




เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ
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คณะกรรมการด าเนินการ  
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้สอบบัญชี
ท่ีปรึกษา  สภาท่ีปรึกษา และท่ีปรึกษา
กิตติมศกัด์ิ  ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์
แห่งประเทศไทย จ ากดั



















นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์
ผูต้รวจสอบกิจการ

ดร.วนัทนา  บอ่โพธ์ิ
ประธานผูต้รวจสอบกิจการ

นายประกิต  ประทมุกาญจน์
ผูต้รวจสอบกิจการ



นายมนตรี  ช่วยชู



ดร.กก๊  ดอนส าราญ
ประธานท่ีปรึกษา

พลต ารวจเอก นิพจน์  วีระสนุทร พลต ารวจโท สมเดช  ขาวข า



นายเสนอ  วิสทุธนะดร.ปัณฐวิชญ ์ มุ่งสมคัรศรีกลุ นายสถิตยช์ยั  วรานนทว์นิช



นายเกรียงศกัด์ิ  เน้ือสีจนันายโกวิทย ์ เกตงุามนายปรีชา  ดลุยการณัย์



นายสิทธิชยั  อ๊ีงภากรณ์



ดร.มะณู  บญุศรีมณีชยันายสมพล  ตนัติสนัติสมพลต ารวจโท มงคล  กมลบตุร



นางสาวอภิญดา  สวารชรนายสรุศกัด์ิ  ยศปัญญานายชยัยทุธ ์ มาศสพุงศ์



นางสาวไพเราะ  ประพิณเลิศนายสพุล  มหาวรรณนายประสขุ  ศรีจนัทร์



นายสรุชาติ  อินแผลง
กรรมการสภาท่ีปรึกษา
และผูช่้วยเลขานุการ

นายศิริวฒัน์  อินทรมงคล
กรรมการสภาท่ีปรึกษา

และเลขานุการ

นายอ่อนจนัทร ์ อินทมาตย์
รองประธานสภาท่ีปรึกษา



คณะท ำงำนระบบบริหำรจัดกำร
1. นายอรณุ  ชนะคช 14. นายวฒันา  ชศูลิป์กุล
2. นายแพทยส์มคดิ  สรุยิเลศิ 15. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์พพิฒัน์  วงศเ์กษม
3. นายไมตร ี แกว้มงคล  16. นายแพทยเ์กยีรตภิมู ิ วงศร์จติ
4. นายอดลุย ์ ภู่ภทัรางค์ 17. นายสมคดิ  ปัญญาแกว้
5. นายอมัพร  ฉนัทรตัน์  18. นายวฒันา  ไตรยราช  
6. นายนพดล  วรมานะกุล 19. พลตร ีทวปี  ปิยะอรณุ
7. นายพทิกัษ์พงษ์  บีเ้กตุ         20. นายปราการ  เจรญิสรุสกล
8. รอ้ยต ารวจเอก ฉลอง  อิม่มาก 21. นายอานนัท ์ หนิแกว้
9. พลต ารวจตร ีภดูศิ  นรสงิห์ 22. พลโท นิธนินัท ์ ไชยวฒันพนัธุ์
10.พนัต ารวจเอก  บรรยง  กองเงนิ 23. นางสาวสทุธนีิ  แก่นสารี
11. นายประเสรฐิ  วริยิะภาพ 24. นายสรุศกัดิ ์ สจัจะหฤทยั
12.พลตร ี บรรลอื  อ ่าบญุ  25. พนัตร ีพจิติร  เลือ่มตา
13.พลโท นพดล  แสงพลสทิธิ ์ 26. นายเชษฐา  สยนานนท์



คณะท ำงำนระบบสวัสดิกำร
27. นายศริ ิ เพชรครีี 40. นายสทุศัน์  ประสาธน์สวุรรณ์
28. นายจกัรพงษ์  เสารท์อง     41. นายนิพทัธ ์ เหลอืงด ารงค์
29. นายสมศกัดิ ์ จกัสาน 42. นายเทมิ  มติรจติ
30. วา่ที ่รอ้ยเอก สกล  พละเสน 43. นายสรศกัดิ ์ พทุธรกัษา
31. นายเจษฎา  หอมจนัทร ์    44. ดร.ชชูาต ิ กาญจนธนชยั  
32. นายสญัชยั  รอบรู้ 45. นางยภุา  สมัฤทธิส์ขุสนัติ ์        
33. นายศรโีพธิ ์ วายพุกัตร์ 46. พนัเอก ชนฐันิวฒัน์  เฟ่ืองงาม
34. นายอนุชา  เมฆคง 47. นายณรงค ์ ดว้งปาน
35. นางสมุาล ี ยกุตานนท์ 48. นายแพทยอ์นุพงศ ์ เพญ็จนัทร์
36. นายสมเกยีรต ิ อมตะธงไชย 49. นายชชูาต ิ กติตคิณุ  
37. นายตุลา  จนัทรว์ฒันเดชากุล 50. นายประถม  ป่ินพาน 
38. นายประเสรฐิ  งานวงศพ์าณิชย์ 51. นางกนกกุล  ใชไ้หวพรบิ
39. นายจกัรแกว้  ทะปน 52. นายบญัชา  เสมากลู



