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ลงทุนในเง�นฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเง�นของ ชสอ.
ใหผลตอบแทน สูง คุมคาการลงทุน
เง�นหมุนเว�ยน ในขบวนการสหกรณ

... เงื่อนไขการลงทุน
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เงินฝากประจําและตั
สัญญาใช
เงินที่มีระยะเวลาไม
เกิน 12 เดือน หากถอนกอนครบกําหนด

ชสอ. จะจา
ยดอกเบี้ยลดหลั
่นตามส
วนแห
งระยะเวลาและวงเงิ
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่มีระยะเวลาเกิน กว
า 12 เดือน หากมีร
ะยะเวลาการฝาก
เงินที
10––8
ตั้งแต 3 เดือน ขึ้นไป หากถอนกอนกําหนด ชสอ. จายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย ณ วันที่ฝาก
เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. สามารถนํามาคํ้าประกันเงินกูกับ ชสอ. ได
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โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ท
พ
ั
ศ
ร
โท
,
1
ตอ 109 - 11
• วงเงินฝาก/ถอน ตั้งแต 1,000,000.- บาท ขึ้นไป ตอครั้ง
8
125 - 12
• ระยะเวลาการฝากตั้งแต 7 วัน 14 วัน และตั้งแต 3 เดือน ขึ้นไป
• ชสอ. จะออกคาธรรมเนียมการโอนเงินใหเฉพาะกรณี
ถอนเมื่อครบกําหนดเทานั้น
• การถอนกอ นกํา หนด และการจา ยดอกเบี้ ยรายเดื อ น
ผูฝากเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2562

ที่ ชสอ. ว. 26 / 2562
20 มีนาคม 2562
เรือ่ ง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
หนังสือแจ้งการตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์
ใบตอบรับการเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
แบบส�ำรองห้องพัก
แผนผังสถานทีจ่ ดั ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
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ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ		
ฉบับ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2562 ในวันเสาร์ ที่ 8 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิ มแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดตามระเบียบ
วาระการประชุม และก�ำหนดการทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว
ชสอ. ขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผูแ้ ทนเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 ในครัง้ นี้
ด้วย และขอเรียนชีแ้ จงรายละเอียดเพิม่ เติมดังนี้
1. การตัง้ ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อให้การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกไปเข้าประชุมใหญ่
เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ และข้อ บัง คับ ของ ชสอ.จึ ง ขอให้ ส หกรณ์ โ ดยมติ ท่ี ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนิ นการ แต่งตัง้ ผูแ้ ทนจากกรรมการด�ำเนิ นการของสหกรณ์ 1 คน เป็ นผูแ้ ทน
สหกรณ์สมาชิ กเข้าประชุมใหญ่ และใช้สิทธิ ต่างๆ ใน ชสอ.
2. การส่งเอกสารประกอบ เพือ่ ใช้เป็ นหลักฐานและข้อมูลในการเตรียมการประชุมใหญ่
ให้เรียบร้อย จึงขอได้โปรดกรอกเอกสารประกอบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือนี้ ส่งไปยัง ชสอ. ทางโทรสาร หรือทาง
ไปรษณีย์ หรือทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์ ก่อนวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 กรณีทส่ี หกรณ์สง่ รายชือ่
ผู้แทนสหกรณ์ สมาชิกมาแล้วมีเหตุท่ตี ้องการเปลีย่ นตัวผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก ขอให้ส่งเอกสารต่าง ๆ
ทีส่ มบูรณ์ดงั กล่าวประกอบด้วย
		 2.1 หนังสือแจ้งการตัง้ ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก ให้สหกรณ์ จดั ท�ำหนังสือแจ้งการตัง้
ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิ ก โดยกรอกข้อความให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน
		 2.2 ใบตอบรับการเข้าประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
		 2.3 แบบส�ำรองห้องพักส�ำหรับผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกต่างจังหวัดเท่านัน้ สหกรณ์ละ
1 ห้อง โดยเข้าพักในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ยกเว้นสหกรณ์ใน จังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
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และสมุทรปราการ ซึ่ง ชสอ. จะจ่ายค่าที่พกั ให้กบั ผูแ้ ทนสหกรณ์ สมาชิ กในจังหวัดดังกล่าว ที่เข้า
ร่วมประชุมใหญ่ สหกรณ์ละ 1,400 บาท โดยจ่ายพร้อมกับค่าพาหนะ
3. ค่าใช้จ่าย
		 3.1 ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิก ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย เกีย่ วกับเอกสาร ค่าอาหาร และค่าทีพ่ กั
		 3.2 ชสอ. จะรับผิ ดชอบค่ าพาหนะตามระยะทาง ตัง้ แต่อ�ำเภอของจังหวัดซึ่ง
เป็ นทีต่ งั ้ ส�ำนักงานของสหกรณ์ ถึงอ�ำเภอของจังหวัด สถานทีป่ ระชุม อ�ำเภอปากกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
(ตามระเบียบของ ชสอ.)
กรณีสหกรณ์ตงั ้ อยู่ต่างจังหวัด เหมาจ่ายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 5.00 บาท
กับอีก 1,000 บาท ตัวอย่าง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ห่างจาก อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
815 กิโลเมตร จะได้รบั ค่าพาหนะ ดังนี้ (815 ก.ม. x 2 เทีย่ ว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 9,150 บาท
กรณีสหกรณ์ ตงั ้ อยู่กรุงเทพฯ เหมาจ่ายตามระยะทางในอัตรากิโลเมตรละ 5.00 บาท
กับอีก 1,000 บาท ตัวอย่าง กรุงเทพฯ ห่างจาก อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 30 กิโลเมตร จะได้รบั ค่า
พาหนะ ดังนี้ (30 ก.ม. x 2 เทีย่ ว x 5.00 บาท) + 1,000 บาท = 1,300 บาท
กรณีสหกรณ์ตงั ้ อยูใ่ นจังหวัดนนทบุรจี ะได้รบั ค่าพาหนะเหมาจ่าย เป็ นเงิน 1,000 บาท
ชสอ. จะจ่ายเงินให้กบั ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิ กในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
วันเสาร์ ที่ 8 มิ ถนุ ายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.
		 3.3 ผูส้ งั เกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิ กเข้าร่วมประชุมฯ ได้สหกรณ์ละไม่เกิน 5 คน
โดยคนแรก ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เกีย่ วกับค่าเอกสาร ค่าอาหาร และของทีร่ ะลึกที่ ชสอ. จัดให้
		 3.4 ผูส้ งั เกตการณ์ จากสหกรณ์สมาชิกส่วนทีเ่ กินจาก 1 คน ผูส้ งั เกตการณ์ หรือ
สหกรณ์สมาชิก จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เป็ นค่าเอกสาร อาหารกลางวัน 1 มือ้ อาหารว่าง 2 มือ้
และของทีร่ ะลึก รวมเป็ นเงินคนละ 1,500 บาท
		 3.5 ผูส้ งั เกตการณ์ หรือสหกรณ์สมาชิก รับผิดชอบค่าพาหนะ และค่าทีพ่ กั เอง
4. องค์ประชุม ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 106 และข้อบังคับของชสอ.
ข้อ 35 ในการประชุมใหญ่ตอ้ งมีผแู้ ทนสหกรณ์สมาชิกมาประชุม ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนผูแ้ ทนสหกรณ์
สมาชิกทังหมด
้
หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ร้อยคนแล้วแต่กรณี จึงจะเป็ นองค์ประชุม
5. ผูส้ งั เกตการณ์ เป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านัน้ ไม่มสี ทิ ธิในการอภิปราย และออกเสียง
ลงคะแนน
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท

(ดร.วีระ วงศ์สวรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สำ�นักผู้บริหาร
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 204, 205, 206, 224, 225
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 สอบถามการส่งโทรสาร 0 2496 1199 กด 0 ติดต่อคุณวุฒิภัทร
e-mail : news@fsct.com

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

1.  แนะนำ�ผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม
2. แจ้งรายนาม คณะกรรมการดำ�เนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
สภาที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด  
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 46

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

1.  ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์
2.  นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์
3.  นายประกิต  ประทุมกาญจน์     

ผู้สอบบัญชี

    นายมนตรี  ช่วยชู  

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
เลขานุการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ
กรรมการดำ�เนินการ

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1.  รองศาสตราจารย์พิเศษ  พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
2.  นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม
3.  ดร.เสกสรรค์  ทองศรี
4.  พลตำ�รวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล
5.  ดร.ธานี  ก่อบุญ
6.  ร้อยตำ�รวจเอก สุวิทย์  มากด้วง
7.  นายวิราช  ป้อมบ้านต้า
8.  นายวินัย  นิยโมสถ    
9.  นายสมชาย  รัตนอารี
10.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา
11.  นายณฐกร  แก้วดี
12.  นายต่อศักดิ  ์ ยุทธรัตน์
13.  นายอุทัย  ศรีเทพ
14.  นายสุรศักดิ์   ชัยชนะ  
15.  นายณสรวง  ก้อนวิมล

9
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ระเบียบวาระที่ 1
ที่ปรึกษา

1. ดร.ก๊ก  ดอนสำ�ราญ
2. พลตำ�รวจเอก นิพจน์  วีระสุนทร
3. พลตำ�รวจโท สมเดช  ขาวขำ�
4. ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล
5. นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช

สภาที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายสิทธิชัย  อึ๊งภากรณ์
พลตำ�รวจโท มงคล  กมลบุตร
นายสมพล  ตันติสันติสม       
ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย
นายชัยยุทธ์  มาศสุพงศ์
นายสุรศักดิ์  ยศปัญญา           
นางสาวอภิญดา  สวารชร             
นายประสุข  ศรีจันทร์
นายสุพล  มหาวรรณ    
นางสาวไพเราะ  ประพิณเลิศ
นายอ่อนจันทร์  อินทมาตย์
นายศิริวัฒน์  อินทรมงคล
นายสุรชาติ  อินแผลง

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. คณะทำ�งานระบบบริหารจัดการ
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     1.   นายอรุณ  ชนะคช
     2.   นายแพทย์สมคิด  สุริยเลิศ
     3.   นายไมตรี  แก้วมงคล  
     4.   นายอดุลย์  ภู่ภัทรางค์
     5.   นายอัมพร  ฉันทรัตน์  
     6.   นายนพดล  วรมานะกุล
     7.   นายพิทักษ์พงษ์  บี้เกตุ         
     8.   ร้อยตำ�รวจเอก ฉลอง  อิ่มมาก
     9.   พลตำ�รวจตรี ภูดิศ  นรสิงห์
   10.   พันตำ�รวจเอก  บรรยง  กองเงิน
   11.   นายประเสริฐ  วิริยะภาพ

6. นายเสนอ  วิสุทธนะ
7. นายปรีชา  ดุลยการัณย์
8. นายโกวิทย์  เกตุงาม
9. นายเกรียงศักดิ์  เนื้อสีจัน

ประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
รองประธานสภาที่ปรึกษา
กรรมการสภาที่ปรึกษาและเลขานุการ
กรรมการสภาที่ปรึกษาและผู้ช่วยเลขานุการ

12.   พลตรี  บรรลือ  อ�่ำบุญ  
13.   พลโท นพดล  แสงพลสิทธิ์
14.   นายวัฒนา  ชูศิลป์กุล
15.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์  วงศ์เกษม
16.   นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต
17.   นายสมคิด  ปัญญาแก้ว
18.   นายวัฒนา  ไตรยราช  
19.   พลตรี ทวีป  ปิยะอรุณ
20.   นายปราการ  เจริญสุรสกล
21.   นายอานันท์  หินแก้ว
22.   พลโท นิธินันท์  ไชยวัฒนพันธุ์

ระเบียบวาระที่ 1
23.   นางสาวสุทธิน  ี แก่นสารี
24.   นายสุรศักดิ์  สัจจะหฤทัย

2. คณะทำ�งานระบบสวัสดิการ

27.   นายศิริ  เพชรคีรี
28.   นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง     
29.   นายสมศักดิ  ์ จักสาน
30.   ว่าที่ ร้อยเอก สกล  พละเสน
31.   นายเจษฎา  หอมจันทร์     
32.   นายสัญชัย  รอบรู้
33.   นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
34.   นายอนุชา  เมฆคง
35.   นางสุมาลี  ยุกตานนท์
36.   นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย
37.   นายตุลา  จันทร์วัฒนเดชากุล
38.   นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์
39.   นายจักรแก้ว  ทะปน

3. คณะทำ�งานระบบพัฒนาบุคลากร

40.   นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์
41.   นายนิพัทธ์  เหลืองดำ�รงค์
42.   นายเทิม  มิตรจิต
43.   นายสรศักดิ์  พุทธรักษา
44.   ดร.ชูชาติ  กาญจนธนชัย  
45.   นางยุภา  สัมฤทธิ์สุขสันติ์         
46.   พันเอก ชนัฐนิวัฒน์  เฟื่องงาม
47.   นายณรงค์  ด้วงปาน
48.   นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์
49.   นายชูชาติ  กิตติคุณ  
50.   นายประถม  ปิ่นพาน
51.   นางกนกกุล  ใช้ไหวพริบ
52.   นายบัญชา  เสมากูล  

66.   นายสมชาย  มาตย์ศรีกลาง
67.   นายวรวิทย์  สุฉันทบุตร  
68.   นายนรงค์  บัวชุม       
69.   นายดิเรก  บำ�เพ็ญ
70.   นายพิชัย  ก้อนนาค   
71.   รองศาสตราจารย์ ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
72.   นายสุรินทร์  ต่อเนื่อง
73.   นายณรงค์  ธีระกุล  
74.   ดร.อัครพล  เดชะพหุล        
75.   นายประจักษ์  พลอยสีสวย      
76.   นางสาวสุนันท์  เงินเมย
77.   นางโชติกา  บุญรังศรี        
78.   นายอนันต์  เกิดโสภา       

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

53.   นายประสิทธิ์  แก้วเรือง         
54.   นายสาคร  รอดขันเมือง            
55.   นายชูวิทย์  ธานี       
56.   นายประยุทธ  แก้วอาษา   
57.   นายสุรพล  สีมา           
58.   นายมานิตย์  พรหมอยู่
59.   นายบัญชา  เกษมสุข
60.   พลตำ�รวจโท ประพันธ์  จันทร์เอม
61.   นายเทียนชัย  พิสิฐธาดา   
62.   นายประสิทธิ์  ชุมศรี
63.   นายวิทยา  ประเทศ     
64.   นายสมบัต  ิ จักรสมศักดิ์
65.   นายนพดล  อินปา    

25.   พันตรี พิจิตร  เลื่อมตา
26.   นายเชษฐา  สยนานนท์
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ระเบียบวาระที่ 1
4. คณะทำ�งานระบบการออม

     79.   นายสมหมาย  มงคลบุตร
     80.   นายสุวิทย์  ฟองโหย
     81.   พันเอก ยุสชนา  ตระกูลเสนาธง
     82.   นายโสภณ  แก่นงาม     
     83.   นายวีระชน  ธิมะสาร
     84.   นายทอง  วิริยะจารุ
     85.   พลตรี  อานนท์  เทพานวล   
     86.   นางอรนุช  วิชานงค์   
     87.   ดร.ยินดี  ชาญณรงค์                
     88.   นายเทียน  ตันติวิริยภาพ          
     89.   นายสหพล  สังข์เมฆ
     90.   นางอาภา  ไหลนานานุกุล
     91.   นายสุรพล  โพธาเจริญ      

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

5. คณะทำ�งานระบบการมีส่วนร่วมเครือข่าย
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105.   นายประภาส  เพ็ชรไทยพงค์
106.   นายนิเวศ  จักร์นารายณ์
107.   นายอุบล  รัตนพันธ์            
108.   นางสุวคนธ์  ผ่านสำ�แดง
109.   นายสุพัฒน์  โพธิสาร
110.   นายทวีศักดิ์  สังวัง     
111.   นายสุรพล  กมุทชาติ    
112.   นางเกศินี  วัฒนา                  
113.   พันตำ�รวจโท ขวัญชัย  คงถวิล      
114.   นายสวรรค์  ต่อติด
115.   นายศรายุทธ  สมศรี
116.   พันตำ�รวจโท ณรงค์กร  ยอดวีระพงศ์
117.   นายวันชัย  แสงดาว

92.   นางอรสา  อินทุยศ  
93.   นายสุรศักดิ  ์ วาดเขียน
94.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
95.   รองศาสตราจารย์ ทพ.สุรินทร์  สูอำ�พัน
96.   นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี
97.   นายชูศักดิ  ์ คำ�ล้น    
98.   นางเสาวนิตย์  นิ่มนวล
99.   นายอดุลย์  หาญชิงชัย     
100.   พันตำ�รวจโท วงศ์หิรัญ  สุริโยพลกุล      
101.   นายสุรินทร์  บัวงาม
102.   นางสิรินทิรา  ชัยบุรินทร์
103.   พันเอก ประหยัด  ก้องกังวาลย์
104.   นางสาวยุพิน  มนตรีดิลก

118.   นายพัฒนา  ปาณาสา
119.   นายวีระ  ศรีตนไชย  
120.   พันตำ�รวจโท หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
121.   นายเอกชัย  เอกหาญกมล           
122.   ดร.จรูญ   ไชยศร
123.   นายทศพล  ตันติวงศ์เจริญ
124.   นายโกศล   จุ้ยมี      
125.   นายวีระ  ทวีสุข         
126.   นายอภิชาต  ครุฑทอง             
127.   นายประเวศ  คำ�หงส์
128.   นายชวลิต  คำ�เพ็ง     
129.   นาวาอากาศเอก วิวัฒน์  การะเกตุ
130.   นายประจักษ์  พลอยสีสวย

ระเบียบวาระที่ 1
6. คณะทำ�งานระบบสินเชื่อ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

131.   นายโชคดี  คลังจันทร์
132.   นายวิทยา  นาคา        
133.   นายลือชัย  ศรีหาคลัง          
134.   ดร.ประมูล  ศรีชนะ
135.   นายนิรันดร์  หงษชาติ   
136.   นายธวัช  จิตรชอบค้า   
137.   เรือเอก เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์      
138.   พันตำ�รวจเอก หญิง ราตรี  มหรรฆวุฒิ
139.   นายสำ�ราญ  กลิ่นหอม
140.   นายสุทัศน์  กองป่า  
141.   นายสงบ  จินะแปง              
142.   ดร. ณรินทร์  ชำ�นาญดู
143.   รองศาสตราจารย์ บพิธ  จารุพันธุ์

7. คณะทำ�งานระบบการลงทุน

157.   นายประเสริฐ  เมืองแก้ว
158.   นายวิชา  จันทร์ดาประดิษฐ์
159.   พันตำ�รวจเอก ประสาท  สันถวะสกุล
160.   ดร.สุพจน์  บุญยืน  
161.   นายวิเศษ  อิ่มรักษา  
162.   พันตำ�รวจเอก นิคม  เอี่ยมสำ�อางค์
163.   นางมณชลีณา  กิตติขจร              
164.   นางวราภรณ์  ธีรวัฒน์              
165.   นางอุดมรัตน์  ดำ�ขำ�
166.   นายเรวัตร  วัฒนพานิช
167.   นายชัยนาม  นันทภาณุวัฒน์         
168.   นายธนพล  กระดานพล
169.   นายสมควร  ทองฤทธิ             
์

170.   นายไพบูลย์  ขวัญดี       
171.   นายวัชรินทร์  ศรีสวย                
172.   ดร.พรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
173.   พลอากาศโท ประเสริฐ  ช่างประเสริฐ
174.   นายประสิทธิ  ์ หงาสูงเนิน
175.   นายคำ�นึง โสตถิอุดม         
176.   นายธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี        
177.   นายวรวิทย์  ปักกาโล           
178.   นาวาเอก วิทยา  สิริบุญโรจน์
179.   นายอนันต์  ยิ้มวิไล       
180.   นายหิรัญชัย  เพ็ชรฤาชา         
181.   นายเกรียงไกร  สุราอามาตย์  
182.   นางวนิดา  ภวภูตานนท์        

