฐยะโฮ ประเทศมาเลเซีย    

.  วนัสหกรณ์แห่งชาติ : เพือเฉลิมฉลองวนัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์   
ณ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   โดย ฯพณฯ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์            
(นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน) เป็นประธานในพิธีเปิด มีผูม้าร่วมงานมากกวา่  คน  

. . วนัพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย : เพือน้อมรําลึกถึงวนัสินพระชนมข์องพระราชวรวงศ์เธอกรมหมืน
พิทยาลงกรณ์ในวนัที  กรกฎาคม ของทุกปี ซึงในปีนีได้มีการจดักิจกรรม เป็นครังแรก ณ บริเวณหน้า
อนุสาวรียพ์ระราชวรวงศเ์ธอกรมหมืนพิทยาลงกรณ์    
.  การกุศลและสาธารณประโยชน์  

  . .  โครงการทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจาํปี         
(ครังที ) จดัทีภาคเหนือ ณ วดัโป่งแดง ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย เมือวนัที  ตุลาคม 

  ยอดเงินบริจาคทงัหมด , ,  บาท 
  . .  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคีเพือสมทบทุนสร้างอาคาร
อุบติัเหตุ ผูป่้วยใน โรงพยาบาลเลย จ.เลย จาํนวนเงิน ,  บาท และร่วมออกโรงทาน ณ สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั มีผูเ้ขา้ร่วมงาน  คน 

ภารกจิที  : ซือ จัดหา จําหน่าย ถือกรรมสิทธ ิครอบครองหรือทํานิติกรรมเกียวกบัทรัพย์สินใดๆ 
.  การบริหารกิจการศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

 วตัถุประสงค์: เพือพฒันาศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส ให้เป็นศูนยก์ลาง การให้บริการทางวิชาการ      
และรองรับภารกิจของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และเป็นการเสริมสร้างรายไดใ้ห้กับสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย อีกช่องทางหนึง 

.  การจดัจาํหน่ายสินคา้สหกรณ์ (Coop Shop): สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดให้บริการ จาํหน่าย
สินค้าโคออปส์ และสินค้าอุปโภค-บริโภค สําหรับบุคคลภายในและภายนอก ณ ศูนย์การประชุมรัชนี      
แจ่มจรัส 

ภารกจิที  : ส่งเสริมธุรกจิการค้า อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ์ 

.  โครงการส่งเสริมการจาํหน่ายสินคา้สหกรณ์ ณ บริเวณอาคารศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส เพือส่งเสริม
ช่องทางการจดัจาํหน่ายสินคา้ใหก้บัสหกรณ์ 

  . .  จาํหน่ายผลผลิตการเกษตรของสหกรณ์ (ตามฤดูกาล) : ดาํเนินการจดังานแสดงและจาํหน่าย
สินคา้สหกรณ์เด่นประจาํจงัหวดั เนืองในวนัสหกรณ์แห่งชาติปี  ระหว่างวนัที -  กุมภาพนัธ์ 25  
มีสหกรณ์ร่วมงานจาํนวน  สหกรณ์/  ร้านคา้  
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 . .  การสร้างระบบการเชือมโยงเครือข่ายด้านการค้า : จัดงานพิธีเปิดป้ายศูนย์แสดงสินค้า  
สหกรณ์ไทย ในวนังานสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ 2563  

  . .  จดังานแสดงและจาํหน่ายสินคา้ “คาราวานสินคา้จากสหกรณ์”: จดังานแสดงและจาํหน่าย
สินค้า “คาราวานสินค้าจากสหกรณ์” เนืองในวนัพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ระหว่างวนัที  22-23 

กรกฎาคม  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
  . .  ประชุมกิจกรรมเชือมโยงเครือข่ายผูใ้ช้บริการเครืองจักรกลการเกษตร จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การใช้ Application เครืองจกัรกลทางการเกษตร :เมือวนัที 2 มิถุนายน 2563 ณ 
หอ้งประชุมรัชนีแจ่มจรัส 6 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

  . .  เข้าร่วมประชุมโครงการจาํหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลสหกรณ์ไทย (Thailand Coop Fruits) :
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เปิดตลาดผลไมช่้วยสหกรณ์ภาคการเกษตรกระจายผลไมต้ามฤดูกาล 
เพือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด -19 ณ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมือวนัที            

 พฤษภาคม  

ภารกจิที  : สนับสนุนและช่วยเหลือสหกรณ์ เพือแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องทีเกียวกับกจิการของสหกรณ์ ซึง
เป็นการกระทําเพือประโยชน์ส่วนรวม 
การผลกัดนัการปฏิรูประบบการกาํกบัดูแลดา้นการเงินและการบญัชี  

ผลการดาํเนินงาน :สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้วางแนวทางโดยขอให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  จาํกดั เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั โดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงเป็นองคก์รสนบัสนุน
และร่วมขบัเคลือนรวมถึงการแสดงความคิดเห็นดงันี 

.  เป็นผูแ้ทนสันนิบาตสหกรณ์ฯ เขา้ร่วมประชุมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เกียวกบัร่างกฎกระทรวง
ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์  มาตรา /   
7.2 เป็นผูแ้ทนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบจากร่างระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จาํนวน  ครัง โดยนําเสนอขอ้คิดเห็นที
ไดรั้บจากสหกรณ์และทีปรึกษาเสมอต่อคณะอนุกรรมการดงักล่าวเพือให้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
7.3 การช่วยเหลือและใหค้าํปรึกษาทางกฎหมายแก่สหกรณ์ 

. . การเขา้ร่วมประชุมกบัสหกรณ์ 

  . .  ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จาํกดั 

  . .  ร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จาํกดั 

  . .  ร่วมประชุมคณะกรรมการกบัสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิระพยาบาล จาํกดั 

  . .  ร่วมประชุมคณะกรรมการกบัสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละการธนกิจมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํกดั   
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. .ให้คาํปรึกษาด้านกฎหมายด้านสหกรณ์: คณะผูบ้ริหารจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูยโสธร จาํกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน บริษทั รอยลัปอร์ซเลน จาํกดั จ.สระบุรี เขา้ปรึกษาหารือดา้นกฎหมายสหกรณ์ 
กับ ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมือวนัที 23 เมษายน 63 ณ ห้องรับรอง ศูนย์การ
ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ภารกิจที 8: เป็นตัวแทนของสหกรณ์เพือรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้จากการสนับสนุนของรัฐ องค์การ
ระหว่างประเทศหรือภาคเอกชน 

. .กิจกรรมเฉลิมฉลอง เนืองในวนัสหกรณ์สากล ประจาํปีที   
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไดมี้การจดักิจกรรมวนัสหกรณ์สากล ระหว่างวนัที -  กรกฎาคม  
โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ทีปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและ
ปาฐกถาพิเศษ หวัขอ้“ยกเครืองสหกรณ์ไทยสู่ยคุการคา้ดิจิทลั” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดงันี 

  . .  งานคาราวานสินคา้สหกรณ์ไทย 
  . .  โครงการฝึกอบรมเพือยกระดบัมูลค่าเพิมสินคา้สหกรณ์กบัเศรษฐกิจยุคดิจิทลั (New Normal) 

สหกรณ์ รุ่นที  หลกัสูตร “รูปแบบธุรกิจการคา้สหกรณ์กบัเศรษฐกิจยคุดิจิทลั”(New Normal) 

  . .  การแข่งขนัวาดภาพเยาวชนหวัขอ้ “สหกรณ์ไทย ยคุดิจิทลั” เมือวนัที  กรกฎาคม  

ภารกจิที 9: ร่วมมือกบัรัฐในการส่งเสริมสหกรณ์เพือให้เกิดประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์อย่างแท้จริง 

9.1 เขา้ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการสรรหาผูท้รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ    
ครังที 1 เมือวนัที  มิถุนายน  และครังที  เมือวนัที  กนัยายน  ณ หอ้งประชุมกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

9.2 เขา้ร่วมประชุมชีแจงแนวทางในการฟืนฟูกิจการและการปฏิบติัของเจา้หนีบริษทั การบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) เมือวนัที  มิถุนายน  ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สํานักพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  

.  เขา้ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมของสหกรณ์ทงั 82 สหกรณ์ เกียวกบักรณีสหกรณ์ออมทรัพยที์
ได้รับผลกระทบกรณีหุ้นกู้บริษทั การบินไทย จาํกัด (มหาชน) : เมือวนัที 19 พฤษภาคม 2563 ประธานฯ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และประธานฯ กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกัด ร่วมกับตวัแทนสหกรณ์ออมทรัพยก์ว่า 82 สหกรณ์ ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ชสอ.) จ.นนทบุรี 

9.4 ประชุมหารือชีแจงต่อสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกียวกบัร่างกฎกระทรวงฯ จาํนวน 7 ฉบบัทีมี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกิจการสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเนียน :เมือวนัที 4 พฤษภาคม 
2563 ณ หอ้งประชุมสมภพ โหตระกิตย ์สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกากรุงเทพฯ 
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.  ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยเ์ทคโนโลยีเกษตรและนวตักรรม (Agritech and Innovation Center : 
AIC) ครังที 1/2563 ผ่านระบบ Application Zoom: เมือวนัที 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ 135กรุงเทพฯ 
 

ภารกิจที 10: ดําเนินการอืนเพือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือตามทีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติมอบหมาย 

10.1 การจดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเซน  
ทารา บาย เซนทารา เขตหลกัสี กรุงเทพฯ เมือวนัที  ธันวาคม  เพือรายงานผลการดาํเนินงานการ
ส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ ภายใตอ้าํนาจ บทบาท หน้าที ทีไดรั้บมอบหมาย และวตัถุประสงค ์ตลอดจน
รับรองงบการเงินประจาํปี 
10.2 การจดัการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที  และจดัประชุม
คณะอนุกรรมการ  ฝ่าย ประกอบดว้ย ฝ่ายส่งเสริมสหกรณ์ ฝ่ายพฒันาสหกรณ์ และฝ่ายบริหาร เป็นประจาํ
ทุกเดือน เพือรับทราบผลการดาํเนินงาน การส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์ การติดตามผลการดาํเนินงาน
ภายในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กาํกบัดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนการ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เป็นประจาํทุกเดือน 

.  โครงการสัมมนาผูบ้ริหารและบุคลากรสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เรือง "แนวทางการบริหาร
แผนงานและงบประมาณประจาํปี 2564"ระหว่างวนัที 19-20 กนัยายน 2563 ณ ตาํนานป่ารีสอร์ท อ.เมือง     
จ.ระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 5
รับทราบเรื่องสมาชิกภาพใน ช.ส.ค.

            จํานวนสมาชิกเข้า – ออก ปี                             หน่วย : แห่ง 

ประเภทสมาชิก 2562 
ระหว่างปี  

ณ สินปี  เข้าใหม่ 
ออก 

เปลียน
ประเภท จดทะเบียน ลาออก 

สามญั 582 6 - - 12 576 
ผูส้มคัรใชบ้ริการ 451 12 - 6 16 441 
ผูส้มคัรใชบ้ริการประเภทองคก์รอืน 56 - - - 1 55 

รวม 1,089 18 - 6 29 1,072 
 

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเภทตามสาขา ปี                     หน่วย : แห่ง 

ช.ส.ค.สาขา สามัญ ผู้สมัครใช้บริการ 
(กลุ่มเครดิตยูเนียน) 

ผู้สมัครใช้บริการ 
(องค์กรอืน) รวม 

ภาคเหนือ 124 114 1 239 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 157 129 10 296 
ภาคกลาง 123 123 23 269 
ภาคตะวนัออก 40 22 8 70 
จงัหวดัเพชรบุรี 47 10 6 63 
ภาคใต ้ 85 43 7 135 

รวม 576 441 55 1,072 
 

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนียนทัวประเทศ 
         ณ วันที  ธันวาคม             หน่วย : (1) = แห่ง  , ( ) = คน 

ช.ส.ค. สาขา จังหวัด 
 

 
สามัญ 

(1) 

ผู้สมัคร 
ใช้บริการ  

กลุ่ม
สะสม 

(1) 

 
 

รวม 
(1) 

สมาชิกรายบุคคล 
รวม 
(2) เครดิต 

(1) 
องค์กร
อืน 
(1) 

สามัญ 
(2) 

สมทบ 
(2) 

ภาคเหนือ 11 124 114 1 8 247 157,570 6,814 164,384 
ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 157 129 10 31 327 221,864 106,824 328,688 

ภาคกลาง 24 123 123 23 30 299 216,305 51,890 268,195 
ภาคตะวนัออก 4 40 22 8 1 71 63,994     2,499 66,493 
จงัหวดัเพชรบุรี 1 47 10 6 - 63 128,807 35,737 164,544 
ภาคใต ้ 15 85 43 7 22 157 163,934 37,502 201,436 

รวม 75 576 441 55 92 1,164 952,474 541,266 1,193,740 
หมายเหต ุ จงัหวดัทียงัไม่มีเครดิตยเูนียนประกอบดว้ย สิงห์บุรี,สมุทรสาคร,สตูล,ปัตตานี 
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ที ชือสมาชิก จังหวัด วันทีเข้าเป็นสมาชิก 
สมาชิกสามัญ จํานวน  6  แห่ง 

1 สหกรณ์เครดิตยูเนียนยานากาวา่  จาํกดั ระยอง 1 มกราคม 2563 
2 สหกรณ์เครดิตยูเนียนตาํบลวงัทอง  จาํกดั สระแกว้ 1 เมษายน 2563 

3 สหกรณ์เครดิตยูเนียนพทัยา  จาํกดั ชลบุรี 1 เมษายน 2563 

4 สหกรณ์เครดิตยูเนียนยนิูคอุตสาหกรรมพลาสติก  จาํกดั สมุทรปราการ 1 เมษายน 2563 

5 สหกรณ์เครดิตยูเนียนหว้ยแกว้พฒันา  จาํกดั เชียงใหม่ 1 กรกฎาคม 2563 

6 สหกรณ์เครดิตยูเนียนตน้โชคสามคัคี   จาํกดั เชียงใหม่ 1 กรกฎาคม 2563 

สมาชิกผู้สมัครใช้บริการ จํานวน  12  แห่ง 
1 กลุ่มเครดิตยเูนียนตราด ตราด 1 มกราคม 2563 
2 กลุ่มเครดิตยเูนียนชะโนด นครพนม 1 มกราคม 2563 

3 กลุ่มเครดิตยเูนียนออมทรัพยเ์ทิดพระเกียรติ นครพนม 1 มกราคม 2563 

4 กลุ่มเครดิตยเูนียนลุ่มนาํเสียว ร้อยเอด็ 1 มกราคม 2563 

5 กลุ่มเครดิตยเูนียนบา้นดอนไชย พะเยา 1 เมษายน  2563 
6 กลุ่มเครดิตยเูนียนชุมชนธีรวรรณ กรุงเทพมหานคร 1 เมษายน  2563 

7 กลุ่มเครดิตยเูนียนเมืองไร่ขิง นครปฐม 1 เมษายน  2563 

8 กลุ่มเครดิตยเูนียนชุมแพ ขอนแก่น 1 กรกฎาคม 2563 
9 กลุ่มเครดิตยเูนียนสร้างคอม อุดรธานี  1 กรกฎาคม 2563 

10 กลุ่มเครดิตยเูนียนโครงการร่วมกนัสร้าง กรุงเทพมหานคร 1 พฤศจิกายน 2563 
11 กลุ่มเครดิตยเูนียนร่วมใจพฒันา นครสวรรค ์ 1 ธนัวาคม 2563 
12 กลุ่มเครดิตยเูนียนวดัแม่พระแห่งสันติภาพ อุบลราชธานี 1 ธนัวาคม 2563 

 
ทําเนียบสมาชิกทีออกระหว่างปี 2563 

ที ชือสมาชิก จังหวัด วันทีอนุมัติให้ออก สาเหตุทีออก 
สมาชิกสามัญ จํานวน  12  แห่ง 

1 สหกรณ์เครดิตยูเนียนตาํบลกู่กาสิงห์  จาํกดั ร้อยเอด็ 23 มีนาคม 2563 เลิกกิจการ 

2 สหกรณ์เครดิตยูเนียนนครศรีธรรมราช จาํกดั นครศรีธรรมราช 23 มีนาคม 2563 ลาออกจากการเป็น
สมาชิก ช.ส.ค. 

3 สหกรณ์เครดิตยูเนียนพนมดงรัก  จาํกดั สุรินทร์ 20 กรกฎาคม 2563 เลิกกิจการ 
4 สหกรณ์เครดิตยูเนียนทุ่งกุลา   จาํกดั ร้อยเอด็ 20 กรกฎาคม 2563 เลิกกิจการ 

5 สหกรณ์เครดิตยเูนียนสายไหม  จาํกดั กรุงเทพมหานคร 19 กนัยายน 2563 ลาออกจากการเป็น
สมาชิก ช.ส.ค. 

6 สหกรณ์เครดิตยเูนียนทิมแลนด ์ จาํกดั นนทบุรี 31 ตุลาคม 2563 เลิกกิจการ 
7 สหกรณ์เครดิตยเูนียนพลงังาน  จาํกดั ปทุมธานี 31 ตุลาคม 2563 เลิกกิจการ 

ทําเนียบสมาชิกท่ีเขาใหมระหวางป 2563

ทําเนียบสมาชิกท่ีออกระหวางป 2563



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

59

ทําเนียบสมาชิกท่ีออกระหวางป 2563 (ตอ)
ที ชือสมาชิก จังหวัด วันทีอนุมัติให้ออก สาเหตุทีออก 
8 สหกรณ์เครดิตยเูนียนตาํบลวงัซ่าน  จาํกดั นครสวรรค ์ 31 ตุลาคม 2563 เลิกกิจการ 
9 สหกรณ์เครดิตยเูนียนอาํเภอหนองบวั  จาํกดั นครสวรรค ์ 31 ตุลาคม 2563 เลิกกิจการ 

10 สหกรณ์เครดิตยเูนียนพลงันาํใจสามคัคี  จาํกดั อาํนาจเจริญ  พฤศจิกายน 2563 เลิกกิจการ 
11 สหกรณ์เครดิตยเูนียนโพธิชยั  จาํกดั ร้อยเอด็  พฤศจิกายน 2563 เลิกกิจการ 
12 สหกรณ์เครดิตยเูนียนสิบสองราศี  จาํกดั ชุมพร 30 ธนัวาคม 2563 เลิกกิจการ 
สมาชิกผู้สมัครใช้บริการ ประเภทกลุ่มเครดิตยูเนียน  จํานวน  16  แห่ง 

1 กลุ่มเครดิตยเูนียนบา้นเปียง-สันป่าตอง เชียงใหม่  มีนาคม  เลิกกิจการ 

2 
กลุ่มเครดิตยเูนียนรวมใจชุมชนขยายผล
โครงการหลวงน่าน น่าน  มีนาคม  เลิกกิจการ 

3 กลุ่มเครดิตยเูนียนบา้นปงสนุก ลาํปาง 19 มิถุนายน  เลิกกิจการ 
4 กลุ่มเครดิตยเูนียนบา้นกนัจารย ์ สุรินทร์  มิถุนายน  เลิกกิจการ 
5 กลุ่มเครดิตยเูนียนแม่มอกพฒันา ลาํปาง 22 สิงหาคม 2563 เลิกกิจการ 
6 กลุ่มเครดิตยเูนียนพิชยัดาบหกัอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ ์ 22 สิงหาคม 2563 เลิกกิจการ 
7 กลุ่มเครดิตยเูนียนโพธิสุนทร 50  แพร่ 22 สิงหาคม 2563 เลิกกิจการ 
8 กลุ่มเครดิตยเูนียนแม่คาํมีรวมใจบา้นศรีภูมิ แพร่ 22 สิงหาคม 2563 เลิกกิจการ 

9 กลุ่มเครดิตยเูนียนรวมพลงัความคิดลูก-หลาน 
คุณพ่อมหาบรรจง คุณแม่นอ้ย  ชืนใจ (พะเยา) 

พะเยา 22 สิงหาคม 2563 เลิกกิจการ 

10 กลุ่มเครดิตยเูนียนรวมใจชาวเชียงราย เชียงราย 19 กนัยายน 2563 เลิกกิจการ 
11 กลุ่มเครดิตยเูนียนคนดีศรีแพร่ แพร่ 1 พฤศจิกายน 2563 เลิกกิจการ 
12 กลุ่มเครดิตยเูนียนบา้นสันปลาดุกทวีผล เชียงราย 1 พฤศจิกายน 2563 เลิกกิจการ 
13 กลุ่มเครดิตยเูนียนอาควา กรุงเทพมหานคร 1 พฤศจิกายน 2563 ลาออกจากการเป็น

สมาชิก ช.ส.ค. 

14 กลุ่มเครดิตยเูนียนสวสัดิการสาธารณสุข 
อาํเภอท่ายาง เพชรบุรี 1 พฤศจิกายน 2563 ลาออกจากการเป็น

สมาชิก ช.ส.ค. 

15 กลุ่มเครดิตยเูนียนนายายอาม จนัทบุรี 30 ธนัวาคม 2563 ลาออกจากการเป็น
สมาชิก ช.ส.ค. 

16 กลุ่มเครดิตยเูนียนบา้นเสียบญวน ชุมพร 30 ธนัวาคม 2563 ลาออกจากการเป็น
สมาชิก ช.ส.ค. 