คณะท ำงำนระบบพฒันำบุคลำกร
53. นายประสทิธิ ์ แกว้เรอืง         66. นายสมชาย  มาตยศ์รกีลาง
54. นายสาคร  รอดขนัเมอืง            67. นายวรวทิย ์ สฉุนัทบตุร  
55. นายชวูทิย ์ ธานี       68. นายนรงค ์ บวัชมุ       
56. นายประยทุธ  แกว้อาษา   69. นายดเิรก  บ าเพญ็
57. นายสรุพล  สมีา           70. นายพชิยั  กอ้นนาค   
58. นายมานิตย ์ พรหมอยู ่ 71. รองศาสตราจารย ์ธาดาศกัดิ ์ วชริปรชีาพงษ์
59. นายบญัชา  เกษมสขุ 72. นายสรุนิทร ์ ต่อเน่ือง
60.พลต ารวจโท ประพนัธ ์ จนัทรเ์อม 73. นายณรงค ์ ธรีะกุล  
61. นายเทยีนชยั  พสิฐิธาดา   74. ดร.อคัรพล  เดชะพหลุ
62. นายประสทิธิ ์ ชมุศรี 75. นายประจกัษ์  พลอยสสีวย      
63. นายวทิยา  ประเทศ     76. นางสาวสนุนัท ์ เงนิเมย
64. นายสมบตั ิ จกัรสมศกัดิ ์ 77. นางโชตกิา  บญุรงัศร ี       
65. นายนพดล  อนิปา            78. นายอนนัต ์ เกดิโสภา 



คณะท ำงำนระบบกำรออม
79. นายสมหมาย  มงคลบตุร 92. นางอรสา  อนิทยุศ  
80. นายสวุทิย ์ ฟองโหย 93. นายสรุศกัดิ ์ วาดเขยีน
81. พนัเอก ยสุชนา  ตระกลูเสนาธง 94. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ณคณุ ธรณีนิตญิาณ
82. นายโสภณ  แก่นงาม     95. รองศาสตราจารย ์ทพ.สรุนิทร ์ สอู าพนั
83. นายวรีะชน  ธมิะสาร 96. นายสมบรูณ์  ภญิโญศร ี
84. นายทอง  วริยิะจารุ 97. นายชศูกัดิ ์ ค าลน้    
85. พลตร ี อานนท ์ เทพานวล   98. นางเสาวนิตย ์ น่ิมนวล
86. นางอรนุช  วชิานงค ์  99. นายอดลุย ์ หาญชงิชยั     
87. ดร.ยนิด ี ชาญณรงค ์               100. พนัต ารวจโท วงศห์ริญั  สรุโิยพลกุล      
88. นายเทยีน  ตนัตวิริยิภาพ          101. นายสรุนิทร ์ บวังาม
89. นายสหพล  สงัขเ์มฆ 102. นางสรินิทริา  ชยับรุนิทร ์
90. นางอาภา  ไหลนานานุกุล 103. พนัเอก ประหยดั  กอ้งกงัวาลย์
91. นายสรุพล  โพธาเจรญิ      104. นางสาวยพุนิ  มนตรดีลิก