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

144.   นางจงรักษ์  ฤทธิ์ประวัติ
145.   นาวาเอก เอนก  ภาคีรักษ์           
146.   นายวิชาญ  ไชยแขวง           
147.   นายวีระ  สายลุน
148.   นายถวิล  หยูด้วง
149.   นางสาวสุมณฑา  ประสงค์ศรี
150.   ร้อยตำ�รวจเอก สุชาติ  บัวกิ่ง
151.   นาวาอากาศโท คุณากร  มั่นคง     
152.   พันเอก ชำ�นาญ  ใจทัน
153.   นางสาวสุณิสา  รองรัตน์
154.   นายอนันต์ศักดิ  ์ ภูพลผัน          
155.   นางไพลิน  กลายกลับ        
156.   ร้อยตรี ปฏิวัต  ิ เปลี่ยนขำ�
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183.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤฒิกิตติ
184.   นายชำ�นาญ  มีมูล          
185.   นายดำ�รงศักดิ์  สืบศรีวิชัย          
186.   นายปัญญา  พละศักดิ์
187.   นายอาเร็น  พรหมน้อย
188.   นายเพชร  นุ่มนิ่ม               
189.   นายฤทธิชัย  ตันติกร                
190.   นายสุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์      
191.   นายอธิวัฒน์  วงศ์ตันติเจริญ
192.   นายสมคิด  อ่อนปรางค์
193.   ว่าที่ ร้อยตรี สุรชัย  ภรณ์ภัทรไพบูลย์
194.   นายสุชาติ  เต็งสุวรรณ
195.   นายสัญญา  รอดทรัพย์             

196.   นายภิรมย์  บุญเจือ       
197.   พลอากาศเอก คะเชนทร์  วิเศษรจนา
198.   นายแพทย์ วิชระ  บถพิบูลย์
199.   รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
200.   นายแพทย์ วิระ  ตติยานุพันธ์วงศ์
201.   นางกิติมา  จิตรีขันธ์       
202.   นางสุนารี  มีทรัพย์        
203.   นายประสิทธิ์  คงเถื่อน       
204.   นายนิกูล  ใบบัว
205.   ดร.วรรณชัย  เหล่าทรัพย์
206.   ว่าที่ร้อยตรี ดัสกร  ชุมปัญญา     
207.   นางวราพร  ดอกเทียน         
208.   นายพีรทัด  อุษณกรกุล         
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เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2561
เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นั้น
ชุมนุมสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ ชสอ.ว. 118/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ส่ง (ร่าง) รายงาน
การประชุมใหญ่ให้ผแู้ ทนสหกรณ์สมาชิกได้พจิ ารณา หากมีค�ำ ทักท้วงให้แจ้งชุมนุมสหกรณ์ ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ลงในหนังสือ
ผลปรากฏว่า เมือ่ พ้นกำ�หนดเวลาดังกล่าวไม่มผี แู้ ทนสหกรณ์สมาชิกทักท้วง จึงถือว่า ผูแ้ ทนสหกรณ์
สมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจำ�ปี 2561
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

17
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

18
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

19
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

20
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

21
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

22
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

23
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

24
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

25
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

26
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

27
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

28
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

29
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

30
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

31
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

32
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

33
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

34
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

35
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

36
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

37
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

38
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

39
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

40
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

41
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

42
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

43
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

44
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

45
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

46
2019

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

47
2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

48
2019

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ
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2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(ชสอ.) ได้ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 - 206 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ชั้น 2
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  นั้น
ชสอ. ได้มหี นังสือที่ ชสอ.ว 30/2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 ส่ง (ร่าง) รายงานการประชุมใหญ่
วิสามัญ   ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2561   ให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้พิจารณา หากมีค�ำทักท้วงให้แจ้ง ชสอ.  
ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงในหนังสือ ปรากฏว่ามีผู้แทนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จ�ำกัด  ขอแก้ไขรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ  ดังนี้
1. หน้า 57 มติที่ประชุม
ข้อความเดิม 1. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ตามที่เสนอด้วยสียง....
แก้ไขเป็น
1. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ตามที่เสนอด้วยเสียง....

ทั้งนี้ ชสอ.ได้พิจารณาแล้ว และได้บันทึกแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

2. หน้า 62  ข้อ 2.4
ข้อความเดิม 2.4 พิจารณาการขอเปิดทางเข้าออกให้น�ำสักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ....
ฯลฯ
1. เห็นชอบหารือนายทะเบียนสหกรณ์  กรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์กลุ่มวิชาชีพ จ�ำนวน 7 กลุ่ม
วิชาชีพ ขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ โดยการทะเบียนภาระจ�ำยอม....
แก้ไขเป็น   2.4 พิจารณาการขอเปิดทางเข้าออกให้สำ� นักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ....
ฯลฯ
1.  เห็นชอบหารือนายทะเบียนสหกรณ์ กรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์กลุ่มวิชาชีพ จ�ำนวน 7 กลุ่ม
วิชาชีพ ขอใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ โดยการจดทะเบียนภาระจ�ำยอม....
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3.1 การรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่
และการออกจากชุมนุมสหกรณ์
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3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 การรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ และการออกจากชุมนุมสหกรณ์

1.  จำ�นวนสมาชิก ณ  31 มีนาคม  2561
             1,093
    เข้าใหม่ระหว่าง 1 เมษายน 2561  – 31 มีนาคม  2562
       8
    ออกระหว่าง 1 เมษายน 2561  –  31 มีนาคม  2562
         8
    จำ�นวนสมาชิก ณ วันที่  31 มีนาคม 2562
                      1,093

สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์
สหกรณ์

2. สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างวันที่  1 เมษายน 2561  –   31 มีนาคม 2562  จำ�นวน  8  สหกรณ์  มีดังนี้
ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์....จำ�กัด

ถือหุ้นครั้งแรก

เลข
ทะเบียน

จังหวัด

วันที่รับ
เข้าเป็นสมาชิก

หุ้น

บาท

พนักงานโคเวสโตรมาบตาพุด

1201

ระยอง

19 เมษายน 2561

150

75,000.-

2

กลุ่มบริษัทสยามเจมส์
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรม
ทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์

1202

กรุงเทพฯ

27 เมษายน 2561

4,000

2,000,000.-

1203

ปราจีนบุรี

28 กันยายน 2561

2

1,000.-

4

ป.พัน 11 รอ.

1204

ลพบุรี

3 มกราคม 2562

10

5,000.-

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1205

นครราชสีมา

31 มกราคม 2562

1,300

650,000.-

6

พนักงานเจวีซีเคนวูด  นครราชสีมา

1206 นครราชสีมา 14 กุมภาพันธ์ 2562

200

100,000.-

7

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

1207

ร้อยเอ็ด

21 กุมภาพันธ์ 2562

168

84,000.-

8

กองบัญชาการกองทัพอากาศ

1208

กรุงเทพฯ

4 มีนาคม 2562

2,510

1,255,000.-

3

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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3.  สมาชิกออกระหว่างวันที  ่ 1 เมษายน 2561   –  31 มีนาคม  2562  จ�ำนวน  8 สหกรณ์   มีดังนี้
เลข
ทะเบียน
766

วันที่รับเข้าเป็น
สมาชิก
23 พฤศจิกายน 2544

วันที่ออก

เหตุที่ออก

1 เมษายน 2561

374

13 มิถุนายน 2529

26 เมษายน 2561

673

2 ธันวาคม 2542

1004

6 มิถุนายน 2554

616

11 กันยายน 2539

24 พฤษภาคม
2561
24 พฤษภาคม
2561
7 มิถุนายน 2561

บริษัทไม้อัดไทย

630

16 พฤษภาคม 2540

7

นวมินทร์

565

5 มกราคม 2538

12 กรกฎาคม
2561
6 กันยายน 2561

8

ครูเอกชนจังหวัดชลบุรี

1054

2 มกราคม 2556

10 มกราคม 2562

เมื่อสหกรณ์สมาชิก
ต้องเลิก
เมื่อสหกรณ์สมาชิก
ต้องเลิก
เมื่อสหกรณ์สมาชิก
ต้องเลิก
นโยบายคณะ
กรรมการดำ�เนินการ
เปลี่ยนประเภทเป็น
สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน
นำ�เงินค่าหุ้นใช้ในการ
ดำ�เนินกิจการ
นำ�เงินค่าหุ้นชำ�ระ
เงินกู้
นำ�เงินค่าหุ้นใช้ในการ
ดำ�เนินกิจการ

ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์.......จำ�กัด

1

ทีทีแอนด์ที

2

5

พนักงานโรงงานทอผ้า
กรุงเทพ
พนักงานแลมป์ตัน  ไลทติ้ง
เทคโนโลยี
บริษัท รัตนบดินทร์  และ
บริษัทในเครือ
ชุมชนบ้านนาจอก

6

3
4

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
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3

เรื่องเพื่อทราบ

3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2561

เรียน ที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ได้เลือกตั้ง ดร.วันทนา
บ่อโพธิ์ นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ และนายประกิต ประทุมกาญจน์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งข้าพเจ้า
และคณะได้ท�ำการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำ
ทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น ข้าพเจ้าและคณะจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการ และมติที่
ประชุมใหญ่
1.2 เพือ่ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของเอกสารประกอบด้านการบริหารการเงิน เงินทุน สินเชือ่ และ
ธุรกิจเสริม
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

2. ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานบัญชี ทะเบียนการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สิน
2.2 ตรวจสอบหลักฐาน และความถูกต้องในการด�ำเนินธุรกิจ ด้านเงินทุน บริหารเงินสินเชื่อ
ด้านธุรกิจเสริม
2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้เงินตามแผนงบประมาณประจ�ำปี
2.4 ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

3. ผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ควรแก้ไข
		 3.1 ผลการด�ำเนินงาน
		 ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก ต้นปี 1,093 สหกรณ์ ระหว่างปีมีสหกรณ์สมาชิกเพิ่มขึ้น 8 สหกรณ์
มีสหกรณ์สมาชิกออก 8 สหกรณ์ จ�ำนวนสหกรณ์สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 1,093 สหกรณ์
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การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

		 การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการได้มีการ
อนุมัติถูกต้องตรงตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
		 ชสอ. มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 133,289,145,404.31 บาท แบ่งเป็น
			 (1) สินทรัพย์หมุนเวียน
36,452,933,548.31 บาท
			 (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
96,836,211,856.00 บาท
		 มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 100,190,177,529.77 บาท แบ่งเป็น
			 (1) หนี้สินหมุนเวียน
100,188,158,529.77 บาท
			 (2) หนี้สินไม่หมุนเวียน
2,019,000.00 บาท
		 มีทุนรวมทั้งสิ้น 33,098,967,874.54 บาท แบ่งเป็น
			 (1) ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 500.00 บาท) จ�ำนวนทั้งสิ้น 27,557,090,500.00 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,538,921,000.00 บาท หรือร้อยละ 14.73
			 (2) ทุนส�ำรอง 2,098,761,684.20 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 234,831,822.59 บาท หรือ
ร้อยละ 12.60
			 (3) ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
628,972,860.26 บาท
			 (4) ก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
1,101,223,272.06 บาท
			 (5) ก�ำไรประจ�ำปี
1,712,919,558.02 บาท
		 มีรายได้ทั้งสิ้น 5,057,237,681.81 บาท ได้แก่
			 (1) รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 5,051,711,362.42 บาท
			 (2) รายได้อื่น ๆ
5,526,319.39 บาท
		 มีคา่ ใช้จา่ ยทั้งสิ้น 3,344,318,123.79 บาท ได้แก่
			 (1) รายจ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
3,181,690,475.05 บาท
			 (2) รายจ่ายในการด�ำเนินงาน
162,627,648.74 บาท
		 มีก�ำไรสุทธิ 1,712,919,558.02 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 100,620,374.58 บาท หรือร้อยละ 6.24
		
การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ตามกฎกระทรวงฯ ได้ก�ำหนดให้สหกรณ์ด�ำรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝาก แต่ไม่เกินร้อยละ 20 รายละเอียดดังนี้
เดือนเมษายน 2561 ร้อยละ3.86
เดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 3.10
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เดือนกรกฎาคม 2561 ร้อยละ 3.13
เดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 3.35
เดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 3.67
เดือนตุลาคม
2561 ร้อยละ 3.14
เดือนพฤศจิกายน 2561 ร้อยละ 3.08
เดือนธันวาคม 2561 ร้อยละ 3.48
เดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 3.37
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 3.66
เดือนมีนาคม
2562 ร้อยละ 3.92
		 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 ชสอ. อาจมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากค�ำพิพากษาจากการที่ ชสอ. บอกเลิกสัญญากับบริษัท ทีโอที
จ�ำกัด (มหาชน) และการที่ ชสอ. ไม่อนุมตั จิ า่ ยเงินค่างวดงานและไม่ตรวจรับงานตามสัญญาจ้างออกแบบ
พัฒนา และติดตั้งโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ เป็นเหตุให้บริษัท
เมโทรซิสเต็มส์ฯ บอกเลิกสัญญาและยื่นฟ้องต่อศาลให้ ชสอ. ช�ำระค่าเสียหาย โดย ชสอ. ก็ได้ยื่นฟ้อง
บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ฯ ให้ช�ำระค่าเสียหาย เช่นกันโดยคดีระหว่าง ชสอ. และบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ
ทั้งสองส�ำนวน ศาลสั่งรวมการพิจารณาพร้อมกัน ค�ำพากษามีดังนี้
			(1) คดีหมายเลขแดงที่ ผบ 583/2562 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลจังหวัดนนทบุรี
มีค�ำพิพากษาให้ ชสอ. ช�ำระเงิน 1,702,545.78 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จ�ำเลยใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์
โดยก�ำหนดค่าทนายความ 40,000.00 บาท ค�ำขออื่นให้ยกไป
			(2) คดีหมายเลขแดงที่ พ 680,681/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ศาลจังหวัดนนทบุรี
มีค�ำพิพากษาให้ ชสอ. ช�ำระเงิน 97,457,299.50 บาท ให้แก่บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ฯ พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560) จนกว่าจะ
ช�ำระเสร็จ และให้จ�ำเลยคืนตั๋วสัญญาใช้เงินเลขที่ 002654/2558 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และ
หัวโทรศัพท์ระบบไอ พี โฟน จ�ำนวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์เครือข่ายให้แก่บริษัท เมโทร ซิสเต็มส์ฯ หาก
คืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน เป็นเงิน 14,290,000.00 บาท และ 186,784.00 บาท ตามล�ำดับ และให้ ชสอ.
ใช้คา่ ฤชาธรรมเนียมทัง้ สองส�ำนวนแทนบริษทั เมโทร ซิสเต็มส์ฯ โดยก�ำหนดค่าทนายความทัง้ สองส�ำนวน
รวม 100,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายในคดีทั้งสองส�ำนวนรวม 50,000.00 บาท
		 คดีที่กล่าวข้างต้น ชสอ. ไม่เห็นด้วยกับค�ำพิพากษาดังกล่าว จึงได้เตรียมการยื่นอุทธรณ์
ค�ำพิพากษาต่อไป และ ชสอ. คาดว่าจะชนะคดีในชัน้ อุทธรณ์ทงั้ สองคดี จึงมิได้บนั ทึกประมาณการหนีส้ นิ 77
ที่อาจเกิดขึ้นจากผลของคดีดังกล่าว
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การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

		
คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ เสนอว่า ในชั้นอุทธรณ์ค�ำพิพากษานั้น ควรมีการปรึกษา หารือ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก ชสอ. เพื่อให้การด�ำเนินการในชั้นอุทธรณ์เป็นไปด้วยความรอบคอบ
ตรงประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยไว้ ท�ำให้ ชสอ. ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ได้
		 3.2 ด้านบัญชี
		 ชสอ. บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง มีการบันทึกบัญชีตามหลักฐาน ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการ
จัดท�ำงบทดลองประจ�ำเดือนทุกเดือน
		 ชสอ. มีการบันทึกบัญชี รายละเอียดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ถูกต้อง
เรียบร้อย
		 เงินลงทุนระยะสั้น/ระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน ส�ำหรับเงินลงทุนระยะสัน้ /ระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทอี่ ยูใ่ นความต้องการ
ของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรมและรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก�ำไร(ขาดทุน)จากเงิน
ลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
		 ชสอ. ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
		 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ชสอ. บันทึกบัญชี-เงินลงทุนหุน้ สามัญ บริษทั เวบแคช จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน
3,500,000.00 บาท และตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหุ้นสามัญ บริษัท เวบแคช จ�ำกัด จ�ำนวนเงิน
3,500,000.00 บาท เนื่องจาก บริษัท เวบแคช จ�ำกัด ได้หยุดด�ำเนินการและอยู่ในระหว่างจดทะเบียน
เลิกบริษัทและช�ำระบัญชี จากการตรวจสอบรายงานสรุปการลงทุน พบว่า
		 ชสอ. โดยคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 35 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้รว่ มลงทุนในบริษทั เวบแคช จ�ำกัด
ในสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 8,460,607.33 บาท โดยแบ่งช�ำระเป็น
5 งวด ๆ ละ 1 ปีและได้ช�ำระค่าหุ้นแล้วจ�ำนวน 2 งวด เป็นจ�ำนวนเงิน 3,500,000.00 บาท ส่วนที่เหลือ
3 งวด เป็นจ�ำนวนเงิน 4,830,000.00 บาท ท�ำเป็นกรรมการกู้เงินบริษัทมาจ่ายค่าหุ้นโดยชสอ.จะจ่าย
ดอกเบี้ยให้
		 ชสอ. โดยคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 40 มีมติไม่ร่วมทุนกับบริษัท เวบแคช จ�ำกัด เนื่องจาก
ประสบภาวะขาดทุนสะสมเป็นเงิน 5,961,943.15 บาท ด�ำเนินการขั้นตอนการเลิกบริษัทฯ
		 ชสอ. โดยคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 43 มีมติอนุมตั เิ งินลงทุนค่าหุน้ ทีค่ า้ งช�ำระ เป็นจ�ำนวน
เงิน 1,689,339.02 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินการเลิกบริษัท ดังนี้
			(1) ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของบริษัทแพคเน็ท อินเตอร์เน็ต (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นเงิน
44,914.00 บาท (ตามค�ำพิพากษาของศาลแขวงนนทบุรี วันที่ 23 เมษายน 2558 จะต้องช�ำระให้เสร็จ
78 สิ้นภายในวันที่ 23 กันยายน 2558)
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

			(2)		 เงินชดเชยค่าบริการแฟรนไชส์คืนให้แก่ตัวแทนที่ซื้อบริการไป แต่ใช้บริการไม่ครบ 5 ปี
รวม 36 ราย เป็นเงิน 726,600.- บาท
			(3) เงินรอจ่ายคืนสหกรณ์ทไี่ ด้น�ำเงินเข้าบัญชีไว้เพือ่ รอตัดช�ำระค่าบริการ ประมาณ 662,825.02 บาท
			(4)		 เงินรอจ่ายคืนค่าเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมและค่าด�ำเนินการ ประมาณ 255,000.- บาท
		 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอว่าค่าใช้จ่ายในการเลิกบริษัท เวบแคช จ�ำกัด ควรบันทึกเป็นเงิน
ลงทุนในบริษทั เวบแคช จ�ำกัด ท�ำให้จ�ำนวนเงินที่ ชสอ. จ่ายเท่ากับ 5,189,339.02 บาท (3,500,000.00 +
1,689,339.02) และตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเท่ากับเงินลงทุนทัง้ จ�ำนวน คือ 5,189,339.02 บาท และควร
ตรวจสอบงบการเงินของบริษทั เวบแคช จ�ำกัด ว่ามีการบริหารงาน การบันทึกรายรับ รายจ่าย เหมาะสม
ถูกต้องหรือไม่
		 3.3 ด้านการเงิน
		 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 179,121.00 บาท ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงินสด เก็บได้ไม่เกินวันละ 200,000.00 บาท
		 การใช้จา่ ยเงินต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายทีป่ ระชุมใหญ่ก�ำหนดไว้ /ยกเว้น
การใช้จา่ ยเงินในโครงการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการด�ำเนินการ ทีป่ รึกษา
และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ประจ�ำปี 2561 ไม่เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดไว้
ตามแผนงานและงบประมาณ ปี 2561 ชสอ. ได้ขออนุมัติงบประมาณโครงการนี้ในที่ประชุมโดยมีราย
ละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการ คือ กรรมการด�ำเนินการ 15 คน ที่ปรึกษา 9 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน
เจ้าหน้าที่ 2 คน รวมงบประมาณที่ขออนุมัติ จ�ำนวน 2,370,000.00 บาท ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ได้มีมติให้สภาที่ปรึกษาร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการ
นี้ สรุปค่าใช้จ่ายโครงการฯ และจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
		 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ มีผู้เข้าร่วมเดินทาง รวมทั้งสิ้น 39 คน ประกอบด้วย
			(1)		 กรรมการด�ำเนินการ 9 คน
			(2)		 ที่ปรึกษา		
7 คน
			(3)		 ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน
			(4)		 สภาที่ปรึกษา
12 คน
			(5)		 เจ้าหน้าที่		
2 คน
			(6)		 ผู้ติดตามคณะ		
7 คน
		 รายจ่ายศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศของคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา
และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ประจ�ำปี 2561 รวมทั้งสิ้น 2,653,826.61 บาท ประกอบด้วย
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การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