สมาชิกผู้สมัครใช้บริการ ประเภทองค์กรอืน  จํานวน  1  แห่ง 
1 สหกรณ์การเกษตรภูผาม่าน จาํกดั ขอนแก่น  พฤศจิกายน 2563 เลิกกิจการ 
 
 
มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6
รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน ช.ส.ค.
ของคณะกรรมการดําเนินการ

1. สมาชิก  
ณ  ธันวาคม 2563                                        หน่วย : แห่ง 

สมาชิก 
การดําเนินงานปี 2563 ยอดสมาชิกสุทธิ เปรียบเทียบ ปี 2563 และปี 2562 

เป้าหมาย ผล ร้อยละ ปี 2563 ปี 2562 เพมิ /(ลด) ร้อยละ 

สามญั 23 6 26.09 576 582 (6) (1.04) 
ผูส้มคัรใชบ้ริการ 13 12 92.30 496 507 (11) (2.22) 

รวม 36 18 50.00 1,072 1,089 (17) (1.59) 
 

2. ทุนเรือนหุ้น 

  “ทุนเรือนหุ้น” คือทุนดาํเนินงานพืนฐานทีมีความสําคญัยิง เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและ
ความเป็นเจา้ของ ช.ส.ค. อนัเป็นหลกัการและเหตุผลสําคญัประการหนึงของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน   
อีกทังย ังเป็นทุนทีแสดงให้เห็นถึงฐานะความมันคงของ ช .ส .ค. ต่อมวลสมาชิก  หน่วยงานทีเกียวข้อง             
และสาธารณชนโดยทวัไป 

  ปี 2563 เป้าหมายระดมทุนเรือนหุน้จากสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูนียนสมาชิก จาํนวน , , .  บาท 
ผลการดาํเนินงานการถือหุน้ระหวา่งปีของสมาชิกมี จาํนวน , , .  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของ 

เป้าหมาย ณ วนัที 31  ธนัวาคม 2563 ช.ส.ค. มีทุนเรือนหุน้สุทธิ จาํนวน , , .  บาท เพิมขึนจาก  
ปี  จาํนวน , , .  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ .   ของปีก่อน 

เป้าหมาย 

ปี  
ผลการ 

ดําเนินงาน 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

ยอดทุนเรือนหุ้นคงเหลือเปรียบเทียบ 2 ปี 
ปี  ปี  เพมิ/ (ลด) ร้อยละ 

35,000,000.00 69,031,300.00 197.23 731,954,300.00 664,390,800 67,563,500.00 10.17 
 

3. การบริการเงินฝากและตัวสัญญาใช้เงิน 

  ปี 2563 เป้าหมายระดมตวัสัญญาใชเ้งินและเงินรับฝากจากสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนียนสมาชิก จาํนวน 
2,300,000,000.00 บาท ผลการดาํเนินงาน การใชบ้ริการตวัสัญญาใชเ้งินและเงินรับฝากจากสมาชิก จาํนวน    

2,503,581,395.00  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ .  ของเป้าหมาย 

  ณ วนัที  ธนัวาคม  มีเงินรับฝากและตวัสัญญาใชเ้งินรวมสุทธิ จาํนวน , , , .  บาท  
เพิมขึนจากปี  จาํนวน , , .  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ .   ของปีก่อน 

รายการ ปี 2563 ปี  เพมิ/(ลด) ร้อยละ 

ตวัสัญญาใชเ้งินสุทธิ 2,780,956,285.75 3,144,566,214.75 (363,609,929.00) (11.56) 
เงินรับฝากประจาํสุทธิ 1,610,864,527.25 620,942,674.25 989,921,853.00 159.42 
เงินรับฝากออมทรัพยสุ์ทธิ 217,233.75 227,921.00 (10,687.25) (4.69) 

รวม 4,392,038,046.75 3,765,736,810.00 626,301,236.75 16.63 



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

64

4. การบริการงานสินเชือ 

  เพือเป็นการสนับสนุนธุรกรรมทางการเงินให้สมาชิกได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานอย่าง
เพียงพอและต่อเนือง ช.ส.ค. ไดจ้ดัให้มีบริการสินเชือ โดยมีเป้าหมายการให้บริการสินเชือในปี  จาํนวน 
1,000,000, .  บาท ผลการดาํเนินงานการให้บริการสินเชือ เป็นเงินจาํนวน , , .  บาท หรือ        
คิดเป็นร้อยละ .  ของเป้าหมาย     
     ณ วนัที  ธันวาคม  ช.ส.ค. มีลูกหนีเงินกู้คงเหลือทังสิน จาํนวน  สัญญา เป็นเงินจาํนวน 
2,414,406,035.  บาท ยอดเงินกูค้งเหลือในปี  จาํนวน , , , .  บาท ลดลง , , .  บาท 
คิดเป็นร้อยละ  .   

เป้าหมาย 

ปี  

ผลการ 

ดําเนินงาน 

คิด
เป็น 

ร้อยละ 

ยอดลูกหนีเงินกู้คงเหลือเปรียบเทียบ  ปี 
ปี  ปี  เพมิ /(ลด) ร้อยละ 

1,000,000,000.00 613,119,106.50 61.31 2,414,406,035.60 2,732,593,860.32 (318,187,824.72) 11.65 
 

5. งานด้านสวัสดิการกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. - ) 
  กองทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. - ) เริมดาํเนินการมาตงัแต่ปี พ.ศ.  โดย
สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูนียนทวัประเทศไดร้วมกนัจดัตงักองทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. - ) 
เพือช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว และเพือป้องกนัความเสียงร่วมกนั โดยไม่ไดห้วงัผลกาํไรจากกองทุน แต่
ประการใด  
  สืบเนืองจากสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืนที  ไดมี้หนงัสือด่วนทีสุด ที กษ /   
แจง้ใหชุ้มนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย  จาํกดั (ช.ส.ค.) โดยคณะกรรมการดาํเนินการ   ช.ส.ค. 
ระงบัการดาํเนินการกองทุนสวสัดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก เพือใหส้วสัดิการและการสงเคราะห์แก่
สมาชิกรายบุคคลของสหกรณ์เครดิตยเูนียน หรือการดาํเนินการใดๆ ทีเขา้ลกัษณะเป็นการประกนัภยัโดยทนัที 
และดาํเนินการใหส้วสัดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์สมาชิกในรูปแบบทีไม่ขดัต่อกฎหมาย  ซึง ช.ส.ค.  ไดป้ฏิบติั
ตามหนงัสือของสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืนที  ใหด้าํเนินการในรูปแบบไม่ขดัต่อกฎหมาย 
และไดเ้ปิดเผยในรายงานผลตรวจสอบบญัชีประจาํปี ช.ส.ค. ตามทีเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แลว้ 

  ( ) ช.ส.ค. ร่วมกบัสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสมาชิกเครดิตยูเนียนทวัประเทศไดเ้ขา้ชือ
เสนอกฎหมายของประชาชนตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ชือเสนอกฎหมาย พ.ศ.   เพือขอแกไ้ข
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.   โดยเพิมมาตรา /   เกียวกบัการจดัสวสัดิการระหวา่ง ช.ส.ค. 
ระดบัประเทศกบัสมาชิกของตน ปัจจุบนัไดย้นืเรืองเรียบร้อยตามผงัการเขา้ชือเสนอกฎหมาย และสาํนกังาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรมีหนงัสือถึงประธานสภานิติบญัญติัแห่งชาติ พิจารณาบรรจุระเบียบวาระการ
ประชุม ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยในส่วนการพิจารณาพระราชบญัญติั 

  ( ) มติการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติครังที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  และครังที 
/  เป็นพิเศษ เมือวนัที  พฤศจิกายน  มีมติเห็นชอบและเห็นควรประกาศใหเ้ป็นกฎหมาย 

หน่วย : บาท 
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  สาํนกังานเลขาธิการวุฒิสภา (ปฏิบติัหนา้ทีสาํนกังานเลขาธิการสภานิติบญัญติัแห่งชาติ) ไดมี้หนงัสือเพือ
ส่งร่างพระราชบญัญติั(ฉบบัที...) พ.ศ.... และยนืยนัมติของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เพือนาํขึนทูลเกลา้ฯ ถวายเพือ
พระมหากษตัริยท์รงลงพระปรมาภิไธยใหป้ระกาศใชเ้ป็นกฎหมายต่อไป โดยมาตราทีเกียวขอ้งคือ 

  “มาตรา /  เพือส่งเสริมระบบสวสัดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ใหชุ้มนุมสหกรณ์
ระดบัประเทศมีอาํนาจร่วมกบัสหกรณ์สมาชิกของตนจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกและครอบครัว
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด” 

  หลงัจากทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ช.ส.ค. จะไดป้ระสานงานกบันายทะเบียนสหกรณ์เพือ
พิจารณาเกียวกบัร่างหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการร่วมจดัสวสัดิการตามมาตรา /  ต่อไป 

  ความคืบหนา้เรืองการจดัสวสัดิการตามมาตรา /  

1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  ได้มีการแก้ไขเพิมเติมโดยกําหนด มาตรา /  เพิมเติม           
“มาตรา /  เพือส่งเสริมระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์  ให้ชุมนุมสหกรณ์
ระดบัประเทศมีอาํนาจร่วมกบัสหกรณ์สมาชิกของตนจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และ
ครอบครัวตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด” ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวนัที  
มีนาคม พ.ศ.  

2. ช.ส.ค. ได้เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์เมือวนัที  เมษายน 
 โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดมี้ความเห็นควรให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไดจ้ดัทาํร่างหลกัเกณฑ์

และวิธีการจดัสวสัดิการโดยชุมนุมสหกรณ์  ระดบัประเทศตามมาตรา /  และนาํเสนอกรมส่งเสริมสหกรณ์
ต่อไป 

3. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไดมี้คาํสังแต่งตงัคณะทาํงานจดัทาํร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการ
จดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ประกอบดว้ยทีปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  มีประธานกรรมการดาํเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นประธานคณะทาํงาน มีผูแ้ทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ผูแ้ทนชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด ผูแ้ทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด เป็น
คณะทาํงานและมีผูอ้าํนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเลขานุการ คณะทาํงานดงักล่าวไดมี้การ
ประชุมไปแลว้  ครัง 

  ( )  ครังที /  เมือวนัพฤหสับดีที  กนัยายน  

  ( )  ครังที /  เมือวนัพุธที  ตุลาคม  

 ทีประชุมทงัสองครัง ไดมี้มติเห็นชอบร่างหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสวสัดิการดงักล่าว โดยคณะกรรมการ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไดเ้ห็นชอบร่างในเบืองตน้แลว้เช่นกนั 

4. เมือวนัที  ตุลาคม  ช.ส.ค. ได้มีหนังสือที ช.ส.ค.  ถึงประธานกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนทุกแห่ง เพือแจง้ความคืบหน้าเกียวกบัการดาํเนินการจดัสวสัดิการตามมาตรา /  เพือ
เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาและแจง้ส่วนราชการทีเกียวขอ้งทราบ 

5. เมือวนัที  ธนัวาคม  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไดมี้หนงัสือถึงเลขาธิการสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพือขออนุญาตเขา้พบหารือเกียวกบัหลกัเกณฑ์และ
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วิธีการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ของสมาชิกและครอบครัว ตามทีคณะกรรมการดาํเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเห็นชอบ 

6. เมือวนัที  มกราคม  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั ช.ส.ค. เขา้หารือแนวทางการ
จดัสวสัดิการตามมาตรา /  กบัสํานกังาน คปภ. โดยมีนายไพบูลย ์เปียมเมตตา ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายกาํกบั
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและคณะเขา้ร่วมหารือ 

ผลการหารือ : สาํนกังาน คปภ. จะไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้หารือดงักล่าวและหากไดผ้ล
การพิจารณาแลว้จะแจง้ใหส้ันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ ช.ส.ค. ทราบ 

7. เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  ช.ส.ค. ไดมี้หนังสือที ช.ส.ค.  ถึงประธานกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนทุกแห่ง เพือแจง้ความคืบหน้าเกียวกบัการดาํเนินการจดัสวสัดิการตามมาตรา /  เพือ
เป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาและแจง้ส่วนราชการทีเกียวขอ้งทราบ 

8. เมือวนัที  เมษายน  สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั   
ไดมี้หนงัสือที /  ถึงประธานกรรมการดาํเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตอบขอ้หารือจาก
การหารือเมือวนัที  มกราคม  

9. เมือวนัที  มิถุนายน  ช.ส.ค. ได้มีหนังสือที ช.ส.ค.  ถึงประธานกรรมการดาํ เนินการ
สหกรณ์เครดิตยเูนียนทุกแห่ง เพือแจง้ความคืบหนา้เกียวกบัการดาํเนินการจดัสวสัดิการตามมาตรา /   

10. เมือวนัที  มิถุนายน  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไดมี้หนงัสือ ถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ขอเสนอหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวตามมาตา /  แห่ง
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์(ฉบบัที ) พ.ศ.  

11. เมือวนัที  กรกฎาคม  ช.ส.ค. ไดมี้หนงัสือที ช.ส.ค.  ถึง รัฐมนตรีวา่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ดร.เฉลิมชยั ศรีอ่อน) แจง้เรืองการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูนียน 

12. เมือวนัที  สิงหาคม  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไดมี้หนังสือที สสท. /  ถึง
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอรับทราบความคืบหนา้ร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เกียวกบัหลกัเกณฑ์และ
วิธีการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์(ฉบบัที ) พ.ศ.  

13. เมือวนัที  สิงหาคม  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดมี้หนงัสือที กษ /  ถึงประธานกรรมการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แจง้ความคืบหน้าหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว 

14. เมือวนัที  ตุลาคม  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดมี้หนงัสือที กษ /  ถึงประธานกรรมการ
ดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั แจง้เรืองการจดัสวสัดิการลการสงเคราะห์แก่
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูนียน 

15. เมือวนัที  พฤศจิกายน  กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีหนังสือที กษ /  ถึงประธาน
กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จํากัด  ขอเชิญประชุมหารือเกียวกับ                 
ร่างหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว (โดยชุมนุมสหกรณ์
ระดบัประเทศร่วมกบัสหกรณ์สมาชิก) 
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16. เมือวนัที  พฤศจิกายน  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์เครดิต          
ยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกัด ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถึงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัด
สวสัดิการและการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว 

17.  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ไดมี้หนงัสือเชิญประชุมเพือหารือเกียวกบัร่างหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการจดัสวสัดิการโดยชุมนุมระดบัประเทศและสหกรณ์สมาชิก จาํนวน  ครัง 

ครังที  วนัองัคารที  มกราคม  

ครังที   วนัองัคารที  มกราคม  

ทีประชุมทงัสองครัง ไดมี้มติเห็นชอบร่างหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสวสัดิการดงักล่าว โดยผูเ้ชียวชาญ
ทางดา้นกฎหมายสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไดเ้ห็นชอบร่างในเบืองตน้แลว้เช่นกนั 

18. เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไดมี้หนังสือที ส.ส.ท. /  
ถึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอส่งร่างประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรืองการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว โดยชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศร่วมกบัสหกรณ์สมาชิก 

 

ผลการดําเนินงาน  กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. -  ) ณ   ธันวาคม  มี ดังนี      
                                                         หน่วย : แห่ง/คน/บาท 

รายการ ปี  ปี  เพมิ/(ลด) ร้อยละ 

สมาชิกรายแห่งสุทธิ 828 841 (13) (1.57) 
วงเงินชดเชย/สมทบ 35,260,536,130.85 35,319,017,315.01 (58,481,184.16) (0.17) 

รับเงินอุดหนุนระหวา่งปี 265,808,642.25 256,998,816.25 8,809,826.00 3.31 

จาํนวนคนไดรั้บการชดเชย/
สมทบระหวา่งปี 

7,462 7,134 328 4.40 

จ่ายเงินชดเชย/สมทบระหวา่งปี 231,553,356.90 216,128,943.50 15,424,413.40 6.66 

จ่ายเงินสมทบ สก.  สมาชิก 

อาวุโสล่วงหนา้ระหวา่งปี 
1,255,998.25 1,285,188.25 (29,190.00) (2.32) 

กองทุนสาํรองสะสมระหวา่งปี 1,226,546.35 8,519,077.75 (7,292,531.40) (594.56) 
เฉลียคืนผูใ้ชบ้ริการระหวา่งปี 5,316,174.25 5,139,977.00 176,197.25 3.31 
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กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. - ) 
งบแสดงฐานะการเงินของกองทุน 

ณ วันที  ธันวาคม 6  และวันที  ธันวาคม  

หน่วย : บาท 

 

 

 

 

 

สินทรัพย์  ปี 63 ปี  

สินทรัพย์หมุนเวียน    

ลูกหนีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน  144,985,659.00 143,708,468.77 

ตวัสัญญาใชเ้งินกบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน  - - 

เงินสมทบ สก.  สมาชิกอาวุโส-จ่ายล่วงหนา้     38,277,869.00 38,716,772.75 

รวมสินทรัพย์    183,263,528.78 182,425,241.52 

 

หนีสิน 
   

หนีสินหมุนเวียน    

ผลตอบแทนผูร่้วมทุน-คา้งจ่าย  - - 
เงินเฉลียคืนผูใ้ชบ้ริการ-คา้งจ่าย  - - 

รับเงินอุดหนุนล่วงหนา้  8,627,396.39 9,309,052.73 

รวมหนีสิน  8,627,396.39 9,309,052.73 

 

ทุน 
   

กองทุนสํารองสะสมตามเงือนไข    
การจดัสรรตามเงือนไข  174,636,132.39 173,116,188.79 
    

ทุนรวม  174,636,132.39 173,116,188.79 
รวมหนีสินและทุน    183,263,528.78 182,425,241.52 
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กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก. - ) 
งบแสดงรายรับ-รายจ่ายของกองทุน 

สําหรับปี สินสุดวันที  ธันวาคม  และวันที  ธันวาคม  

  หน่วย : บาท 

ปี  ร้อยละ ปี  ร้อยละ 

    

265,808,642.25 100 256,998,816.25 100 

    

265,808,642.25 100 256,998,816.25 100 

    

231,553,356.90 87.11 216,128,943.50 84.10 

26,580,865.50 10.00 25,699,882.00 10.00 

5,316,174.25 2.00 5,139,977.00 2.00 
1,131,699.25 0.43 1,510,936.00 0.59 

1,226,546.35 0.46 8,519,077.75 3.31 

265,808,642.25 100 256,998,816.25 100 

  ปี       ร้อยละ ปี  ร้อยละ 

202,905.00 0.08 557,929.30 0.22 

79,798.54 0.03 93,172.53 0.04 

669,170.80 0.25 658,642.78 0.26 

179,824.91 0.07 178,281.39 0.07 

- - 22,910.00 0.01 

1,131,699.25 0.43  1,510,936.00 0.60 

รายการ 

รายการรับ   

รับเงินอุดหนุน  

  

รวมรับ  

รายการจ่าย  

เงินชดเชย/เงินสมทบแก่ผูเ้สียชีวิต  

ค่าบริหารกองทุน  

เงินเฉลียคืนผูใ้ชบ้ริการ 
ค่าวสัดุสินเปลือง/ประชุม/สัมมนา 
เขา้กองทุนสาํรองสะสม-การจดัสรร 

รวมจ่าย  

รายละเอยีดประกอบ ( ) 
                          รายการ 

ค่าเบียเลียง/ค่าพาหนะ 

วสัดุสินเปลือง/เอกสารเผยแพร่/แบบพิมพ ์

ค่าประสานงาน/โทรศพัท/์ไปรษณีย/์โอนเงิน 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
ประชุมผูบ้ริหารกองทุน/สัมมนาสมาชิก 
                          รวม 

    

6. เงินลงทุน 

  เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงิน ช.ส.ค. ได้นํา เงินไปลงทุนในตราสารทางการเงิน
ประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบ ช.ส.ค. ว่าดว้ย การลงทุน และตามประกาศของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาติ ซึงปี  ช.ส.ค.ได้กาํหนดเป้าหมายเงินลงทุน จาํนวน , , , .  บาท ผลการดาํเนินงาน 
จาํนวน , , , .  บาท คิดเป็นร้อยละ  .   และกาํหนดเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน จาํนวน 
93,300,000.00 บาท ผลการดาํเนินงาน จาํนวน , , .   บาท หรือคิดเป็นร้อยละ .   ของเป้าหมายที
กาํหนด และ ณ   ธนัวาคม   ช.ส.ค. มีเงินลงทุนคงเหลือสุทธิ จาํนวน , , , .   บาท  เพิมขึนจาก
ปีก่อนจาํนวน , , .   บาท คิดเป็นร้อยละ .  
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8. สถาบันพฒันาเครดิตยูเนียน 

เพือการพฒันาสถาบนัฯ ให้เป็นศูนยฝึ์กอบรมของเจา้หน้าที ช.ส.ค. และบุคลากรของขบวนการสหกรณ์
เครดิตยเูนียน สถาบนัฯจึง นาํหลกัในการทาํงาน   P มาใช ้อนัประกอบดว้ย ) Place สถานที ) Persons คน  ) 
Promotion  ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก  ) Plan   วางแผน    

. การจดั Place สถานที ประกอบดว้ย (ดว้ยหลกัใชสิ้งทีมีใหเ้กิดคุณค่ามากทีสุด) 
.  ความสะอาด  ภายในและภายนอกอาคารของสถาบนัฯตอ้งสะอาด 

.  ปรับภูมิทศัน์ ให้มองได ้  องศา อนัประกอบดว้ย ดา้นหนา้อาคารสวยดว้ยดอกไม ้  มีจุดนงัพกั            
จุดถ่ายภาพเช็คอิน  ลานกิจกรรม 

2. People   คน 

“ตอ้งขอใหเ้จา้หนา้ทีและลูกจา้ง ตอ้งลืมอดีตไปก่อน เพราะนีคือการพฒันาสถาบนัในรูปแบบใหม่” 

“การสร้างทีมทีมีประสิทธิภาพ Effective Team” 

) ตอ้งมีเป้าหมายร่วมกนั “ยกระดบัองคค์วามรู้และพฒันาสหกรณ์” 

) ผูน้าํทีม 

) การแลกเปลียนความเห็นระหวา่งกนั 

) การไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 

.  การบริการประทบัใจ และ นโยบาย  “ลูกคา้คือบุคคลสาํคญั” 

การตอ้นรับลูกคา้ ยมิ ยกมือไหว ้ทกัทาย บริการดว้ยหวัใจ และใหข้อ้มูลลูกคา้ถูกตอ้ง 

3. Promotion ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก มี  แบบ  ประกอบดว้ย 

.  แบบ Offline 

- ป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้ายกล่องไฟ ป้ายไวนิลหนา้สถาบนัฯ 

- การสร้าง Connection   

4. Plan   วางแผน ทีดี และ ลงมือทําตามแผน Action Plan ด้วยหัวใจ และงานบูรณาการร่วมกับฝ่าย
วิชาการและฝ่ายบริหารงานบุคคล ในการจัดทําหลักสูตรใหม่จาํนวน  หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรเดิม 
จาํนวน  หลกัสูตร (ดูรายละเอียดไดที้ฝ่ายวิชาการ) 

 

. งานวิชาการและพฒันา  
( ) แผนพฒันาบุคคลากรของขบวนการให้เชียวชาญ จูงใจให้ประชาชนเข้าร่วมขบวนการเครดิตยูเนียน 

  . . ส่งเสริมและพฒันาประสิทธิภาพขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูนียน 

  มีการเขียนหลกัสูตรเพือพฒันาขบวนการสหกรณ์เครดิตยู เนียนโดยการ จดัทาํหลักสูตรใหม่ และ
พัฒนาหลักสูตร ในการอบรม โดยการเชิญผูเ้ชียวชาญจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มาวิพากษจ์ดัทาํหลกัสูตร 

7. การบริการหอพักหองประชุม
  ในป 2563 ช.ส.ค. ไดใหบรกิารหอพกัและหองประชุมท้ังหนวยงานภายในและองคกรภายนอก เปาหมายท่ี

ต้ังไวในป 2563 จาํนวน 765,000.00 บาท มีผลการดาํเนินงาน จาํนวน 574,327.86 บาท หรอืคดิเปนรอยละ 75.07
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  . . สร้างความเขา้ใจในบทบาทเครดิตยเูนียนช่วยลดความเหลือมลาํ 
  ร่วมกับ ช.ส.ค.สาขา  ภูมิภาค จดัสัมมนากรรมการสาขากรรมการชมรมเครดิตยูเนียน ในหัวข้อ    

“การปรับตวัของผูน้าํเครดิตยูเนียนเพือให้ทนัต่อสถานการณ์การเปลียนแปลง” และรวบรวมสรุปขอ้มูลการจดั
โครงการ 

( ) พฒันาบุคลากร ช.ส.ค.ให้มีความรู้ความเชียวชาญทุกด้าน  
 จดัทาํหลกัสูตรเพืออบรมบุคลากรของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน เพืออบรมทกัษะให้กบัผูบ้ริหาร

เพือเป็นแบบอยา่งในการทาํงาน อบรมความรู้ความเชียวชาญเฉพาะดา้นสาํหรับเจา้หนา้ที ช.ส.ค. อบรมหลกัสูตร
ผูรั้บรองบญัชีกลุ่มเครดิตยเูนียน จาํนวน  หลกัสูตร  

 . หลกัสูตรผูบ้ริหารกบัการพฒันาศกัยภาพผูน้าํสร้างสรรคน์วตักรรม 

 . หลกัสูตรผูท้าํหนา้ทีส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูนียน 

 . หลกัสูตรเจา้หนา้ทีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียน 

 . หลกัสูตรผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีกลุ่มเครดิตยเูนียน 