คณะท ำงำนระบบกำรมีส่วนร่วมเครือข่ำย
105. นายประภาส  เพช็รไทยพงค์ 118. นายพฒันา  ปาณาสา 
106. นายนิเวศ  จกัรน์ารายณ์ 119. นายวรีะ  ศรตีนไชย  
107. นายอุบล  รตันพนัธ ์           120. พนัต ารวจโท หญงิ สมหมาย ลิม้วฒันาภรณ์
108. นางสวุคนธ ์ ผา่นส าแดง 121. นายเอกชยั  เอกหาญกมล           
109. นายสพุฒัน์  โพธสิาร 122. ดร.จรญู   ไชยศร
110. นายทวศีกัดิ ์ สงัวงั     123. นายทศพล  ตนัตวิงศเ์จรญิ
111. นายสรุพล  กมทุชาต ิ   124. นายโกศล   จุย้ม ี     
112. นางเกศนีิ  วฒันา                  125. นายวรีะ  ทวสีขุ         
113. พนัต ารวจโท ขวญัชยั  คงถวลิ      126. นายอภชิาต  ครฑุทอง             
114. นายสวรรค ์ ต่อตดิ 127. นายประเวศ  ค าหงส์
115. นายศรายทุธ  สมศร ี 128. นายชวลติ  ค าเพง็     
116. พนัต ารวจโท ณรงคก์ร  ยอดวรีะพงศ์ 129. นาวาอากาศเอก ววิฒัน์  การะเกตุ
117. นายวนัชยั  แสงดาว 130. นายประจกัษ์  พลอยสสีวย



คณะท ำงำนระบบสินเช่ือ
131. นายโชคด ี คลงัจนัทร์ 144. นางจงรกัษ์  ฤทธิป์ระวตัิ
132. นายวทิยา  นาคา        145. นาวาเอก เอนก  ภาครีกัษ์           
133. นายลอืชยั  ศรหีาคลงั          146. นายวชิาญ  ไชยแขวง           
134. ดร.ประมลู  ศรชีนะ 147. นายวรีะ  สายลนุ
135. นายนิรนัดร ์ หงษชาต ิ  148. นายถวลิ  หยดูว้ง
136. นายธวชั  จติรชอบคา้   149. นางสาวสมุณฑา  ประสงคศ์รี
137. เรอืเอก เกยีรตศิกัดิ ์ ฉายชวูงษ์      150. รอ้ยต ารวจเอก สชุาต ิ บวักิง่
138. พนัต ารวจเอก หญงิ ราตร ี มหรรฆวฒุิ 151. นาวาอากาศโท คณุากร  มัน่คง     
139. นายส าราญ  กลิน่หอม 152. พนัเอก ช านาญ  ใจทนั
140. นายสทุศัน์  กองป่า  153. นางสาวสณุิสา  รองรตัน์
141. นายสงบ  จนิะแปง              154. นายอนนัตศ์กัดิ ์ ภพูลผนั          
142. ดร. ณรนิทร ์ ช านาญดู 155. นายไพลนิ  กลายกลบั        
143. รองศาสตราจารย ์บพธิ  จารพุนัธุ์ 156. รอ้ยตร ีปฏวิตั ิ เปลีย่นข า



คณะท ำงำนระบบกำรลงทุน
157. นายประเสรฐิ  เมอืงแกว้ 170. นายไพบลูย ์ ขวญัด ี      
158. นายวชิา  จนัทรด์าประดษิฐ์ 171. นายวชัรนิทร ์ ศรสีวย                
159. พนัต ารวจเอก ประสาท  สนัถวะสกุล 172. ดร.พรชยั  ศุภวฑิติพฒันา
160. ดร.สพุจน์  บญุยนื  173. พลอากาศโท ประเสรฐิ  ชา่งประเสรฐิ
161. นายวเิศษ  อิม่รกัษา  174. นายประสทิธิ ์ หงาสงูเนิน
162. พนัต ารวจเอก นิคม  เอีย่มส าอางค์ 175. นายค านึง โสตถอิุดม         
163. นางมณชลนีา  กติตขิจร              176. นายธวชัชยั  สวสัดิส์าล ี       
164. นางวราภรณ์  ธรีวฒัน์              177. นายวรวทิย ์ ปักกาโล           
165. นางอุดมรตัน์  ด าข า 178. นาวาเอก วทิยา  สริบิญุโรจน์
166. นายเรวตัร  วฒันพานิช 179 นายอนนัต ์ ยิม้วไิล       
167. นายชยันาม  นนัทภานุวฒัน์         180. นายหริญัชยั  เพช็รฤาชา         
168. นายธนพล  กระดานพล 181. นายเกรยีงไกร  สรุาอามาตย ์ 
169. นายสมควร  ทองฤทธิ ์            182. นางวนิดา  ภวภตูานนท ์