			(1) ค่าจ้างจัดบริการเดินทาง บ.พีพีพี เวิลด์ ทัวร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 39 คน ๆ ละ 67,000.00 บาท
เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,613,000.00 บาท (ท�ำสัญญากับ บ.พีพีพี เวิลด์ ทัวร์ จ�ำกัด จ�ำนวน 38 คน ๆ ละ
67,000.00 บาท จ�ำนวนเงิน 2,546,000.00 บาท)
			(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 40,826.61 บาท
		 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 คณะผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่า การเดินทางไปศึกษาดูงานฯ เป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่
เกีย่ วข้อง การมีผตู้ ดิ ตามร่วมเดินทางจ�ำนวน 7 คน ไม่เหมาะสมถึงแม้ผตู้ ดิ ตามจะจ่ายค่าใช้จา่ ยเดินทางเอง
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น ชสอ. ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อผู้ร่วมเดินทางในโครงการฯ ทั้งหมด
ในส่วนสภาที่ปรึกษาที่ร่วมเดินทางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ จ�ำนวน 12 คน คณะผู้ตรวจฯ
ได้ตรวจสอบระเบียบ ชสอ. ว่าด้วยสภาที่ปรึกษา พ.ศ.2560 ข้อ 12 “คณะกรรมการด�ำเนินการ
อาจพิจารณาให้ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา ผู้ช่วยเลขานุการสภา ไปอบรมสัมมนา
และหรือไปดูงานต่างประเทศกับคณะกรรมการด�ำเนินการได้ปลี ะ 1 ครัง้ ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการ
เห็นสมควร” ดังนัน้ สภาทีป่ รึกษาทีม่ สี ทิ ธิเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ นี้ ต้องเป็นประธานสภา รองประธานสภา
เลขานุการสภา ผู้ช่วยเลขานุการสภา และมีสิทธิได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ
เสนอให้มกี ารตรวจสอบเพิม่ เติมเกีย่ วกับผูเ้ ข้าร่วมเดินทางโครงการศึกษาดูงานฯ ว่าใครมีสทิ ธิและใครไม่มี
สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบรวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการด้วย
		 3.4 ด้านเงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินกู้
		 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ชสอ. มีเงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินกู้ ดังนี้
			(1)		 เงินรับฝากประจ�ำ	 จ�ำนวนเงิน
79,240,285,119.08 บาท
			(2)		 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
จ�ำนวนเงิน
9,266,732,709.43 บาท
			(3)		 เงินกู้ระยะสั้น		
จ�ำนวนเงิน
11,050,000,000.00 บาท
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 ณ วันสิ้นปี ชสอ. มีเงินรับฝาก จ�ำนวน 79,240,285,119.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.45 ของ
หนีส้ นิ และทุน หากสหกรณ์สมาชิกขาดความเชือ่ มัน่ แล้วถอนเงินฝาก ชสอ. จะประสบปัญหาในการบริหารงาน
คณะผูต้ รวจสอบกิจการฯ เสนอว่า เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั สหกรณ์สมาชิก ฝ่ายจัดการต้องด�ำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ได้เสนอไว้ต่อที่ประชุมใหญ่
		 3.5 ด้านเงินให้กู้
			ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ชสอ.ให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก
			(1)		 เงินให้กู้ระยะสั้น
จ�ำนวนเงิน
30,145,852,306.50 บาท
จ�ำนวนเงิน
65,448,838,609.45 บาท
80 			(2)		 เงินให้กู้ระยะยาว
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

			ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้แก่สมาชิก จ�ำนวน 3,670,966,160.80 บาท/
ต�่ำกว่างบประมาณรายได้ที่ก�ำหนดไว้ จ�ำนวน 162,533,839.20 บาท หรือร้อยละ 4.24
		 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 จากการตรวจสอบพบว่ามีการจ่ายเงินกูส้ หกรณ์สมาชิกทีม่ อี ตั ราหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้สงู กว่า
เกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการมีมติก�ำหนดไว้ และยังพบว่ามีสหกรณ์สมาชิกใช้เอกสารหนังสือเห็นชอบวงเงินกูย้ มื
ประจ�ำปีไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการอนุมัติเงินกู้ยังมีการใช้มติเวียนด้วย คณะกรรมการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ฯ มีความเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการพิจารณาเงินกู้ โดยให้คณะกรรมการพิจาณา
เงินกู้ร่วมกันพิจารณาลงมติทุกครั้ง รวมทั้งเอกสารต้องเป็นปัจจุบันเพราะถือเป็นส่วนสาระส�ำคัญและ
ควรพิจารณาจ่ายเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมาชิกที่ปฏิบัติตามระเบียบถูกต้องให้มากขึ้นอย่างน้อยควรเท่ากับ
งบประมาณรายได้ที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการท�ำงาน
โดยรวมการปฏิบัติในการให้กู้ยืมเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นหนี้ การค�้ำประกัน หลักประกัน และเอกสารประกอบ ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์
		 3.6 ด้านเงินลงทุน
		 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ชสอ. มีเงินลงทุน ดังนี้
			(1) เงินลงทุนระยะสั้น จ�ำนวน 4,039,072,632.24 บาท แบ่งเป็น
					 - เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวม 3,131,072,632.24 บาท
					 - เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวม 908,000,000.00 บาท
			(2) เงินลงทุนระยะยาว จ�ำนวน 30,968,611,558.89 บาท แบ่งเป็น
					 - เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวม 28,292,898,240.36 บาท
					 - เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวม 2,675,713,318.53 บาท
		 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ พบว่า เงินลงทุนระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาดมีการ
ลงทุนในหลักทรัพย์มีการลงทุนประเภทหุ้นสามัญในตลาดหุ้น คณะผู้ตรวจสอบมีความเห็นว่า การลงทุน
ตามมาตรา 62(3) “ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ” การซื้อหลักทรัพย์ตามมาตรานี้ควรเป็น
การซื้อในตลาดแรก การซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นควรเป็นการลงทุนตามมาตรา 62(7) ซึ่งจะมีประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติก�ำหนดรายละเอียดของการลงทุนไว้ชัดเจน ด้วยการให้สหกรณ์
ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน (บลจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้น
ที่ลงทุนนั้นจะต้องเป็นหุ้นของบลจ.ที่ถูกจัดอันดับอยู่ในระดับไม่ต�่ำกว่าเอลบ และต้องเป็นหุ้นที่มีการ
ค�้ำประกัน คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ เสนอว่าควรขายหุ้นสามัญที่มีอยู่เมื่อราคาเหมาะสมและหยุด
81
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		 การลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติเรื่องข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และไม่มีการลงทุน
ในสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูง
		 3.7 ค่าใช้จา่ ย
		 ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ชสอ. ได้จา่ ยเป็นไปตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ มีเอกสารหลักฐานประกอบ
รายงานครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ ในปีบัญชี 2561 ชสอ. ได้มีประมาณการราย
จ่ายๆ ไว้ทั้งสิ้น 191,580,000.00 บาท ใช้จริงไปรวมทั้งสิ้น 161,990,078.06 บาท ต�่ำกว่าประมาณการ
รายจ่าย 29,589,921.94 บาท
		 ค่าใช้จา่ ยด้านการบริหารแต่ละหมวดส่วนใหญ่มกี ารใช้จา่ ยอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ เว้นแต่
11 รายการดังต่อไปนี้ ที่มีการใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ
งบประมาณ
จ่ายจริง
เกิน
ปีบัญชี 2561 ปีบัญชี 2561 ประมาณการ
ลำ�ดับ
รายการ
บาท
บาท
บาท
1. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ
783,000.00
811,500.00
(28,500.00)
ดำ�เนินการ ที่ปรึกษา
และผู้ตรวจสอบกิจการ
2.

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

3
4
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5
6.
7
8.
9.
10.
11.

ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยงสำ�หรับ
ผูไ้ ปปฏิบตั หิ น้าทีท่ ่ี ชสอ. มอบหมาย
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
ค่าบริหารดูแล ต้นไม้ ตกแต่ง และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ค่าวัสดุของใช้ส�ำ นักงาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
การดำ�เนินการสัมมนา
การสนับสนุนวิทยากรไปให้
การศึกษาอบรมแก่ สอ.
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่น
การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

2,000,000.00

2,004,688.00

(4,688.00)

35,000.00
630,000.00

35,254.00
646,923.14

(254.00)
(16,923.14)

900,000.00
2,500,000.00
40,000.00
220,000.00
600,000.00

1,157,936.93
2,616,221.39
46,538.90
221,451.63
836,872.00

(257,936.93)
(116,221.39)
(6,538.90)
(1,451.63)
(236,872.00)

500,000.00

573,308.07

(73,308.07)

9,862,000.00 10,009,013.82

(147,013.82)
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		 ซึง่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สามารถถัวจ่ายได้ทกุ หมวด เนือ่ งจากทีป่ ระชุมใหญ่ได้มมี ติอนุมตั ิ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจถัวจ่ายได้ทุกประเภท ยกเว้นหมวดค่าครุภัณฑ์
4. ติดตามแก้ไขปรับปรุง
		 4.1 ตรวจสอบการจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ.
		 ความเดิม มติที่ประชุมใหญ่ ชสอ. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 อนุมัติงบลงทุนค่าท�ำศูนย์
คอมพิวเตอร์ ชสอ. พร้อมอุปกรณ์ จ�ำนวน 120 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 4 ปี (ปี 2560-ปี 2563)
		 ต่อมาคณะกรรมการ ชสอ. ชุดที่ 46 วันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้มีมติให้บริษัท เกษมดีซายน์
แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด เป็นผู้ออกแบบ/เขียนแบบ อาคารศูนย์คอมพิเตอร์ ชสอ. ในวงเงิน
2,200,000.00 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
		 สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 โครงการจั ด ท�ำศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ชสอ. พร้ อ มอุ ป กรณ์ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ท�ำ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ. เพือ่ รองรับในโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ส�ำหรับสหกรณ์สมาชิก ซึง่ ในขณะนี้
ได้มีการยกเลิกสัญญา และมีค�ำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ ชสอ. เป็นผู้จ่ายค่าเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการ
ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ชะลอโครงการซึ่งปรากฎในรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์
2562 และหนังสือถึงคณะกรรมการด�ำเนินการเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2562 ว่าให้ระงับการด�ำเนินการใดๆ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างอาคารศูนย์กลางสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. ไว้ก่อน จนกว่า
ข้อพิพาทระหว่าง ชสอ.-เมโทร จะถึงที่สุด
		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สมหมาย สราญจิตร์
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เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

		

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ว่าด้วยวิธกี ารรับสมัครและเลือกตัง้
ประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ ของชุมนุมสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 11 กำ�หนดว่า “ให้ที่ประชุม
ใหญ่เสนอชื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หนึ่งคน
และกรรมการอื่น (หมายถึง กรรมการการเลือกตั้ง) อีกไม่น้อยกว่าสิบหกคน แต่ไม่เกินยี่สิบสี่คน เพื่อ
ดำ�เนินการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการในการประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งจะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ในการประชุมใหญ่คราวเดียวกันนั้นมิได้
ข้อ 4 วรรคเจ็ดกำ�หนดว่า “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
ที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง”
วรรคแปด “กรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่ได้
รับการเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง”
ข้อ 12 กำ�หนดว่า “ให้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้กรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) กรรมการตรวจรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่าห้าคน เพือ่ ตรวจสอบรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิ์
เลือกตั้งและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
(2) กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง จำ�นวนไม่น้อยกว่าสามคน เพื่อควบคุมตรวจสอบความ
เรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง และจำ�นวนบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้ง
(3) กรรมการตรวจนับคะแนนจำ�นวนไม่น้อยกว่าหกคน เพื่อตรวจนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้ง”
ข้อ 36 กำ�หนดว่า “ชุมนุมสหกรณ์อาจนำ�เครือ่ งลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการได้ โดยให้เป็นไปตาม
วิธกี ารใช้เครือ่ งลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตามทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนด”
ตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 64/1 กำ�หนด ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำ หนด และไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามข้อ 39 โดยอนุโลม แล้วนำ�เสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
โดยวิธลี งคะแนนลับ และให้ผไู้ ด้รบั เลือกตัง้ ทีม่ คี ะแนนสูงสุดตามลำ�ดับจำ�นวนสามคนเป็นผูต้ รวจสอบกิจการ
และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำ�ดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำ�รองจำ�นวนไม่เกินสามคน
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สรุปขั้นตอนการด�ำเนินการเลือกตั้ง
เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

การประชุมเตรียมการเลือกตั้ง		
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ประธานในที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน
กรรมการการเลือกตั้ง 16 - 24 คน
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และกรรมการการเลือกตั้ง
24 คน ประชุมที่ห้องประชุมเล็ก ซึ่งจัดไว้สำ�หรับประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งฯ
และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณามอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้
1. กรรมการตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง จำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน
2. กรรมการควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการตรวจนับคะแนน
จำ�นวนไม่น้อยกว่า 6 คน

ชี้แจงขั้นตอนการดำ�เนินการเลือกตัง้

ประธานกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงที่ประชุมใหญ่ทราบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำ�เนินการเลือกตั้ง โดยใช้เครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการการเลือกตั้งเข้าประจำ�จุดที่รับผิดชอบ

การแนะนำ�ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และให้ผู้สมัครแสดงตน แนะนำ�ตนเอง และเสนอวิสัยทัศน์
ในการบริหาร ชุมนุมสหกรณ์ โดยสรุปต่อที่ประชุมใหญ่

ลงคะแนนเลือกตั้ง

ตรวจนับคะแนน
ประกาศผล		

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกแสดงหลักฐานให้กรรมการตรวจรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเข้าคูหา เพื่อกดปุ่มลงคะแนน
เลือกตั้ง โดยใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
ประธานกรรมการ			
เลือกได้ไม่เกิน 1 คน
กรรมการดำ�เนินการ ในเขตพื้นที		่
เลือกได้ไม่เกิน 8 คน
กรรมการดำ�เนินการ นอกเขตพื้นที่
เลือกได้ไม่เกิน 1 คน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เลือกได้ไม่เกิน 3 คน
- หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กดปุ่มไม่ประสงค์ลงคะแนน
- เรียบร้อยแล้วกดปุ่มยืนยัน
เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนกรรมการการเลือกตั้ง
ดำ�เนินการตรวจนับคะแนน สรุปผลคะแนน
มอบให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง
ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
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4.2 เลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ�เนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 38 คณะกรรมการด�ำเนินการ ก�ำหนดว่า “ให้ชุมนุมสหกรณ์
มีคณะกรรมการด�ำเนินการจ�ำนวนสิบเจ็ดคนประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ด�ำเนินการอื่นอีกสิบหกคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
กรรมการด�ำเนินการตามวรรคแรก ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่สมัคร
ในนามเขตพื้นที่จ�ำนวนเขตพื้นที่ละหนึ่งคน รวมแปดคน และที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกที่ไม่ได้สมัครในนามเขตพื้นที่อีกแปดคน
วิธีการรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการชุมนุมสหกรณ์และการก�ำหนดรายละเอียด
เขตพื้นที่ให้เป็นไปตามที่กำ� หนดไว้ในระเบียบของชุมนุมสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเลือกในระหว่างกันเองขึ้นเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือ
หลายคน เลขานุการหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการด�ำเนินการ  แล้วแจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบ”
ข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 40 วรรค 3 ก�ำหนดไว้ว่า   “ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการ
ด�ำเนินการแทนต�ำแหน่งที่ว่างให้กรรมการด�ำเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ
อยู่ของผู้ที่ตนแทน”
กรรมการด�ำเนินการ ปี 2561 ที่ออกจากต�ำแหน่ง มีจ�ำนวน 9 คน ดังนี้
1. ตามข้อบังคับ ข้อ 41 (1)  ถึงคราวออกตามวาระ จ�ำนวน 8 คน คือ
1.  รองศาสตราจารย์พิเศษ  พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ
2.  นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม
รองประธานกรรมการ
3.  ดร.เสกสรรค์  ทองศรี
รองประธานกรรมการ
4.  ดร.ธานี  ก่อบุญ
รองประธานกรรมการ
5.  ร้อยต�ำรวจเอก สุวิทย์  มากด้วง
รองประธานกรรมการ
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา
กรรมการด�ำเนินการ
7.  นายณฐกร  แก้วดี
กรรมการด�ำเนินการ
8.  นายต่อศักดิ  ์ ยุทธรัตน์
กรรมการด�ำเนินการ
2. ตามข้อบังคับ ข้อ 41 (3)  ลาออกจากต�ำแหน่ง จ�ำนวน  1 คน คือ
     พลต�ำรวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล
รองประธานกรรมการ
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ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2561 ที่ออกจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับ ข้อ 65  มี 3 คน ดังนี้
1.   ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
2.   นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
3.   นายประกิต  ประทุมกาญจน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   จำ� กัด    ได้ประกาศรับสมัครเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562   เมื่อวันที่   21 -  25 เมษายน 2562
มีผู้มาสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 2 คน กรรมการด�ำเนินการในเขตพื้นที่ 14   คน กรรมการ
ด�ำเนินการ นอกเขตพื้นที่ 3  คน (แทนวาระของกรรมการด�ำเนินการคนเดิม ซึ่งมีวาระเหลืออีก 1 ปี)  
และสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 8 คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 2  คน คือ
หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด

1

พลต�ำรวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล

ต�ำรวจแห่งชาติ

2

นายทวีศักดิ  ์ สังวัง

ครูศรีสะเกษ

รายชือ่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการด�ำเนินการในเขตพืน้ ทีร่ วม  14  คน โดยแบ่งเป็นเขตต่างๆ ดังนี้
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด

นายไพบูลย์  แก้วเพทาย

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

2

รองศาสตราจารย์ทนั ตแพทย์ สุรนิ ทร์  สูอำ� พัน โรงพยาบาลทันตกรรมคณแพทย์ศาสตร์มหิดล

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

1

หมายเลข
1

นายชาลี  บุญเรือง

การสื่อสารแห่งประเทศไทย

2

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์  ดีปัญญา

พระจอมเกล้าลาดกระบัง
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3

ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด
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เขตพื้นที่ภาคเหนือ
หมายเลข
1

ชื่อ – นามสกุล
นายสุรพล  กมุทชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด
ครูนครสวรรค์

เขตพื้นที่ภาคใต้
หมายเลข
1

ชื่อ – นามสกุล
นายโชคดี  คลังจันทร์

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด
ครูยะลา

เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด

1

ดร.กมล  ศรีล้อม

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2

นายแพทย์ วิษณุกร  อ่อนประสงค์

สาธารณสุขกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่ภาคกลาง
หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด

1

ผศ.พิพัฒน์  วงศ์เกษม

ครูลพบุรี

2

นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ

สหภาพแรงงานไทยคูราโบ

เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
1

ชื่อ – นามสกุล
นายธงชัย  วิทยานุกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด
สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง

เขตพื้นที่ภาคตะวันตก
หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด

1

นายพิมพ์ลักษณ์  อยู่วัฒนา

สาธารณสุขสมุทรสงคราม

2

นายโกวิท  เกตุงาม

ครูประจวบคีรีขันธ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

หมายเลข
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รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการนอกเขตพื้นที่ รวม  3  คน  คือ
หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด

1

ดร.มะณู  บุญศรีมณีชัย

สาธารณสุขหนองคาย

2

นายธีรชาติ  มีมั่งคั่ง

เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา

3

นายเอนก  นาคดิลก

โรงพยาบาลประสาท

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ รวม 8 คน คือ

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
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ชื่อ – นามสกุล

1

นางสุนารี มีทรัพย์

2

นายทวีศิลป์ ม่วงถึก

3

นางสาววันทนา บ่อโพธิ์

4

นาวาตรี ชัชกิจ ไทยลี่

5

นายประกิต ประทุมกาญจน์

6

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์

7

นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

8

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือก ประธานกรรมการ 1 ต�ำแหน่ง (อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 2 ปี)
กรรมการด�ำเนินการในเขตพื้นที่ 8 ต�ำแหน่ง (อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 2 ปี) กรรมการด�ำเนินการ
นอกเขตพื้นที่ 1 ต�ำแหน่ง (แทนวาระของกรรมการด�ำเนินการคนเดิม ซึ่งมีวาระเหลืออีก 1 ปี) และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 ต�ำแหน่ง (อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 2 ปี)

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.3 อนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)
ประจำ�ปี 2561
(เอกสารประกอบดูจากหนังสือรายงานประจำ�ปี 2561)
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4.4 อนุมัติจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2561
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4.4 อนุมัติจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2561