 . หลกัสูตรพฒันาทกัษะหวัหนา้แผนก 

( ) พฒันาบุคลากรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

 จดัทาํหลกัสูตรเพืออบรมบุคลากรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูนียน จาํนวน  หลกัสูตร 
 . แผนงานและงบประมาณ 

 . การบริหารงานสารบรรณ 

 . การวิเคราะห์งบตน้ทุนอตัราผลตอบแทนและการลงทุน 

 . กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานสหกรณ์ 

 . การบริหารจดัการสินเชือและการติดตามหนี 
( ) ส่งเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

 ร่วมกบักรมส่งเสริมสหกรณ์จดัทาํคู่มือแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนียนสู่มาตรฐานองคก์ร
ทางการเงินและสวสัดิการชุมชน  โดยในปี   กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประเมินสหกรณ์เครดิต  
ยเูนียนตามเกณฑก์ารประเมิน จาํนวน  แห่ง 
( ) โครงการศึกษาด้วยตนเอง 

 สนบัสนุนและส่งเสริมโครงการศึกษาดว้ยตนเอง โดยการจดัทาํคู่มือศึกษาดว้ยตนเอง   ชุด  จดัทาํ 

ทะเบียนรายชือผูส้อบผ่าน ออกเกียรติบตัรและวุฒิบตัรผูส้อบผ่าน ตามที ช.ส.ค. สาขาส่งขอ้มูลการสมคัรเรียน
พร้อมกบัผลการทดสอบแต่ละเล่มของโครงการศึกษาดว้ยตนเองทงั   ชุด 

( ) งานส่งเสริมบทบาทสตรี 

   . จดัประชุมคณะกรรมการชมรมสตรี จาํนวน  ครัง 

     จดัโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชนทุกภูมิภาค จาํนวน  โครงการ มีผูเ้ขา้รับการอบรม 

จาํนวน  คน รายละเอียด ดงันี  
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สํานักงานใหญ่/ 
ช.ส.ค. สาขา โครงการ วันทีจัด สถานที 

จํานวน 

ผู้เข้า
อบรม 

ภาคกลาง . โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล ์ไวรัสโควิด   ต.ค.  จ.สุพรรณบุรี 64 

 . โครงการกลว้ยหลากรส สร้างรายได ้ใหค้น
สหกรณ์  ต.ค.  จ.สุพรรณบุรี 65 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ . โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทสตรีและ
เยาวชนเครดิตยเูนียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ต.ค.  จ.สุรินทร์ 50 

 . โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทสตรีและ
เยาวชนเครดิตยเูนียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พ.ย.  จ.ขอนแก่น 40 

 . โครงการอบรมส่งเสริมบทบาทสตรีและ
เยาวชนเครดิตยเูนียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  พ.ย.  จ.สกลนคร 40 

ภาคเหนือ 
. โครงการ "การแปรรูปสับปะรด (แยม
สับปะรด) 

 พ.ย.  จ.น่าน 49 

 
. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ "การปักผา้
พืนเมือง" 

 พ.ย.  จ.ลาํปาง 40 

 
. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ "การ
ประดิษฐ์กระเป๋าผา้ทาํมือ" 

 พ.ย.  จ.เชียงใหม่ 47 

ภาคใต ้ . โครงการ "การทาํเจลแอลกอฮอล"์  ต.ค.  จ.สงขลา 47 
 . โครงการ "การทาํขนมจีบ"  ต.ค.  จ.พทัลุง 25 
 . โครงการ "การทาํขนมกุยช่ายไส้ต่าง ๆ"  พ.ย.  ประจวบคีรีขนัธ์ 45 
 . โครงการ "การผลิตสบู่สมุนไพร"  พ.ย.  จ.สุราษฎร์ธานี 40 
 . โครงการ "การทาํขนมปันขลิบ"  พ.ย.  จ.พทัลุง 25 
 . โครงการ "การทาํขนมปันขลิบ"  พ.ย.  นครศรีธรรมราช 35 

ภาคตะวนัออก 
. โครงการอบรมหลกัสูตร "การทาํสบู่จาก

ผลผลิตเกษตรอินทรีย"์ 
 พ.ย.  จ.จนัทบุรี 40 

เพชรบุรี 
. โครงการฝึกอบรมการทาํหมอนฟักทองจาก

ผา้ขาวมา้ 
 พ.ย.  จ.เพชรบุรี 46 

  รวมทังสิน 706 
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10. งานพฒันาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 10.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช.ส.ค.  
 (1) ดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ช.ส.ค. ณ ปัจจุบนั ใหส้ามารถใหบ้ริการธุรกรรมทางการ
เงินแก่สหกรณ์สมาชิก  ไดโ้ดยปกติ ประกอบดว้ย 

 (1.1) ดูแลปรับปรุง ระบบ Server / Network / Database ใหส้ามารถเชือมโยงการทาํงานระหวา่ง 
สาํนกังานใหญ่ สาํนกังานสาขา และสถาบนัพฒันาเครดิตยเูนียน ไดอ้ยา่งปกติ รวมถึงการดูแลรักษาความ
ปลอดภยัของระบบ เพือใหส้ามารถใหบ้ริการแก่สหกรณ์สมาชิกไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 (1.2) ดูแลปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ช.ส.ค.ทุกระบบใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งปกติ 

(2) การพฒันาและติดตงัโปรแกรมระบบบริหารสาํหรับบริหารงาน ช.ส.ค. เพือทดแทนระบบเดิม 
ประกอบดว้ย 

 (2.1) ดาํเนินการและสรรหาผูพ้ฒันาระบบ ตามขอบเขตงาน 

 (2.2) ดาํเนินการจดัซือ จดัจา้ง พฒันาและติดตงัโปรแกรมระบบบริหารสาํหรับบริหารงาน ช.ส.ค. 
จาํนวน 13 ระบบ  
 (2.3) ดาํเนินการติดตงัและทดสอบระบบ (อยูร่ะหวา่งการตรวจรับงานงวดที 3  งวดสุดทา้ย) 

 (3) งานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ อืน ๆ 

 (3.1) ติดตงัและปรับปรุงระบบ VDO Conference  ระบบการประชุมระยะไกลผา่นทางจอภาพ เพือ
ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  อนัเนืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโควิด 
2019  เพือลดความเสียงจากโรคติดต่อ และอุบติัเหตุจากการเดินทาง 

10.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียน 

 ใหค้าํปรึกษาและแกไ้ขปัญหาการใชง้าน โปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์เครดิตยเูนียน (Dos Version) 
ตลอดปี 2563 จาํนวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ 

1) สหกรณ์เครดิตยุเนียนบา้นหนองสามคัคี จาํกดั 

2) สหกรณ์เครดิตยุเนียนกลุ่มไทยสมุทร จาํกดั 

3) สหกรณ์เครดิตยุเนียนฉตัรหลวง จาํกดั 

4) สหกรณ์เครดิตยุเนียนอมรพนัธ์นคร จาํกดั 

5) สหกรณ์เครดิตยุเนียนโรงเรียยนเซนตด์อมินิก จาํกดั 

6) กลุ่มเครดิตยเูนียนเคหะบางชนั จาํกดั 
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10.3 รวบรวมและประมวลผลสถิติข้อมูล 

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนียน ประจําปี 2563 

ปี 2563  
(เดือน) 

จํานวน
สหกรณ์/กลุ่ม
เครดิตยูเนียน 

สมาชิก   
(คน) 

สินทรัพย์   
(ล้านบาท) 

ลูกหนีเงินกู้
(ล้านบาท) 

เงินรับฝาก
(ล้านบาท) 

ทุนเรือนหุ้น
(ล้านบาท) 

มกราคม 1,181 1,227,652 75,418 60,602 25,040 31,179 

กุมภาพนัธ์ 1,181 1,223,599 75,629 60,705 25,417 31,361 

มีนาคม 1,177 1,213,439 75,820 60,586 24,684 31,765 

เมษายน 1,179 1,212,833 76,147 60,886 24,908 31,656 

พฤษภาคม 1,183 1,212,045 76,771 60,554 25,067 31,755 

มิถุนายน 1,183 1,207,123 77,297 60,235 25,537 31,852 

กรกฎาคม 1,181 1,208,135 77,652 60,221 25,714 31,910 

สิงหาคม 1,174 1,200,765 78,049 60,442 26,239 31,984 

กนัยายน 1,171 1,199,558 78,170 60,391 26,229 32,125 

ตุลาคม 1,167 1,194,217 78,216 60,341 26,215 32,147 

พฤศจิกายน 1,160 1,192,093 77,644 59,619 25,800 32,292 

ธนัวาคม 1,164 1,193,740 77,316 60,475 25,871 32,396 

 

11. งานประชาสัมพนัธ์ 

ปี  แผนกประชาสัมพันธ์ได้ผลิตสือประชาสัมพันธ์ทังในขบวนการและประชาสัมพันธ์สู่
สาธารณชน โดยผลิตสือสิงพิมพ์ เช่น ปฏิทินตงัโต๊ะ  สมุดไดอารี และบริการออกแบบป้ายไวนิล  สติกเกอร์ 
เผยแพร่และจาํหน่ายสติกเกอร์ไลน์ชุด เครดิตยูเนียนห่วงใยคุณ (Credit Union care for you)  วีดิทศัน์ในโอกาส
ต่างๆ  ชุดนิทรรศการและป้ายประชาสัมพนัธ์  ตลอดจนการทาํข่าวประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางสือต่างๆ ของ
ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูนียน 

  นอกจากนียงัมีการจดักิจกรรม  CSR   ของ ช.ส.ค. ซึงไดป้ระสานงานกบัหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐ
และเอกชน  เช่น   โครงการมอบทุนเพือจัดซืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสิงของทีจําเป็นสําหรับการ
รักษาพยาบาลผูป่้วยและบูรณะศาลาการเปรียญวดั จงัหวดัอุทยัธานี ร่วมกบัรายการบ่ายนีไดบุ้ญของทางช่อง  
อสมท. และจัดนิทรรศการในงานวนัสหกรณ์แห่งชาติ   ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ไทยจดัโครงการวนัออม
แห่งชาติ   ร่วมกบัสํานกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืนที  จดัโครงการ"สายใยนมววัไทย-เดนมาร์ค 
ส่งกาํลงัใจสู้ภยัเชือไวรัสโควิด-   และกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ผา่นสือมวลชนทงัทางสือสิงพิมพ ์ โทรทศัน์  
วิทยชุุมชน  สืออินเตอร์เน็ตเวบ็ไซต ์เพือส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร  
 



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

75

12. การส่งเสริมและพฒันาสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนียน     
  ตามที ช.ส.ค. มีสํานักงานสาขา  แห่ง ในปี  ช.ส.ค. สาขา ได้ดาํเนินงานในภารกิจส่งเสริมและ
พฒันาสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนียน โดยการจดัตงักลุ่มเครดิตยูเนียนใหม่ การส่งเสริม ตรวจเยียม ให้คาํแนะนํา
ปรึกษาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนียนตลอดจนการตรวจสอบ  และให้
คาํแนะนาํในการจดัทาํบญัชีประจาํปี  ตลอดปี 6  มีรายละเอียดดงันี 

กจิกรรม ผลการดาํเนินงานปี 2563 
.  การเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ครัง 
.  การเขา้ร่วมประชุมกรรมการ อบรมสมาชิก    ,  ครัง 
.  การตรวจเยยีม    ครัง 
.  การช่วยเหลือปิดบญัชีสินปี   ครัง 
.  การประชุมจดทะเบียนสหกรณ์   แห่ง 
.  การจดัตงักลุ่มเครดิตยเูนียนใหม่   แห่ง 
.  การเพิมผูส้มคัรใชบ้ริการ   แห่ง 
.  การเพิมจาํนวนสมาชิกรายบุคคล  รวม ,  คน /รวมสมาชิกรายบุคคล  , ,  คน 

 

13. การพฒันาบุคลากรของ ช.ส.ค. 
  ในปี  ช.ส.ค. มีบุคลากรทงัสิน จาํนวน  คน  การพฒันาศกัยภาพและเพิมทกัษะความรู้ 
ความสามารถของเจา้หนา้ที  ไดมี้การจดัส่งเจา้หนา้ที ช.ส.ค. เขา้อบรมรวมทงัสิน     หลกัสูตร   
ที รายละเอยีด ผู้เข้า

อบรม 

1 โครงการอบรมหลกัสูตร “ความแตกต่างดา้นบญัชีและภาษีพร้อมอพัเดทประเด็นภาษีและ
กฎหมายใหม่ทีเกียวขอ้งปี ” 

  คน 

2 โครงการอบรมหลกัสูตร “กฎหมายเพือการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นที ”   คน 
3 โครงการอบรมหลกัสูตร “กฎหมายเพือการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นที ”   คน 
4 โครงการอบรมหลกัสูตร “การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน”   คน 
5 โครงการอบรมหลกัสูตร “เทคนิคการจดัทาํเอกสารและแบบฟอร์มตามกฎหมายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล” 
  คน 

6 โครงการอบรมหลกัสูตร“กฎหมายและแนวปฏิบติัการรับ-จ่ายเช็คทีฝ่ายบญัชี-การเงิน ควร
ทราบ” 

  คน 

7 โครงการอบรมหลกัสูตร “การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และเทคนิคการพูดในทีชุมชน”   คน 
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15. การประสานงานองคกร 
 การประสานงานภายนอกองคกร 
 1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
  - ประสานงานการเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) คร้ังท่ี 1/2563

  -  ประสานงานการสงหนังสือเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานพิธีเปดการ

   ประชุมใหญสามัญประจาป 2563

  - ประสานงานเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) คร้ังท่ี 2/2563

  - ประสานงานเขาพบนายอลงกรณ พลบตุร ทีป่รกึษารฐัมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพือ่ยืน่หนงัสือ

   รวบรวมขอเสนอแนะและขอคิดเห็นของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน เก่ียวกับราง

   กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2562 จานวน 5 ฉบับ

  - ประสานงานเขารวมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) คร้ังท่ี 3/2563

 2. กรมสงเสริมสหกรณ
  - ประสานงานสงเอกสารการสมัครคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ (กพส.)

  - ประสานงานเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นเรื่องกฎหมายสหกรณมาตรา 89/2-

14. งานกฎหมาย 

หน้าทีหลกัของสํานักกฎหมาย ช.ส.ค. คือ จดัทาํนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ระหว่างบุคคลหรือองค์กรทงั
ภายในและภายนอก   รวบรวม   จดัทาํระเบียบ ขอ้กาํหนด มติ คาํสัง   ประกาศทีมีการเปลียนแปลงหรือแกไ้ข  
ให้คาํปรึกษาแนะนํากิจการงานทีเกียวข้องกับกฎหมายแก่ ช.ส.ค. ติดตามหนีคังค้างพร้อมทังดาํเนินคดีกับ
สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูนียน  บุคคลหรือองคก์รทงัภายในและภายนอก  

สาํนกักฎหมาย บริการใหค้าํแนะนาํ   การติดตามหนีคงัคา้งและดาํเนินคดีกบัสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยเูนียน 

สมาชิกซึงสามารถสรุปไดด้งันี   
. ดาํเนินคดีระหวา่ง ช.ส.ค.กบัสหกรณ์/กลุ่ม คดีฟ้องในปี 63 จาํนวน  คดี รวมคดีทงัสิน  คดี  
. ตงัเรืองบงัคบัคดี/อายดัเงินเดือน/ชาํระหนี/บงัคบัคดี จาํนวน  คดี 

. คดีทีไดรั้บชาํระหนี-ปิดบญัชี (ตามคาํพิพากษา/บงัคบัคดี) จาํนวน  คดี 

4. ใหค้าํปรึกษากบัสหกรณ์/กลุ่ม 

5. ออกหนงัสือบอกกล่าวทวงถามใหก้บั ช.ส.ค./สหกรณ์ จาํนวน  แห่ง 

6. งานดา้นนิติกรรมสัญญา ช.ส.ค. กบับุคคลภายนอก จาํนวน 29 สัญญา  
7. งานดา้นนิติกรรมสัญญา ช.ส.ค. กบัเจา้หนา้ที ช.ส.ค. (สวสัดิการเจา้หนา้ที) สัญญากู้ จาํนวน 3 สัญญา    

สัญญาคาํประกนั 4 สัญญา 
.ร่วมติดตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ แกไ้ข พ.ศ. ....มาตรา  /   มาตรา  /  

สรุปผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายประจาํปี  ดงันี 

รายการ เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน ร้อยละ 

ดอกเบียรับตามคาํพิพากษา 3,000,000.00 860,894.64 28.70 

ดาํเนินคดีช่วยเหลือสมาชิก 150,000.00 767,662.36 511.77 
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- ประชุมหารือร่างกฎกระทรวงตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  และฉบบัทีแกไ้ข
เพิมเติม 

- ประสานงานเขา้ร่วมพิธีน้อมรําลึกพระกรุณาธิคุณ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืนพิทยาลงกร พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย 

- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการลงทุนครังที /  
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพฒันาสหกรณ์ (กพส.) ครังที  
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่ าดว้ย

การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ... ครังที /  
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์      

วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. ... ครังที /  
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบของร่างนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการ

บญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. … ครังที /  
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาบุคลากรสหกรณ์ ครังที /  
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครังที /  
- ประสานประชุมชีแจงแนวทางในการฟืนฟูกิจการและการปฏิบติัของเจา้หนีบริษทั การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) 
- ประสานงานเขา้ร่วมเขา้ร่วมประชุมคณะทาํงานพิจารณากรอบแนวทางพฒันาบุคลากรสหกรณ์ ครังที 

1/2563 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพือหารือแลกเปลียนแนวทางนโยบายการส่งเสริมและดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนียน

ทวัประเทศ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติมเกียวกบักฎกระทรวงตามมาตรา 
33/1, มาตรา /  และ มาตรา /  

- ประสานเขา้ร่วมงานวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ปีที  
- ประสานเขา้พบแสดงความยินดีกบันายวิศิษฏ์ ศรีสุวรรณ เนืองในโอกาสรับดาํรงตาํแหน่งอธิบดีกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ 
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมหารือการจดัสวสัดิการและการสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศ

ตามมาตรา /  
- ประสานงานเพือเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษากรณีการให้สิทธิสมาชิกสหกรณ์ถอนหุ้นคืน

บางส่วน 
. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

- ประสานงานเขา้ร่วมแสดงความยินดีกบั นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เนืองใน
โอกาสวนัคลา้ยวนัสถาปนากรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ครบรอบ  ปี 

- ประสานงานเขา้พบอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เพือหารือแลกเปลียนแนวทางนโยบายการส่งเสริม
และดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนียนทวัประเทศ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติม
เกียวกบักฎกระทรวงตามมาตรา / , มาตรา /  และ มาตรา /  
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- ประสานงานเขา้พบนายโอภาส ทองยงค ์อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เพือขอหารือและเสนอขอ้คิดเห็น
เกียวกบัระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.  

. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสันนิบาตสหกรณ์ ชุดที  รวม  ครัง 
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาสหกรณ์ รวม  ครัง 
- ประสานงานเขา้ร่วมงานวนัสหกรณ์แห่งชาติประจาํปี  
- ประสานงานเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติและสัมมนาวิชาการ “สหกรณ์กบัการขบัเคลือนการ

พฒันาเศรษฐกิจฐานราก : ประจวบคีรีขนัธ์ โมเดล” 
- ประสานงานเขา้พบประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพือขอคาํแนะนาํการบริหารงาน ช.ส.ค. เรืองการจดั

สวสัดิการ ตามหนงัสือตอบขอ้หารือจาก คปภ. 
- ประสานงานเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวสัดิการโดยชุ มนุมสหกรณ์

ระดบัประเทศ 
- ประสานงานเขา้ร่วมกิจกรรมงานวนัเฉลิมฉลองวนัสหกรณ์สากลประจาํปี  
- ประสานงานเขา้ร่วมกิจกรรม "วนัพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" 
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมหารือ เรืองการขบัเคลือนร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เกียวกบัการจดั

สวสัดิการของชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศกบัสหกรณ์สมาชิกตามมาตรา /       
- ประสานงานเพือนดัสัมภาษณ์ประธานกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. เกียวกบัการบริหารงาน ช.ส.ค.      
- ประสานงานเพือเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  
- ประสานงานเข้าร่วมหารือการจัดสัมมนาสาระสําคัญในร่างกฎกระทรวงและกาํหนดแนวทา งการ

ขบัเคลือน (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา /  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที ) พ.ศ.  
. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

- ประสานงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพือชีแจงรายละเอียดร่างกฎกระทรวง  ฉบบั 
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมและหารือ พิจารณาร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา /  แห่ง 
- ประสานงานเขา้หารือและชีแจงเกียวกับ (ร่าง) กฎกระทรวง แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  

แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที ) พ.ศ.  รวม  ฉบบั จาํนวน  ครัง 
. สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พืนที  

- ประสานงานเพือขอเขา้หารือผูอ้าํนวยการสํานกังานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พืนที  เรืองการจดัประชุมใหญ่
สามญัประจาํปี  

- ประสานงานเพือเขา้ร่วมประชุมเชือมโยงเครือข่ายและพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์ 

- ประสานงานเพือเขา้ร่วมการลงนามเขา้ร่วมเครือข่ายซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ 
. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 

- ประสานงานเขา้ร่วมสัมมนาเรือง “  ประกาศกฎกระทรวงกบัการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย”์ 
- ประสานงานเขา้ประชุมหารือรับฟังความคิดเห็น (ร่าง)  กฎกระทรวงกบัการบริหารงานสหกรณ์ออม

ทรัพยแ์ละเครดิตยเูนียน จาํนวน  ครัง 
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- ประสานงานเรืองประชุมหารือเตรียมความพร้อมสรุปร่างกฎกระทรวงก่อนชีแจงต่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

- ประชุมหารือติดตามแผนการบริหารงานเกียวกบัการลงทุนในหุน้กูบ้ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
- ประชุมคณะกรรมการติดตามการลงทุนในหุน้กูบ้ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) รวม  ครัง 

- ประสานงานเขา้ร่วมพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือระหว่างชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่ง
ประเทศไทย จาํกดั กบั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ในโครงการความร่วมมือการ
เชือมโยงดา้นธุรกรรมทางการเงินและดา้นการพฒันาบุคลากร 

- ประสานงานร่วมในการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
จาํกดั 

- ประสานงานเขา้ประชุมคณะกรรมการติดตามการลงทุนในหุน้กูบ้ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) ครังที  

- ประสานงานร่วมรับฟังการชีแจงทาํความเขา้ใจเกียวกบัขนัตอนการฟืนฟูกิจการของบริษทัการบินไทย 

- ประสานงานเพือเขา้ร่วมประชุมเตรียมการจดังานวนัออมแห่งชาติ ประจาํปี  

- ประชุมหารือ (ร่าง) กฎกระทรวง  ฉบบั 

- ร่วมรับฟังการชีแจงทาํความเขา้ใจเกียวกบัขนัตอนการฟืนฟูกิจการของบริษทัการบินไทย 

- ประชุมเตรียมความพร้อมการจดักิจกรรมแถลงข่าวงานวนัออมแห่งชาติ ประจาํปี  

- ประสานงานเขา้ร่วมกิจกรรมงานวนัแถลงข่าววนัออมแห่งชาติประจาํปี  

- ประสานงานดาํเนินการยืนคาํขอรับชําระหนีในคดีฟืนฟูกิจการของลูกหนีบริษัทการบินไทย จาํกัด 
(มหาชน) 

- ประสานงานการประชุมคณะทาํงานการจดังานวนัออมแห่งชาติ ประจาํปี  

- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมการติดตามความคืบหนา้และรับทราบการจดัทาํแผนฟืนฟูกิจการของ บริษทั
การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

- ประสานงานเขา้ร่วมการประชุมหารือร่างกฎกระทรวง แห่งพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ.  แก้ไข
เพิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที ) พ.ศ.  