คณะท ำงำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ
183. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์บรรเจดิ พฤฒกิติติ 196. นายภริมย ์ บญุเจอื       
184. นายช านาญ  มมีลู          197. พลอากาศเอก คะเชนทร ์ วเิศษรจนา
185. นายด ารงศกัดิ ์ สบืศรวีชิยั          198. นายแพทย ์วชิระ  บถพบิลูย์
186. นายปัญญา  พละศกัดิ ์ 199. รองศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ จรรยาสภุาพ
187. นายอาเรน็  พรหมน้อย 200. นายแพทย ์วริะ  ตตยิานุพนัธว์งศ์
188. นายเพชร  นุ่มน่ิม               201. นางกติมิา  จติรขีนัธ ์      
189. นายฤทธชิยั  ตนัตกิร                202. นางสนุาร ี มทีรพัย ์       
190. นายสชุพี  พฤฒพินัธพ์ศิุทธ ์     203. นายประสทิธิ ์ คงเถื่อน       
191. นายอธวิฒัน์  วงศต์นัตเิจรญิ 204. นายนิกลู  ใบบวั
192. นายสมคดิ  อ่อนปรางค์ 205. ดร.วรรณชยั  เหลา่ทรพัย์
193. วา่ที ่รอ้ยตร ีสรุชยั  ภรณ์ภทัรไพบลูย์ 206. วา่ทีร่อ้ยตร ีดสักร  ชมุปัญญา     
194. นายสชุาต ิ เตง็สวุรรณ 207. นางวราพร  ดอกเทยีน         
195. นายสญัญา  รอดทรพัย ์            208. นายพรีทดั  อุษณกรกุล 



ระเบยีบปฏิบติัในการประชุมใหญ่



(หน้า 6 - 14 )

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเ รียบร้อยแบบ
สร้างสรรค ์จึงขอความร่วมมือให้ผูเ้ข้าร่วมประชมุปฏิบติั ดงัน้ี
1. ผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อท่ีประชุมกใ็ห้ยกมือขึ้นพ้น

ศีรษะ เม่ือประธานอนุญาตแล้วจึงกล่าวถ้อยค าได้และต้อง
เป็นค ากล่าวกบัประธานในท่ีประชมุ

2. อภิปรายอยู่ ในประเด็น หรือเก่ียวกับประเด็นท่ีก าลัง
พิจารณา ในระเบียบวาระเท่านัน้

หมายเหตุ
ผู้ใดกระท าการต่อ ชสอ. หรือคณะกรรมการด าเนินการ ให้ได้รบั

ความเสียหายโดยประการใดๆ ชสอ. อาจ ด าเนินการร้องทุกข ์กล่าวโทษ 
ฟ้องรอ้งด าเนินคดีได้



รบัทราบเรื่องการรบัรองรายงานการประชุม

( หน้า 15-48 )   
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ตามหนังสือท่ี ชสอ. ว 118/2561 ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ได้ส่ง(ร่าง)รายงานการประชุม
ใหญ่ให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ได้พิจารณา  หากมีค าทกัท้วงให้แจ้ง ชสอ. ภายใน 30 วนั  นับ
จากวนัท่ีลงในหนังสือ

ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดเวลาดงักล่าว ไม่มีผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทกัท้วง จึงถือว่า 
ผูแ้ทนสหกรณ์สมาชิกได้รบัรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี 2561

จึงถือว่ำผู้แทนสหกรณ์สมำชิกรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญั ประจ ำปี 2561

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ ( หน้า  17  )   



ตามหนังสือท่ี ชสอ. ว 30/2562 ลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2562 ได้ส่ง(ร่าง)รายงานการประชุม
ใหญ่วิสามญั ครัง้ท่ี 1 ปี พ.ศ. 2561 ให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ได้พิจารณา  หากมีค าทกัท้วงให้
แจ้ง ชสอ. ภายใน 30 วนั  นับจากวนัท่ีลงในหนังสือ

ปรากฏว่าเมือ่ครบก าหนดเวลาดงักล่าว ได้มีผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี แจ้งขอแก้ไข (รา่ง) รายงานการประชุม

ทัง้น้ี ชสอ. ได้พิจารณาแล้ว และได้บนัทึกแก้ไขเป็นท่ีเรียบรอ้ยแล้ว

จึงถือว่ำผู้แทนสหกรณ์สมำชิกรับรองรำยงำน
กำรประชุมใหญ่วสิำมญั คร้ังที ่1 ปี พ.ศ. 2561

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ ( หน้า  49  )   



รบัทราบเรื่องการรบั
สหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่

และการออกจากชุมนุมสหกรณ์ฯ
( หน้า 67 - 70  )
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( หน้า 58 – 60 ) 