ชุมนุมสหกรณ์ มีก�ำ ไรสุทธิประจำ�ปี 2561 ทัง้ สิน้ 1,712,919,558.02 บาท คณะกรรมการดำ�เนินการ
ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2561 ดังนี้

ปี 2560

รายการ

ร้อยละ

ร้อยละ

234,828,822.59

14.56

200,816,561.15

11.72

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

75.04 1,335,853,888.08

78.00

(5.30%)
1,209,842,584.23

(5.30%)

(4.00%)

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

จำ�นวนเงิน (บาท)

(4.00%)

102,142,371.02

6.34

90,573,452.59

5.29

30,455,405.60

1.89

32,645,656.20

1.91

5,000,000.00

0.31

23,000,000.00

1.34

10,000,000.00

0.62

10,000,000.00

0.58

10,000,000.00

0.62

10,000,000.00

0.58

10,000,000.00

0.62

10,000,000.00

0.58

1,612,299,183.44 100.00 1,712,919,558.02 100.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1. เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
2. เป็นค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
3. เป็นเงินปันผลตามหุ้น ในอัตราร้อยละ ….. ต่อปี
โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวัน
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ ….. ต่อปี
ของดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้
5. เป็นโบนัสกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2
ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่เมื่อสิ้นปี
7. เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และ
สาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
8. เป็นทุนรับโอนหุ้น ไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนเรือนหุ้น
9. เป็นทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
รวม

จำ�นวนเงิน (บาท)

ปี 2561
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การจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2561 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
0.58%

1.91%

ปี 2561
14.22%

เป็นของสมาชิก 83.29%
เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 14.22%
เป็นของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 1.91%
เป็นผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ 0.58%

83.29%

1.89%

0.62%

ปี 2560

16.11%

เป็นของสมาชิก 81.38%
เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 16.11%
เป็นของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 1.89%
เป็นผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ 0.62%
81.38%

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

รายการ
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1. เป็นของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก (ทุนสำ�รอง ทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผล ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และ
สาธารณประโยชน์ และทุนรับโอนหุ้น)
3. เป็นของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ (โบนัส)
4. เป็นผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ (ทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่)
5. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวม

ปี 2560

จำ�นวนเงิน
บาท

1,311,984,955.25

ปี 2561

ร้อยละ

จำ�นวนเงิน
บาท

ร้อยละ

81.38 1,426,427,340.67

83.29

259,282,822.59

16.11

243,816,561.15

14.22

30,455,405.60

1.89

32,645,656.20

1.91

10,000,000.00

0.62

10,000,000.00

0.58

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

1,612,299,183.44 100.00 1,712,919,558.02 100.00

ระเบียบวาระที่ 4
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4.5 อนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายรับ - รายจ่าย ประจำ�ปี 2562
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4.5 อนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายรับ - รายจ่าย ประจำ�ปี 2562

คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ขอเสนอ
แผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจ�ำปี 2562 ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ชสอ. สหกรณ์
สมาชิก และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 5 (ปีบัญชี 2560 – 2564) ซึ่งเป็นแผนกลยุทธ์ที่ใช้ Balanced
Scorecard เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการในการน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ มาใช้ในการจัดท�ำแผนงาน
ปี 2562   โดยสรุปได้ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
“ชสอ. เป็นผู้น�ำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยสู่ความเป็นสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล
และอุดมการณ์สหกรณ์”
2. พันธกิจ
ชสอ. ได้กำ� หนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนดไว้ โดยมุ่งเน้นการด�ำเนินงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิก ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ขบวนการสหกรณ์ไทย และสังคม ดังนี้
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

พันธกิจที่ 1 : ให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่มีความมั่นคง ทันสมัย และมีความหลากหลาย
แก่ขบวนการสหกรณ์
พันธกิจที่ 2 : ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ ชสอ. และสหกรณ์
ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 3 : พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิชาชีพสหกรณ์
พันธกิจที่ 4 : จัดหาหรือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 5 : ร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในการสร้าง
ความเข้มแข็ง และปกป้องสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์
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3. ค่านิยม

ค่านิยม FSCT
Fairness  Smart work  Customer oriented  Teamwork
สะอาด โปร่งใส  ใส่ใจมืออาชีพ  มุ่งเน้นลูกค้า  ก้าวหน้าไปด้วยกัน

4. ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความมั่นคงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
ออมทรัพย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

5. เป้าประสงค์
5.1  มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning & Growth)
L1   บุคลากรของ ชสอ. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
L2   บุคลากรของ ชสอ. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน
L3 ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ มีระบบโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
ทางการเงิน (Fintech) ของสถาบันการเงินภายนอกได้
L4   ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ มีการน�ำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภายในองค์การ

104
2019

5.2  มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
I1   พัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์
I2   ชสอ. เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพสูง
5.3  มุมมองด้านสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการ (Member)
M1 สหกรณ์สมาชิก ชสอ. มีการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
M2 ชสอ. เป็นองค์การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
5.4  มุมมองด้านการเงิน (Financial)
F1 ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
5.5  มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement)
S1 มีการร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
S2 มีการร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ
6. กลยุทธ์
6.1 กลยุทธ์ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
(1) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ชสอ. ให้สามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สร้างสมรรถนะบุคลากร ชสอ. ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน
(3) จัดหาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. ที่สามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทางการเงินของ
สหกรณ์สมาชิกและสถาบันการเงินภายนอกได้
(4) จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ทสี่ ามารถเชือ่ มโยงกับเทคโนโลยีทางการเงิน
ของ ชสอ. และสถาบันการเงินภายนอกได้
(5) น�ำสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

6.2 กลยุทธ์ด้านกระบวนการภายใน
(1) สร้างศักยภาพของ ชสอ. เพือ่ เตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการ
สหกรณ์
(2) ปรับปรุงโครงสร้างองค์การและภารกิจงานของ ชสอ.
(3) พัฒนาอันดับความน่าเชื่อถือขององค์การ
(4) จัดให้มีระบบธรรมาภิบาลใน ชสอ.
(5) ส่งเสริมให้ ชสอ. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้ง 5
ด้าน (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ)
(6) พัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS Branding ของ ACCU
(7) ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบและข้อบังคับของ ชสอ. ให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

6.3 กลยุทธ์ด้านสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการ
(1) ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์
(2) สร้างสมรรถนะบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญในการด�ำเนินงาน   
ด้านสหกรณ์
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6.4 กลยุทธ์ด้านการเงิน
(1) สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ๆ ให้มคี วามหลากหลาย และสอดคล้อง
กับการจัดกลุ่มผู้ใช้บริการ
(2) ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาในการก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ให้จงู ใจและสามารถแข่งขันในตลาดได้
(3) สร้างพันธมิตร และช่องทางการท�ำธุรกรรมทางการเงินของ ชสอ.
(4) ขยายฐานผู้ใช้บริการ
6.5 กลยุทธ์ด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์
(1) ร่วมมือกับเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์
(2) ร่วมมือกับเครือข่ายสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์
(3) ชสอ. มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

7.  แผนงาน  
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนา
ชสอ. ฉบับที่ 5 (ปีบัญชี 2560 – 2564) ข้างต้น คณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. จึงได้จัดท�ำแผนงาน
ประจ�ำปี 2562 ด้านต่างๆ ไว้ดังนี้
7.1 แผนงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.1.1  โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานที่มีประสิทธิภาพของ ชสอ.
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. เฟส 2
กิจกรรม
(1) พัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. เฟส 2 และทดสอบโปรแกรมระบบงาน
(2) อบรมการใช้โปรแกรมระบบงานให้กับผู้ใช้ และทดสอบการใช้งานจริง
(3) จัดท�ำคู่มือการใช้โปรแกรมระบบงาน
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7.1.2  โครงการจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์
   ตัวชี้วัด
(1) ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์
(2) ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำห้องคอมพิวเตอร์ (Server Room) และสถานที่
ท�ำงานชั้น 4 ชสอ.
กิจกรรม
(1) ด�ำเนินการให้มีการจัดสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์
(2) ด�ำเนินการให้มีการจัดจ้างท�ำห้องคอมพิวเตอร์ (Server Room) และสถานที่
ท�ำงาน ชั้น 4 ชสอ.
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7.1.3  โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จในการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กิจกรรม
(1) ก�ำหนดรายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (TOR)
เสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาอนุมัติ
(2) ด�ำเนินการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
(3) เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมการใช้งานโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
(4) ติดตัง้ โปรแกรมให้กบั สหกรณ์สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมการใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ออมทรัพย์
7.1.4  โครงการพัฒนาสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความส�ำเร็จในการส�ำรวจแนวทางการพัฒนา ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก
(2) ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำข้อมูลสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
(3) รายงานการใช้บริการของสหกรณ์สมาชิกทีท่ ำ� ธุรกรรมกับ ชสอ. เทียบกับส่วนแบ่ง
การตลาดทั้งหมดของระบบสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ทุกไตรมาสแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ตุลาคม 2562 มกราคม 2563 และเมษายน 2563
กิจกรรม
(1) ส�ำรวจแนวทางการพัฒนา ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก
(2) จัดท�ำสถิติข้อมูลด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ประจ�ำปี 2561 เผยแพร่ในวันประชุมใหญ่สามัญ ชสอ. ประจ�ำปี 2562
(3) จัดท�ำรายงานการใช้บริการของสหกรณ์สมาชิกที่ท�ำธุรกรรมกับ ชสอ.
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

7.1.5  โครงการพัฒนาสมรรถนะในท�ำงานของบุคลากร ชสอ.
ตัวชี้วัด
(1) ระดั บ ความส� ำ เร็ จ ในการจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาในส่ ว นของกรรมการด� ำเนิ น การ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
(2) ระดับความส�ำเร็จในการจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ของฝ่ายจัดการในแต่ละต�ำแหน่งงาน
(3) เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ�ำปี ร้อยละ 100
(4) เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหลักสูตร  
ที่ ชสอ. ก�ำหนด ร้อยละ 95 ของเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
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กิจกรรม
(1) อ� ำ นวยการให้ มี ก ารจั ด ท� ำ แผนพั ฒ นาในส่ ว นของกรรมการด� ำ เนิ น การ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
(2) อ�ำนวยการให้มีการจัดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
ของฝ่ายจัดการในแต่ละต�ำแหน่งงาน
(3) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนารายบุคคล ประจ�ำปี
2562
(4) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตาม
หลักสูตรที่ ชสอ. ก�ำหนด

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

7.2 แผนงานด้านกระบวนการภายใน
ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.2.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและภารกิจงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างองค์การและภารกิจงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน
กิจกรรม
(1) จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์การและภารกิจงาน
(2) วิเคราะห์ภารกิจงานและก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังตามโครงสร้างองค์การและ
ภารกิจงานที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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7.2.2 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ. สู่มาตรฐานสถาบันการเงิน
ตัวชี้วัด
รายงานผลการเฝ้าระวังปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิตของ ชสอ.
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ�ำนวยการ ภายในเดือนกันยายน 2562
และเดือนมีนาคม 2563
กิจกรรม
(1) อ�ำนวยการจัดท�ำข้อมูลส่งให้บริษทั ทริสเรทติง้ จ�ำกัด เพือ่ ทบทวนผลการจัดอันดับ
เครดิตของ ชสอ.
(2) รายงานผลการทบทวนอันดับเครดิต ชสอ. ต่อคณะกรรมการอ�ำนวยการ
(3) จัดท�ำรายงานการเฝ้าระวังปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดอันดับเครดิตของ ชสอ.
เสนอคณะกรรมการอ�ำนวยการ
(4) ด�ำเนินการต่ออายุสัญญา
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7.2.3 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานบัญชีสหกรณ์สู่มาตรฐานบัญชีสากล
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จในการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานบัญชีสหกรณ์สู่มาตรฐาน
บัญชีสากล
กิจกรรม
อ�ำนวยการให้มีการศึกษาแนวทางการพัฒนามาตรฐานบัญชีสหกรณ์เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการบัญชีของ TFRS
7.2.4 โครงการพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
(1) ระดับความส�ำเร็จในการศึกษารูปแบบกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ
ขบวนการสหกรณ์
(2) ระดับความส�ำเร็จในการด�ำเนินการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของ
ขบวนการสหกรณ์
กิจกรรม
(1) อ�ำนวยการให้มีการศึกษารูปแบบกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ
ขบวนการสหกรณ์
(2) น�ำผลการศึกษารูปแบบกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของขบวนการ
สหกรณ์ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ด�ำเนินการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

7.2.5 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการ
แข่งขันสูค่ วามเป็นเลิศด้านบริการและความมัน่ คง (A-one Competitive Choice
for Excellence in Service and Soundness : ACCESS Branding) ของ
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian
Confederation of Credit Unions : ACCU)
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ ACCESS
Branding ของ ACCU
กิจกรรม
(1) อ�ำนวยการให้ ชสอ. เข้ารับการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์ ACCESS
Branding ในสถานที่จริงโดย ACCU พร้อมทั้งจัดท�ำแผนพัฒนาฯ
(2) อ�ำนวยการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน�ำแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ.
ตามเกณฑ์ ACCESS Branding ไปจัดท�ำแผนงาน ชสอ. ประจ�ำปี 2563
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7.2.6 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ชสอ.
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ชสอ.
กิจกรรม
(1) อ�ำนวยการให้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
(2) อ�ำนวยการให้มีการประเมินกิจกรรมควบคุมภายในของ ชสอ.ที่ต้องเฝ้าระวัง
ประจ�ำปี 2562
(3) จัดท�ำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ชสอ. เสนอต่อ
คณะกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล
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7.2.7 โครงการพัฒนา ชสอ. ตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
ชสอ. ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85
กิจกรรม
(1) อ�ำนวยการให้ ชสอ. เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
(2) จัดท�ำรายงานผลการประเมินฯ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา ชสอ. ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เสนอต่อคณะกรรมการที่ก�ำกับดูแล
(3) ประสานงานให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตามแนวทางการพัฒนา ชสอ. ให้เป็น
ไปตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
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7.3 แผนงานด้านสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการ
ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.3.1 โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐาน
   การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จในการส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
กิจกรรม
(1) ประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนให้ ส หกรณ์ ส มาชิ ก มาใช้ บ ริ ก ารศู น ย์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
(2) พัฒนาแนวทางการให้บริการศูนย์พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์
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(3) ติดตามความคืบหน้าในการเสนอเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้การรับรอง
(4) พัฒนาทีมวิทยากรพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง
7.3.2 โครงการบริหารจัดการฝึกอบรม/สัมมนา
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความส�ำเร็จในการส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของบุคลากร
ในสหกรณ์ออมทรัพย์
(2) สหกรณ์สมาชิกมาใช้บริการฝึกอบรม/สัมมนาของ ชสอ. เพิม่ ขึน้ เป็น 356 สหกรณ์
(เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 จากสหกรณ์ที่ใช้บริการ ณ วันสิ้นปีบัญชี 2561 จ�ำนวน  
324 สหกรณ์)
(3) จัดอบรมตามหลักสูตรที่ได้กำ� หนดไว้ตามแผนครบทุกหลักสูตร
กิจกรรม
(1) ส�ำรวจข้อมูลพื้นฐานและส�ำรวจความต้องการของสหกรณ์สมาชิกต่อบริการ
ฝึกอบรม/สัมมนา
(2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา
ของ ชสอ.
(4) ด�ำเนินการจัดอบรม/สัมมนาตามหลักสูตรที่ก�ำหนด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

7.4 แผนงานด้านการเงิน
ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.4.1 โครงการพัฒนา  ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความส�ำเร็จในการด�ำเนินการออกหุ้นกู้
(2) ระดับความส�ำเร็จในการด�ำเนินการกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
กิจกรรม
(1) ก�ำหนดแนวทางในการออกหุ้นกู้ของ ชสอ.       
(2) น�ำข้อเสนอแนวทางในการออกหุ้นกู้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) ปรับปรุงรูปแบบโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินเป็นกองทุน
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน
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7.4.2 โครงการพัฒนาตลาดด้านระดมทุนของ ชสอ.
ตัวชี้วัด
(1) ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท
(2) สหกรณ์สมาชิกถือหุ้นครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ 1,060 สหกรณ์ (ร้อยละ 97
ของสหกรณ์สมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี 2561 จ�ำนวน 1,093 สหกรณ์)
(3) ยอดตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินรับฝากเฉลี่ยต่อเดือน 93,000 ล้านบาท
(4) ส่วนแบ่งการตลาดจ�ำนวนเงินทีส่ หกรณ์สมาชิกลงทุนใน ชสอ. เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 31
เมื่อเทียบกับจ�ำนวนเงินทั้งหมดที่สหกรณ์สมาชิกมีการน�ำไปลงทุนภายนอก
(5) สหกรณ์สมาชิกมาใช้บริการเงินฝากและตัว๋ สัญญาใช้เงินเพิม่ ขึน้ เป็น 525 สหกรณ์
(ร้อยละ 48 ของสหกรณ์สมาชิก ณ วันสิ้นปีบัญชี 2561 จ�ำนวน 1,093 สหกรณ์)
(6) สหกรณ์สมาชิกใช้บริการต่อเนื่อง 347 สหกรณ์ (ร้อยละ 95 ของสหกรณ์ที่ใช้
บริการ ณ วันสิ้นปีบัญชี 2561 จ�ำนวน 365 สหกรณ์)
(7) สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้บริการเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 97 สหกรณ์
(8) ระดับความพึงพอใจของสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี
กิจกรรม
(1) จัดท�ำสัดส่วนข้อมูลผู้ใช้บริการ ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย และก�ำหนดกลยุทธ์          
ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
(2) สร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม
(3) ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยให้จูงใจ และสามารถแข่งขันในตลาดได้
(4) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
(5) ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดท�ำช่องทางตรวจสอบข้อมูล
การท�ำธุรกรรมกับ ชสอ. ทางออนไลน์ให้กับผู้ใช้บริการ
(6) รณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ
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7.4.3 โครงการขยายตลาดด้านเงินกู้ของ ชสอ.
ตัวชี้วัด
(1) รายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริการเงินกู้ จ�ำนวน 4,225.35 ล้านบาท
(2) ยอดเงินให้กู้คงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน 102,000 ล้านบาท
(3) ส่วนแบ่งการตลาดจ�ำนวนเงินทีส่ หกรณ์สมาชิกกูจ้ าก ชสอ. เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ  22
เมื่อเทียบกับจ�ำนวนเงินทั้งหมดที่สหกรณ์สมาชิกไปกู้จากภายนอก
(4) สหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ ชสอ. เพิ่มขึ้นเป็น 262 สหกรณ์ (ร้อยละ 50 ของสหกรณ์
ที่ใช้บริการเงินกู้ทั้งระบบ จ�ำนวน 523 สหกรณ์)
(5) สหกรณ์ใช้บริการต่อเนื่อง 271 สหกรณ์ (ร้อยละ 95 ของสหกรณ์ที่ใช้บริการ          
ณ วันสิ้นปีบัญชี 2561 จ�ำนวน 285 สหกรณ์)
(6) สหกรณ์ใช้บริการเพิ่มขึ้น จ�ำนวน 44 สหกรณ์ (เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 จากสหกรณ์
ที่ใช้บริการเพิ่มขึ้นในปีบัญชี 2561 จ�ำนวน 40 สหกรณ์)
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(7) สหกรณ์ลูกหนี้ปกติช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 97 ของสหกรณ์
ลูกหนี้ทั้งหมด
(8) ระดับความพึงพอใจของสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการอยู่ในระดับดี
กิจกรรม
(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเงินกู้
(2) วิเคราะห์ความสามารถในการให้บริการเงินกู้และจัดท�ำแผนการให้บริการเงินกู้
(3) รักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
(4) สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

7.5.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของ ชสอ.
และสหกรณ์ออมทรัพย์
ตัวชี้วัด
ระดับความส�ำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมของ ชสอ.
และสหกรณ์ออมทรัพย์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