- -ประสานงานเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม  สําหรับแนวทางการชีแจงทีเกียวกับ  (ร่าง) 
กฎกระทรวง แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  แกไ้ขเพิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัที ) 
พ.ศ.  รวม  ฉบบั 

- ประสานงานร่วมโครงการส่งเสริมการออม เนืองในวนัออมแห่งชาติประจาํปี  

- ประสานงานประชุมคณะกรรมการติดตามการแกไ้ขปัญหาหุน้กูบ้ริษทัการบินไทย จาํกดั (มหาชน) 
. เครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมเชือมโยงสหกรณ์เครดิตยเูนียนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
- ประสานงานประชุมเชือมโยงเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูนียนจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ครังที /  

. มูลนิธิแรงงานสากลแห่งประเทศญีปุ่น (ประเทศไทย) 
- ประสานงานการเดินทางใหผู้จ้ดัการใหญ่เพือเป็นวิทยากร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

. ชมรมเครดิตยูเนียนเชียงใหม่ ลาํพูน แม่ฮ่องสอน 

- ประสานงานเขา้ร่วมกิจกรรมทาํบุญทอดผา้ป่าสามคัคี 
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. สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภัย (คปภ.) 
- ประสานงานเพือเขา้พบและหารือคณะผูบ้ริหารสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)   
. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

- ประสานงานเขา้พบสวสัดีปีใหม่และขอบคุณการช่วยเหลือการดาํเนินงานของ ช.ส.ค. กบัเจา้หน้าทีสภา
ผูแ้ทนราษฎร 

. สถานีโทรทัศน์ไทยพบีีเอส 

- ประสานงานกับสถานีโทรทัศน์ TPBS เพือนัดวนัเวลาเข้าสัมภาษณ์ประธานและผูจ้ัดการใหญ่เรือง
มาตรการช่วยเหลือสมาชิกเพือรับมือโควิด-  

. เครือข่ายธนาคารหมู่บ้าน 

- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมหารือแนวทางการดาํเนินงานและการบริหารงานในรูปแบบและหลกัการตาม
แนวปฏิบติัของสหกรณ์เครดิตยเูนียน 

. ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ จํากดั 

- ประชุมและติดตามผลการดาํเนินงานและหาแนวทางในการดาํเนินการของสหกรณ์เพือให้สามารถ
เดินหนา้ต่อไปไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 

- เขา้ร่วมประชุมใหญ่วิสามญัประจาํปี  ชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมยางพาราภาคใต ้จาํกดั 

. สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

- ประสานงานการขออนุญาตจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

. สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนียน (ส.ส.ค.) 
- ประสานงานเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

. สํานักงานเขตสะพานสูง 

- เขา้พบนายอมฤต สุวรรณทิพย ์ผูอ้าํนวยเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพือยืนหนงัสือเชิญท่าน เขา้ร่วม
เป็นเกียรติในการจดัการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี  

. สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

- เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี  

. บริษัท อสมท. จํากดั (มหาชน) 
- ประสานงานรายการบ่ายนีไดบุ้ญ เพือเป็นสือกลางในการจดัหาทุนทรัพยแ์ละอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือ

สังคม 

. สหกรณ์บริการเพือคนตาบอดและพกิาร จํากดั 

- เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัของสหกรณ์ฯ 

. สมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย 

- ประสานงานเพือเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  
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การประสานงานกบัสหกรณ์สมาชิก 

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนฟารมสัมพนัธ์กิจร่มเยน็ จาํกดั 

- ประสานงานเขา้ร่วมงานครอบรอบ  ปี 

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนนกับุญเปโตร จาํกดั 

- ประสานงานเขียนสารประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  ใหก้บัสหกรณ์ 

- ประสานงานเพือเยยีมสหกรณ์ฯ หารือความร่วมมือในการระดมเงินของ ช.ส.ค. 
- เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั 

- ประสานงานเขา้ร่วมหารือแนวทางแกไ้ขแผนฟืนฟู 
. สหกรณ์เครดิตยเูนียนคุณธรรมนนัทารามฝาง จาํกดั 

- ประสานงานเพือเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนครูฝางพฒันา จาํกดั 

- ประสานงานเขา้พบสวสัดีปีใหม่และหารือเรืองการดาํเนินงานกบัสหกรณ์ 

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนเพิมพูนทรัพยเ์ชียงฝาง จาํกดั 

- ประสานงานเขา้พบสวสัดีปีใหม่และหารือเรืองการดาํเนินงานกบัสหกรณ์ 

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนศูนยก์ลางเทวา จาํกดั 

- ประสานงานเพือเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

- ประสานงานเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรม นายอุไร ปทุมจนัทรัตน์ ทีปรึกษากิตติมศกัดิ ช.ส.ค. 
. สหกรณ์เครดิตยเูนียนตรอกนองทวีทรัพย ์จาํกดั 

- ประสานงานเพือเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนฟรีเทรด จาํกดั 

- เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

. กลุ่มเครดิตยเูนียนรวมใจชาวเชียงราย 

- เขา้ร่วมประชุมหาทางแกไ้ขปัญหากรณีการร้องขอความเป็นธรรมการบงัคบัคดีรายนางสุรวีร์ ชยัชนะ        
อดีตกรรมการกลุ่มเครดิตยเูนียนรวมใจชาวเชียงราย 

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนสามวาตะวนัออก จาํกดั 

- ประสานงานเพือเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนบา้นแสงอรุณ จาํกดั 

- ประสานงานเพือเขา้ร่วมประชุมใหญ่วิสามญัของสหกรณ์ฯ 

. สหกรณ์เครดิตยเูนียนไทยฮอนดา้ จาํกดั 

- ประสานงานกบัประธานสหกรณ์เพือนดัหมายเขา้พบผูบ้ริหาร ช.ส.ค. เพือหารือเรืองการจดัตงักลุ่มเครดิต
ยเูนียนในสถานประกอบการ 
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18. งานธุรกิจสหกรณ 
  แผนกสงเสริมธุรกจิสหกรณ ดําเนินการจัดจําหนายสินคาภายใตสัญลักษณตรา “สหกรณเครดิตยูเน่ียน”

ซ่ึงถือเปนการประชาสัมพันธองคกรอีกรูปแบบหนึ่ง ประกอบดวยงานจําหนายและพัฒนารูปแบบเอกสาร

แบบพิมพ งานพัฒนาและจัดจําหนายของที่ระลึก/เหรียญที่ระลึก ตราสัญลักษณ (CU&CULT LOGO) และ

ผลิตภัณฑสหกรณ (OTOP) งานรวมซ้ือรวมขายสินคาเกษตรของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน และงานจําหนายปุย

เพื่อบริการสมาชิก มีผลการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังน้ี  

16. งานวิเทศสัมพนัธ์ 
  ช.ส.ค. มีส่วนร่วมกบัเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ ปัจจุบนัเป็นสมาชิกขององค์กรระหว่างประเทศ       

3 แห่ง ไดแ้ก่ สมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of 

Credit Unions: ACCU), สภาเครดิตยูเนียนโลก (WOCCU) และสภาพฒันาสตรีสหกรณ์แห่งอาเซียน (Asian 

Women in Co-operative Development Forum: AWCF)  
ปี 3 ช.ส.ค. ประสานงาน ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปแก่องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงเข้าร่วม

กิจกรรม ต่าง ๆ ดงันี 

-ผูแ้ทน ช.ส.ค. นาํโดยคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และฝ่ายจดัการ  ให้การตอ้นรับคณะ
ศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณ์แห่งชาติของประเทศเนปาล เมือวนัที  มกราคม  

-ผูแ้ทน ช.ส.ค. นาํโดยคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และฝ่ายจดัการ  ให้การตอ้นรับคณะ
ศึกษาดูงานจากสถาบนัการเงินประเทศเนปาล เมือวนัที  มกราคม  

-ผูแ้ทน ช.ส.ค. นาํโดยคณะผูบ้ริหาร ให้การตอ้นรับคณะศึกษาดูงาน ซึงเป็นผูแ้ทนจากโครงการกองทุน
เพือพฒันาสหกรณ์แห่งประเทศแคนาดา ในประเทศเมียนมาร์ เมือวนัที  มกราคม  

-ผูแ้ทน ช.ส.ค. นาํโดยคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และฝ่ายจดัการคณะศึกษาดูงานจาก
สหกรณ์เครดิตยเูนียน ในประเทศเคนยา่ เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  

-ผูแ้ทน ช.ส.ค. นาํโดยประธานกรรมการดาํเนินการ และฝ่ายจดัการเขา้ร่วมเขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญั 
ประจาํปี 2563 (39th Annual General Meeting - Virtual) ของสมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละเครดิตใน
เอเซีย (ACCU) ในนามผูแ้ทนสมาชิก ACCU ประกอบดว้ย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด 
(ชสอ.) , ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั (ช.ส.ค.) ซึงเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 
(Web Conference) ณ ทีทาํการ ACCU สาํนกังาน เมือวนัที  กนัยายน  

 

. ผลประโยชน์และค่าตอบแทนทีกรรมการ/ทีปรึกษา ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้มีอํานาจในการจัดการ และที
ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นนัในรอบปีบัญชีทีผ่านมา 
ลาํดบั รายการ ผลประโยชน์และค่าตอบแทน 

1 ค่าตอบแทนกรรมการดาํเนินการ/ทีปรึกษา 4,908,836.39 
3 ค่าตอบแทนผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ    3,239,576.07 
 รวม 8,148,412.46 
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.  งานจําหน่ายและพฒันารูปแบบเอกสารแบบพมิพ์ 
เป้าหมายการจาํหน่ายเอกสารแบบพิมพ์  มูลค่า , , .  บาท  ผลการดาํเนินงานจาํหน่ายเอกสาร

แบบพิมพเ์ป็นเงิน  , , .  บาท  คิดเป็นร้อยละ .  ของเป้าหมาย 

.  งานจําหน่ายและพฒันาของทีระลกึและผลติภัณฑ์สหกรณ์ (OTOP) 

เป้าหมายการจาํหน่ายของทีระลึก  มูลค่า , , .  บาท  ผลการดาํเนินงานจาํหน่ายของทีระลึกเป็น
เงิน  , .   บาท  คิดเป็นร้อยละ .  ของเป้าหมาย 

19. งานช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ 

   ช.ส.ค. ไดด้าํเนินการช่วยเหลืองานอนัเป็นสาธารณประโยชน์ทงัต่อสหกรณ์สมาชิก  องคก์ร  และ ชุมชน
ต่าง ๆ  ทังนีเพือให้สอดคลอ้งกับหลกัการสหกรณ์ทีว่า “สหกรณ์เอืออาทรต่อสังคม” (Community Concern) 
ตลอดปี  ช.ส.ค. ได้บริจาคเงินช่วยเหลือในโครงการและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รวมเงินทีใช้จาก
ทุนการศึกษาและสาธารณประโยชน์เพือสนบัสนุนกิจกรรม ทงัสิน 1,286,603.05 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 7
รับทราบรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการของคณะผูตรวจสอบกิจการ
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   พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  “มาตรา  ในการเลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ 
ให้ทีประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เลือกตงัจากผูแ้ทนสหกรณ์ทีเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เป็นกรรมการ ตาม
จาํนวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกาํหนดในขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์” 
   ตามขอ้บงัคบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติม  “ขอ้  
คณะกรรมการดาํเนินการ ให้ทีประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เลือกตงัผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกเป็นกรรมการดาํเนินการ
คณะหนึง ประกอบด้วยประธานกรรมการดําเนินการหนึงคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสีคน และให้
คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตงัในระหวา่งกนัเองขึนดาํรงตาํแหน่งรองประธานคนหนึง หรือหลายคน เลขานุการ
คนหนึง นอกนนัเป็นกรรมการ ฯลฯ” 
 

รายชือและวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ชุดที  

ลาํดับ ชือ - นามสกุล ดํารงตําแหน่ง 
วาระการดํารง

ตําแหน่ง ชุดที   
ในปี  

1 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าภากร   มินวงษ ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ   วาระที  ปีที  
2 นายการุณ     พรหมสินชยั รองประธานกรรมการดาํเนินการคนทีหนึง วาระที  ปีที  
3 นายวยัรินทร์     ไทยสนธิ รองประธานกรรมการดาํเนินการคนทีสอง วาระที  ปีที  
4 นางสาวขตัติยา    สาํเภาทอง กรรมการดาํเนินการและเลขานุการ วาระที  ปีที  
5 นายสมาน    พวงจนัทร์ กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
6 นายสุนทร    ภูศรีฐาน กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
7 นายพงศพ์นัธ์    แกว้หาวงศ์ กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
8 นายบวัผิน    สุระมาศ กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
9 นายสมจิตร    แกว้อุ่นเรือน กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  

10 นายธิบดี    ศรีสมบติั กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
11 นายคนอง    ยอดนิล กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
12 ดร.มานะ    สุดสงวน กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
13 นายเทวิน    หริงระรี กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
14 ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรเจิด พฤฒิกิตติ กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  
15 นางประภาพร    สิทธิกิตตินนัท ์ กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  

 

ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
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กรรมการดําเนินการ ชุดที   ทีครบวาระการเป็นกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. 

ลาํดับ ชือ - นามสกุล ดํารงตําแหน่ง การดํารงตําแหน่ง 
ชุดที   ปี  

หมายเหตุ 

1 นายการุณ     พรหมสินชยั รองประธานกรรมการดาํเนินการคนทีหนึง วาระที  ปีที  ครบวาระที  
2 นายวยัรินทร์     ไทยสนธิ รองประธานกรรมการดาํเนินการคนทีสอง วาระที  ปีที  ครบวาระที  
3 นางสาวขตัติยา    สาํเภาทอง กรรมการดาํเนินการและเลขานุการ วาระที  ปีที  ครบวาระที  
4 นายธิบดี    ศรีสมบติั กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  ครบวาระที  
5 นายคนอง    ยอดนิล กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  ครบวาระที  
6 ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรเจิด พฤฒิกิตติ กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  ครบวาระที  
7 นางประภาพร    สิทธิกิตตินนัท ์ กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  ครบวาระที  
8 นายเทวิน    หริงระรี กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  ครบวาระที  

 
กรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ชุดที   ทีครบวาระการเป็นกรรมการดําเนินการทีต้นสังกดัสหกรณ์สมาชิก 

ลาํดับ ชือ - นามสกุล ดํารงตําแหน่ง วาระที ช.ส.ค.ปี 2563 หมายเหตุ 
1 ดร.มานะ  สุดสงวน กรรมการดาํเนินการ วาระที  ปีที  ครบวาระตน้สังกดั 

 
จํานวนกรรมการดําเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ ช.ส.ค. ประจําปี    

ช.ส.ค. สาขา 
สัดส่วน

กรรมการฯ 
ปี  

(ชุดที ) 

จํานวนสหกรณ์สมาชิก 
ณ  มี.ค.  สัดส่วน

กรรมการฯ 
ปี  

(ชุดที ) 

สัดส่วน 
เพมิ(ลด) จํานวน สัดส่วน 

(%) 
ภาคเหนือ 3 124 3.01 3 - 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 4 157 3.82 4 - 
ภาคกลาง 3 123 2.99 3 - 
ภาคตะวนัออก 1 40 0.97 1 - 
จงัหวดัเพชรบุรี 1 47 1.14 1 - 
ภาคใต ้ 2 85 2.07 2 - 

รวม 14 576 14.00 14 - 
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 สรุป   การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี   มีคณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. ครบวาระ  คน โดยทีประชุม
ใหญ่ ตอ้งเลือกตงักรรมการดาํเนินการแทนผูที้ครบวาระจาํนวน  คน 
 
 
 
 
มติทีประชุม 
 

 

สัดส่วนรายภาค ชือ – นามสกุล 
วาระในปี 

2563 การเลือกตงั 
วาระในปี 

2564 
วาระท ี ปีที วาระท ี ปีที 

ประธานกรรมการ
ดาํเนินการ 

ผูช่้วยศาสตราจารยอ์าภากร   มินวงษ ์ 2 1  2 2 

ภาคเหนือ  
(  คน) 

นายการุณ พรหมสินชยั 1 2 ครบวาระเลือกตงัใหม่   
นางสาวขตัติยา สาํเภาทอง 1 2 ครบวาระเลือกตงัใหม่   
นายสมาน พวงจนัทร์ 1 1  1 2 

ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(  คน) 
 

นายสุนทร ภูศรีฐาน 1 1  1 2 
นายพงศพ์นัธ์ แกว้หาวงศ ์ 1 1  1 2 
นายบวัผิน สุระมาศ 1 1  1 2 
นายสมจิตร แกว้อุ่นเรือน 1 1  1 2 

ภาคกลาง 
(  คน) 
 

นายวยัรินทร์ ไทยสนธิ 1 2 ครบวาระเลือกตงัใหม่   
นายธิบดี ศรีสมบติั 1 2 ครบวาระเลือกตงัใหม่   
นายคนอง ยอดนิล 1 2 ครบวาระเลือกตงัใหม่   

ภาคตะวนัออก (  คน) ดร.มานะ สุดสงวน 1 1 ครบวาระตน้สังกดัเลือกตงัใหม่   
จงัหวดัเพชรบุรี(  คน) นายเทวิน หริงระรี 1 2 ครบวาระเลือกตงัใหม่   
ภาคใต ้ 
(  คน) 

ผูช่้วยศาสตราจารยบ์รรเจิด พฤฒิกิตติ 1 2 ครบวาระเลือกตงัใหม่   
นางประภาพร สิทธิกิตตินนัท ์ 1 2 ครบวาระเลือกตงัใหม่   

จํานวนกรรมการดําเนินการทีต้องเลือกใหม่  คน   

สรุปรายชื่อ/วาระการดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการ ช.ส.ค. ชุดท่ี 43 ประจําป 2564
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ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ

 

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.  “มาตรา  ใหส้หกรณ์มีผูต้รวจสอบกิจการ ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัจาก 
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพือดาํเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แลว้ทาํรายงานเสนอต่อทีประชุมใหญ่จาํนวน
ผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหนึง ใหเ้ป็นไปตามทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด” 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.   “ขอ้  ขนัตอนและวิธีการ 
เลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์”  “ขอ้  จาํนวนผูต้รวจสอบกิจการให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใหมี้จาํนวนไม่เกินหา้คน กรณีนิติบุคคลใหมี้จาํนวนหนึงนิติบุคคล” 

ตามขอ้บงัคบัชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั พ.ศ.   “ขอ้  คณะผูต้รวจสอบกิจการ  
ใหที้ประชุมใหญ่เลือกตงัผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิก ซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เป็น
คณะผูต้รวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์ จาํนวนหา้คน โดยใหมี้ตาํแหน่งเป็นประธานคนหนึง และเลขานุการคน
หนึง นอกนนัเป็นผูต้รวจสอบกิจการ”  และ “ขอ้  กาํหนดเวลาอยูใ่นตาํแหน่ง ใหผู้ต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหน่ง
ไดมี้กาํหนดเวลาหนึงปีทางบญัชีของชุมนุมสหกรณ์ ถา้เมือครบกาํหนดแลว้ยงัไม่มีการเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการคน
ใหม่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ทีไปพลางก่อน  ผูต้รวจสอบกิจการซึงออกไปนนั อาจไดรั้บเลือกตงัซาํ
ได ้ฯลฯ” 
 

   ในปี 3 ทีประชุมใหญ่ไดมี้มติเลือกตงัผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ช.ส.ค. ชุดที 2 
ประจาํปี 3  ดงันี 

  1.  นายเอือม      จนัทร์สุขโข  ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ 
  2.  นายนิคม       หมืนพินิจ   เลขานุการคณะผูต้รวจสอบกิจการ 
  3.   นายวิศิษฎ ์     โตชยั    ผูต้รวจสอบกิจการ 
   4.   นายคชาชาญ     พลชยั    ผูต้รวจสอบกิจการ 
  5.  นายรัชพล     ปัจพิบูลย ์   ผูต้รวจสอบกิจการ  

  
ประเด็นในการพจิารณา 
  ใหผู้แ้ทนสหกรณ์สมาชิกในแต่ละภาคสรรหาผูซึ้งจะเป็นผูต้รวจสอบกิจการในแต่ละภาครวมหา้คนและเสนอ
ชือผูซึ้งจะเป็นผูต้รวจสอบกิจการทีรับการสรรหาเป็นผูต้รวจสอบกิจการใหที้ประชุมใหญ่เลือกตงัและลงมติรับรอง 
(ในกรณีทีภาคใดมีผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกไดรั้บการเลือกตงัเป็นประธานกรรมการดาํเนินการ ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิก
ภาคนนัจะไม่ไดรั้บสิทธิเป็นผูต้รวจสอบกิจการ) 
 
 
มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณากําหนดคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ

 

   ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.  “ขอ้  ใหที้ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์กาํหนดค่าตอบแทน ค่าใชจ่้ายอืน และค่าใชจ่้ายเพือการพฒันาแก่ผูต้รวจสอบกิจการใหเ้หมาะสมกบั
หนา้ทีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะการเงินของสหกรณ์” 
   คณะผูต้รวจสอบกิจการและคณะกรรมการดาํเนินการ จึงไดก้าํหนดค่าตอบแทน ค่าใชจ่้ายอืน และค่าใชจ่้าย
เพือการพฒันาแก่ผูต้รวจสอบกิจการในการปฏิบติังานประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 855,500 บาท มีรายละเอียดใน
การปฏิบติังานดงันี 

1. ผูต้รวจสอบกิจการมีจาํนวน  คน ตามสัดส่วนรายภาคของชุมนุมสหกรณ์ฯ 
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบการดําเนินงานทังปวงและตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ ตามทีกําหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบัของชุมนุมสหกรณ์ และปฏิบติังานตามแนวทางปฏิบติัการตรวจสอบกิจการทีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์กาํหนด 

   .   ประชุมคณะผูต้รวจสอบกิจการตามขอ้บงัคบัชุมนุมสหกรณ์ฯ 
.   ดาํเนินการตรวจสอบกิจการชุมนุมสหกรณ์ฯ สาํนกังานใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาและสถาบนัพฒันา 

                      เครดิตยเูนียน ครังละ  วนั 
.  ตรวจสอบกิจการทีชุมนุมสหกรณ์ฯ สาํนกังานใหญ่  กรุงเทพมหานคร  จาํนวน  ครัง 
.  ตรวจสอบกิจการทีชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขา  จาํนวน  ครัง 

  ( ) ชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ( ) ชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัขอนแก่น 
  ( ) ชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาภาคกลาง กรุงเทพมหานคร 
  ( ) ชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาภาคตะวนัออก จงัหวดัจนัทบุรี 
  ( ) ชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาจงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
  ( ) ชุมนุมสหกรณ์ฯ สาขาภาคใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
.  ตรวจสอบกิจการทีสถาบนัพฒันาเครดิตยเูนียน  จงัหวดัขอนแก่นจาํนวน  ครัง 