จ านวนสหกรณ์สมาชิก ณ 31 มี.ค. 2561                      1,093 สหกรณ์ 
เข้าใหม่ ระหว่าง 1 เม.ย.2561 - 31 มี.ค. 2562      8   สหกรณ์ 
ออก      ระหว่าง 1 เม.ย.2561 - 31 มี.ค. 2562            8 สหกรณ์

จ านวนสหกรณ์สมาชิก ณ 31 มี.ค. 2562       

เข้าใหม่ ระหว่าง 1 เม.ย.2562 - 8 มิ.ย. 2562            2 สหกรณ์ 
ออก      ระหว่าง 1 เม.ย.2562 - 8 มิ.ย. 2562     1 สหกรณ์

จ านวนสหกรณ์สมาชิก ณ 8 มิ.ย. 2562       

สรปุการรบัสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่
และการออกจากชมุนุมสหกรณ์ฯ

ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 – 8 มิถนุายน 2562



( หน้า 58 – 60 ) 

สหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่  จ านวน 8 สหกรณ์ 
ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโคเวสโตรมาบตาพุด จ ากัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษทัสยามเจมส ์จ ากัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพนัทหารปืนใหญ่ท่ี 102 กรมทหารปืนใหญ่ท่ี 2 รกัษาพระองค ์จ ากัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พนั 11 รอ. จ ากัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ ากัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเจวีซีเคนวูด นครราชสีมา จ ากัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลร้อยเอด็ จ ากัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทพัอากาศ จ ากัด



( หน้า 58 – 60 ) 

สหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่  จ านวน 2 สหกรณ์ 
ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2562 – 8 มิถนุายน 2562

1. สหกรณ์ออมทรพัยเ์ซม็ไทย จ ำกดั

2. สหกรณ์ออมทรพัยโ์ตโยต้าเมืองตรงั จ ำกดั



( หน้า 58 – 60 ) 

สหกรณ์สมาชิกท่ีลาออก จ านวน 8 สหกรณ์
ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ททีแีอนด์ที จ ากัด

2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโรงงานทอผ้า จ ากัด

3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแลมป์ตนั  ไลทติง้ เทคโนโลยี จ ากัด

4. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท รัตนบดนิทร์  และบริษัทในเครือ จ ากัด

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบ้านนาจอก จ ากัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทไม้อัดไทย จ ากัด

7. สหกรณ์ออมทรัพย์นวมินทร์ จ ากัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเอกชนจังหวัดชลบุรี จ ากัด



( หน้า 58 – 60 ) 

สหกรณ์สมาชิกท่ีลาออก จ านวน 1 สหกรณ์
ระหว่างวนัท่ี 1 เมษายน 2562 – 8 มิถนุายน 2562

สหกรณ์ออมทรพัยฐ์านเศรษฐกิจ  จ ำกดั



เอกสารประกอบดจูากหนังสือรายงานประจ าปี 2561
หน้า  20 - 117
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รายงานของผูต้รวจสอบกิจการ 
ประจ าปี 2561

( หน้า 73-84 )   
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เลือกตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้

( หน้า 85 - 88 )



(หน้า 87 - 88 )

ตามระเบียบ ชสอ. ว่าด้วยการเลือกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการ
ด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 ข้อ 11 ก าหนดว่า 
“ให้ ท่ีประชุมใหญ่เสนอช่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้คณะหน่ึง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการการเลือกตัง้หน่ึงคน และกรรมการอ่ืน
(หมายถึง กรรมการการเลือกตัง้) อีกไม่น้อยกว่าสิบหกคน แต่ไม่เกิน
ย่ีสิบส่ีคน” เพ่ือด าเนินการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการในการประชุม
ใหญ่ท่ีมีการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง 
เรียบร้อย บริสทุธ์ิ และยติุธรรม



(หน้า 87 - 88 )

(1) ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จ ำนวน   1 คน
(2) กรรมกำรกำรเลือกตั้ง  จ ำนวน  16 ถึง 24 คน



(หน้า 87 - 88 )

เสนอเลือก ประธาน กรรมการการเลือกตัง้ (ประธาน กกต.)
รปูแบบการเลือก  มีดงัน้ี

1. เสนอช่ือในท่ีประชมุใหญ่

2. หลงัจากเสนอช่ือแล้วให้แสดงวิสยัทศัน์

3. เลือกโดยเปิดเผย

4. เสนอเลือกประธานกรรมการการเลือกตัง้ 1 คน              
ท่ีเหลือ เป็นกรรมการการเลือกตัง้