7.5 แผนงานด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์
ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
7.5.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความส�ำเร็จในการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
(2) ยอดเงินออมในช่วงระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์  
สมาชิก จ�ำนวน 20,000 ล้านบาท
(3) สหกรณ์สมาชิกมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม อย่างน้อย 300 สหกรณ์
กิจกรรม
(1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้สมาชิก
สหกรณ์
(2) เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “การออมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์”
(3) จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ออมทรัพย์
(4) จัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
(5) ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนือ่ งในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม
2562 ของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
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กิจกรรม
(1) จัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของ ชสอ.
(2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
(3) เผยแพร่กจิ กรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมของ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ผ่านช่องทาง
สื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
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7.5.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาค
ตัวชี้วัด
(1) เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค ด�ำเนินงานตามแผนงาน ประจ�ำปี 2562
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนงานที่ได้รับอนุมัติจาก ชสอ.
(2) ระดับความส�ำเร็จในการก�ำหนดแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
กิจกรรม
(1) ส่งเสริมให้เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค ด�ำเนินการตามแผนงาน
ที่ได้รับอนุมัติจาก ชสอ.  
(2) ร่วมกับผู้บริหารเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.  8 ภาค ในการก�ำหนดแนวทาง
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
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7.5.4 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์
ตัวชี้วัด
กิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ชสอ. กับขบวนการสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น
อย่างน้อย 3 กิจกรรม
กิจกรรม
(1) เชื่อมโยงเครือข่ายกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์
(2) ร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิทักษ์และ
ปกป้องผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์
(3) ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศหรือหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมช่วยเหลือ
ชุมชนหรือสังคม และหรือสิ่งแวดล้อม และหรือกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์
7.5.5 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับขบวนการและองค์การสหกรณ์ในต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
(1) ระดับความส�ำเร็จในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สหกรณ์ระหว่างประเทศ
(2) รายงานสรุปผลการไปศึกษาดูงานต่างประเทศเผยแพร่ผ่านศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยละ 100
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กิจกรรม
(1) จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ� สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี
(2) จัดโครงการการศึกษาดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศให้แก่สหกรณ์สมาชิก
(3) รวบรวมรายงานสรุปผลการไปศึกษาดูงานต่างประเทศเผยแพร่ผ่านศูนย์
การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์
(รายละเอียดงบประมาณปรากฏอยู่ในงบประมาณ หน้า 121 - 124)
8.  งบครุภัณฑ์
   8.1 เครื่องใช้ส�ำนักงาน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบกับปริมาณงาน
ในฝ่ายต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงขอจัดซื้อเครื่องใช้ส�ำนักงานที่จ�ำเป็น จ�ำนวน 12 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 435,000 บาท
8.2 ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
เพื่อให้การด�ำเนินงานของ ชสอ. มีประสิทธิภาพสูงสุด และทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดิม      
ที่เสื่อมสภาพ จึงขอจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 9 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,040,000 บาท
(รวมงบครุภณ
ั ฑ์ 2,475,000 บาท รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นงบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน หน้า 125 - 126)

9.2 ติดตั้งประตูกระจก และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชั้น 4
เนื่องจากชั้น 4 ยังไม่มีประตูกระจก และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงขอตั้งงบประมาณเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 60,000 บาท

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

9.  งบลงทุนในอาคารและที่ดิน
9.1 จัดท�ำห้องพิพิธภัณฑ์สหกรณ์
เพื่อให้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ จึงขอตั้ง
งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

9.3 ปรับปรุงห้องครัว
เพื่อปรับปรุงเคาน์เตอร์ล้างจานห้องครัว ชั้น G ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 7 และท�ำตู้ลอยเก็บของ
ในห้องครัวชัน้ G ชัน้ 1 ชัน้ 2 ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5 ชัน้ 6 และชัน้ 7 เนือ่ งจากของเดิมเสือ่ มสภาพตาม
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9.4 ติดตั้งผ้าม่าน
เพื่อเปลี่ยนผ้าม่านชนิดแสงผ่าน 3% ส�ำหรับชั้น 1 เนื่องจากผ้าม่านเดิมช�ำรุด เสื่อมสภาพ
ตามอายุการใช้งาน จึงขอตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 110,000 บาท
9.5 ติดตั้งม่านปรับแสง
เพื่อติดตั้งม่านปรับแสง ระบบโซ่คู่ รันเนอร์พลาสติกรางรวมอุปกรณ์ครบชุด ส�ำหรับ ชั้น 4      
ที่ยังไม่เคยมีการติดตั้งม่านปรับแสง จึงขอตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
9.6 ติดตั้งไฟส่องหลังคาชั้นดาดฟ้า
เพือ่ ให้มองเห็นหลังคาโดม ชสอ. ในเวลากลางคืน จึงขอตัง้ งบประมาณเป็นเงินทัง้ สิน้ 150,000 บาท
9.7 เปลี่ยนโคมไฟรั้วโซล่าร์เซลล์
เปลี่ยนจากของเดิมให้เป็นโซล่าร์เซลล์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน จึงขอตั้งงบประมาณ
เป็นเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
9.8 จัดท�ำห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ
เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ จึงขอตั้งงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

(รวมงบลงทุน 2,050,000 บาท รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบครุภัณฑ์และงบลงทุน หน้า 126 - 127)
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10. งบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
10.1 ค่าจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 18 ระบบหลัก
เพือ่ จัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชือ่ มโยง
ระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทวั่ ประเทศ โดยทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ของ
ชสอ. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลางบลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวน 200 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน อีก 4 ปี
(ปีบัญชี 2560 - 2563)
การด�ำเนินการในปีบัญชี 2560
1. จัดสัมมนาแนวทางการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ศึกษาข้อมูลโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ทใี่ ช้อยูใ่ นประเทศไทย โดยให้หน่วยงาน
    และบริษัทที่มีโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์มาน�ำเสนอคุณสมบัติของโปรแกรม
3. เห็นชอบแนวทางการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยซื้อโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้บริการกับสหกรณ์สมาชิก
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4. จัดท�ำคุณสมบัติโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (Term of Reference : TOR) และ
    ราคากลาง
5. ประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
การด�ำเนินการในปีบัญชี 2561
1. ขอความอนุเคราะห์ผเู้ ชีย่ วชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์จากสหกรณ์ทมี่ เี จ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
โปรแกรมและหน่วยงานทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์รว่ มเป็นทีมงานก�ำหนด
รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
2. จัดประชุมหารือผูเ้ ชีย่ วชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (Term of Reference : TOR) โดยแบ่งเป็น
ระบบงานหลักและระบบงานเสริม
3. ศึกษาเทคโนโลยีและน�ำมาพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์โดย ชสอ.

10.2 ค่าจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รองรับการเชื่อมต่อและ
เก็บฐานข้อมูลพร้อมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวน 18 ระบบหลัก โดยสามารถเชื่อมโยงระบบ
ข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำ
ปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลางบลงทุนค่าจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์
จ�ำนวน 120 ล้านบาท เป็นงบผูกพันอีก 4 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2563)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

แผนการด�ำเนินการในปีบัญชี 2562
1. จัดท�ำรายละเอียดคุณสมบัตโิ ปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (Term of Reference :
TOR) ระบบงานหลักแล้วเสร็จ
2. ขอความอนุเคราะห์ผเู้ ชีย่ วชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์จากสหกรณ์ทมี่ เี จ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
โปรแกรมและหน่วยงานทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์รว่ มเป็นทีมงานก�ำหนด
รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
3. จัดประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ระบบงานหลัก โดย ชสอ.
4. ด�ำเนินการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ระบบงานหลัก โดย ชสอ.
5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
6. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
7. คัดเลือกสหกรณ์เข้าใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
8. ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือก
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การด�ำเนินการในปีบัญชี 2560
1. ศึกษาข้อมูลการจัดตัง้ ศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ศึกษาข้อมูลรูปแบบอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ใช้สอยให้มีความคุ้มค่า
โดยให้มีศูนย์พัฒนาบุคลากร ห้องพัก ห้องอาหาร อยู่ภายในอาคาร
3. จัดท�ำความต้องการประเภทห้องและพื้นที่ใช้งานในแต่ละชั้นของอาคารศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร
4. จัดท�ำความต้องการประเภทห้องและพื้นที่ใช้งาน ชั้น 4 ชสอ. เพื่อประกวดราคาจ้างท�ำ
ศูนย์คอมพิวเตอร์สำ� รองและสถานที่ท�ำงาน

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

การด�ำเนินการในปีบัญชี 2561
1. ศึกษาข้อมูลการจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์
2. ศึกษาข้อมูลรูปแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยให้มีความคุ้มค่า
3. จัดท�ำความต้องการประเภทห้อง และพื้นที่ใช้งานในแต่ละชั้นของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อสอบราคาจ้างออกแบบอาคาร
4. จัดท�ำความต้องการประเภทห้องและพื้นที่ใช้งานชั้น 4 ชสอ. และประกาศหาผู้รับจ้าง
ปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 ชสอ.
5. ท�ำสัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 4 ชสอ. กับ บริษัท เอส.เจ.เค.วิศวกรรม จ�ำกัด วงเงิน
ตามสัญญา 856,000 บาท
6. คัดเลือกผู้รับจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
7. ท� ำสัญญาจ้า งออกแบบอาคารศู น ย์ คอมพิ ว เตอร์ กั บ บริ ษัท เกษม ดี ซ ายน์ แอนด์
คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด วงเงินจ้างตามสัญญา 2,200,000 บาท
8. ขัน้ ตอนต่อไป เป็นขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
และหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารต่อไป
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แผนการด�ำเนินการในปีบัญชี 2562
1. ตรวจรับการจ้างท�ำห้องคอมพิวเตอร์และสถานที่ท�ำงานชั้น 4 ชสอ.
2. ตรวจรับการจ้างออกแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
3. ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
4. ประกาศสอบราคาจ้างผู้ควบคุมงานสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
5. ท�ำสัญญาจ้างสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
6. ตรวจรับการจ้างสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
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10.3 ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. เพิ่มเติมและเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน
ธุรกรรมหลัก ชสอ.
เพื่อพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. ให้มีประสิทธิภาพ ทดแทนโปรแกรมระบบงานเดิมที่ใช้
มานาน รวมทั้งเพื่อพัฒนาระบบงานเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
จึงขออนุมัติงบลงทุนพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. จ�ำนวน 2,450,000 บาท
การด�ำเนินการในปีบัญชี 2560  
ความเป็นมา
ตามที่ ชสอ. ได้จ้างบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จ�ำกัด พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงาน
ธุรกรรมหลักของ ชสอ. จ�ำนวน 11 ระบบงาน และได้นำ� โปรแกรมฯ มาใช้ในการด�ำเนินงานของ ชสอ.
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบงานธุรกรรมหลักของ ชสอ. ประกอบด้วย
(1)  ระบบงานทะเบียนสมาชิกและลูกค้า
(2)  ระบบงานทุนเรือนหุ้น
(3)  ระบบงานเงินฝาก
(4)  ระบบงานตั๋วสัญญาใช้เงิน
(5)  ระบบงานเงินกู้
(6)  ระบบงานบริหารงานขาย
(7)  ระบบงานการลงทุน
(8)  ระบบงานการเงิน
(9)  ระบบงานบัญชีและงบประมาณ
(10) ระบบงานดูแลปฏิบัติการ
(11) ระบบงานผู้บริหารสอบถามข้อมูล
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

การด�ำเนินการในปีบัญชี 2561  
ชสอ. ต้องการพัฒนาโปรแกรมระบบงานเพิ่มเติม (เฟส 2) เพื่อให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงาน
ธุรกรรมหลักทีใ่ ช้อยู่ โดยได้ดำ� เนินการส�ำรวจความต้องการและจัดท�ำขอบเขตความต้องการของระบบงาน
ดังนี้
(1)  ระบบงานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการเจ้าหน้าที่
(2)  ระบบงานเงินเดือน
(3)  ระบบงานทะเบียนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ชสอ.)
(4)  ระบบงานผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
(5)  ระบบงานทรัพย์สินและพัสดุ
(6)  ระบบงานทะเบียนหนังสือรับ
(7)  ระบบงานเบิกจ่ายวัสดุของใช้ส�ำนักงาน
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(8)  ระบบร้านค้า Online (Web+Mobile)
(9)  ระบบงานสหกรณ์สมาชิกสอบถามข้อมูลธุรกรรม Online (Web+Mobile)
ต่อมาคณะกรรมการด�ำเนินการได้ปรับเปลี่ยนแผนจากการจัดจ้างเป็นการให้บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด�ำเนินการพัฒนาเอง โดยในปี 2561 ได้มีการพัฒนาและทดสอบจ�ำนวน 2 ระบบงาน
ประกอบด้วย ระบบงานผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และระบบงานทะเบียนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการด�ำเนินการในปีบัญชี 2562  
พัฒนาระบบงานจ�ำนวน 7 ระบบ โดยมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
1. เก็บความต้องการของระบบงานที่จะพัฒนาฯ
2. จัดท�ำเอกสารสรุประบบงาน As-is และ Business Flow
3. จัดท�ำ Functinal list และ Syster Flow
4. ออกแบบโปรแกรมและหน้าจอ
5. พัฒนาและทดสอบโปรแกรมฯ
6. อบรมการใช้ระบบงานให้กับผู้ใช้
7. ทดสอบการใช้งานจริง
8. จัดท�ำคู่มือการใช้ระบบงาน
9. เริ่มการใช้งานจริง

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

(รวมงบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 322,450,000 บาท รายละเอียดปรากฏ    
อยู่ในงบครุภัณฑ์และงบลงทุน หน้า 127)
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ประมาณการรายได้ ค่าใช้จา่ ย และก�ำไรสุทธิ
ปีบัญชี 2562
หน่วย : บาท
รายละเอียด
รายได้
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้
2. รายได้จากการลงทุน
3. กำ�ไรขั้นต้นจากธุรกิจเสริม
4. รายได้อื่นๆ

งบประมาณ
ปีบัญชี 2561

จ่ายจริง
ปีบัญชี 2561

งบประมาณ
ปีบัญชี 2562

3,670,966,160.80
1,380,745,201.62
3,586,688.98
1,939,630.41

4,225,350,000.00
1,502,550,000.00
3,500,000.00
1,000,000.00

5,409,500,000.00

5,057,237,681.81

5,732,400,000.00

3,617,920,000.00

3,181,690,475.05

3,822,480,000.00

51,743,000.00
4,658,000.00
48,632,000.00
1,730,000.00
3,710,000.00
1,413,000.00
16,230,000.00
24,503,000.00
6,014,000.00
11,800,000.00
17,813,000.00
3,334,000.00

50,663,413.06
3,393,839.39
44,512,887.73
1,839,828.81
3,744,687.33
1,413,000.00
16,113,531.43
13,165,443.95
3,830,341.66
9,184,443.95
14,766,231.43
0.00

54,795,000.00
4,547,000.00
54,304,000.00
1,720,000.00
4,290,000.00
1,899,000.00
18,100,000.00
22,867,000.00
6,083,000.00
10,076,000.00
17,060,000.00
4,179,000.00

รวมค่าใช้จ่ายบริหาร

191,580,000.00

162,627,648.74

199,920,000.00

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

3,809,500,000.00

3,344,318,123.79

4,022,400,000.00

กำ�ไรสุทธิ

1,600,000,000.00

1,712,919,558.02

1,710,000,000.00

รวมรายได้ทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่าย
1. ดอกเบี้ยจ่าย
2. ค่าใช้จ่ายบริหาร
   2.1 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารสำ�นักงาน
        (1) เงินเดือน
        (2) ค่าตอบแทน
        (3) ค่าใช้สอย
        (4) ค่าวัสดุ
        (5) ค่าสาธารณูปโภค
        (6) ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
(7) ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
   2.2 ค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกิจ
2.3 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   2.4 ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารองค์การ
   2.5 ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา
   2.6 สำ�รองทั่วไป

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

3,833,500,000.00
1,571,000,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00

หมายเหตุ 				
1. ดอกเบีย้ จ่ายให้ถอื ตามความเป็นจริง ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ประมาณเงินรับฝาก ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินกู้ และการปรับอัตรา
ดอกเบี้ย
2. งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ขออนุมัติถัวจ่ายได้ ยกเว้นงบครุภัณฑ์และงบลงทุน
3. กรณีขึ้นงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่ายร้อยละ 20 ของงบประมาณเดิม เพื่อให้กิจการดำ�เนินการได้อย่าง 121
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
งบประมาณรายจ่
าย ปีบัญ
งบประมำณรำยจ่
ำย ชี 2562
ปี บัญชี 2562

รำยกำร

1 หมวดเงิ นเดือน
1.1 เงินเดือน เจ้าหน้าที่ 79 อัตราในปั จจุบนั จากกรอบอัตรากาลัง 107 อัตรา
1.2 เงินรางวัล เป็ นค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีต่ ามผลการประเมินสมรรรถนะ
และผลสัมฤทธิ ์ของงาน
1.3 เงินประจำตำแหน่ง/วิชำชีพ
รวมหมวดเงิ นเดือน

2 หมวดค่าตอบแทน

5,685,000.00 5,646,577.50 5,917,000.00
500,000.00
0.00
700,000.00
51,743,000.00 50,663,413.06 54,795,000.00
1,718,000.00

1,675,250.00

1,907,000.00

540,000.00
240,000.00
240,000.00
1,920,000.00
4,658,000.00

476,028.48
240,000.00
240,000.00
762,560.91
3,393,839.39

540,000.00
240,000.00
240,000.00
1,620,000.00
4,547,000.00

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

875,000.00
1,998,000.00
9,312,000.00
800,000.00
5,012,000.00
509,000.00
35,000.00

837,083.55
700,000.00
1,838,400.00 1,941,000.00
8,717,700.50 10,200,000.00
686,048.00
740,000.00
4,980,238.20 5,299,000.00
476,400.00
518,000.00
35,254.00
35,000.00

9,583,000.00

7,731,012.33

9,323,000.00

1,875,000.00
750,000.00

1,735,748.43
698,121.86

2,476,000.00
1,150,000.00

1,666,000.00

1,245,848.73

1,453,000.00

3.9

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

45,558,000.00 45,016,835.56 48,178,000.00

2.1 ค่าเบีย้ ประชุม (คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน)
2.2 ค่าอาหารทาการนอกเวลาและค่าล่วงเวลาสาหรับเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านเร่งด่วน และการประชุม
นอกเวลาทาการ
2.3 ค่าใช้จ่ายของผูต้ รวจสอบกิจการ
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
2.5 ค่าตอบแทนทีป่ รึกษา และสภาทีป่ รึกษา
รวมหมวดค่าตอบแทน

3 หมวดค่าใช้สอย
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งบประมาณ ผลการดาเนิ นงาน งบประมาณ
ปี บัญชี 2561 ปี บัญชี 2561 ปี บัญชี 2562

3.10
3.11

3.12

ค่ารับรอง
เงินช่วยค่าครองชีพ
ค่าเบีย้ เลีย้ ง พาหนะ ทีพ่ กั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สมทบกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน
สมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ค่าเครื่องแบบกรรมการดาเนินการ ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
ค่าเช่าและค่าบริการ (ค่าบริการรักษาความปลอดภัยสานักงาน ค่าบริการรักษาความสะอาดสานักงาน ค่าเช่า
และค่าบริการบารุงรักษาอาคาร และอุปกรณ์ ค่าเช่าและค่าบริการด้านคอมพิวเตอร์ และค่าบริการอื่น )
ค่าเบีย้ ประกัน (ค่าเบีย้ ประกันอัคคีภยั ประกันโจรกรรมทรัพย์สนิ ประกันอุบตั เิ หตุกรรมการ ทีป่ รึกษา
ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ประกันรถยนต์ และรถจักรยานยนต์)
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา (สานักงาน เครื่องใช้และอุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
ค่าใช้จ่ายทั ่วไป (ค่านามบัตร ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ค่าภาษีป้าย ภาษีรถยนต์ ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ ค่าธรรมเนียมโอนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ค่าอาหารกลางวันนักศึกษาฝึกงาน
ค่าเอกสารประกอบการประชุม ค่าจัดซุม้ เวทีในวันสาคัญ ค่าใช้จ่ายสรรหาและคัดเลือก จนท. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ)
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ประจาปี (ค่าพิมพ์รายงานกิจการประจาปี และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่
เงินสนับสนุนการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี )

9,000,000.00 10,919,635.03 11,500,000.00

3.13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาความเชีย่ วชาญสมรรถนะ การส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิม่ ความเชีย่ วชาญสมรรถนะและผลสัมฤทธิ ์ของงาน การส่งเสริมศักยภาพ จนท.
ให้มคี วามเชีย่ วชาญสายอาชีพ การส่งเสริมสุขภาพจิต การพัฒนาคณะกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ

การสนับสนุนดูงานด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศสาหรับ จนท.การจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ และการจัดกิจกรรมตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน)