.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเพือรายงานการตรวจสอบกิจการ รวมทงัขอ้สังเกต 
     ขอ้เสนอแนะและติดตามผลการดาํเนินการแกไ้ข ถา้มีกรณีทีชุมนุมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติัไม่เป็นไปตาม 
     กฎหมาย ระเบียบ คาํสัง ประกาศหรือคาํแนะนาํของทางราชการ รวมทงัขอ้บงัคบั ระเบียบ มติทีประชุม 
     หรือคาํสังของชุมนุมสหกรณ์ฯ จาํนวน  ครัง 

.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ฯเพือรายงานการตรวจสอบกิจการ รวมทงัขอ้สังเกตและ 
                    ขอ้เสนอแนะ จาํนวน  ครัง 

.  เขา้รับการอบรมพฒันาผูต้รวจสอบกิจการตามความเหมาะสม 

.  ปฏิบติังานอืนตามทีนายทะเบียนสหกรณ์และทีประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ฯ กาํหนด 



ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด

เอกสารประกอบการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564

112

 
คณะผูต้รวจสอบกิจการและทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. ชุดที 42  ครังที 9/2563 วนัที 19-20 

มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้เห็นชอบประมาณการค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการดงักล่าว และขอนําเสนอต่อทีประชุม
ใหญ่ไดพ้ิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอืน และค่าใช้จ่ายเพือการพฒันาแก่ผูต้รวจสอบกิจการในการ
ปฏิบติังานประจาํปี 2564 ไวจ้าํนวนไม่เกิน 855,500 บาท ตามแผนงาน งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาํปี 2564 
ต่อไป 
 
 
 
 
 
มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2563

นายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต
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รายงานของผูสอบบัญชี
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รายละเอียดประกอบงบการเงิน 4 (ตอ)
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ระเบียบวาระที่ 12
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563

   

จากผลการดาํเนินงานของ ช.ส.ค.  ในรอบปีทางบญัชี 2563  ทีผ่านมา  ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ไดท้าํ
การตรวจสอบบญัชีของ ช.ส.ค. ตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองโดยทวัไป  และตามระเบียบทีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนดแลว้ ปรากฏผลการดาํเนินงานมีกาํไรสุทธิทงัสิน , , .  (สามสิบหกลา้นแปดแสน
เกา้หมืนเจ็ดพนัสามร้อยหา้สิบเกา้บาทหกสิบห้าสตางค)์ ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค.  ชุดที 2 
ครังที 9/2563  เมือวนัที 19-20 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาเห็นชอบ และขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจาํปี 2563 ดงันี 
 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

ร้อยละ จํานวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ จํานวนเงิน
(บาท) 

1 ทุนสาํรอง 10.50 3,873,323.15 14.78 6,046,863.02 
2 ค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.08         30,000.00  0.07 30,000.00 
3 เงินปันผล   69.76 25,738,940.25  63.30 25,892,353.50 
4 เงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจาํนวนรวม

แห่งดอกเบียเงินกู ้
4.74   1,748,946.25  3.77 1,543,170.50 

5 ทุนสวสัดิการสหกรณ์สมาชิก 2.71    1,000,000.00  2.45 1,000,000.00 
6 ทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ

สาธารณประโยชน์ 
4.07 1,500,000.00 7.33 3,000,000.00 

7 โบนสัเจา้หนา้ที 8.14 3,006,150.00 8.30 3,393,802.00 
                                    รวม 100.00 36,897,359.65 100.00 40,906,189.02 

 
หมายเหต ุ . อตัราเงินปันผล ปี 2563 ร้อยละ 3.75 ต่อปี, ปี 2562 ร้อยละ 4.00 ต่อปี 
  . อตัราเงินเฉลียคืนของดอกเบียเงินกู ้ปี 2563 ร้อยละ 1.75 ต่อปี, ปี 2562 ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
 
 
 
มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 13
พิจารณากําหนดวงเงินซึ่ง ช.ส.ค. กูยืมหรือคํ้าประกัน
ประจําป 2564

 

ตามขอ้บงัคบั ช.ส.ค. พ.ศ.  ขอ้  กาํหนดว่า ทีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้ืมหรือการคาํ
ประกนัสําหรับปีหนึง ๆ ไว ้ตามทีจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซึงกาํหนดดงัว่านี จะตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 อา้งถึง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบวงเงินการกูย้ืม
หรือการคาํประกนัของสหกรณ์ พ.ศ.   ขอ้  หลกัเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกูย้ืมของสหกรณ์  ขอ้ .  
หลักเกณฑ์การพิจารณาทัวไปสําหรับสหกรณ์แต่ละประเภท   ข้อ . .  ( ) ประเภทสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ สหกรณ์เครดิตยเูนียน ถือใชว้งเงินการกูย้มืของสหกรณ์ไม่เกิน 
 เท่า ของทุนเรือนหุน้รวมกบัทุนสาํรองของสหกรณ์  

ทุน (ขอ้มูล ณ  กุมภาพนัธ์ ) 
  ทุนเรือนหุ้น  จาํนวน        736,783,600.00 บาท 
  ทุนสาํรอง  จาํนวน     267,579,059.15 บาท 
   รวมทงัสิน จาํนวน         1,004,362,659.15 บาท  

ดงันนั วงเงินกูย้มืหรือการคาํประกนัสามารถกาํหนดไดไ้ม่เกิน  , , , .  บาท 
 

ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. ชุดที 42 ครังที 9/2563  เมือวนัที 19-20 มีนาคม พ.ศ. 
2564  เห็นชอบกาํหนดวงเงินกูย้มืและคาํประกนัประจาํปี 2564  ของ ช.ส.ค.   , , ,  บาท (หา้พนั
ยสิีบลา้นบาทถว้น) 

จึงเห็นควรเสนอต่อทีประชุมใหญ่พิจารณาวงเงินการกูย้มืและการคาํประกนัประจาํปี 2564 สินสุด ณ 
 ธนัวาคม 2564   จาํนวน จาํนวน , , ,  บาท (หา้พนัยสิีบลา้นบาทถว้น) เมือทีประชุมใหญ่มีมติให้

ความเห็นชอบกาํหนดวงเงินการกูย้ืมและการคาํประกนัของ ช.ส.ค. แลว้ ช.ส.ค. ยืนเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน  วนั นบัแต่วนัประชุมใหญ่ต่อไป 

 
 
 
 

มติทีประชุม 
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แผนงานและงบประมาณ
ประจําป 2564
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ระเบียบวาระที่ 14
พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรับจาย ประจําป 2564
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บทสรุปผูบริหาร
การจัดทําแผนงานและงบประมาณประจําป 2564
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วิสัยทัศน 
 

ช.ส.ค. อยูเคยีงขาง สรางความเขมแข็ง 
ใหคนเครดิตยูเน่ียนพึ่งตนเองได 

 
 

พันธกิจ 
 

   1. สรางความเขมแข็งขององคกร 
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) 
เปนองคกรกลางระดับชาติของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ในประเทศไทยที่มุงเนนการสงเสริมภาพลักษณที่ดีและพัฒนาขีด
ความสามารถของสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนสมาชิกใหเขมแข็ง 
มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ บุคลากรมืออาชีพและมี
เทคโนโลยีทันสมัย 
 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่  1  พัฒนาความเขมแข็งขององคกร 
ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
ยุทธศาสตรที่  3  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกร ช.ส.ค. 
ยุทธศาสตรที่  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับ  
                     นวัตกรรมดานการเงิน 
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เปาประสงคสำคญัของแผนงานและงบประมาณ ประจำป 2564 
 

1. สรางความเข็มแข็ง ช.ส.ค. โดยการบริหารการเงินใหมีอัตราผลตอบแทนและตนทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. สหกรณสมาชิกมีความเข็มแข็งสามารถเพ่ิมจำนวนสมาชิก และมีสินทรัพยเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 
จากปกอน  

3. บุคลากรของ ช.ส.ค. และสหกรณสมาชิก มีความเปนมืออาชีพ 
4. มีทีมงานทีม่ีขีดความสามารถในการสรางเทคโนโลยีและสารสนเทศให ช.ส.ค. สามารถ

พึ่งตนเองได และชวยใหสหกรณสมาชิกมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยรองรับ
การทำธุรกรรมการเงินและการบริหารในยุคดิจิตัล  
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แผนงานและงบประมาณ
ประจําป 2564

ตามพันธกิจและยุทธศาสตร
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พันธกิจท่ี 1  
ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร 1 กลยุทธ 7 แผนงาน 

 
รายการ ที ่ รายละเอียด 
พันธกิจ 1 สรางความเขมแข็งขององคกร 

ยุทธศาสตร 1 พัฒนาความเขมแข็งขององคกร 
กลยุทธ 1.1 

 
การบริหารจัดการองคกรเชิงรุก เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและรายได โดย 
พัฒนา ช.ส.ค. ใหเปนศูนยกลางทางการเงินของขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติการใหสอดคลองกับเปาหมายของ ช.ส.ค. 

แผนงาน 1.1.1 
1.1.2  
1.1.3 
1.1.4  
1.1.5 
1.1.6  
1.1.7 

การระดมทุนและบริหารเงินตนทุนต่ำ 
บริหารการระดมทุน 
ขยายฐานสินเชื่อเพื่อเพิ่มรายไดจากดอกเบี้ยเงินกู 
บริหารและติดตามลูกหนี้คั่งคาง 
การติดตามลูกหนี้ดำเนินคดแีละตามคำพิพากษา 
บริหารเงินลงทุนเพ่ือเพิ่มรายไดจากผลตอบแทน 
การพัฒนาความเขมแข็งสหกรณสมาชิก 
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พันธกิจที่ 1  สรางความเขมแข็งขององคกร 
ยุทธศาสตรที่ 1   พัฒนาความเขมแข็งขององคกร 
วัตถุประสงค    สรางความเขมแข็งการบริหารทางการเงินของ ช.ส.ค. 
แผนงาน   1.1.1  การระดมทุนและบริหารเงินตนทุนต่ำ 
 

 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สงเสริมการระดมเงินทุนตนทุนต่ำเพื่อใชสำหรับการบริหารงาน ช.ส.ค. 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือลดตนทุนทางการเงินของ ช.ส.ค. 

2. เพ่ือใหบริการสมาชิกไดรับผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม 

เปาหมาย ช.ส.ค. มีเงินทุนตนทุนต่ำใชสำหรับการบริหารงานเพ่ิมข้ึน 

เงินรับฝากออมทรัพย ยกมาตนป   จำนวน  217,233.75 บาท 

รับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ระหวางป  
จำนวน 2,000,000,000 บาท 
เงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ คงเหลือสิ้นป  
จำนวน  2,000,217,233.75 บาท 

กลุมเปาหมาย สมาชิก ช.ส.ค /สหกรณประเภทอ่ืน 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ รับเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ระหวางป  

จำนวน 2,000,000,000 บาท   

การดำเนินงาน 1. ออกแบบและเสนอผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

2. ประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมาย 
3. ดำเนินงานตามผลิตภัณฑเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

4. สรุปผลการดำเนินงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ช.ส.ค. สาขา/ฝายบริหารเงิน 
งบประมาณ ดอกเบ้ียจายเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

จำนวน 3,000,000 บาท 

คาใชจายการระดมทุน จำนวน 100,000 บาท 
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แผนงาน  1.1.2  บริหารการระดมเงินทุน 
 

 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สงเสริมการระดมทุนเรือนหุน เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใชเงิน เพ่ือใชเปนแหลง
เงินทุนในการดำเนินงานของ ช.ส.ค. 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือเพ่ิมเงินทุนในการดำเนินงานของ ช.ส.ค. 
2. เพ่ือเพ่ิมการมีสวนรวมของสมาชิก  ในการสรางความเขมแข็งทางการเงิน 

เปาหมาย 

 

1. ระดมทุนเรือนหุน 

ทุนเรือนหุน ยกมาตนป     จำนวน 731,954,300 บาท 
รับทุนเรือนหุน ระหวางป  จำนวน   50,000,000 บาท 

ทุนเรือนหุน คงเหลือสิ้นป  จำนวน 781,954,300 บาท 
2. ระดมเงินฝากประจำ 
เงินฝากประจำ ยกมาตนป    จำนวน 1,610,864,527.25 บาท 
รับเงินฝากประจำ ระหวางป  จำนวน   300,000,000 บาท 

เงินฝากประจำ คงเหลือสิ้นป  จำนวน 1,910,864,527.25 บาท 

3. ระดมตั๋วสัญญาใชเงิน  
ตั๋วสัญญาใชเงิน ยกมาตนป    จำนวน 2,780,956,285.75 บาท 
รับตั๋วสัญญาใชเงิน ระหวางป  จำนวน   150,000,000 บาท 

ตั๋วสัญญาใชเงิน คงเหลือสิ้นป  จำนวน 2,930,956,285.75 บาท 

4.เงินกูภายนอก ระหวางป จำนวน 500,000,000 บาท 
กลุมเปาหมาย สมาชิก ช.ส.ค /ผูสมัครใชบรกิาร/ สหกรณอ่ืน /องคกรภายนอก 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. ทุนเรือนหุน ระหวางป          จำนวน 50,000,000 บาท 

2. ทุนเรือนหุน คงเหลือสิ้นป      จำนวน 781,954,300 บาท 
3. เงินฝากประจำ ระหวางป       จำนวน 300,000,000 บาท 

4. เงินฝากประจำ คงเหลือสิ้นป   จำนวน 1,910,864,527.25 บาท 

5. ตั๋วสัญญาใชเงิน ระหวางป      จำนวน 150,000,000 บาท 

6. ตั๋วสัญญาใชเงิน คงเหลือสิ้นป  จำนวน 2,930,956,285.75 บาท  
7. เงินกูภายนอก ระหวางป        จำนวน 500,000,000 บาท 

การดำเนินงาน 1. ออกแบบและเสนอผลิตภัณฑเงินฝากประจำและต๋ัวสัญญาใชเงิน 

2. ประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมาย 

3. ดำเนินงานตามผลิตภัณฑเงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใชเงิน 

4. สรุปผลการดำเนินงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ช.ส.ค. สาขา/ฝายบริหารเงิน 
งบประมาณ คาใชจายการระดมทุน จำนวน 600,000 บาท  

ดอกเบ้ียจายเงินกู       จำนวน 700,000 บาท 
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แผนงาน  1.1.3  ขยายฐานสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมรายไดจากดอกเบี้ยเงินกู 
 

 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ การบริหารสินเชื่อ และเชื่อมโยงธุรกรรมการเงิน (MOU) กับสหกรณสมาชิก/
เครือขายสหกรณอ่ืน 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหบริการสินเชื่อแกสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือเพ่ิมรายไดจากดอกเบี้ยเงินกู 
เปาหมาย 1. ใหบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิกและสหกรณประเภทอ่ืน 

เงินใหกู ยกมาตนป     จำนวน  2,286,648,359.20 บาท  
ใหกู ระหวางป           จำนวน 1,000,000,000 บาท 
เงินใหกู คงเหลือสิ้นป  จำนวน  2,740,000,000  บาท 

2. รับดอกเบ้ียเงินใหกู  จำนวน    139,300,000  บาท 
กลุมเปาหมาย สหกรณสมาชิก/เครือขายสหกรณอ่ืน 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. เงินใหกูสมาชิกและสหกรณประเภทอ่ืน ระหวางป จำนวน 1,000,000,000  บาท 

2. เงินใหกู คงเหลือสิ้นปไมนอยกวา จำนวน 2,740,000,000  บาท  
(อัตราเพ่ิมรอยละ20 ของเงินกูคงเหลือป 2563 จำนวน 2,286,648,359.20 บาท) 
3. รับดอกเบ้ียเงินใหกู จำนวน 139,300,000 บาท  

การดำเนินงาน 1. สำรวจขอมูลความตองการสินเชื่อ 

2. จัดทำขอมูลสนับสนุนการใหบริการสินเชื่อ 

3. ออกผลิตภัณฑใหม เพ่ือรองรับความตองการของสมาชิกในกรณีฉุกเฉิน 

และลดข้ันตอน/เอกสารประกอบการขอใชบริการสินเชื่อ  

4. การเชื่อมโยงธุรกรรมการเงินกับสหกรณสมาชิก 
4. ใหบริการ และติดตามประเมินผล 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ช.ส.ค. สาขา/ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ 
งบประมาณ รายไดดอกเบี้ยเงินใหกู             จำนวน 139,300,000 บาท 

คาบริหารสินเชื่อ จำนวน           จำนวน       280,000 บาท 

ตนทุนการบริหารงานสินเชื่อรวม  จำนวน  72,071,000  บาท แยกเปน : 
- ตนทุนธุรกิจสินเชื่อ-ดอกเบี้ยจายตั๋วสัญญาใชเงิน จำนวน 50,646,000 บาท 

- ตนทุนธุรกิจสินเชื่อ-ดอกเบี้ยจายเงินฝากประจำ  จำนวน 21,425,000 บาท 
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แผนงาน  1.1.4  บริหารและติดตามลูกหนีค้ั่งคาง  

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ การบริหารและติดตามลูกหนี้คั่งคาง (ลูกหนี้กอนดำเนินคดี) 
วัตถุประสงค เพ่ือลดหนี้คัง่คาง ช.ส.ค.(ลูกหนี้กอนดำเนินคดี) 
เปาหมาย 1. ลดอัตราหนี้คั่งคางของ ช.ส.ค. (ลูกหนี้กอนดำเนินคดี)  

หนี้คั่งคาง ยกมาตนป   จำนวน  212,289,458.73  บาท 
ลดหนี้คั่งคาง ระหวางป จำนวน    78,977,000  บาท 
หนี้คั่งคาง คงเหลือสิ้นป จำนวน 133,312,458.73   บาท 
2. ไมมีหนี้คั่งคางเงินกูสัญญาใหมป 2564  

กลุมเปาหมาย สหกรณสมาชิก และเครือขายสหกรณอ่ืน 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. หนี้คั่งคางกอนดำเนินคดีสัญญาเกาลดลง จำนวน 78,977,000 บาท  

(จากหนี้คั่งคาง ป 2563 จำนวน 212,289,458.73 บาท) 
2. ไมมีหน้ีคั่งคางเงินกูสัญญาใหมป 2564 

การดำเนินงาน 1. ประชุมเจาหนาที่ทุกสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาแนวทางการติดตามลูกหน้ีผิด
นัดชำระคืน, คางพันธะสัญญาตาง ๆ 

2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ/กลุมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางแกไข
ปญหา 

3. นำเสนอเพ่ือพิจารณาการแกไขปญหา ตามลำดับ  
4. ดำเนินการตามแนวทาง ติดตาม แกไขปญหา ใหมีความเปนปจจุบัน 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ช.ส.ค. สาขา/ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ/สำนักกฎหมาย 
งบประมาณ คาบริหารสินเชื่อ  จำนวน 300,000 บาท 
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แผนงาน  1.1.5  การติดตามลูกหนี้ดำเนินคดี และตามคำพิพากษา 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ การบริหารลูกหน้ีดำเนินคดีและลูกหนี้ตามคำพิพากษา 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือลดลูกหนี้เงินกูหลังดำเนินคดีของ ช.ส.ค.(ท่ีไมชำระคืนตามคำพิพากษาหรือตาม

เงื่อนไข) 
2. เพ่ือลดลูกหนี้อ่ืนตามคำพิพากษาของ ช.ส.ค. 

เปาหมาย 1. อัตราหนี้คั่งคางลูกหนี้ดำเนินคดีและพิพากษา ของ ช.ส.ค. 
ลูกหนี้ดำเนินคดีและคำพิพากษาค่ังคาง ยกมาตนป   จำนวน 112,981,758 .33 บาท 
ลดระหวางป จำนวน 42,000,000  บาท  
ลูกหน้ีดำเนินคดีและคำพิพากษาค่ังคาง คงเหลือสิ้นป จำนวน 70,981,758.33 บาท 

2. ดอกเบ้ียรับจากลูกหนี้คำพิพากษา  จำนวน 1,000,000 บาท 

3. ดำเนินการบังคับคดีลูกหนี้อ่ืนตามคำพิพากษาของ ช.ส.ค.ใหแลวเสร็จ และรับชำระคืน
ระหวางป ไมนอยกวารอยละ 10 ของลูกหนี้อ่ืนตามคำพิพากษา 

กลุมเปาหมาย ลูกหน้ีตามคำพิพากษาสหกรณสมาชิก และลูกหนี้ตามคำพิพากษาบุคคลภายนอก 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. ลูกหน้ีคั่งคางหลังดำเนินคดีและคำพิพากษา ลดลง จำนวน 42,000,000  บาท จาก

ยอดยกมาตนป 2564  
2. ดอกเบ้ียรับจากลูกหนี้คำพิพากษา  1,000,000 บาท 
3. รายไดดอกเบี้ยลูกหนี้อ่ืนตามคำพิพากษา จำนวน 5,000,000 บาท และดำเนินการ
บังคับคดี  

การดำเนินงาน 1. มติคณะกรรมการดำเนินการใหฟองคดี 

2. ออกหนังสือบอกกลาว 
3. ดำเนินการฟองคดี 
4. มีคำพิพากษา 
5. ตั้งทีมสืบทรัพย/บังคับคดี 

6. ขายทอดตลาด 

7. ชำระเงินจากสำนักงานบังคับดดี 
8. แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติการจัดการลูกหนี้ตามคำพิพากษาแกเจาหนาที่  
ช.ส.ค. และแนวทางการแนะนำดานกฎหมาย 

9. สรางทีมติดตามหนี้หลังคำพิพากษา 
10.การติดตามหนี้และการซื้อทรัพยจากการขายทอดตลาด (หักสวนไดใชแทน)   
11.จัดจางสำนักกฎหมายภายนอกในกรณีท่ีมีความจำเปนและคดีเฉพาะ 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักกฎหมาย/ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ/ช.ส.ค. สาขา 
งบประมาณ รายไดดอกเบี้ยรับ - ลูกหนี้คำพิพากษา            จำนวน   1,000,000 บาท  

รายไดอ่ืน-ดอกเบี้ยลูกหนี้อื่นตามคำพิพากษา     จำนวน   5,000,000 บาท 

คาบริหารงานกฎหมายและคดี  จำนวน   1,030,000 บาท แยกเปน :  
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- คาบริหารงานกฎหมายและคดี-เงินใหกู จำนวน 300,000 บาท  
- คาบริหารงานกฎหมายและคดี-องคกรภายนอก จำนวน 300,000 บาท 

- คาท่ีพัก    จำนวน 100,000 บาท 

- คาพาหนะ จำนวน 310,000 บาท 

- คาใชจายชวยเหลือสมาชิก จำนวน 20,000 บาท 
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แผนงาน  1.1.6  บริหารเงินลงทุนเพ่ือเพ่ิมรายไดจากผลตอบแทน 
 

 รายละเอียดแผนปฏิบัติการ การบริหารเงินลงทุนเพ่ือสรางรายไดและบริหารสภาพคลองของ ช.ส.ค. 
วัตถปุระสงค 1. เพ่ือสรางรายไดเพ่ิมจากการบริหารเงินลงทุน 

2. เพ่ือบริหารสภาพคลองทางการเงิน 
เปาหมาย 1. บริหารเงินลงทุน  

เงินลงทุน ยกมาตนป    จำนวน 2,371,263,805.27 บาท 
ลงทุน ระหวางป          จำนวน 1,500,000,000 บาท 
เงินลงทุน คงเหลือสิ้นป  จำนวน 2,800,000,000 บาท 
2. มีรายไดจากการบริหารเงินลงทุน จำนวน 96,500,000 บาท 

กลุมเปาหมาย แหลงเงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาดและไมอยูในความตองการของตลาด 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. ลงทุน ระหวางป จำนวน 1,500,000,000 บาท 