5,665,000.00

3,495,727.10

7,169,000.00

2019
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รำยกำร

งบประมาณ ผลการดาเนิ นงาน งบประมาณ
ปี บัญชี 2561 ปี บัญชี 2561 ปี บัญชี 2562

3.14 ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับการบริหารอาคารสานักงาน (การทาบุญครบรอบวันก่อตัง้ ชสอ.ประจาปี และ ค่าใช้จ่าย
การให้บริการด้านสถานที)่
3.15 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีดา้ นกฏหมายกับ บริษทั เมโทรซิสเต็มร์คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (ค่าจ้าง
ทนายความ และค่าใช้จ่ายคณะทางานดาเนินคดีดา้ นกฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาลอุธรณ์และศาลฎีกา)
รวมหมวดค่าใช้สอย

1,312,000.00
976,121.00 1,610,000.00
48,632,000.00 44,512,887.73 54,304,000.00

4.1 ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงและน้ามันหล่อลืน่
4.2 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
4.3 ค่าวัสดุของใช้สานักงาน
รวมหมวดค่าวัสดุ

200,000.00
380,000.00
1,150,000.00
1,730,000.00

158,184.10
280,658.77
1,400,985.94
1,839,828.81

200,000.00
290,000.00
1,230,000.00
1,720,000.00

5.1 ค่าน้าประปา
5.2 ค่าไฟฟ้ า
5.3 ค่าโทรศัพท์
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

100,000.00
2,500,000.00
1,110,000.00
3,710,000.00

95,758.80
2,616,221.39
1,032,707.14
3,744,687.33

100,000.00
2,600,000.00
1,590,000.00
4,290,000.00

4 หมวดค่าวัสดุ

5 หมวดค่าสาธารณูปโภค

6 หมวดค่าใช้จ่ายด้านบริ หารธุรกิ จ
6.1 ค่าใช้จ่ายในการระดมเงินทุน (การบริหารจัดการด้านทุนเรือนหุน้ ด้านเงินรับฝากและตั ๋วสัญญาใช้เงิน
การพัฒนาด้านระดมทุนของ ชสอ. )

240,000.00

15,133,000.00

139,549.00

190,000.00

8,759,558.82 13,791,000.00

640,000.00
637,570.68
640,000.00
246,000.00
182,187.44
193,000.00
24,503,000.00 13,165,443.95 22,867,000.00

7.1 การสนับสนุนการฝึกอบรม และการสัมมนา การสนับสนุนวิทยากรไปให้การศึกษาอบรมแก่ สอ.
การพัฒนาหลักสูตร การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมและสัมมนา การจัดทาแบบพิมพ์
การสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ กั สาหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
และจัดทาคู่มอื ปรับโครงสร้างหนี้ การศึกษาวิจยั เพือ่ การพัฒนาสหกรณ์ /การเรียนทางไกล และอื่นๆ
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6,014,000.00
6,014,000.00

7 หมวดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8 หมวดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารองค์การ

4,120,000.00

1,399,475.57

3,582,000.00

4,364,000.00

2,186,651.44

4,661,000.00

8.1 การประชาสัมพันธ์ (การบริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ชุมชน
และสังคมของ ชสอ.และสอ. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ)
4,220,000.00
8.2 การวิเทศสัมพันธ์ (การแลกเปลีย่ นผูน้ าสหกรณ์ระหว่างประเทศ การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่ของ ACCU
การอบรมด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศสาหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ ชสอ. ค่าบารุงองค์การสหกรณ์
ระหว่างประเทศ การจัดทาของทีร่ ะลึกมอบผูบ้ ริหารสหกรณ์ต่างประเทศ และรับรองแขกต่างประเทศ
การจัดการศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ สอ.ระหว่างประเทศ การจัดตัง้ ศูนย์ภาษอังกฤษ)
7,580,000.00
8.3 การบริหารจัดการด้านการตลาด
0.00
11,800,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารองค์การ

3,830,341.66
3,830,341.66

6,083,000.00
6,083,000.00

2,922,254.00

3,434,000.00

6,262,189.95 4,912,000.00
0.00 1,730,000.00
9,184,443.95 10,076,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

6.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเงิน (ค่าธรรมเนียมโอนเงินและอากรเช็ค ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์ การศึกษาช่องทาง
การลงทุน ค่าของทีร่ ะลึกให้สถาบันการเงิน ค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดจ้างบริษทั
จัดอันดับเครดิตองค์กรของ ชสอ.)
6.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารสินเชือ่ (ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ค่าธรรมเนียมไปรษณียแ์ ละเครื่องเขียนแบบพิมพ์
การทาสัญญาและติดตามหนี้ ค่ารับรองสหกรณ์ทต่ี ดิ ต่องานสินเชือ่ และทาสัญญา โครงการขยายตลาด
ด้านเงินกูข้ อง ชสอ.)
6.4 ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการธุรกิจเสริม (ค่าใช้จ่ายในการจาหน่ายแบบพิมพ์และผลิตภัณฑ์อ่นื การส่งเสริม
การตลาด)
6.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการด้านบัญชีและงบประมาณ
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านบริ หารธุรกิ จ
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9 หมวดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา
9.1 การพัฒนา ชสอ.(การพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ.ตามเกณฑ์ ACCESS BRANDING ของ ACCU
การส่งเสริมให้ ชสอ.มีระบบธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสีย่ งและควบคุมภายในของ ชสอ.
การส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ สอ. การบริหาร
จัดการแผนงาน ชสอ. การศึกษาแนวทางพัฒนา ชสอ.สู่การเป็ นศูนย์กลางทางการเงิน การพัฒนาสารสนเทศ

ของ ชสอ.และสอ. การจัดหาโปรแกรมระบบงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของ ชสอ. การทดสอบศูนย์คอมพิวเตอร์
สารอง (DR-Site) การจัดทาศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ. การจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์)
9.2 การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และขบวนการสหกรณ์ (การคัดเลือก สอ. และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น

การส่งเสริม และพัฒนาสหกรณ์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการเงินออมเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน
การเพิม่ จานวนสมาชิก ชสอ. การเชือ่ มโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศ การส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมของเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. การพิทกั ษ์สทิ ธิของสหกรณ์สมาชิก
การให้บริการทางด้านกฏหมายแก่สหกรณ์สมาชิก โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน
ของ ชสอ. การจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์)
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนา

10 ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
11 ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
12 หมวดสารองทัวไป
่

3,332,181.95

5,078,000.00

12,087,000.00 11,434,049.48 11,982,000.00
17,813,000.00 14,766,231.43 17,060,000.00
1,413,000.00

1,413,000.00

1,899,000.00

16,230,000.00 16,113,531.43 18,100,000.00
3,334,000.00
0.00 4,179,000.00
191,580,000.00 162,627,648.74 199,920,000.00

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

รวมงบประมาณรายจ่ายทังสิ
้ ้น

5,726,000.00
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เครื่องใช้สำนักงำน

0.00
0.00
0.00
0.00

1.1.8 ชันเหล็
้ ก 4 ชัน้ จานวน 2 ชุด

1.1.9 ตูเ้ ย็น จานวน 1 เครือ่ ง

1.1.10 โทรศัพท์เคลือ่ นที่ จานวน 1 เครือ่ ง

1.1.11 กล้องถ่ายภาพ จานวน 1 ตัว

ครุภณ
ั ฑ์ด้านคอมพิ วเตอร์และซอฟต์แวร์

0.00

1.2.3 โปรแกรมสาเร็จรูป Adobe Photoshop จานวน 1 ชุด

679,000.00
0.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1.2.2 โปรแกรมสาเร็จรูป Adobe Professional จานวน 2 ชุด

จานวน 20 เครือ่ ง ( ปี 61 จานวน 14 เครือ่ ง)

1.2.1 คอมพิวเตอร์ PC Intel i7 หรือรุ่นใหม่กว่า พร้อม MS Windows10 Professional

1.2

20,000.00

0.00

1.1.7 พาร์ทชิ นกั
ั ้ นห้
้ อง ชัน้ 4 จานวน 8 ชุด

1.1.14 เลนส์กล้อง NIKON D5600 จานวน 1 อัน

0.00

1.1.6 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และพริน้ เตอร์ จานวน 2 ตัว

12,000.00

0.00

1.1.5 โต๊ะทางาน จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย โต๊ ตูล้ น้ิ ชัก โต๊ะข้าง ทีว่ าง CPU และเก้าอี้

1.1.13 ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ขนาด 917X457X1829 มม. จานวน 2 ตู้

0.00

1.1.4 โต๊ะทางาน จานวน 1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ ตูข้ า้ ง ตูล้ น้ิ ชัก ทีว่ าง CPU และเก้าอี้ 3 ตัว

250,000.00

0.00

1.1.3 ตูเ้ ก็บเอกสารบานเลือ่ นพร้อมลิน้ ชัก จานวน 1 ตู้

1.1.12 เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จานวน 1 เครือ่ ง (ปี 61 5 เครือ่ ง)

0.00

0.00

0.00

398,682.00

15,916.25

10,914.00

244,495.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,296.50

ปี บัญชี 2561

ปี บัญชี 2561

7,000.00

จ่ายจริ ง

งบประมาณ

1.1.2 ตูเ้ ก็บเอกสารบานเปิ ดขนาด 80X40X157 ซม. จานวน 2 ตู้

1.1.1 ตูเ้ ก็บเอกสารบานเปิ ดขนาด 80X40X83 ซม. จานวน 3 ตู้ (ปี 61 จานวน 2 ตู)้

1.1

1 งบครุภณ
ั ฑ์

รายการ

ปี บัญชี 2562
เหตุผลและความจาเป็ น

30,000.00 ใช้งานออกแบบสิง่ พิมพ์และกราฟฟิ กต่างๆ

50,000.00 เพือ่ ปรับปรุงแก้ไขไฟล์ประเภท PDF

900,000.00 ทดแทนเครือ่ งเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพใช้งานมานาน 7 ปี

0.00

0.00

50,000.00 สาหรับห้องโชว์รมู สินค้า ความเย็นของเครือ่ งปรับอากาศไม่เพียงพอ

30,000.00 ทดแทนเครือ่ งเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ

20,000.00 ทดแทนเครือ่ งเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ

20,000.00 สาหรับชัน้ 4 ยังไม่มตี เู้ ย็น

15,000.00 สาหรับเก็บคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรกณ์

100,000.00 ปรับปรุงห้องทางานชัน้ 4

15,000.00 เนื่องจากย้งไม่มใี ช้งาน

75,000.00 สาหรับเจ้าหน้าทีโ่ ปรแกรมเมอร์ใหม่ 3 ตาแหน่ง

65,000.00 สาหรับผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่มโี ต๊ะทางาน

10,000.00 เนื่องจากผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนสารสนเทศยังไม่มใี ช้งาน

25,000.00 สาหรับเก็บหนังสือกฏหมาย นวัตกรรม และหนังสืออืน่ ๆ

10,000.00 เนื่องจากไม่เพียงพอในการเก็บเอกสาร

ปี บัญชี 2562

งบประมาณ

ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั
พย์แห่ด
งประเทศไทย
จภ
ากััณ
ด ฑ์และงบลงทุน ปีบัญชี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกั
งบครุ
งบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน
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งบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน
ปี บัญชี 2562

400,000.00
215,000.00
900,000.00

1.2.14 เครือ่ งจัดเก็บข้อมูล SAN Storage พร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครือ่ ง

1.2.15 โปรเจคเตอร์และจอรับภาพชนิดพิเศษ พร้อมโครงสร้างอุปกรณ์ และติดตัง้ จานวน 2 ชุด

1.2.16 จอ LED สาหรับใช้งานห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ และติดตัง้ จานวน 1 เครือ่ ง

ห้องพิพธิ ภัณฑ์สหกรณ์

ปรับปรุงห้องครัว ชัน้ 1 - 7 และชัน้ G

ประตูกระจก พร้อมเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ ชัน้ 4

ผ้าม่าน ชนิดแสงผ่าน 3% จานวน 24 ชุด

ม่านปรับแสง ระบบโซ่คู่ รันเนอร์พลาสติกรางรวมอุกรณ์ครบชุด จานวน 14 ชุด

ติดตังไฟส่
้ องหลังคาชันดาดฟ้
้
า

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2 งบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

1,000,000.00

2,928,000.00

300,000.00

1.2.13 เครือ่ งเชือ่ มต่อโดยใช้สายไฟเบอร์ออปติก SAN Switch พร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครือ่ ง

รวม งบครุภณ
ั ฑ์

65,000.00

1.2.12 เครือ่ งโทรสารอัตโนมัติ FAX Server พร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครือ่ ง

0.00

1.2.9 เครือ่ ง VPN Firewall จานวน 1 เครือ่ ง
40,000.00

0.00

1.2.8 เครือ่ ง RAM Server HP DL380Gen9 จานวน 2 เครือ่ ง

1.2.11 เครือ่ ง Scaner ความเร็วสูง จานวน 1 เครือ่ ง

0.00

1.2.7 เครือ่ ง Switch L2 48 Port จานวน 2 เครือ่ ง

40,000.00

0.00

1.2.6 เครือ่ ง Wireless Access Point จานวน 6 เครือ่ ง

1.2.10 เครือ่ งโปรเจคเตอร์ และทีแ่ ขวนพร้อมติดตัง้ จานวน 1 เครือ่ ง

0.00

1.2.5 เครือ่ ง HP Server DL380Gen9 จานวน 1 เครือ่ ง

ปี บัญชี 2561

ปี บัญชี 2561

0.00

0.00

0.00

0.00

199,769.00

970,000.00

2,301,284.75

838,773.00

200,848.00

253,590.00

224,700.00

62,060.00

24,610.00

21,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

จ่ายจริ ง

งบประมาณ
0.00

รายการ

1.2.4 โปรแกรมสาเร็จรูป Veeam 3 License (6 socket) จานวน 1 ชุด
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150,000.00 เพือ่ ให้มองเห็นหลังคาโดม ชสอ. ในเวลากลางคืน

100,000.00 สาหรับชัน้ 4 ยังไม่เคยติดตัง้ ม่านปรับแสง

110,000.00 สาหรับชัน้ 1 ผ้าม่านเดิมชารุด เสือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน

60,000.00 ยังไม่มชี ดุ ประตูกระจก และเครือ่ งสแกนลายนิ้วมือ

380,000.00 เสือ่ มสภาพตามอายุการใช้งาน

1,000,000.00 เพือ่ ให้มแี หล่งศึกษาเรียนรูต้ น้ แบบและเผยแพร่องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับสหกรณ์

2,475,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัยในการใช้ระบบงานจากภายนอก

50,000.00 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางานของ Server ใด้ดยี งิ่ ขึน้

90,000.00 ทดแทนของเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพ

240,000.00 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้งานผ่านทาง WiFi

350,000.00 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของระบบงาน

250,000.00 เพือ่ สารองข้อมูลจาก VM Server

ปี บัญชี 2562

งบประมาณ

ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัพย์แดห่งประเทศไทย
งบครุภจากััณด ฑ์และงบลงทุน ปีบัญชี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
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ติดตังระบบกล้
้
องวงจรปิ ดระบบใหม่ (NVR) จานวน 23 จุด

323,000,000.00
327,978,000.00

รวมงบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน

3,000,000.00

120,000,000.00

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

โปรแกรมระบบงานงาน ชสอ. เพิม่ เติมและเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบงานธุรกรรมหลัก ชสอ.

200,000,000.00

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 18 ระบบหลัก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รวมงบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.3

3.2

3.1

3 งบลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,050,000.00

850,000.00

0.00

ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ

เหตุผลและความจาเป็ น

2,050,000.00

0.00

100,000.00 เพือ่ ให้มแี หล่งเรียนรูด้ า้ นภาษาอังกฤษ

150,000.00 เปลีย่ นจากของเดิมให้เป็ นโซล่าร์เซลล์ เพือ่ เป็ นการประหยัดพลังงาน

ปี บัญชี 2562

งบประมาณ

5,819,369.01 326,975,000.00

ในปั จจุบนั

2,450,000.00 เพือ่ ทดแทนระบบเก่าทีใ่ ช้มานาน และพัฒนาระบบงานเพิม่ เติมรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,590,755.26 322,450,000.00

549,695.26

2. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ.วงเงิน 30 ล้านบาท

1. อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ.วงเงิน 90 ล้านบาท (รวมค่าออกแบบ)

1,041,060.00 120,000,000.00 งบผูกพัน 4 ปี 2560 - 2563 ประกอบด้วย

0.00 200,000,000.00 งบผูกพัน 4 ปี 2560 - 2563

1,927,329.00

757,560.00

0.00

0.00

ปี บัญชี 2561

ปี บัญชี 2561
0.00

จ่ายจริ ง

งบประมาณ

เปลีย่ นโคมไฟรัว้ เป็ นโซล่าร์เซลล์ 54 จุด

รวม งบลงทุน

2.9

2.8

2.7

รายการ

งบครุภณ
ั ฑ์และงบลงทุน
ปี บัญชี 2562

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัพย์แดห่งประเทศไทย
งบครุภจากััณด ฑ์และงบลงทุน ปีบัญชี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั
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4.6 ก�ำหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์
อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกันประจ�ำปี 2562

ตามข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 22 ก�ำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
ค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็น และสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้ก�ำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือ
ค�้ำประกันส�ำหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันส�ำหรับปีก่อนไปพลาง”
ในปี 2561 ที่ประชุมใหญ่ได้ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน จ�ำนวน 45,000 ล้านบาท
ซึง่ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือคำ�้ ประกัน ปี 2561 จ�ำนวน 39,000 ล้านบาท
ในรอบปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมสูงสุด จ�ำนวน 30,488 ล้านบาท จากการจ�ำหน่าย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน จ�ำนวน 9,390 ล้านบาท และจากวงเงินกู้ธนาคารจ�ำนวน 21,098 ล้านบาท
ในปี 2562 เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ให้สามารถบริการสหกรณ์สมาชิก
ได้อย่างทัว่ ถึงและรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง จึงเห็นควรเสนอทีป่ ระชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินซึง่ ชุมนุม
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2562 เป็นจ�ำนวนเงิน 45,000 ล้านบาท
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา

131
2019

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

4.7 คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562
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4.7 คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2562

ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้คัดเลือกให้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด เข้า
โครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระจายงานด้านการสอบบัญชี
สำ�หรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ ที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีทุนดำ�เนินงานเกินกว่า 50 ล้านบาท และมีระบบการ
บริหารงานที่ดีให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจบัญชี โดยให้ชุมนุมสหกรณ์ คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ และนำ�เสนอนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชี
ประจำ�ปี
ปี 2561 ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ได้มมี ติคดั เลือก นายมนตรี ช่วยชู ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียนที่ 3214 เป็นผู้สอบบัญชีของชุมนุมสหกรณ์ และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
240,000 บาท
สำ�หรับปี 2562 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการ
ตรวจสอบบัญชีมายังชุมนุมสหกรณ์ ทั้งสิ้น 3 ราย คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว
เห็นควรนำ�เสนอที่ประชุมใหญ่ 3 ราย
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก 1 ราย โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ี
รายการ

2. เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง/ปี)
3. จ�ำนวนผู้เข้าสอบบัญชีแต่ละครั้ง
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ
4. ตรวจสอบบัญชีรายตัวเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ ทุกเดือน
(ตามวิธีของผู้สอบบัญชี)
5. จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี
6. จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบเสร็จสิน้ นับจากวันที่
ชสอ. ส่งมอบงบการเงินทีแ่ ล้วเสร็จให้แก่ ผูส้ อบบัญชี
7. ค่าธรรมเนียม
8. ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ (ปีปัจจุบัน)

มนตรีสอบบัญชีและ
กฎหมาย

ส�ำนักงานสามสิบสี่
ออดิต
นายวิโรจน์ นริศวรานนท์
3748
12 ครั้ง/ปี

เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี

10 คน/3-5 วัน

ใช้คน 10 คน/วัน
หรือ 5 คน/2วัน

10 คน/-วัน

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

10 ฉบับ

10 ฉบับ

10 ฉบับ

3 วัน

ประมาณ 5 วัน

5 วัน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1. ชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียน

บริษัท..........................จ�ำกัด

240,000
86 สหกรณ์

500,000
21 สหกรณ์

500,000
100 สหกรณ์
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นายมนตรี ช่วยชู
3214
12 ครั้ง/ปี