2. เงินลงทุน คงเหลือสิ้นป จำนวน 2,800,000,000 บาท (เพ่ิมข้ึนรอยละ 18 ของเงิน
ลงทุน ยกมาตนป ) 
3. รายไดผลตอบแทน จากเงินลงทุน จำนวน 96,500,000  บาท 

การดำเนินงาน 1. วิเคราะหสภาพคลองทางการเงินของ ช.ส.ค.  
2. บริหารเงินคงเหลือจากการใหบริการสมาชิก โดยนำไปลงทุนในแหลงลงทุนตางๆ  
ตามระเบียบ ช.ส.ค. วาดวย การฝาก หรือการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ หรือตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน และ
บริหารสภาพคลองทางการเงินของ ช.ส.ค. 
3. บริหารผลตอบแทนจากการลงทุน 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ช.ส.ค. สาขา/ฝายบริหารเงิน 
งบประมาณ รายไดจากการบริหารเงินลงทุน  จำนวน   96,500,000 บาท  

คาใชจายการบริหารเงินลงทุนรวม   จำนวน    61,286,000 บาท แยกเปน : 
- คาบริหารเงินลงทุน จำนวน 600,000 บาท 

- ตนทุนการบริหารเงินลงทุน-ดอกเบี้ยจายต๋ัวสัญญาใชเงิน  
จำนวน 39,204,000 บาท 

- ตนทุนการบริหารเงินลงทุน – ดอกเบ้ียจายเงินฝากประจำ  
จำนวน 21,425,000 บาท 

- คาธรรมเนียมการโอนเงิน จำนวน 57,000 บาท 
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แผนงาน 1.1.7         การพัฒนาความเขมแข็งสหกรณสมาชิก  
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ สงเสริมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการของสหกรณสมาชิก  
สงเสริมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ ช.ส.ค. สาขา 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือยกระดับการพัฒนากลุม/สหกรณสมาชิก และเครือขายเครดิตยูเนี่ยนใหมีความ
เขมแข็งและมีมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพ่ือติดตามพันธกิจผูกพันของ ช.ส.ค. ที่มีตอสหกรณสมาชิก 

3. การบริหาร ช.ส.ค. สาขา 
เปาหมาย 

 

1. การเพ่ิมศักยภาพสหกรณ/กลุมในพื้นที่ และสงเสริมการจัดตั้ง การจดทะเบียน
สหกรณ หรือควบรวมกิจการ  
   1) จัดตั้งกลุมใหม จำนวน  22 แหง  
   2) รับผูสมัครใชบริการใหม จำนวน 22 แหง  
   3) จดทะเบียนสหกรณใหม จำนวน 35 แหง 
   4) ควบรวมกิจการสหกรณ/กลุม อยางนอย จำนวน 1 แหง  
2. สมาชิกรายบุคคลของสหกรณสมาชิก จำนวน 47,600 คน 
3. รับคาบำรุงและคาธรรมเนียมแรกเขา  
    1)  รับคาบำรุง จำนวน 7,268,000 บาท 
    2)  รับคาธรรมเนียมแรกเขา จำนวน 11,000 บาท 
4. การบริหารสวัสดิการ จำนวน 27,000,000 บาท 

5. การสงเสริมสหกรณสมาชิก และเครือขายเครดิตยูเนี่ยน 
กลุมเปาหมาย สมาชิก ช.ส.ค /ผูสมัครใชบรกิาร/ สหกรณอ่ืน /องคกรภายนอก 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สหกรณ/กลุมสมาชิกมีการจัดตั้ง จดทะเบียนสหกรณ และควบรวมกิจการ   
   1) จัดตั้งกลุมใหม จำนวน  22 แหง  
   2) รับผูสมัครใชบริการใหม จำนวน 22 แหง  
   3) จดทะเบียนสหกรณใหม จำนวน 35 แหง 
   4) ควบรวมกิจการสหกรณ/กลุม อยางนอย จำนวน 1 แหง  
2. สมาชิกรายบุคคลของสหกรณสมาชิกเพ่ิมระหวางป จำนวน 47,600 คน 

3. สมาชิกรายบุคคล คงเหลือสิ้นป จำนวน 1,230,000 คน 
4. รับคาบำรุง ช.ส.ค. และคาธรรมเนียมแรกเขา  
    1)  รับคาบำรุง ช.ส.ค.  จำนวน 7,268,000 บาท 
    2)  รับคาธรรมเนียมแรกเขา จำนวน 11,000 บาท 
5. การบริหารสวัสดิการ จำนวน 27,000,000 บาท 

การดำเนินงาน การจัดตั้งกลุมเครดิตยูเนี่ยน 

1. ประสานงานผูนำชุมชน / องคกรที่สนใจจัดตั้ง / ชมรมเครดิตยูเนี่ยนนัดประชุม 

ผูสนใจจัดตั้งกลุมเครดิตยูเนี่ยนเพื่อเผยแพรหลักการเครดิตยูเนี่ยน 
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2. ประชุมผูจะเปนสมาชิกเพ่ือลงมติจัดตั้งกลุมเครดิตยูเนี่ยน 

3. จัดทำเอกสารจัดตั้งกลุมฯ เพื่อเสนอกรรมการสาขาพิจารณากลั่นกรองเบื้องตน 

นำสงเอกสารเพ่ือนำเสนอผูจัดการใหญเพ่ือพิจารณาการจัดตั้งกลุมเครดิตยูเนี่ยนและ
สงเสริมและพัฒนากลุมเครดิตยูเนี่ยน 

การเพ่ิมผูสมัครใชบริการ 
1. การประชุมคณะกรรมการดำเนินการของกลุมฯ เพื่อรับทราบพันธะผูกพันและสิทธิ 
ประโยชน พรอมลงมติสมัครเปนผูสมัครใชบริการ ช.ส.ค. 
2. จัดทำเอกสารสมัครผูสมัครใชบริการและเรียกเก็บคาธรรมเนียมแรกเขาเพ่ือเสนอ 

ตอคณะกรรมการสาขากล่ันกรองเบ้ืองตน 

3.นำสงเอกสารเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาและสงเสริมพัฒนา
กลุมเครดิตยูเนี่ยน 

การจดทะเบียนสหกรณใหม 
1. ประสานงานกับนายทะเบียนสหกรณ/รองนายทะเบียนสหกรณ /ประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการกลุมฯ เพื่อลงมติจดทะเบียนเปนสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
2. ประชุมผูประสงคจะเปนสมาชิกสหกรณ / ประชุมคณะผูจัดตั้งสหกรณ 
3. ประชุมผูซึ่งจะเปนสมาชิกสหกรณและนำเอกสารสงใหนายทะเบียนสหกรณ/รอง 
นายทะเบียนสหกรณเพ่ือพิจารณาการจัดตั้งสหกรณ 
4. ไดรับใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ 
การติดตามคาบำรุง ช.ส.ค. 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือชี้แจงพันธะสัญญา เกี่ยวกับคาบำรุง ช.ส.ค.  
2. ติดตามคาบำรุง ช.ส.ค, ติดตามพันธะสัญญาตาง ๆ 

การติดตามเงินอุดหนุนและพันธะผูกพันอ่ืน 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณสมาชิก เพ่ือชี้แจงพันธะสัญญา ติดตาม
รายงานฐานะทางการเงินประจำเดือน รายงานสมาชิกรายบุคคล 

2. ติดตามรายงานฐานะทางการเงินประจำเดือน, สมาชิกรายบุคคล, ติดตามพันธะ
สัญญาตาง ๆ 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ช.ส.ค.สาขา 
งบประมาณ รายได    จำนวน 34,279,000 บาท  

คาใชจายบริหารงาน ช.ส.ค. สาขา  จำนวน 24,014,080 บาท 

สนับสนุนจากทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณและสาธารณประโยชน  
จำนวน  335,000 บาท 
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พันธกิจท่ี 2  
ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตร 1 กลยุทธ 3 แผนงาน 

 
รายการ ที ่ รายละเอียด 
พันธกิจ 2 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 

ยุทธศาสตร 2 พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
กลยุทธ 2.1 

.2 
พัฒนาบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพดานการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน มีจิตตารมณ 
คุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล    

แผนงาน 2.1.1 
 

2.1.2 
2.1.3 

อบรมบุคลากรของ ช.ส.ค.ใหมีความเปนมืออาชีพเฉพาะดาน มีจิตตารมณ
คุณธรรม 
อบรมพัฒนาบุคลากรของสหกรณสมาชิก 
ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร 
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พันธกิจที่ 2  พัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตรที่  2   พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
วัตถุประสงค  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ช.ส.ค.และของสหกรณใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
       2. เพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนางานวิจัยของ ช.ส.ค.และขบวนการสหกรณ 
แผนงาน  2.1.1  อบรมบุคลากรของ ช.ส.ค. ใหมีความเปนมืออาชีพเฉพาะดาน มีจิตตารมณ คุณธรรม 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาใหกับบุคลากรของ ช.ส.ค. ใหมีความเปนมืออาชีพเฉพาะดาน มี
จิตตารมณ คุณธรรม 

วัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ ช.ส.ค.ใหมีความเชี่ยวชาญ 
เปาหมาย 

 

1. พัฒนาความรูการสงเสริมพัฒนาสหกรณแกเจาหนาที่ ช.ส.ค.     
   1) จัดอบรม จำนวน 3 ดาน  
       1.1 การขยายฐานสมาชิกและการควบรวมกิจการ (50 คน) 
       1.2 การบริหารสินเชื่อและติดตามหนี้ (50 คน) 
       1.3 กฎหมายใหมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานสหกรณ (50 คน) 
  2) มีการจัดอบรมเจาหนาที่ ช.ส.ค.  จำนวน 150 คน 
  3) มีการประเมินหลังจากฝกอบรม 6 เดือน 

2. การจัดหลักสูตรอบรมผานระบบออนไลน 
กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ ช.ส.ค. ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. จัดอบรม  3 ดาน จำนวน 3 ครั้ง 

       1.1 ดานการขยายฐานสมาชิกและการควบรวมกิจการ  
       1.2 การบริหารสินเชื่อและติดตามหนี้ 
       1.3 กฎหมายใหมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานสหกรณ  
2. เจาหนาที่ ช.ส.ค. อบรมหลักสูตรดานการสงเสริมสหกรณ จำนวน 150 คน 
3. มีการประเมินหลังจากฝกอบรม 6 เดือน (กำหนดผลสัมฤทธ 3 ดานในแบบประเมิน
ติดตามผล) 
4. จัดอบรมผานระบบออนไลน 

การดำเนินงาน 1. นำหลักสูตรท่ีมีอยูมาประยุกตเพ่ือใชในการอบรมดานการสงเสริมสหกรณ 
2. รวมบริหารจัดการโครงการอบรมความรูใหเจาหนาที่  
2. ประเมินและติดตามผล 
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน 
งบประมาณ สนับสนุนจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณและสาธารณประโยชน  

จำนวน 200,000  บาท 
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แผนงาน 2.1.2   อบรมพัฒนาบุคลากรของสหกรณสมาชิก  
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ การจัดอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสหกรณสมาชิก 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของของสหกรณสมาชิกใหมีองคความรูเพ่ือพัฒนาองคกร 

2. เพ่ือสนับสนุนบทบาทสตรีและเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน 
เปาหมาย 

 

1.จัดโครงการฝกอบรม 

   1.1 หลักสูตรพ้ืนฐาน  

        1) บทบาทหนาที่คณะกรรมการดำเนินการ 
        2) บัญชีเครดิตยูเนี่ยน 

   1.2 หลักสูตรระดับกลาง 
        1) หลักสูตรพัฒนาองคกรสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
        2) หลักสูตรผูจัดการ 
   1.3 หลักสูตรระดับสูง   
          1) หลักสูตรการเงิน การบริหารการจัดการ หรือการบัญชี สำหรับ
คณะกรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 
        2) หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
        3) หลักสูตรสำหรับผูมีหนาที่รายงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16 
2. การจัดหลักสูตรอบรมผานระบบออนไลน  
3. กจิกรรมบริการทางวิชาการแกสมาชิก  
   1) การปรับปรุงคูมือการศึกษาดวยตนเอง 
   2) การปรับปรุงคูมือแนวทางการจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

   3) สนับสนุนบทบาทสตรีและเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน 
กลุมเปาหมาย สมาชิก ช.ส.ค /ผูสมคัรใชบรกิาร  
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1.จัดโครงการฝกอบรม จำนวน 26 ครั้งๆละไมนอยกวา 40 คน ดังนี้ 

   1.1 หลักสูตรพ้ืนฐาน จำนวน  10 ครั้ง 
        1) บทบาทหนาที่คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 9 ครั้ง 
        2) บัญชีเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 1 ครั้ง 
   1.2 หลักสูตรระดับกลาง จำนวน 4 ครั้ง 
       1) หลักสูตรพัฒนาองคกรสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 3 ครั้ง 
        2) หลักสูตรผูจัดการ จำนวน 1 ครั้ง 
   1.3 หลักสูตรระดับสูง   จำนวน 12 ครั้ง 
        1) หลักสูตรการเงิน การบริหารการจัดการ หรือการบัญชี สำหรับ
คณะกรรมการดำเนินการและผูจัดการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จำนวน 2 ครั้ง 
        2) หลักสูตรอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ จำนวน 9 ครั้ง 
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        3) หลักสูตรสำหรับผูมีหนาที่รายงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16 จำนวน 1 ครั้ง 
2. การจัดหลักสูตรอบรมผานระบบออนไลน  
3. กิจกรรมบริการทางวิชาการแกสมาชิก  
   1) การปรับปรุงคูมือการศึกษาดวยตนเอง 
   2) การปรับปรุงคูมือแนวทางการจัดตั้งและสงเสริมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

   3) สนับสนุนบทบาทสตรีและเยาวชนเครดิตยูเนี่ยน 
การดำเนินงาน 1. จัดทำหลักสูตรดานการพัฒนาบุคลากรของสหกรณสมาชิก 

2. รวมบริหารจัดการโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของของสหกรณสมาชิกใหมีองค
ความรูในการพัฒนาองคกร 
3. ประเมินและติดตามผล 
4. รายงานผลการอบรม 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน/ช.ส.ค. สาขา/ฝายวิชาการ 
งบประมาณ งบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน  

จำนวน 550,000 บาท 

คาใชจายสงเสริมสตรีและเยาวชน จำนวน 718,700 บาท 

คาใชจายเสริมสรางประสิทธิภาพทางการศึกษาจำนวน 50,000 บาท 
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แผนงาน 2.1.3 ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ศึกษา หรือวิจัย หรือรวบรวมผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาองคกรเครดิต 

ยูเนี่ยนเพ่ือนำผลงานวิจัยใชสำหรับวางแผนดานการพัฒนาองคกร (ช.ส.ค.และ
ขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน) 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนางานของ ช.ส.ค.และขบวนการสหกรณ 
เปาหมาย 

 

ผลการศึกษา หรือผลการรวบรวมผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนา 
องคกรเครดิตยูเนี่ยน  

กลุมเปาหมาย สมาชิก ช.ส.ค /ผูสมัครใชบรกิาร  
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ ผลการศึกษา หรือผลการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนา 

องคกรเครดิตยูเนี่ยน  จำนวน 1 ผลงาน 

การดำเนินงาน 1. กำหนดกรอบการศึกษาหรือผลงานวิจัย  
2. นำเสนอกรอบการศึกษา 
3. ดำเนินการศึกษา/รวมรวมผลงานวิจัย 

4. นำเสนอผลงาน 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ฝายวิชาการ 
งบประมาณ สนับสนุนจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณและสาธารณประโยชน  

จำนวน 50,000 บาท 
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พันธกิจท่ี 3  
ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร 6 กลยุทธ 7 แผนงาน 

 
รายการ ที ่ รายละเอียด 
พันธกิจ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร 3 
4 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับนวัตกรรมดานการเงิน 

กลยุทธ 3.1 
3.2 
3.3 
4.1 

 
 

4.2 
 

4.3 

พัฒนาโครงสรางการบริหารจัดการบุคลากร ช.ส.ค. ใหมีประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการองคกรเชิงรุก เพื่อเพิ่มผลตอบแทนและรายได 
ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับเปาหมายของ ช.ส.ค. 
พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
สารสนเทศของ ช.ส.ค. และสหกรณสมาชิก เพื่อใชในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ 
พัฒนาเทคโนโลยีใหเปนมาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลระบบ
สวัสดิการของรัฐบาล 
สรางทีมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน 3.1.1 
3.1.2 
3.2.1 
3.3.1 
4.1.1 

 
4.2.1 

 
4.3.1 

จัดการโครงสรางการบริหารงานของ ช.ส.ค.ใหมีประสิทธิภาพ 
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
การบริหารจัดการภายในองคกร 
การบริหารทรัพยสินของ ช.ส.ค.  
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของสหกรณสมาชิก
และสถาบันการเงิน 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหเปนมาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการของ
ภาครัฐ 
สรางทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตรที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค   1. เพื่อปรับโครงสรางการบริหารจัดการ ช.ส.ค. ใหมีความเหมาะสม 
      2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองคกร 
แผนงาน 3.1.1  จัดการโครงสรางการบริหารงานของ ช.ส.ค.ใหมีประสิทธิภาพ 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ พัฒนาโครงสรางบริหารงานของ ช.ส.ค. และการจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรตาม
ปริมาณงานที่เหมาะสม 

วัตถุประสงค 1. เพ่ือปรับโครงสรางบริหารงานของ ช.ส.ค. ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนไป 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ช.ส.ค. 
3. เพ่ือสงเสริมพัฒนาสหกรณสมาชิกใหมีความเขมแข็ง 

เปาหมาย 1. มีโครงสรางบริหารจัดการของ ช.ส.ค. ที่เหมาะสม 
2. การจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรตามปริมาณงานที่เหมาะสม และเนนการจัด
อัตรากำลังบุคลากรสูงานพัฒนาสหกรณเพ่ิมข้ึน 
3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงาน ช.ส.ค. หลังปรับโครงสราง    
12 เดือน  

กลุมเปาหมาย คณะกรรมการและเจาหนาที่ ช.ส.ค  
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. มีโครงสรางบริหารจัดการของ ช.ส.ค. ที่เหมาะสม 

2. การจัดสรรอัตรากำลังบุคลากรตามปริมาณงานที่เหมาะสม และเนนการจัด
อัตรากำลังบุคลากรสูงานพัฒนาสหกรณเพ่ิมข้ึน 
3. รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหาร ของ ช.ส.ค. หลังปรับโครงสราง    
12 เดือน  

การดำเนินงาน 1. ประเมินและทบทวนโครงสรางการบริหารงาน ช.ส.ค. 
2. เสนอโครงสรางการบริหารงาน ช.ส.ค. ตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 
3. จัดสรรบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่ตามโครงสราง 
4. ประเมินผลการบริหารงานตามโครงสรางใหม 
5. นำเสนอผลการประเมินตอคณะกรรมการ 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ฝายบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ - 
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แผนงาน 3.1.2 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ บริหารงานทรัพยากรบุคคลดานการสรรหาบุคลากรใหตรงกับสายงานตามโครงสราง
และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการทำงาน 

วัตถุประสงค เพ่ือบริหารงานทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเปนการกระตุนและ
สนับสนุนใหเจาหนาที่มีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

เปาหมาย 1. บริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับโครงสรางใหม 
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 
3. พัฒนาระบบสวัสดิการ 

กลุมเปาหมาย เจาหนาทีแ่ละลูกจาง ช.ส.ค. 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. บริหารจัดการอัตรากำลังใหสอดคลองกับโครงสรางใหม 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล 

     1) เครื่องมือการประเมินและตัวชี้วัด จำนวน 1 ชุด 
     2) แผนการพัฒนาความกาวหนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ช.ส.ค.  จำนวน 1 

ชุด 
     3) ผลการวิเคราะหปริมาณงานของบุคลากรตามโครงสราง จำนวน 1 ฉบับ 
     4) การบริหารคาจางคาตอบแทนท่ีเปนธรรม จำนวน 1 ผลงาน 
3. ทบทวนสวัสดิการรองรับความม่ันคงของเจาหนาที่  

การดำเนินงาน 1. บริหารจัดการงานบริหารงานบุคคล 

2. ดำเนินการการและรายงานผลตามเปาหมายที่กำหนด 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ฝายบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ คาใชจาย 59,152,000 บาท  

(ฐานคิดหมวดเงินเดือนรอยละ 4 อาจปรับเพ่ิมตามผลการดำเนินงานเพ่ิมขึ้น) 
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แผนงาน 3.2.1  การบริหารจัดการภายในองคกร  
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ  1. บริหารการประชุม เพ่ือขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ และกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน    
2. ดำเนินการจัดทำบัญชี พรอมทั้งวิเคราะหงบประมาณ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ของ ช.ส.ค.  และการกำหนดกลยุทธและทิศทางการบริหารองคกร 
3. การประสานงานองคกรและกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือใหสมาชิกและ
สาธารณชนไดรับรู  
4. การใหบริการคำปรึกษาดานกฎหมายและชวยเหลือดำเนินคดี แกสหกรณสมาชิก 

5. การพัฒนาระบบงาน/กระบวนการทำงานที่เหมาะตามปริมาณงาน 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือใหการบริหารการประชุม และแนวทางในการพัฒนาขบวนการสหกรณ 

เครดิตยูเนี่ยน    
2. เพ่ือทราบสถานภาพทางการเงินของ ช.ส.ค. และการควบคุมงบประมาณ 
3. เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธ  กิจกรรมของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนในการเปน
องคกรที่ชวยลดความเหลื่อมล้ำดานเศรษฐกิจและสังคมของชาติ 
4. การใหบริการคำปรึกษาดานกฎหมายและชวยเหลือดำเนินคดีแกสหกรณสมาชิก 

5. เพ่ือวิเคราะหระบบงาน/กระบวนการทำงานของ ช.ส.ค. 
กลุมเปาหมาย สหกรณสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ คณะผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และ

องคกรอ่ืน 
เปาหมาย 1. จัดระบบการประชุม 

   1) ประชุมใหญสามัญประจำป ช.ส.ค./ช.ส.ค. สาขา 
   2) ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คณะผูตรวจสอบกิจการ คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการช.ส.ค. สาขา และเจาหนาที่บริหาร 
   3) จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการบริหารงานประชุม 
2.  จัดทำงบการเงินเปนปจจุบัน ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
งบประมาณ 
3. การจัดทำแผนกลยุทธของ ช.ส.ค. และแผนงานงบประมาณประจำป 
4. การประสานงานองคกรและกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธ 
5. การใหบริการคำปรึกษาดานกฎหมายและชวยเหลือดำเนินคดีแกสหกรณสมาชิก 

6. วิเคราะหระบบงาน/กระบวนการทำงานใหกระชับ รวดเร็ว 
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. จัดระบบการประชุม 

     1) เปนไปตามกรอบของกฎหมาย  ขอบังคับ ช.ส.ค. ระเบียบ คำสั่ง 
     2) จัดทำประกาศแนวปฏิบัติการบริหารงานประชุม  
     3) จัดทำฐานขอมูลระบบรายงานการประชุม 
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2. จัดทำงบการเงินเปนปจจุบัน ทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
งบประมาณ 
3. การจัดทำแผนกลยุทธของ ช.ส.ค. และแผนงานงบประมาณประจำป 
4. สมาชิกหรือสาธารณชนรับรูกิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธของ ช.ส.ค.  
5. การใหบริการคำปรึกษาดานกฎหมายและชวยเหลือดำเนินคดีแกสหกรณสมาชิก 

6. วิเคราะหระบบงาน/กระบวนการทำงานใหกระชับ รวดเร็ว 
การดำเนินงาน 1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ แกสวนงานที่เกี่ยวของเพ่ือ

การดำเนินการจัดประชุมตามแนวปฏิบัติการบริหารการประชุม 

2. จัดทำบัญชี พรอมกับวิเคราะหงบประมาณ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของ  
ช.ส.ค.  และการควบคุมแผนงานงบประมาณ 

   1) ดำเนินการปดบัญชีตามกำหนด วิเคราะหงบประมาณ และรายงานผล 

   2) ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
   3) ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ และแผนงานงบประมาณประจำป  
3. การประสานงานและการเผยแพรประชาสัมพันธ 
   1) จัดทำสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 
   2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

4. การใหบริการคำปรึกษาดานกฎหมายและชวยเหลือดำเนินคดีแกสหกรณสมาชิก 

5. ดำเนินการวิเคราะหระบบงาน/กระบวนการทำงานใหรวดเร็วตามปริมาณงานที่
เหมาะสม 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก สำนักผูบริหาร/ฝายบริหารทั่วไป/ฝายบัญชีและงบประมาณ/สำนักกฎหมาย/ 
ฝายวิชาการ/ช.ส.ค.สาขา/ทุกสวน 

งบประมาณ - รายไดจากการใหบริการคำปรึกษาดานกฎหมาย จำนวน 200,000 บาท 
- คาใชจายรวม จำนวน 12,186,000 บาท  

- สนับสนุนจากทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณและสาธารณประโยชน  
จำนวน  141,000 บาท 
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5. การจัดซื้อทรัพยสินและคาใชจายรอตัดบัญชี จำนวน 14,931,200 บาท 
6. พัฒนาที่ดินรอการทำประโยชน/ทรัพยสินหักสวนไดใชแทน 

การดำเนินงาน 1. สำรวจความตองการ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ ประชาสัมพันธและสงเสริมการ 
2. จัดทำทะเบียนทรัพยสินของ ช.ส.ค. และพัฒนาทรัพยสินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจาก
การบริหารสินทรัพย 

หนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ/ฝายบริหารทั่วไป/ช.ส.ค. สาขา 
งบประมาณ 1. รายไดจากขายเอกสารแบบพิมพ/ของท่ีระลึก จำนวน 1,700,000 บาท 

2. รายไดจากการหองพักและหองประชุม  
    - รับคาบริการหองพัก/หองชุม จำนวน 972,800 บาท 

    - รับคาบริหารสถาบัน จำนวน 2,112,000 บาท 
3. รายไดจากการบริหารทรัพยสิน จำนวน 8,355,400 บาท 

4. คาใชจาย/ตนทุน-เอกสารแบบพิมพ/ของที่ระลึก จำนวน 1,200,000 บาท 

5. คาใชจาย/ตนทุน-บริการหองพักและหองประชุม 13,008,420 บาท   
6. คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน  จำนวน 270,000 บาท 
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พันธกิจที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตรที่ 4      พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับนวัตกรรมดานการเงิน  
วัตถุประสงค     เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและครบวงจร 
แผนงาน 4.1.1    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเช่ือมโยงกับฐานขอมูลของสหกรณ 
                         สมาชิกและสถาบันการเงิน 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ช.ส.ค. สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของ

สหกรณสมาชิก 
วัตถุประสงค 1. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ ช.ส.ค.  

2. เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินและของ
สหกรณสมาชิก 

กลุมเปาหมาย สหกรณสมาชิก /ผูสมคัรใชบริการ  
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ 1. ระบบโปรแกรมเช่ือมโยงกับสถาบันการเงินและสหกรณสมาชิก จำนวน 1 ระบบ 

2. สหกรณสมาชิกใชงานโปรแกรม จำนวน 144 แหง (จากจำนวน 576 สหกรณ) 
3. มีโปรแกรมระบบสวัสดิการ จำนวน 1 ระบบ 

การดำเนินงาน 1. กำหนดแผนงานโครงการ (System Initiation and Planning) 

2. สำรวจความตองการ 
3. การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

4. การออกแบบระบบ (System Design) และกำหนดขอบเขตงาน 
5. การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) 

6. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ คาใชจายบริหารงานเทคโนโลยี   จำนวน  1,353,000 บาท  
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แผนงาน 4.2.1  พัฒนาระบบเทคโนโลยีใหเปนมาตรฐานเพ่ือเช่ือมโยง 
กับระบบสวัสดกิารของภาครัฐ 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ช.ส.ค. ใหสามารถเชื่อมโยงกับระบบการจัด
สวัสดิการของภาครัฐ 

วัตถุประสงค เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงกับระบบการจัดสวัสดิการของ
รัฐบาล 

เปาหมาย 1. เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ช.ส.ค. ใหสามารถเช่ือมโยงกับระบบ
การจัดสวัสดิการของรัฐบาล 

2. มีระบบโปรแกรมเชื่อมโยงสหกรณสมาชิกที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการ
ของรัฐบาล  

กลุมเปาหมาย สหกรณสมาชิก /ผูสมคัรใชบริการ  
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ ระบบโปรแกรมเช่ือมโยงสหกรณสมาชิกและสามารถเช่ือมโยงกับระบบสวัสดิการ

ของรัฐบาล 1 ระบบ 
การดำเนินงาน 1. กำหนดแผนงานโครงการ (System Initiation and Planning) 

2.สำรวจความตองการ 
3.การวิเคราะหระบบ (System Analysis) 

4.การออกแบบระบบ (System Design) และกำหนดขอบเขตงาน 
5.การพัฒนาและติดตั้งระบบ (System Implementation) 

6.การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)  

หนวยงานที่รับผิดชอบ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ คาใชจายบริหารงานเทคโนโลยี   จำนวน 50,000 บาท  
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แผนงาน 4.3.1   สรางทมีพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ จัดตั้งทีมงานดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ช.ส.ค. (รวมกับองคกร
อ่ืนและ/หรือดำเนินการเอง) โดยวิเคราะห สังเคราะหความตองการ ของสหกรณ
สมาชิก โดยพิจารณาถึงการเชื่อมโยงเครือขายระหวาง ช.ส.ค. กับสหกรณสมาชิก 

วัตถุประสงค พัฒนาทีมบุคลากรดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปาหมาย 

 

1. มีทีมบุคลากรดานเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ   
2. สามารถใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกสหกรณสมาชิก 

กลุมเปาหมาย สหกรณสมาชิก  / ผูสมัครใชบริการ  
เกณฑชี้วัดความสำเร็จ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูลระบบโปรแกรมของ ช.ส.ค. 
การดำเนินงาน 1.วิเคราะห สังเคราะหความตองการ ของสหกรณสมาชิก 

2.สรางทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบริการดานเทคโนโลยีแกสหกรณ
สมาชิกอยางมีประสิทธิภาพ 

3.ฝกอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีแกบุคลากรฝายเทคโนโลยีฯ ใหสามารถพัฒนา
โปรแกรมเพ่ือเชื่อมโยงเครือขายระหวาง ช.ส.ค. กับสหกรณสมาชิกได  
4.รวมมือกับหนวยงาน หรือองคกรอ่ืน เพ่ือสงเสริมงานดานเทคโนโลยีใหแกสหกรณ
สมาชิก 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ คาใชจายบริหารงานเทคโนโลยี   จำนวน 50,000 บาท  
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ประมาณการรายได และคาใชจาย
ตามแผนงานและงบประมาณ
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ประมาณการรายได และคาใชจาย ตามแผนงานและงบประมาณ ประจำป 2564 
                             หนวย : บาท 

ลำดับ แผนงาน 
 ประมาณการงบประมาณ  ผูรับผิดชอบหลัก 
 รายได   คาใชจาย  

1.1.1 การระดมทุนและบริหารเงินตนทนุต่ำ - 3,100,000 ฝายบริหารเงิน 

1.1.2 บริหารการระดมเงินทุน - 1,300,000 ฝายบริหารเงิน 

1.1.3 ขยายฐานสินเชื่อเพิ่มรายไดจากดอกเบ้ียเงินกู 139,300,000 72,351,000 ฝายจัดการธนกิจฯ/ช.ส.ค.
สาขา 

1.1.4 การบริหารและติดตามลูกหนี้คัง่คาง - 300,000 ฝายจัดการธนกิจฯ/ 

ช.ส.ค.สาขา/สำนักกฎหมาย 
1.1.5 การติดตามลูกหนี้ดำเนินคดีและตามคำพิพากษา 6,000,000 1,030,000 ฝายจัดการธนกิจฯ/ช.ส.ค.

สาขา/สำนักกฎหมาย 
1.1.6 การบริหารเงินลงทุนเพือ่เพิ่มรายไดผลตอบแทน 96,500,000 61,286,000 ฝายบริหารเงิน 

1.1.7 การพัฒนาความเขมแข็งของสมาชิก 34,279,000 24,014,080 ช.ส.ค.สาขา 

2.1.1 อบรมบุคลากรของ ช.ส.ค.ใหมีความเปนมืออาชีพเฉพาะ
ดาน มีจิตตารมณคุณธรรม 

- - สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน 

2.1.2 อบรมพัฒนาบุคลากรของสหกรณสมาชิก - 768,700 สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน/ 

ช.ส.ค. สาขา/ฝายวิชาการ 
2.1.3 ศึกษางานวิจัยเพื่อพัฒนาองคกร - - ฝายวิชาการ 

3.1.1 การจัดโครงสรางการบริหารงาน ช.ส.ค.ใหมีประสิทธิภาพ - - ฝายบริหารงานบุคคล 

3.1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล - 59,152,000 ฝายบริหารงานบุคคล 

3.2.1 การบริหารจัดการภายในองคกร ช.ส.ค. 200,000 12,186,000 สำนักผูบริหาร/ฝายบริหารท่ัวไป/ 

ฝายบัญชีและงบประมาณ/ช.ส.ค.สาขา 
สำนักกฎหมาย/ฝายวิชาการ 

3.3.1 การบริหารทรัพยสินของ ช.ส.ค. 13,140,200 14,478,420 ฝายจัดการธนกิจฯ/ฝาย
บริหารทั่วไป/ช.ส.ค. สาขา 

4.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลของสหกรณสหกรณสมาชิกและสถาบันการเงิน 

- 1,353,000 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ
สวัสดิการของภาครัฐ 

- 50,000 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.3.1 สรางทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - 50,000 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

จำนวน 17 แผนงาน รวมท้ังสิ้น 289,419,200 251,419,200  

 กำไรสุทธิ  38,000,000  

- สนับสนุนจากทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณและสาธารณประโยชน จำนวน  726,000 บาท 

- งบสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน       จำนวน  550,000 บาท 
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สรุปประมาณการรายได และคาใชจาย ประจำ ป 2564 
เปรียบเทียบเปาหมายและผลการดำเนินงาน ประจำ ป 2563 

                                                                                                                                                                                                                                      หนวย : บาท 
ลำดับ รายได เปาหมายป 2563 ผลการดำเนินงาน เปาหมายป 2564 เปาหมาย เพิ่ม(ลด) 

จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % 
1 รายไดธุรกิจสินเชื่อ  154,000,000.00 130,446,300.39 84.71 140,300,000.00 (13,700,000.00) (8.90) 

2 รายไดธุรกิจสหกรณ  4,000,000.00 1,459,673.51 36.49 1,700,000.00 (2,300,000.00) (57.50) 

3 รายไดธุรกิจบริการ  30,487,000.00 28,587,758.45 93.77 30,084,800.00 (402,200.00) (1.32) 

4 รายไดจากการลงทุน  100,000,000.00 91,344,921.91 91.34 96,500,000.00 (3,500,000.00) (3.50) 

5 รายไดอื่น 15,047,000.00 9,516,886.94 63.25 20,834,400.00 5,787,400.00 38.46 

รวมรายไดทั้งส้ิน  303,534,000.00 261,355,541.20 86.10 289,419,200.00 (14,114,800.00) (4.65) 

 
1 ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน 116,500,000.00 98,935,801.50 84.92 89,850,000.00 (26,650,000.00) (22.88) 

2 ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำ 23,440,000.00 27,748,029.00 118.38 42,850,000.00 19,410,000.00 82.81 

3 ตนทุนธุรกิจสหกรณ 2,400,000.00 888,877.50 37.04 1,020,000.00 (1,380,000.00) (57.50) 

4 ตนทุนธุรกิจบริการ 1,539,000.00 641,531.97 41.68 1,932,000.00 393,000.00 25.54 

5 คาบริหารธุรกิจสินเชื่อ 2,330,000.00 (2,281,479.65) (97.92) 2,180,000.00 (150,000.00) (6.44) 

6 คาใชจายธุรกิจสหกรณ 300,000.00 (37,224.79) (12.41) 180,000.00 (120,000.00) (40.00) 

7 คาใชจายธุรกิจบริการ 450,000.00 195,534.67 43.45 315,000.00 (135,000.00) (30.00) 

8 คาใชจายในการบริหาร 
ทางการเงิน 

2,000,000.00 554.50 0.03 3,700,000.00 1,700,000.00 85.00 

9 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 61,426,000.00 55,635,865.71 90.57 59,152,000.00 (2,274,000.00) (3.70) 

10 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่ 23,759,000.00 21,617,046.66 90.98 22,698,180.00 (1,060,820.00) (4.46) 

11 คาใชจายในการดำเนินงานอ่ืน 29,390,000.00 21,113,644.48 71.84 27,542,020.00 (1,847,980.00) (6.29) 

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 263,534,000.00 224,458,181.55 85.17 251,419,200.00 (12,114,800.00) (4.60) 
กำไรสุทธิ 40,000,000.00 36,897,359.65 92.24 38,000,000.00 (2,000,000.00) (5.00) 

 
หมายเหต ุ 1. ดอกเบี้ยจายใหถือตามความเปนจริง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประมาณการเงินรับฝาก ตั๋วสญัญาใชเงิน 

    และการปรับอัตราดอกเบี้ย 

2. งบประมาณรายจายทั้งหมดขออนุมัติถัวจาย ยกเวนงบครุภณัฑและงบลงทุน 
3. ให ช.ส.ค.ถือปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณรายจายซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญในปกอน จนกวาจะไดรับ    
    อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป จากท่ีประชุมใหญสามัญประจำป ในปปจจุบัน  
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ประมาณการรายได และคาใชจาย ประจำป 2564 เปรียบเทียบเปาหมายและผลการดำเนินงาน ป 2563 
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด 

                                                                                                                                                                                                                                           หนวย : บาท 

รายการ เปาหมาย ป 2563 
ผลการดำเนินงาน 

เปาหมาย ป 2564 
เปาหมาย เพิ่ม(ลด) 

จำนวนเงิน % จำนวนเงิน % 
1. รายไดจากการขายและบริการ             

   1.1  รายไดธุรกิจสินเชื่อ             

     001  ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 151,000,000.00 129,585,405.75 85.82 139,300,000.00 (11,700,000.00) (7.75) 

     002  ดอกเบ้ียรับ-ลกูหนีเ้งินใหกูที่
พิพากษา/ระหวางดำเนินคด ี

3,000,000.00 860,894.64 28.70 1,000,000.00 (2,000,000.00) (66.67) 

     003  หนี้สญูรับคืน-ธุรกิจสนิเชือ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

017  หักตนทนุธุรกิจสนิเชือ่-ดอกเบ้ียจายต๋ัว
สัญญาใชเงนิ 

62,100,000.00 59,731,687.07 96.19 50,646,000.00 (11,454,000.00) (18.44) 

037 หัก ตนทนุธุรกิจสนิเชือ่-ดอกเบ้ียจายเงิน
ฝากประจำ 

11,720,000.00 13,874,014.50 118.38 21,425,000.00 9,705,000.00 82.81 

รวม 1.1 80,180,000.00 56,840,598.82 70.89 68,229,000.00 (11,951,000.00) (14.91) 

   1.2  รายไดธุรกิจสหกรณ             

     004  ขาย-เอกสารแบบพิมพ 2,000,000.00 1,116,167.07 55.81 1,200,000.00 (800,000.00) (40.00) 

     005  ขาย-ของที่ระลึก 2,000,000.00 334,747.94 16.74 500,000.00 (1,500,000.00) (75.00) 

     006  รายไดอื่น-ธุรกิจสหกรณ 0.00 8,758.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

     007  หนี้สูญรับคืน-ธุรกจิสหกรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมขาย 4,000,000.00 1,459,673.51 36.49 1,700,000.00 (2,300,000.00) (57.50) 

    ตนทุนธุรกิจสหกรณ             

     018  ตนทุน-เอกสารแบบพิมพ 1,200,000.00 654,683.63 54.56 720,000.00 (480,000.00) (40.00) 

     019  ตนทุน-ของที่ระลึก 1,200,000.00 234,193.87 19.52 300,000.00 (900,000.00) (75.00) 

     020  ตนทุน-ธุรกิจสหกรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมตนทุน 2,400,000.00 888,877.50 37.04 1,020,000.00 (1,380,000.00) (57.50) 

รวม 1.2  กำไรขั้นตน 1,600,000.00 570,796.01 35.67 680,000.00 (920,000.00) (57.50) 

  1.3  รายไดธุรกิจบริการ             

     008  คาบริหารกองทนุสวัสดกิารและการ
สงเคราะหแกสมาชิก 

26,000,000.00 26,580,865.50 102.23 27,000,000.00 1,000,000.00 3.85 

     009  คาบรกิารหอพักและหองประชุม 765,000.00 1,052,740.00 137.61 972,800.00 207,800.00 27.16 

     010  คาบริหารสถาบันเครดิตยูเนี่ยน 3,722,000.00 954,152.95 25.64 2,112,000.00 (1,610,000.00) (43.26) 

     021  หัก  ตนทนุธรุกจิบรกิาร-
บริหารงานหอพักและหองประชุม 

60,000.00 160,454.97 267.42 480,000.00 420,000.00 700.00 

     022  หัก  ตนทนุธรุกจิบรกิาร-
บริหารงานสถาบันพัฒนาเครดิตยเูนยีน 

1,479,000.00 481,077.00 32.53 1,452,000.00 (27,000.00) (1.83) 

รวม 1.3   รายไดธุรกิจบริการ 28,948,000.00 27,946,226.48 96.54 28,152,800.00 (795,200.00) (2.75) 

2. รายไดจากการลงทุน             

     011  ผลตอบแทนจากการลงทุน 100,000,000.00 91,344,921.91 91.34 96,500,000.00 (3,500,000.00) (3.50) 

     023   หัก  ตนทุนบริหารเงนิลงทนุ-
ดอกเบ้ียจายตัว๋สัญญาใชเงิน 

54,400,000.00 39,204,114.43 72.07 39,204,000.00 (15,196,000.00) (27.93) 

     037  หัก ตนทนุบริหารเงินลงทนุ-
ดอกเบ้ียจายเงินรับฝากประจำ 

11,720,000.00 13,874,014.50 118.38 21,425,000.00 9,705,000.00 82.81 

รวม 2 33,880,000.00 38,266,792.98 112.95 35,871,000.00 1,991,000.00 5.88 
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3. รายไดอ่ืน             

     012  คาธรรมเนียมแรกเขา 11,500.00 6,500.00 56.52 11,000.00 (500.00) (4.35) 

     013  รายไดจากการบริหารทรัพยสนิ 7,476,500.00 1,118,004.00 14.95 8,355,400.00 878,900.00 11.76 

     014  รายไดบริการดำเนินคดีแก
สหกรณสมาชิก 

150,000.00 767,662.36 511.77 200,000.00 50,000.00 33.33 

     015  คาบำรุงสมาชิก 7,345,000.00 7,236,637.00 98.52 7,268,000.00 (77,000.00) (1.05) 

     016  รายไดอื่น 64,000.00 388,083.58 606.38 5,000,000.00 4,936,000.00 7,712.50 

รวม 3 15,047,000.00 9,516,886.94 63.25 20,834,400.00 5,787,400.00 38.46 

รวมรายได (1.1+1.2+1.3+2+3) 159,655,000.00 133,141,301.23 83.39 153,767,200.00 (5,887,800.00) (3.69) 

1. คาใชจายเฉพาะธุรกิจ             

   1.1  คาบริหารธุรกิจสินเชื่อ             

     024  คาบรหิารสินเช่ือ 700,000.00 291,893.69 41.70 580,000.00 (120,000.00) (17.14) 

     025  หนี้สงสัยจะสูญ-เงินใหกู 0.00 (4,266,781.39) 0.00 0.00 0.00 0.00 

     026  คาบรหิารงานระดมทุน 1,000,000.00 678,286.35 67.83 700,000.00 (300,000.00) (30.00) 

     027  คาบรหิารเงินลงทุน 30,000.00 420,892.79 1,402.98 600,000.00 570,000.00 1,900.00 

     028  คาบริหารงานกฎหมายและคด ี 600,000.00 474,563.91 79.09 300,000.00 (300,000.00) (50.00) 

     029  หนี้สูญ-เงินใหกู 0.00 119,665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1.1 2,330,000.00 (2,281,479.65) (97.92) 2,180,000.00 (150,000.00) (6.44) 

   1.2  คาใชจายในการบรหิารธุรกิจสหกรณ             

     030  คาใชจายในการจำหนายเอกสาร
และแบบพิมพ 

200,000.00 107,881.88 53.94 120,000.00 (80,000.00) (40.00) 

     031  คาใชจายในการจำหนายของที่ระลกึ 100,000.00 45,498.08 45.50 60,000.00 (40,000.00) (40.00) 

    032  คาใชจายบริหารธุรกิจสหกรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    033  หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนี้ธุรกิจสหกรณ 0.00 (190,604.75) 0.00 0.00 0.00 0.00 

    034  หนี้สูญ-ลูกหนี้ธุรกิจสหกรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1.2 300,000.00 (37,224.79) (12.41) 180,000.00 (120,000.00) (40.00) 

  1.3  คาใชจายเฉพาะธุรกิจบริการ             

     035  คาใชจายบริหารงานหอพักและหอง
ประชุม 

350,000.00 126,716.67 36.20 245,000.00 (105,000.00) (30.00) 

     036  คาใชจายสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนีย่น 100,000.00 68,818.00 68.82 70,000.00 (30,000.00) (30.00) 

รวม 1.3 450,000.00 195,534.67 43.45 315,000.00 (135,000.00) (30.00) 

2. คาใชจายในการบริหารทางการเงิน             

     037  ดอกเบี้ยจายเงินฝากประจำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     038  ดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพย 1,000,000.00 554.50 0.06 3,000,000.00 2,000,000.00 200.00 

     039  ดอกเบี้ยจายเงินกูภายนอก 1,000,000.00 0.00 0.00 700,000.00 (300,000.00) (30.00) 

รวม 2 2,000,000.00 554.50 0.03 3,700,000.00 1,700,000.00 85.00 

3. คาใชจายเกี่ยวกบัเจาหนาที ่             

     040  เงินเดือน 44,765,000.00 42,491,213.99 94.92 43,769,270.00 (995,730.00) (2.22) 

     041  เงินประจำตำแหนง 1,014,000.00 1,001,500.00 98.77 1,014,000.00 0.00 0.00 

     042  คาครองชีพ 2,556,000.00 2,458,500.00 96.19 2,466,000.00 (90,000.00) (3.52) 

     043  คาวิชาชีพ 168,000.00 168,000.00 100.00 168,000.00 0.00 0.00 

     044  เบีย้เล้ียง/คาลวงเวลา 3,410,000.00 2,421,150.00 71.00 3,040,930.00 (369,070.00) (10.82) 