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
10136
12 ครั้ง/ปี
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4.8 อนุมัติการนำ�เงินไปฝาก หรือลงทุน
ที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้
คณะกรรมการด�ำเนินการของชุมนุมสหกรณ์ อาจน�ำเงินไปฝาก หรือลงทุนทีบ่ ริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล
ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 จ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท นั้น เนื่องจากในปีบัญชี 2561
สหกรณ์สมาชิกมีความต้องการเงินกู้จาก ชสอ. เป็นจ�ำนวนมาก มติคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46
ครั้งที่ 5 วันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้ชะลอการน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหาร
โดยกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) จนกว่าจะให้เงินกู้เพียงพอต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชิก
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 250 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ำกัด
จ�ำนวน 250 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไว้อย่างชัดเจนว่าบริษัทจัดการ
กองทุนต้องน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
พ.ศ. 2558 และต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นั้น
ในปีบัญชี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) มีแผนงานที่จะน�ำเงิน
ไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล หรือ ไพรเวทฟันด์ (Private Fund) ประจ�ำปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563
เพิม่ อีกจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุกองทุนไม่เกิน 3 ปี ทัง้ นีก้ ารฝาก หรือ การลงทุนจะด�ำเนินการ
ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และต้องไม่ขัดต่อประกาศ
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการด�ำเนินการจะพิจารณาจัดจ้างให้
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนเป็นผูจ้ ดั การกองทุนส่วนบุคคลของ ชสอ. ทัง้ นีก้ ารลงทุนขึน้ อยูก่ บั สภาวะ
เศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น
อนึ่ง การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลนั้น จะต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อ นด�ำเนิ น การ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ นายทะเบี ย นสหกรณ์
ที่ กษ 0216/5057 ลงวันที่ 26 เมษายน 2545
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ประเด็นพิจารณา
เสนอทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ คณะกรรมการด�ำเนินการของชุมนุม
สหกรณ์ อาจน�ำเงินไปฝาก หรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563
เพิ่มอีกจ�ำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไว้อย่าง
ชัดเจนว่าบริษทั จัดการกองทุนต้องน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
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4.9 อนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7)
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4.9 อนุมัติการนำ�เงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด ตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 62 (7)
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
มีข้อความส�ำคัญดังนี้
ฯลฯ
ข้อ  3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล  โดยไม่มีข้อจ�ำกัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินทีอ่ อกโดยบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เครดิตฟองซิเอร์
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ
เพือ่ การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนีน้ นั้
ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(6) หุน้ กูท้ มี่ หี ลักทรัพย์ประกัน หรือหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ทีไ่ ด้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่
ถือตัง้ แต่ระดับ A- ขึน้ ไป จากบริษทั จัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ  4  การน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรอง
ของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้
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ข้อ  5  การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรือ่ ง ข้อก�ำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน่ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยูก่ อ่ นวันทีป่ ระกาศ
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
        อนึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์มีทุนส�ำรอง จ�ำนวน 2,098,761,684.20 บาท
รวมกับวงเงินที่จะได้รับการจัดสรรจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 อีกจ�ำนวน 200,816,561.15 บาท
รวมเป็นเงิน 2,299,578,245.35 บาท
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของชุมนุมสหกรณ์   เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
มั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี   คณะกรรมการด�ำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการของชุมนุมสหกรณ์  น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใด ตามข้อ 3 (7) ได้
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4.10 การก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
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4.10 การก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

    เพือ่ ก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทที่ นั สมัยได้มาตรฐาน รองรับการเชือ่ มต่อ และ
เก็บฐานข้อมูลโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้
ทั่วประเทศ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน
2560 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลางบลงทุนค่าจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบ จ�ำนวน
120 ล้านบาท เป็นงบผูกพันอีก 4 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2563) และได้ดำ� เนินการประกาศสอบราคาจ้าง
ออกแบบ/เขียนแบบ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ. โดยมีผเู้ สนอราคาจ�ำนวน 4 บริษทั และ ชสอ.ได้คดั เลือก
ท�ำสัญญาบริษัท เกษม ดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด วงเงินจ้างตามสัญญา 2,200,000 บาท
จากงบที่ตั้งไว้ คือ 3,825,000 บาท  
ลักษณะอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ. ประกอบด้วย 5 ชั้น ดังนี้
ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย โถงต้อนรับ งานระบบต่างๆ และห้องประชุมเล็ก
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องอบรมต่างๆ ห้องรับประทานอาหาร และห้องผู้บริหาร
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้อง DATACENTER และห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาด 300 ที่นั่งและห้องรับรอง
ชั้นที่ 5 ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาด 500 ที่นั่ง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ประเด็นพิจารณา
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ใิ ห้ด�ำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ตามแบบ
ที่ได้จัดจ้าง
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5.1 รับทราบเรื่องการด�ำเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สถาบัน หรือองค์การที่ชุมนุมสหกรณ์		
เป็นสมาชิก
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5.1 รับทราบเรื่องการดำ�เนินงานของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย สถาบัน หรือองค์การทีช่ มุ นุมสหกรณ์เป็นสมาชิก

รายงานผลดำ�เนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2561
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ด�ำเนินงานภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ สรุปประเด็น
ภารกิจหลักที่เป็นสาระส�ำคัญภายใต้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุดที่ 24  ดังนี้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์  :  1) ยกระดับสมรรถนะคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์
จั ด ฝึ ก อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากรในขบวนการสหกรณ์ ใ นปี ง บประมาณ 2561 จ� ำ นวน
20 โครงการ  42 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมรวมทั้งสิ้น  2,821 คน  ดังนี้
1.1 จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ทุกประเภท จ�ำนวน 16   โครงการ  
26 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม รวมทั้งสิ้น   1,539 คน  17 หลักสูตร ได้แก่ ด้านพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน    
ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ  ด้านกฎหมายส�ำหรับการบริหาร   และอื่นๆ
1.2 จัดโครงการฝึกอบรม ภายใต้งบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมจากภาครัฐ จ�ำนวน
4,000,000.00 บาท  หลักสูตร ละ 4 รุ่น  รวม 16 รุ่น   มีผู้ผ่านการอบรม รวม 1,282 คน ได้แก่  
โครงการ Smart Leader  ในยุคประเทศไทย 4.0 การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสินเชือ่ การวิเคราะห์
และการน�ำเสนอข้อมูลทางบัญชีสำ� หรับผู้บริหารและฝ่ายจัดการ และอื่นๆ เป็นต้น
    
1.3 จัดท�ำคู่มือการบริหารสินเชื่อสหกรณ์ ในงานวันครบรอบ 50 ปี สันนิบาตสหกรณ์ฯ
จ�ำนวน 800 เล่ม เพือ่ แจกให้กบั สหกรณ์ทขี่ าดความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบตั งิ านด้านสินเชือ่ หรือ
สหกรณ์ขนาดเล็ก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์  :  2)  พัฒนาสวัสดิการและค่าตอบแทน
บุคลากร ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
2.1 จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
สร้างจิตส�ำนึก และทัศนคติทดี่ ตี อ่ องค์กร โดยส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  6 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตร
การพัฒนาทักษะการเขียนข่าวและการประชาสัมพันธ์องค์กร การออกแบบเว็บไซต์แบบส�ำเร็จรูป
151
การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนังสือโต้ตอบ เป็นต้น

2019

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องอื่นๆ
2.2 จัดการสัมมนาผูบ้ ริหารและบุคลากรสันนิบาตสหกรณ์ฯ  เรือ่ ง แนวทางการบริหารกิจการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ภายใต้โครงสร้างการบริหารงานและอัตราก�ำลังใหม่ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิม่ สินค้า และบริการของสหกรณ์  :   พัฒนาศักยภาพการผลิตการจัดการ
สินค้าและบริการเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม
ปรับปรุงบริการศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส รองรับการฝึกอบรมสัมมนา ของสันนิบาต
สหกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งระบบไฟแสง
สว่างเพิ่มเติม ทาสีใหม่ เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ จ�ำนวน 3 ล้านบาทเศษ
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ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์   : ส่งเสริมให้สหกรณ์สร้างเครือข่าย
ทุกช่องทางโดยใช้ฐานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด  และเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์   จ�ำนวน  6 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด และการเชือ่ มโยงเครือข่ายสหกรณ์
ในระดับจังหวัด
   
1.1 ให้มีการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์ฯ จังหวัด เพิ่มขึ้นในปี 2561 จ�ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์ พิษณุโลก  สตูล นครนายก และเชียงใหม่  และให้สนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 32 จังหวัด ๆละ 10,000.00 บาท
1.2 ให้การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดสัมมนา สสจ. ทีจ่ ดั ตัง้ แล้ว 32 จังหวัด  ตามสัดส่วน
ของค่าบ�ำรุงที่ได้รับในแต่ละจังหวัด  (10%)
1.3 ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมของสหกรณ์ในจังหวัด เชียงราย สมุทรปราการ
นครนายก ชลบุรี เชียงใหม่ สิงห์บุรี นครราชสีมา ชมรมสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยจัดสรร
จากเงินค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ในแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์
1.4 ให้การสนับสนุนงบประมาณส�ำหรับการจัดกิจกรรม/การประชุมต่างๆ ของชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติ ที่ยังไม่เข้มแข็งได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์นิคม
แห่งประเทศไทย
2. ด้านการช่วยเหลือสหกรณ์ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
    
2.1 ให้การช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัย ผ่านส�ำนักงานสหกรณ์
จังหวัด  5 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดสงขลา  นครศรีธรรมราช  ยะลา จังหวัดละ 40,000.00 บาท จังหวัด
เพชรบุรี จ�ำนวน 68,700.00 บาท และพื้นที่จังหวัดน่าน จ�ำนวน 100,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
288,700.00 บาท
3. ด้านกิจกรรมประเพณีสืบสานเครือข่ายสหกรณ์
     
3.1 จัดงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 โดย ฯพณฯ  รมต.ช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   (ดร.วิวัฒน์   ศัลยก�ำธร)   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีสหกรณ์
สมาชิก และผู้เข้าร่วมงาน  กว่า 500 คน 88  หน่วยงาน
3.2 กิจกรรมกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจ�ำปี 2560 ณ วัดพรุวนาราม จังหวัดตรัง ได้รับ
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หมายเหตุ ผลสรุปการด�ำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ประจ�ำปี 2561 เป็นสรุปฉบับย่อ ซึ่งมีภารกิจ
อืน่ ๆ อีกจ�ำนวนมาก  หากต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานกิจการสันนิบาต
สหกรณ์ฯ   ฉบับสมบูรณ์  ได้ที่ www.clt.or.th

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

4. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
    
4.1 ให้การต้อนรับผูแ้ ทนสหกรณ์ จากประเทศ ฟิลปิ ปินส์ เนปาล ภูฐาน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
และผูแ้ ทนสหกรณ์จาก ANGKASA ประเทศมาเลเซีย  และเสนอชือ่ ผูแ้ ทนสหกรณ์ เข้ารับทุนการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้น�ำสตรีในสหกรณ์ จัดโดย ICA
     
4.2 ประธานฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ ICA ที่ประเทศมาเลเซีย และการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2561 ของกลุ่มความร่วมมือเพื่อเกษตรกรในเอเซียแปซิฟิก (AFGC) ณ ประเทศศรีลังกา
          
4.3 จัดสัมมนา “สินค้าสหกรณ์อาเซียน ก้าวไกลสู่ตลาดสากล” ในงานวันครบรอบ 50 ปี
สันนิบาตสหกรณ์ฯ และวันเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากลประจ�ำปี 2561  เมือ่ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561
โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
และการสาธิตและจัดแสดงสินค้าสหกรณ์   และจ�ำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ และการเจรจาการค้า โดย
น�ำผู้แทนสหกรณ์จากประเทศฟิลิปปินส์ เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว เพื่อส่งเสริม
การส่งออกกล้วยไม้ ของสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จ�ำกัด  
5. ด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์   
5.1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ “หนังสือพิมพ์โคออปนิวส์” เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมของสหกรณ์สมาชิก และสันนิบาตสหกรณ์ฯ 96,000 ฉบับต่อปีรวมถึงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ต่างๆ ของสันนิบาตสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ ผ่านสื่อต่างๆ ฯลฯ
5.2 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 มีผู้แทนสหกรณ์เข้า
ร่วมประชุม  649 คน
6. ด้านการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติ  
6.1  ให้คำ� ปรึกษาช่วยเหลือชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้การ
ช่วยเหลือสหกรณ์ทปี่ ระกอบกิจการรวบรวมอ้อยของสมาชิกเพือ่ จ�ำหน่ายเกีย่ วกับการรวมตัวของสถาบัน
ชาวไร่อ้อย และ พ.ร.บ. อ้อยและน�ำ้ ตาลทราย พ.ศ.2527  
6.2  จัดสัมมนา และระดมความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการแก้ไขเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ร่าง
พ.ร.บ. อ้อยและน�ำ้ ตาล เพือ่ คุม้ ครองผลประโยชน์ของสหกรณ์ผปู้ ลูกอ้อย ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สหกรณ์
มากขึ้น โดยเฉพาะการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย
6.3   ให้ข้อมูลและประสานงานในการปรับปรุงแก้ไขร่าง พรบ.สหกรณ์ และการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ให้กับส่วนราชการ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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สรุปรายรับ – รายจ่าย ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจ�ำปี งบประมาณ 2561
รายรับ
ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เงินอุดหนุนจากภาครัฐ
เงินดอกผลทุนกลางฯ
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
เงินลงทะเบียนการศึกษาอบรม
เงินดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
รายได้จากการชำ�ระบัญชี/อื่นๆ
รายได้จากการบริหารห้องพัก/
ห้องประชุม
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้
รายได้จากการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
โคออปส์
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้
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รวมเป็นเงิน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
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จำ�นวนเงิน (บาท)
รายจ่าย
59,624,292.41 ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน

จำ�นวนเงิน (บาท)
31,049,595.03

4,000,000.00 ค่าใช้จ่ายโครงการ
300,000.00 สมทบทุนจัดตั้งวิทยาลัย
พิทยาลงกรณ์

18,480,297.70
3,009,793.44

1,338,416.41 ค่าใช้จ่ายก่อสร้างศาลฯ
4,228,723.49 ค่าใช้จ่ายภัยพิบัติธรรมชาติ
572,972.96 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
889,177.50
(1,292,513.21)

437,799.85
158,092.86
531,732.92

(48,762.94)

69,612,306.62 รวมเป็นเงิน
15,944,994.82

53,667,311.80
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การดำ�เนินงานของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
(Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU)
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ   วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 37 ในฐานะ
สมาชิกสามัญของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian
Confederation of Credit Unions : ACCU)  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Crowne Plaza
Manila Galeria, Ortigas City กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งในการประชุมใหญ่ ปี 2561
ACCU ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippine Federation
of Credit Cooperatives : PFCCO) และสมาพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (National Confederation of
Cooperatives : NATCCO) จัดสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของ ACCU ขึ้น และมีผู้แทน
สมาชิกสามัญ 13 องค์การ จาก 10 ประเทศ รวมทั้งสมาชิกสมทบเข้าร่วมสังเกตการณ์   คณะกรรมการ
ด�ำเนินการของ ACCU จ�ำนวน 5 คน  ดังนี้
คณะกรรมการ
1. Mr. Younsik Kim
2. Adjaop. Lt. Gen.
   Dr. Weera Wongsan
3. Atty. Soledad V. Cabangis
4. Mr. Tien-Teng WU
5. Mr. A.D. Walasinghe

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ

องค์การ
ประเทศ
NACUFOK สาธารณรัฐเกาหลี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก

FSCT
NATCO
CULROC
SANASA

ไทย  
ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน
ศรีลังกา
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ACCU  เป็นสมาคมของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตระดับภูมิภาคเอเชีย  มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต และสถาบันการเงินที่มีลักษณะ    
การด�ำเนินงานคล้ายคลึงกัน โดยมีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกเป็นสมาชิก           
มีสมาชิกทุกประเภท รวม 197 องค์การ  30,473 สหกรณ์   สมาชิกรายบุคคล 35.10 ล้านคน จาก 23
ประเทศ
ACCU จัดตัง้ เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2514 ในระยะแรกของการจัดตัง้ สมาคม มีชมุ นุมสหกรณ์
ระดับประเทศเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส์
และไต้หวัน เพื่อส่งเสริมพัฒนาและมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาคเอเชีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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นอกจากนี  ้ ACCU  ยังเป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟกิ ในการติดต่อประสานงานให้กบั สมาชิกของสมาคม   โดยให้บริการด้านเทคนิควิชาการ
การจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ภายใต้แผนงาน ประกอบด้วย  6 แผนงาน ดังนี้  การวางแผนและ      
การพัฒนา  การบริการสมาชิก  การส่งเสริมสหกรณ์  การตลาดและการวิจัย  การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
และการให้การสนับสนุนมวลสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

ปัจจุบัน สมาชิกของ ACCU  แบ่งออกเป็น  3 ประเภท ดังนี้
ประเภท REGULAR MEMBERS
จ�ำนวน 13 องค์การ  ดังนี้
1. CCULB - Cooperative Credit Union League of Bangladesh Ltd.
2. MAFCOCS- Maharashtra State Federation of Cooperative Credit
Societies Ltd.
3. CUCO - Credit Union Central of Indonesia
4. NACUFOK - National Credit Union Federation of Korea
5. NEFSCUN- Nepal Federation of Savings and Credit Cooperative Unions
6. NCBL - National Cooperative Bank Ltd.
7. NATCCO- National Confederation of Cooperatives
8. PFCCO-Philippine Federation of Credit Cooperatives
9. SANASA - Federation of Thrift and Credit Cooperative Societies
10. CULROC- Credit Union League of Republic of China
11. CULT- Credit Union League of Thailand Ltd.
12. FSCT- Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited
13. CBV - Cooperative Bank of Vietnam
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บังกลาเทศ
อินเดีย
อินโดนีเซีย
สาธารณรัฐเกาหลี
เนปาล
เนปาล
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
ศรีลังกา
ไต้หวัน
ประเทศไทย
ประเทศไทย
เวียดนาม
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ประเภท AFFILIATE MEMBERS จำ�นวน 17 องค์การ ดังนี้
ออสเตรเลีย
1. AMF- Australian Mutuals Foundation
บังกลาเทศ
2. DoC - Department of Cooperatives
กัมพูชา
3. CCSF- Cambodian Community Savings Federation
เยอรมนี
4. IRU - International Raiffeisen Union
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
5. CULHK- Credit Union League of Hong Kong
อินเดีย
6. DPG - Development Promotion Group
มาเลเซีย
7. ACCUM- Association of Cooperative Credit union of Malaysia
มาเลเซีย
8. KKP - The Workers Co-operative Credit Society Ltd.
มองโกเลีย
9. MOCCU - Mongolian Confederation of Credit Unions
เมียนมาร์
10. CCS - Central Co-operative Society of Myanmar
ปากีสถาน
11. FICS -The Federation of Ismaili Cooperative Societies
ปาปัวนิกนิ ี
12. FESALOS -Federation of Savings and Loan Societies Ltd.
ฟิลิปปินส์
13. CARD MRI - Card Mutually Reinforcing Institutions
14. IACUFEZ - Interregional Association of Credit Unions of the Far East สหพันธรัฐรัสเซีย
and Zabaikalye
สิงคโปร์
15. SNCF - Singapore National Cooperative Federation Ltd.
ประเทศไทย
16. Saha Life - Saka Life Insurance Co., Ltd.
ติมอร์
17. FCCHM - Federacao Cooperativa de Credito Hanai Malu

ประเภท SUPPORTER MEMBERS จำ�นวน 167 องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ
องค์การ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

AUSTRALIA 		
7
BANGLADESH
3
ENGLAND
1
INDIA
		
1
INDONESIA			
8
KOREA		
118
MONGOLIA		
1
NEPAL
4
NEW ZEALAND
1
PHILIPPINES
22
SINGAPORE 		
1
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ปี
จำ�นวน
พ.ศ. สหกรณ์
2523
2533
2539
2548
2553
2560

2,704
12,548
13,998
48,375
21,981
30,473

สถิติการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

จำ�นวนสมาชิก สินทรัพย์ ทุนเรือนหุ้น การให้บริการ ทุนสำ�รอง
รายบุคคล
และเงิน
เงินกู้
(พันคน)
รับฝาก
1,040
375
328
303
4,826
5,591
5,023
4,344
N/A
7,382
23,718
21,186
13,453
N/A
34,307
50,834
47,460
32,994
6,922
42,130
87,472
61,385
51,128
1,580
35,161
169,272 103,716
62,990
5,626

บทบาทหน้าที่หลักของ ACCU คือ การร่วมกับองค์การสมาชิกในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตให้มคี วามมัน่ คง เข้มแข็ง  เพือ่ ให้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประชาชนต่อไป  โดยมีกิจกรรมและการด�ำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

1. โครงการระดับภูมิภาค (Regional Programs)
1.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร เรื่อง การสร้างผู้น�ำเพื่อสนับสนุนการรวมเครือข่าย
(Trainers Training on Building Transformative Leaders to Support Integration
of Networks)
1.2 โครงการสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
           
(ACCOSCA and ACCU Building Effective Partnership for Mutual Benefit)
       1.3 โครงการฝึกอบรมวิทยากรเรื่องบริการพัฒนาธุรกิจ
             (Trainers Training on Business Development Services)
2. การจัดโครงการในประเทศต่างๆ  (In-Country Programs)  
2.1 โครงการเสริ ม สร้ า งความส� ำ คั ญ ของการอยู ่ อ าศั ย หรื อ ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชน
โดย สหกรณ์ของประเทศเนปาล
      
(NCBL’s Board Wish to Create Significance in the Lives of People)
2.2 โครงการพัฒนาการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการก�ำกับดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์  
      
(Review workshop on the Supervision of SACCOS)
2.3 โครงการเสวนาเชิงวิชาการระหว่าง ACCU และประธานกรรมการของ NEFSCUN
     
(Roundtable Meeting)
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3. โครงการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (Credit Union  Development Project)
    
3.1 โครงการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (NACUFOK
Projects)
    
3.2 โครงการเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในเมียนมาร์ (Oversaw the Development of
Myanmar SCCs)
    
3.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (Laos Strengthening and Promotion of credit unions)
         
3.2.1 การศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย (Study Visit to Thailand)
         
3.2.2 การประชุม (SCU Meeting)
4. การเป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ระดับโลกเพือ่ การสร้างเครือข่าย (Global Representations and Networking)
5. การสนับสนุนยุทธศาสตร์ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (Strategic Issues in Credit Unions)  
5.1 ความเป็นผู้น�ำ : หลักการสหกรณ์แตกต่างจากระบบธุรกิจ
    
(Leadership : Unable Credit Union Principles vs Business)
5.2 ปัญหาสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียที่ขาดข้อบังคับแบบมาตรฐาน   (Lack of Enabling
Regulatory Environment)
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชียให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
     
(Fragmented Credit Union Network in Asia)
5.4 เครือ่ งมือเทคโนโลยีหยุดชะงักโดย Fin Techs (Technology-Disruption by Fin Techs)
ACCU ได้ประสานความร่วมมือและส่งเสริมในการบริหารโครงการและกิจกรรมต่างๆ       
ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ นในเอเชีย  ได้แก่ การจัดอบรมสัมมนาในระดับ
ภูมิภาคเอเชีย (Asian’s Development Education Program) การจัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค
(Asian Credit Union Open Forum) เป็นประจ�ำทุกปี และโครงการออมทรัพย์ส�ำหรับเยาวชน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกสามัญของ ACCU
1.  มีสิทธิส่งผู้แทนไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และมีสิทธิลงคะแนนเสียง
2.  ผู้แทนอาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการของ ACCU
    ในกรณีที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการของ ACCU ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ACCU จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
3.  มีสิทธิที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Recognition Award)
4. มีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรืออบรมในหลักสูตรต่างๆ
โดยได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน
5.  ได้รบั สิทธิพเิ ศษเป็นอันดับแรก ทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ
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6.  มีสทิ ธิสง่ ผูแ้ ทนเข้าสัมมนาทางวิชาการในหลักสูตรส�ำหรับผูบ้ ริหาร โดย ACCU จะรับผิดชอบ
ค่าที่พัก หรือได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียน
7.  มีสิทธิที่จะได้รับจดหมายข่าว  “ACCU News and Highlight”  จ�ำนวน 15 – 20 ฉบับ
8.  มีสิทธิที่จะได้รับรูปเล่มเอกสารรายงานเทคนิคทางด้านวิชาการ จ�ำนวน 3 – 5 เล่ม
ACCU ได้จัดท�ำ  “เครื่องมือในการบ่งชี้สถานภาพ” (Diagnostic Tool) ได้แก่ ACCESS
Branding หรือทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแข่งขันสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริการและความมั่นคง โดยสร้าง
ตรากิจการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย เพื่อที่จะส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
แบบแผนการปฏิบตั งิ านทีด่ ใี นสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึง่ เมือ่ พัฒนาเครือ่ งมือทีใ่ ช้บง่ ชีส้ ถานภาพเป็นคูม่ อื ฉบับ
ภาษาอังกฤษแล้ว ได้อนุญาตให้ ชสอ. แปลและจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมาชิก
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ส� ำ นั ก งาน ACCU ปั จ จุ บั น ตั้ ง อยู ่ ชั้ น 5 อาคารส� ำ นั ก งาน ชสอ. เลขที่ 199 หมู ่ ที่ 2
ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  11130
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แก้ ไขข้ อ บั ง คั บ จากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ครั้ ง ที่ 1 และนายทะเบี ย นสหกรณ์ 187
รับจดทะเบียนแก้ไขแล้ว
ระเบีย บชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกั ด ว่า ด้ ว ยการสนั บ สนุ น 194
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การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. 204
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ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ว่าด้วยการประชุมใหญ่
พ.ศ. 2553
**********************************************
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประชุมใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ข้อ 45
(12) และข้อ 59 คณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ได้มีมติกาหนด
ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยการ
ประชุมใหญ่ พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยการประชุมใหญ่
พ.ศ.2544
บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการดาเนินการ ประกาศ คาสั่งหรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ชุมนุมสหกรณ์” หมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
“ที่ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จากัด
“สหกรณ์สมาชิก” หมายความว่า สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
“ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก” หมายความว่า ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายความว่า รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด
“เลขานุการ” หมายความว่า “กรรมการดาเนินการและเลขานุการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด
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“ประธาน” หมายความว่า ประธานในที่ประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
“รองประธาน” หมายความว่า รองประธานในที่ประชุมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามระเบียบนีแ้ ละให้มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
ประธาน รองประธาน และเลขานุการที่ประชุม
ข้อ 6 ให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ เป็นประธาน และรอง
ประธานในที่ประชุมของชุมนุมสหกรณ์โดยตาแหน่ง
ข้อ 7 ให้เลขานุการทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ในกรณีที่เลขานุการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ประธานในที่ประชุมเลือก
กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งทาหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม
ข้อ 8 ในกรณีที่ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในที่ประชุมได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการดาเนินการอื่นทาหน้าที่ประธาน และรองประธานในที่ประชุม
คราวนั้น
หมวด 2
อานาจหน้าที่ของประธาน รองประธาน และเลขานุการในที่ประชุม
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ข้อ 9 ประธานมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็นประธานในที่ประชุม
(2) ควบคุม และดาเนินการประชุม
(3) รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
(4) มีอานาจและหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ 10 รองประธานมีอานาจหน้าที่ดังนี้
รองประธานทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม เมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อ 11 ให้เลขานุการมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนินการในเรื่องการจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมไปยังผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
(2) บันทึกรายงานการประชุม
(3) เก็บรักษารายงานการประชุม
(4) ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3
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หมวด 3
การประชุมใหญ่

หมวด 4
ญัตติ
ข้อ 20 ญัตติทั้งหลายอาจเสนอล่วงหน้า เป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการเพื่อนาเข้าระเบียบวาระก็ได้
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกผู้เสนอต้องลงลายมือชื่อ พร้อมด้วยลายมือชื่อผู้แทนสหกรณ์สมาชิกผู้รับรองญัตตินั้นๆ
ไม่น้อยกว่า 5 คน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ข้อ 12 การประชุมย่อมเป็นการเปิดเผย ไม่มีการประชุมลับ
ข้อ 13 ระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์
ข้อ 14 วันที่กาหนดให้มีการลงทะเบียน เพื่อการประชุม ให้มีทะเบียนรายชื่อวางไว้ สาหรับ
สมาชิกผู้มาประชุมลงชื่อก่อนเข้าประชุมทุกคราว และเมื่อมีสัญญาณให้เข้าประชุมให้สมาชิกเข้านั่งตามที่
ที่จัดไว้
เมื่อถึงเวลาประชุมแล้ว หากผู้แทนสหกรณ์สมาชิกมาไม่ครบองค์ประชุม ให้รอผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
ที่จะเข้าประชุมอีก 1 ชั่วโมง หากยังไม่ครบองค์ประชุมให้ประธาน หรือรองประธาน หรือกรรมการดาเนินการ
ตามประกาศรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการในปีนั้นตามลาดับเป็นผู้ประกาศเลื่อนการประชุมไปเป็นวันอื่น
ข้อ 15 ในการประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในระเบียบวาระ และต้องดาเนินการ
พิจารณาตามลาดับระเบียบวาระที่จัดไว้ ทั้งนี้เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ 16 ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาต่อที่ประชุมก็ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าว
ถ้อยคาได้และต้องเป็นคากล่าวกับประธานในที่ประชุม
ข้อ 17 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกอาจซักถามเพื่อความกระจ่างในเรื่องที่ประชุมก็ได้
ข้อ 18 ประธานมีอานาจปรึกษาที่ประชุมในปัญหาใดๆ สั่งพักการประชุม เลื่อนการประชุม หรือเลิก
การประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 19 ให้ชุมนุมสหกรณ์ส่งสาเนารายงานการประชุมให้แก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกพิจารณา หากมีคาทักท้วงประการใดให้แจ้งชุมนุมสหกรณ์ทราบภายในกาหนดเวลาสามสิบวัน นับจากวันที่
ที่ลงในหนังสือนาส่งสาเนารายงานการประชุม หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ขอแก้ไขรายงานการประชุม
ในกรณีมีการขอแก้ไขรายงานการประชุมให้คณะกรรมการดาเนินการจัดให้มีการตรวจสอบจากแถบ
บันทึกเสียง และหรือวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องนั้น ข้อเท็จจริงเป็นประการใดให้บันทึกรายงานการประชุมตามนั้น
ให้ชุมนุมสหกรณ์เก็บแถบบันทึกเสียง และวีดีทัศน์ ที่บันทึกการประชุมไว้จนกว่าจะพ้นจากการ
ประชุมในปีถัดไป
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ข้อ 21 ญัตติต่อไปนี้ไม่ต้องเสนอล่วงหน้า หรือเป็นหนังสือ
(1) ขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน
(2) ขอให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม
(3) ขอให้รวมระเบียบวาระการประชุมที่เป็นเรื่องเดียวกัน ทานองเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
เพื่อพิจารณาพร้อมกัน
(4) ขอให้รวม หรือแยกประเด็นพิจารณา หรือลงมติ
(5) ขอให้เลื่อนการพิจารณา
(6) ขอให้ปิดอภิปราย
ญัตติตาม (5) และ (6) เมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบตามที่เสนอแล้ว ห้ามมิให้เสนอญัตติอื่นในข้อนี้อีก
ข้อ 22 ญัตติตาม ข้อ 21 (6) ห้ามผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน
ข้อ 23 ญัตติที่ไม่ต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ ต้องมีผู้รับรองญัตติแสดงการรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน
ข้อ 24 การแก้ไขเพิ่มเติมญัตติที่ประธานกรรมการบรรจุเข้าระเบียบวาระแล้ว จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
ความยินยอมของที่ประชุม
ผู้เสนอญัตติอาจถอนญัตติของตนได้ก่อนถึงเวลาประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมนั้น
แต่ถ้าถึงวาระประชุมพิจารณาญัตตินั้นแล้ว จะถอนได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม
ข้อ 25 การถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติใดๆ จะกระทาได้ก่อนที่
ประธานกรรมการดาเนินการสั่งบรรจุญัตตินั้นเข้าระเบียบวาระ
ข้อ 26 ญัตติ หรือคาแปรญัตติใดถึงวาระการพิจารณาแล้ว ถ้าผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติไม่ชี้แจงต่อที่
ประชุม หรือในกรณีที่ผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติไม่อยู่ในที่ประชุม ญัตติ หรือคาแปรญัตตินั้นเป็นอันตกไป
ข้อ 27 ญัตติใดตกไปแล้ว ห้ามนาญัตติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันเสนออีก ในการประชุมคราวนั้น
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หมวด 5
การอภิ ปราย
ข้อ 28 ผู้มีสิทธิอภิปรายก่อนคือผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติ แต่ถ้าผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติมี
หลายคน ให้ประธานอนุญาตให้อภิปรายก่อนได้เพียงคนเดียว
ข้อ 29 ผู้อภิปรายก่อนได้อภิปรายแล้ว การอภิปรายในลาดับต่อไปจะต้องเป็นการอภิปรายสลับกัน
ระหว่างผู้ค้านกับผู้สนับสนุน เว้นแต่ว่าวาระของฝ่ายใดไม่มี ผู้อภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจึงจะอภิปรายซ้อนได้
การอภิปรายไม่สนับสนุนและไม่ค้าน ย่อมกระทาได้โดยไม่ต้องสลับ และมิให้นับเป็นวาระอภิปรายของ
ฝ่ายใด
ข้อ 30 ถ้ามีผู้อภิปรายหลายคน ประธานจะให้คนใดอภิปรายก็ได้ แต่ให้คานึงถึงผู้เสนอญัตติ ผู้แปร
ญัตติ และผู้ซึ่งยังไม่ได้อภิปรายด้วย

5
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ข้อ 38 ในกรณีที่จะต้องมีมติของที่ประชุม ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ 39 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียว และจะมอบให้บุคคลอื่นออก
เสียงแทนตนไม่ได้ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว จะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้ หรือประธานอาจให้ออกจากที่ประชุมได้
ในกรณีที่ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์มิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอืน่ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่ประชุม
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงชี้ขาด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ข้อ 31 การอภิปรายต้องอยู่ในประเด็น หรือเกี่ยวกับประเด็นที่กาลังพิจารณากันอยู่ ต้องไม่ฟุ่มเฟือย
วนเวียน ซ้าซาก หรือซ้ากับผู้อื่น และห้ามนาเอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จาเป็น
ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด และห้ามกล่าวถึง
พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ หรือออกชื่อผู้แทนสหกรณ์สมาชิก หรือบุคคลใด
โดยไม่จาเป็น
ข้อ 32 ถ้าประธานเห็นว่าผู้ใดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายก็ได้
ข้อ 33 ผูแ้ ทนสหกรณ์สมาชิกผู้ใดเห็นว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เพื่อแสดงการ
ประท้วง ประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วงนั้น
หรือไม่ คาวินิจฉัยของประธานดังกล่าวให้เป็นอันเด็ดขาด
ให้นาความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องอื่นใดอัน
เป็นที่เสียหายแก่ผู้นั้น
ข้อ 34 ผู้อภิปรายอาจถอนคาพูดของตนได้ เมื่อได้รับความยินยอมของที่ประชุม แต่ในกรณีที่มีการ
ประท้วงตามความข้อ 33 ให้ประธานวินิจฉัยเสียก่อนว่า ได้มีการฝ่าฝืนระเบียบตามที่ประท้วงนั้นหรือไม่
ข้อ 35 การอภิปรายเป็นอันยุติ เมื่อ
(1) ไม่มีผู้ใดอภิปราย
(2) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย
(3) ที่ประชุมลงมติให้ยกเรื่องอื่นขึ้นพิจารณา
ข้อ 36 ในกรณีที่ประธานพิจารณาเห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว จะขอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่า
จะปิดอภิปรายหรือไม่ก็ได้
ข้อ 37 เมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติในเรื่องนั้น
จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ที่ประชุม
จะลงมติ
หมวด 6
การลงมติ
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เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสหกรณ์สมาชิกหรือผู้แทน
สหกรณ์สมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบชุมนุมสหกรณ์
(3) การแยกชุมนุมสหกรณ์
(4) การเลิกชุมนุมสหกรณ์
(5) การอื่นใดที่ข้อบังคับกาหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
ข้อ 40 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิดเผย แต่ในกรณีที่จะให้ลงคะแนนลับ ต้องให้ที่
ประชุมลงมติ
ข้อ 41 การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
(2) ยืนขึ้น
(3) วิธีอื่นใดที่ที่ประชุมเห็นควรเฉพาะกรณี
ข้อ 42 การออกเสียงลงคะแนนลับมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษที่เจ้าหน้าที่จัดให้ โดยไม่ลงชื่อผู้ออกเสียง ส่งมอบ
กระดาษเครื่องหมายนั้นให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานให้ปฏิบัติหน้าที่นับคะแนน
(2) วิธีอื่นที่ที่ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี
ข้อ 43 ลาดับการลงมตินั้น ให้ลงมติตามลาดับของญัตติ จากญัตติต้นไปหาญัตติสุดท้าย
ข้อ 44 ประธานมีอานาจสั่งให้รวม หรือแยกประเด็นพิจารณาหรือลงมติ เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 45 ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกซึ่งเข้ามาในที่ประชุมระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีการออกเสียง
ลงคะแนนเปิดเผย อาจลงคะแนนทางฝ่ายที่ยังนับคะแนนเสียงไม่เสร็จ หรือ ในกรณีออกเสียงลงคะแนนลับ
อาจลงคะแนนได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนนเสียง
ข้อ 46 เมื่อได้คะแนนเสียงเสร็จแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเรื่องใดข้อบังคับชุมนุม
สหกรณ์ หรือระเบียบกาหนดไว้ว่ามติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงถึงจานวนเท่าใด ก็ให้ประกาศด้วยว่า
คะแนนเสียงข้างมากถึงจานวนที่กาหนดไว้นั้นหรือไม่
ข้อ 47 การนับคะแนนเสียงครั้งใด ถ้าที่ประชุมมีมติให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่ก็ให้ถือตามมตินั้น
ข้อ 48 ญัตติใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็น
เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยญัตตินั้น โดยเอกฉันท์
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หมวด 7
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย
ข้อ 49 ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใดๆ ในที่ประชุมโดยขาดคารวะ หรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม
ข้อ 50 ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ ประธานมีอานาจเตือน ห้ามปราม ให้ถอนคาพูด ยุติการพูด หรือ
ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คาสั่งของประธานตามข้อนี้ผู้ใด
จะโต้แย้งมิได้
ข้อ 51 ถ้ามีปัญหาการตีความระเบียบนี้ ให้เป็นอานาจของที่ประชุมจะตีความ และให้ถือว่าการตีความ
ของที่ประชุมเป็นเด็ดขาด
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2553

(นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ
แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำ� กัด  (ชสอ.) ได้พจิ ารณาจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ศพให้แก่บคุ ลากรของสหกรณ์สมาชิก ตัง้ แต่ ปี 2555 เป็นต้นมา นัน้   คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 45 ครั้งที่ 6 วันที่ 16   กันยายน   2560 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ
แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั้งนี้   ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560  เป็นต้นไป โดยมี
แนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ  ดังนี้
1. บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกที่เสียชีวิต ชสอ. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ ได้แก่
1.1 คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์สมาชิก
1.2 คู่สมรสคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์สมาชิกที่
     จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.3 ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น
1.4 ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ประจ�ำของสหกรณ์    

ค่าสงเคราะห์ศพ    20,000 บาท
ค่าสงเคราะห์ศพ      3,000 บาท
1,000 บาท
ค่าพวงหรีดไม่เกิน           
ค่าสงเคราะห์ศพ    20,000 บาท
ค่าสงเคราะห์ศพ    20,000 บาท

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562

1.5 คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค
ค่าสงเคราะห์ศพ    20,000 บาท
		
2. ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ต้องยื่นความประสงค์ขอรับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บคุ คลนัน้
ถึงแก่ความตาย หากพ้นก�ำหนดดังกล่าว ชสอ. ขอสงวนสิทธิในการไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.
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3. กรณีที่มีบุคลากรของสหกรณ์สมาชิกเสียชีวิตให้สหกรณ์ด�ำเนินการส�ำรองเงินดังกล่าวกับ
ทายาทผู้เสียชีวิตในนาม ชสอ.ก่อน และรวบรวมเอกสารตามที่ ชสอ. ก�ำหนด (เอกสารดาวโหลดได้ที่
เว็ปไซต์ www.fsct.com) ส่งให้ ชสอ. พร้อมภาพถ่ายในการมอบเงินสงเคราะห์ศพ เพื่อ ชสอ. จะได้
อนุมัติและโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ท่านต่อไป

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

รับทําเสื้อโป็ตโล
เสื้อแจ็คเก

บริการแบบพิมพและของที่ระลึกตางๆ

จําหนายและรับพิมพเอกสารแบบพิมพสําหรับสหกรณทุกประเภท
รับสั่งทําของที่ระลึก เชน เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต ปฏิทิน สมุดไดอารี่
กระปุกออมสิน กระเปาเอกสาร กระเปาเดินทาง รม แกวนํ้า ปากกา ฯลฯ
หรือสินคาอื่นตามความตองการของทาน
จําหนายอุปกรณสํานักงานอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ
เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก เครื่องทําลายเอกสาร ฯลฯ

สนใจกรุณาติดตอ ฝายธุรกิจเสริม โทรศัพท 02 496 1199 ตอ 105, 106, 121, 122
โทรสาร 02 496 1200 www.fsct.com