     045  การบริหารงานบุคคล 9,513,000.00 7,095,501.72 74.59 8,693,800.00 (819,200.00) (8.61) 

รวม 3 61,426,000.00 55,635,865.71 90.57 59,152,000.00 (2,274,000.00) (3.70) 
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4. คาใชจายเกี่ยวกบัอาคารสถานที ่
และอุปกรณ 

            

     046  คาไฟฟา 2,334,000.00 2,355,832.15 100.94 2,334,000.00 0.00 0.00 

     047  คานำ้ประปา 136,000.00 84,869.84 62.40 136,000.00 0.00 0.00 

     048  คาโทรศัพท โทรสาร อินเตอรเนท็ 189,000.00 162,465.23 85.96 187,000.00 (2,000.00) (1.06) 

     049  คาไปรษณีย 86,000.00 67,500.60 78.49 84,000.00 (2,000.00) (2.33) 

     050  คาซอมบำรุง  1,398,000.00 1,250,299.72 89.43 1,398,000.00 0.00 0.00 

     051  คาดูแลภูมิทัศน 157,000.00 101,148.00 64.43 166,000.00 9,000.00 5.73 

     052  คาใชจายตัดบัญชีทรัพยสิน 615,000.00 492,456.29 80.07 584,700.00 (30,300.00) (4.93) 

     053  สิทธิการใชโปรแกรมตัดจาย 802,000.00 262,445.13 32.72 1,098,000.00 296,000.00 36.91 

     054  คาเส่ือมราคาทรพัยสิน 16,571,000.00 15,782,976.19 95.24 15,321,800.00 (1,249,200.00) (7.54) 

     055  คาประกันตัดจาย 945,000.00 899,266.82 95.16 916,000.00 (29,000.00) (3.07) 

     056  ภาษโีรงเรือน / ภาษีปาย 526,000.00 157,786.69 30.00 472,680.00 (53,320.00) (10.14) 

รวม 4 23,759,000.00 21,617,046.66 90.98 22,698,180.00 (1,060,820.00) (4.46) 

5. คาใชจายในการดำเนินงานอ่ืน             

     057  คาบำรุง ACCU/AWCF 250,000.00 196,327.86 78.53 200,000.00 (50,000.00) (20.00) 

     058  คาใชจายประชุมกรรมการ 5,862,000.00 4,428,609.39 75.55 5,635,000.00 (227,000.00) (3.87) 

     059  คาตอบแทนคณะผูตรวจสอบกิจการ 800,000.00 790,539.21 98.82 855,500.00 55,500.00 6.94 

     060  สวัสดิการกรรมการ 662,000.00 480,227.00 72.54 582,500.00 (79,500.00) (12.01) 

     061  คาใชจายประชุมใหญสามัญประจำป 2,360,000.00 1,470,137.94 62.29 2,266,000.00 (94,000.00) (3.98) 

     062  คารับรอง 30,000.00 28,854.00 96.18 30,000.00 0.00 0.00 

     063  คาพาหนะ 70,000.00 63,949.00 91.36 370,000.00 300,000.00 428.57 

     064  คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ/วัสดุ
สำนักงาน 

640,000.00 523,164.18 81.74 665,820.00 25,820.00 4.03 

     065  คาธรรมเนียมโอนเงิน 309,000.00 272,497.00 88.19 334,000.00 25,000.00 8.09 

     066  คาใชจายเพือ่สาธารณะ 340,000.00 244,723.50 71.98 330,000.00 (10,000.00) (2.94) 

     067  คารักษาความปลอดภยั 1,036,000.00 956,240.00 92.30 1,016,800.00 (19,200.00) (1.85) 

     068  คาทำความสะอาด 372,000.00 373,162.00 100.31 386,200.00 14,200.00 3.82 

     069  คาเชาสำนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     070  คาเชาอุปกรณสำนักงาน 554,000.00 485,109.54 87.56 549,000.00 (5,000.00) (0.90) 

     071  คาใชจายในการบริหารทรัพยสิน 270,000.00 142,309.08 52.71 270,000.00 0.00 0.00 

     072  คาธรรมเนียมการสอบบัญช ี 270,000.00 240,000.00 88.89 270,000.00 0.00 0.00 

     073  คาบรหิารงานกฎหมายและคดี 970,000.00 230,058.66 23.72 300,000.00 (670,000.00) (69.07) 

     074  คาใชจายงานประชาสัมพันธ 732,000.00 404,592.25 55.27 605,000.00 (127,000.00) (17.35) 

     075  คาใชจายติดตามประเมินผล 590,000.00 279,124.18 47.31 120,000.00 (470,000.00) (79.66) 

     076  คาใชจายประสานงานองคกร 350,000.00 188,758.05 53.93 120,000.00 (230,000.00) (65.71) 

     077  คาใชจายวิเทศนสัมพันธ 50,000.00 0.00 0.00 30,000.00 (20,000.00) (40.00) 

     078  คาใชจายเสริมสรางประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา 

190,000.00 19,057.00 10.03 50,000.00 (140,000.00) (73.68) 

     079  คาใชจายสงเสริมสตรีและเยาวชน 728,000.00 728,000.00 100.00 718,700.00 (9,300.00) (1.28) 

     080  คาใชจายบรหิารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1,634,000.00 1,101,282.15 67.40 1,453,000.00 (181,000.00) (11.08) 

     081  คาใชจายงานนโยบายและวางแผน 150,000.00 94,919.00 63.28 135,000.00 (15,000.00) (10.00) 

     082  คาใชจายงานเครดติยเูนีย่นสากล 1,000,000.00 197,449.00 0.00 800,000.00 (200,000.00) (20.00) 

     083  คาทีพ่ัก  485,000.00 345,960.00 71.33 787,000.00 302,000.00 62.27 
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     084  คาพาหนะ  3,484,000.00 2,055,234.08 58.99 3,315,100.00 (168,900.00) (4.85) 

     085  คาโทรศัพท - เจาหนาที่พัฒนา
สหกรณ 

80,000.00 73,200.00 91.50 77,500.00 (2,500.00) (3.13) 

     086  คาอาสาสมัครปดบัญช ี 48,000.00 17,500.00 36.46 41,000.00 (7,000.00) (14.58) 

     087  คาใชจายสนับสนุนชมรม 3,946,000.00 3,946,000.00 100.00 3,890,200.00 (55,800.00) (1.41) 

     088  คาใชจายสัมมนาชมรมทั่วประเทศ 728,000.00 492,926.42 67.71 718,700.00 (9,300.00) (1.28) 

     089  คาใชจายประชุมเจาหนาที ่ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 

     090  คาใชจายบรหิารความเส่ียง 0.00 243,733.99 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 

     091  คาใชจายชวยเหลือสมาชิก 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

     092  คาใชจายอื่น 400,000.00 243,733.99 60.93 200,000.00 (200,000.00) (50.00) 

รวม 5 29,390,000.00 21,357,378.47 72.67 27,542,020.00 (1,847,980.00) (6.29) 

รวม คาใชจาย  
( 1.1+1.2+1.3+2+3+4+5 ) 

119,655,000.00 96,487,675.57 80.64 115,767,200.00 (3,887,800.00) (3.25) 

กำไรสุทธ ิ 40,000,000.00 36,653,625.66 91.63 38,000,000.00 (2,000,000.00) (5.00) 
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รายการจัดซื้อทรัพยสิน
และ

คาใชจายตัดจายประจําป 2564
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รายการจัดซื้อทรัพยสินและคาใชจายตัดจาย ประจําป 2564
ฝายบริหารทั่วไป 

ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 เครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง         42,500      170,000  
2 เครื่องสแกนพรอมคียการดอัตโนมัติ  6 ชุด 25,000 150,000 
3 ชุดโตะเกาอ้ีหองประชุม 2 ชุด 50,000 100,000 
4 สวนปรับปรุงสำนักงานและอาคาร

เอนกประสงค 
1 งาน 3,300,000 3,300,000 

5 สวนปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี
อาคารสำนักงาน/ทำหลังคาอาคารเกา) 

1 งาน 500,000 500,000 

6 สวนปรับปรุงท่ีดิน(รั้วกั้นแนวเขตท่ีดิน) 1 งาน      500,000  500,000  
รวมทรัพยสิน 4,720,000 

คาใชจายตัดจาย 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 ปรับปรุงทางเดินขางสำนักงาน 1 งาน 100,000 100,000 
รวมคาใชจายตัดจาย 100,000  

รวมทั้งสิ้น 4,820,000 
 

ฝายบริหารบุคคล 
ทรัพยสิน 

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 คอมพิวเตอร(รวมเครื่องสำรองไฟ 
และWindows License) 

1 ชุด           25,000  25,000  

2 เครื่องสแกนน้ิว HIP 2 ชุด 8,000  16,000  
รวมทรัพยสิน 41,000 

 
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน 

ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 เครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง 10,000  10,000  
2 ชุดไมคประชุม 1 ชุด 25,000  25,000  

รวมทรัพยสิน 35,000 
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ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 อุปกรณ Fire wall ปองกันการถูกโจรกรรมระบบ
เครือขาย ช.ส.ค. 

1 ชุด 200,000 200,000 

2 อุปกรณบันทึกและสำรองขอมูล  Nas Storage 

สำหรับเครือขาย ช.ส.ค. และสาขา 
2 

 
ชุด 20,000 

 
40,000 

3 Router Board อุปกรณ เชื่อมตอระบบเครือขาย 

สำนักงานใหญและสำนักงานสาขา 
2 ชุด 20,000 40,000 

4 อุปกรณ Fix IP เครือขายอินเตอรเน็ต สำนักงาน
ใหญและสาขา  

5 ชุด 4,000 20,000 

5 เครื่องสแกนเอกสาร 9 ชุด 20,000 180,000 

รวมทรัพยสิน 480,000 
คาใชจายตัดจาย 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 คาใชจายตัดจาย - พัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศ
สำหรับบริหารงาน ช.ส.ค. 

1 ชุด 2,400,000 

 
2,400,000 

2 คาใชจายตัดจาย – คาพัฒนาระบบสารสนเทศให
รองรับนวัตกรรมทางการเงินและเชื่อมโยงกับสหกรณ
และระบบสวัสดิการของภาครัฐ 

1 ระบบ 1,000,000 1,000,000 

3 คาใชจายตัดจาย – พัฒนาและติดตั้ งระบบงาน
สวัสดิการ 

1 ระบบ 1,500,000 1,500,000 

รวมคาใชจายตัดจาย 4,900,000 
รวมทั้งสิ้น 5,380,000 

 

ฝายจัดการธนกิจและสวัสดิการ 
ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 คอมพิวเตอร  (รวมเครื่องสำรองไฟและ
Windows License) 

1 ชุด       25,000  25,000  

รวมทรัพยสิน 25,000 
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ฝายบริหารเงิน 
ทรัพยสิน 

ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 
1 คอมพิวเตอร  (รวมเครื่องสำรองไฟ

และWindows License) 

1 ชุด       25,000  25,000  

รวมทรัพยสิน 25,000 
 

ช.ส.ค.สาขาภาคเหนือ 
ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 คอมพิวเตอร(รวมเครื่องสำรองไฟ และ
Windows License) 

1 ชุด           25,000  25,000  

2 เกาอ้ีนั่งทำงาน 15 ตัว           2,000  30,000  

3 เครื่องคิดเลขพิมพกระดาษ 1 เครื่อง 5,000 5,000 

4 ปมน้ำ  1 เครื่อง 25,000 25,000 

5 โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง 5,000 5,000 

รวมทรัพยสิน 90,000 
คาใชจายตัดจาย 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 คาเขียนแบบอาคารสำนักงาน 1  งาน 2,000,000 2,000,000 

รวมคาใชจายตัดจาย 2,000,000 
รวมทั้งสิ้น 2,090,000 

 
ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 คอมพิวเตอร(รวมเครื่องสำรองไฟ 
และWindows License) 

1 ชุด           25,000        25,000  

2 สวนปรับปรุงอาคารสำนักงาน(ทาสี
อาคารสำนักงาน) 

1 งาน 280,000  280,000  

3 ปรับปรุงรั้วบริเวณสำนักงาน 1 งาน 220,000  220,000  

รวมทรัพยสิน 525,000 
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ช.ส.ค.สาขาภาคกลาง 
ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 เคร่ืองปรับอากาศ 32000 BTU 4 ตัว           68,000        272,000  

2 ฉากก้ันหองทึบ ขนาด 100x120  12 ชิ้น         3,600        43,200  

3 ฉากก้ันหองมีกระจก ขนาด 100x150 10 ชิ้น      4,300      43,000  

รวมทรัพยสิน 358,200 
คาใชจายตัดจาย 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 ระบบไฟฟา  1 งาน 100,000  100,000  

2 ปรับปรุงตกแตงสถานที่ทำงาน   1 งาน 300,000 300,000 

3 ติดต้ังระบบน้ำประปาและไสกรอง 1 งาน 100,000 100,000 

รวมคาใชจายตัดจาย 500,000 
รวมทั้งสิ้น 858,200 

 

ช.ส.ค.สาขาจังหวัดเพชรบุรี 
ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 ที่กันนก 1 งาน         350,000      350,000  

2 ปายทาวเวอร 1 งาน 600,000     600,000  

3 คอมพิวเตอร(รวมเครื่องสำรองไฟ และ
Windows License) 

2 ชุด 25,000    50,000  

รวมทรัพยสิน 1,000,000 
 

ช.ส.ค.สาขาภาคตะวันออก 
คาใชจายตัดจาย 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 หลังคาเชื่อมอาคาร 1  งาน 50,000 50,000 

รวมทรัพยสิน 50,000 
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ช.ส.ค.สาขาภาคใต 
ทรัพยสิน 
ลำดับ รายการ จำนวน หนวย ราคาตอหนวย จำนวนเงิน 

1 เครื่องสำรองไฟ 5 เครื่อง 3,000 15,000 
2 ชุดลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่  1 ชุด 12,000 12,000 
3 ชุดไมคประชุม 1 ชุด 30,000 30,000 
4 คอมพิวเตอร(รวมเครื่องสำรองไฟ และ

Windows License) 
1 ชุด 25,000     25,000  

รวมทรัพยสิน 82,000 
 
รวมทรัพยสิน 7,381,200 
รวมคาใชจายตัดจาย 7,550,000 
รวมทรัพยสินและคาตกแตงตัดจาย 14,931,200 

 
 
 
 
 
 
มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 15
พิจารณาปรับโอนเงินรอตรวจสอบ เขาทุนสํารอง

 

 จากการปิดบญัชีประจาํปี 2563 ซึงไดจ้ดัทาํบญัชีตามมาตรฐานบญัชีทีรับรองทวัไป และตามรูปแบบที
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด ไดป้รากฏหมวดบญัชีทีไดมี้การแกไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบั และไม่มีการเคลือนไหว
หรือสินสุดโครงการ ดงันี 

เงินรอตรวจสอบ  ช .ส .ค . ได้ดําเนินการปฏิบัติเกียวกับเงินทีโอนผ่านธนาคาร และเงินรอ
ตรวจสอบ เป็นตามประกาศอยา่งเคร่งครัดและต่อเนือง แต่ยงัคงมีเงินรอตรวจสอบทีเกินกวา่  ปี 
ทีไม่สามารถติดตามได ้

 โดยมีรายละเอียดจาํนวนเงินคงเหลือตามบญัชีประจาํปี 2563 ดงันี 
เงินรอตรวจสอบ  

ประจําปี 
รายละเอยีดคงเหลือ แยกตามสาขา รวมทังสิน 

สํานักงานใหญ่ เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ  
2553 106,301.00  5,328.00  1,000.00 112,629.00 

รวมทังสิน 106,301.00 5,328.00  1,000.00 112,629.00 
 

ประเด็นเสนอเพือพจิารณา 
ขอเสนอเพือพิจารณาโอนเงินรอตรวจสอบเกิน  ปี  จาํนวน 112,629.00 บาท (หนึงแสนหนึงหมืน
สองพนัหกร้อยยีสิบเกา้บาทถว้น)  เขา้ทุนสํารอง ช.ส.ค.  โดยปิดประกาศไวที้ ช.ส.ค.สํานกังานใหญ่     
ช.ส.ค. สาขา  และเว็ปไซต์ www.cultthai.coop  เป็นเวลา  วนั หลังจากทีได้รับการอนุมัติจากที
ประชุมใหญ่ หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ไม่มีสมาชิกแจง้การโอนเงิน  ช.ส.ค. จะโอนเขา้
ทุนสาํรอง ช.ส.ค.ต่อไป 

 
 
 
 
มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 16
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจําป 2564

 

 ตามทีชุมนุมสหกรณ์เครดิตยเูนียนแห่งประเทศไทย จาํกดั (ช.ส.ค.)  มีความประสงคจ์ะคดัเลือกผูส้อบ
บญัชีของ   ช.ส.ค. สําหรับปีบญัชี สินสุดวนัที  ธนัวาคม  นนั  และให้เป็นไปตามระเบียบกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ ว่าดว้ยการแต่งตงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือบุคคลอืนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.   มี
การเสนอหนังสือบริการสอบบัญชีส่งมายงั  ช.ส.ค. จํานวน   ราย และได้ตรวจสอบเบืองต้นเพือให้
คุณสมบติัของผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเป็นไปตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ว่าดว้ยการแต่งตงัผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตหรือบุคคลอืนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.  กล่าวคือ 

1. คุณสมบติัเป็น ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และบุคคลอืน ตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตังผูส้อบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอืนเป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ์     
พ.ศ.  

2. ต้องสังกัดสํานักงานบัญชีเพียงแห่งเดียวและไม่อยู่ในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูต้รวจสอบ
กิจการทีรับงานตรวจสอบกิจการของ ช.ส.ค. ในปีบญัชีนนั 

3. เป็นผูมี้รายชืออยูใ่นทะเบียนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตหรือบุคคลอืน 
4. ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ว่าดว้ยการแต่งตงัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

หรือบุคคลอืนเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.  หมวด  ขอ้   
5. ไดรั้บการแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์นนัแลว้ติดต่อกนัไม่เกิน  ปีบญัชี 
6. ไดรั้บการแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ทีมีปีบญัชีสินสุดวนัเดียวกนัไม่เกิน  สหกรณ์ 
7. ตอ้งมีผูช่้วยปฏิบัติงานสอบบัญชีทีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี อยู่ในสังกัดสํานักงาน

เดียวกนั ตอ้งมีผูช่้วยปฏิบติังานสอบบญัชีอยา่งนอ้ย  คน 
รายละเอยีดการเสนอบริการ 

สอบบัญชี 
บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ 

จํากดั 
(โดย นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต) 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี 
จํากดั 

(โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก) 
. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี 

     - จาํนวนครังทีเขา้ตรวจสอบ 
 
     - จาํนวนผูช่้วย 

 
-เขา้ตรวจสอบ  ครัง 

 
-มีผูช่้วยสอบบญัชี  –  คน 

 
-เขา้ตรวจสอบและเขา้ร่วมประชุม
รวม  ครัง 
-มีผูช่้วยผูส้อบบญัชี  –  คน 

2 . ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ตรวจสอบ 

 
-รายงานผลการตรวจสอบ

 
-รายงานผลตรวจสอบบญัชีทุก
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รายละเอยีดการเสนอบริการ 
สอบบัญชี 

บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ 
จํากดั 

(โดย นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต) 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี 
จํากดั 

(โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก) 
     - รายงานระหวา่งปี 
     - รายงานประจาํปี 
 
    - การแสดงความเห็น  

ระหวา่งปีใหส้หกรณ์ทราบ 
-รายงานประจาํปี ตามระเบียบ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 
-ไม่ระบุ 

ไตรมาส (  เดือน/ครัง) 
-รายงานประจาํปี ตามระเบียบ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนด 
 -ไม่ระบุ 

.บริการอืนฯ . ใหค้าํแนะนาํในการบริหารเงิน 
ตามทีเห็นสมควร 
2. เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการทุกครังตามทีสหกรณ์
ร้องขอ 
3. ค่าใชจ่้ายในการยนืยนัยอดและ
สอบทานหนีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของชุมนุมสหกรณ์ 

. ใหค้าํแนะนาํในการบริหารเงิน
ตามทีเห็นสมควร 
. เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
ทุกครังตามทีสหกรณ์ร้องขอ 
3. ค่าใชจ่้ายในการยนืยนัยอดและ
สอบทานหนีอยูใ่นความ
รับผิดชอบของชุมนุมสหกรณ์ 

.ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 
 
 
 
 
 
 
 

-คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสียง
ในการสอบบญัชี ภารกิจทีนาย
ทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์กาํหนด 
รวมทงัเวลาทีตอ้งใชใ้นการ
ปฏิบติังานสอบบญัชีโดยรวม
ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
-จาํนวนเงิน , .  บาท 
(สองแสนหา้หมืนบาทถว้น) โดย
รับค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี
หลงัการตรวจสอบประจาํปีแลว้ 

-คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสียง
ในการสอบบญัชี ภารกิจทีนาย
ทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์กาํหนด 
รวมทงัเวลาทีตอ้งใช ้
ในการปฏิบติังานสอบบญัชี
โดยรวมค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 
-จาํนวนเงิน , .  บาท 
(สองแสนเจ็ดหมืนบาทถว้น) 
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บครังเดียว
เมือไดแ้สดงความเห็นต่องบ
การเงินและส่งมอบรายงานผูส้อบ
บญัชีพร้อมงบการเงินใหชุ้มนุม
สหกรณ์เรียบร้อยแลว้ 

.ขอ้มูลอืน -ประสบการณ์สอบบญัชีสหกรณ์ 
จาํนวน  สหกรณ์ 

- มีประสบการงานสอบบญัชี
สหกรณ์ จาํนวน  สหกรณ์ 
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รายละเอยีดการเสนอบริการ 
สอบบัญชี 

บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ 
จํากดั 

(โดย นายสุวัฒชัย ยืนชีวิต) 

บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี 
จํากดั 

(โดย นางวรกร แช่มเมืองปัก) 
-เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ 
ชุมนุมสหกรณ์ในปีบญัชี  

-มีประสบการณ์งานตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ จาํนวน  
สหกรณ์  
-มีประสบการณ์งานตรวจสอบ
ภายในจาํนวน  หน่วยงาน 
-เป็นผูส้อบบญัชีสอบบญัชี
ต่อเนืองของ ช.ส.ค. ประจาํปี 
2558 -2560 

 
 ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ช.ส.ค. ชุดที 42 ครังที 9/2563  วนัที 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2564  
ประชุมพิจารณาแลว้เห็นวา่เมือพิจารณาจากการเขา้ปฏิบติังานตรวจสอบบญัชี ทงัจาํนวนครังทีเขา้ตรวจสอบ
และจาํนวนผูช่้วยผูส้อบบญัชี การจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์สอบบญัชีสหกรณ์ 
และ ช.ส.ค. จึงเสนอต่อทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2564 เพือพิจารณาอนุมติัเลือก บริษทั วรกรและสุชาดา
สอบบญัชี จาํกดั โดยมี นางวรกร แช่มเมืองปัก เป็นผูส้อบบญัชี ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี จาํนวน 

, .  บาท  (สองแสนเจ็ดหมืนบาทถว้น)  และขอความเห็นชอบ  เลือก บริษทั เอส.ดี.บี.คอนซลัแตนท ์
จาํกดั โดย นายสุวฒัชยั ยนืชีวิต เป็นผูส้อบบญัชีสาํรอง   
 
 
 
 
 
มติทีประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 17
เรื่องอื่น ๆ
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