(หน้า 87 - 88 )

เสนอเลือกคณะกรรมการการเลือกตัง้

เสนอช่ือเป็นกรรมการการเลือกตัง้

ได้ไมน้่อยกว่า 16 คน แต่ไมเ่กิน 24 คน

หรือตามท่ีประชุมใหญ่ก าหนด



(หน้า 87 - 88 )

เชิญผู้แทนหรือผู้สังเกตกำรณ์ท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ   
และได้รับกำรรับรองจำกท่ีประชุมใหญ่ ให้เป็น
กรรมกำรกำรเลือกตั้ง  โปรดเดินออกมำหน้ำห้อง
ประชุม รับหมำยเลข และแบบฟอร์มจำกคุณนลทวัช 
พ ร้อมกรอก  ช่ือ -นำมสกุล  สหกรณ์ ต้นสังกัด 
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ แล้วส่งคืนเจ้ำหน้ ำที่       
และยืนเรียงตำมล ำดับหมำยเลข ที่ได้รับ



รายช่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประธานกรรมการการเลือกตัง้

พ.ต.อ.ชวลิต  สขุสวุรรณ์
สอ.ต ารวจภธูรจงัหวดักาญจนบุรี จก.



1.  นายเสรี  แสงค าฉาย 7. ว่าท่ี ร.ต. ชยัมงคล  ส าราญ

2. นายประเวศ  บ ารงุจิต 8. นางบศุริณร์ นครจิตต์

3. ดร.จวน  คงแต้ว 9. นายฐิติวฒัน์ อินทปัญญา

4. นายสรุศกัด์ิ  เบญจรฐัพงศ์ 10.นายสญัญา  พิมลพรรณ

5. นายสริุยนั  ธิติวิเชียรเลิศ 11. นายวิพฒัน์ สียางนอก

6. นายเดชะ  เรืองเกษม 12. ว่าท่ีร้อยเอก สกล  พละเสน

กรรมการการเลือกตัง้  24 คน ประกอบด้วย



กรรมการการเลือกตัง้  24 คน ประกอบด้วย

13. นายวริทธ์ิ  ชวูารี 19. นายณัฐวรรธน์ วงศอิ์สรภาพ

14. นายวีระพงษ์  เอกสาตรา 20. นายคะนอง  คชานาวิน

15. นายมานิตย ์ ทศันสวุรรณ 21. นางสาวอษุา  ผาสขุ

16. นายจิระศกัด์ิ เมียนพิศ 22. นายปรีชา  พลูสมบติั

17. นายวิลาศ  ชาญกณัฑ์ 23. นายบญุมา  สีระวฒัร

18. นายอ านาจ  บญุเครือพนัธุ์ 24. นายณรงค ์ ไกลสวสัด์ิ



(หน้า 87 - 88 )

สรปุขัน้ตอนการด าเนินการเลือกตัง้

1. ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้
2. ประชมุคณะกรรมการเลือกตัง้
3. ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ช้ีแจงขัน้ตอนการเลือกตัง้
4. การแนะน าผูส้มคัรรบัเลือกตัง้
5. ลงคะแนนเลือกตัง้
6. ตรวจนับคะแนน
7. ประกาศผลการเลือกตัง้



เลือกตัง้ประธานกรรมการ
กรรมการด าเนินการ 
และผูต้รวจสอบกิจการ

( หน้า 89 - 94 ) 
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กรรมการด าเนินการ ถึงคราวออกตามวาระ จ านวน 7 คน  คือ
2. นายปรเมศวร ์ อินทรชมุนุม
3. ดร.เสกสรรค ์ ทองศรี
4. ดร.ธานี  ก่อบญุ
5. ร้อยต ารวจเอก สวิุทย ์ มากด้วง

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รงัสรรค ์ ปิติปัญญา
7. นายณฐกร  แก้วดี
8. นายต่อศกัด์ิ  ยทุธรตัน์

ประธานกรรมการ ถึงคราวออกตามวาระ  คือ
1. รองศาตราจารยพิ์เศษ พลโท ดร.วีระ วงศส์รรค์

กรรมการด าเนินการ ลาออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 คน คือ
9. พลต ารวจโท วิโรจน์  สตัยสณัหส์กลุ

กรรมการด าเนินการ ท่ีออกจากต าแหน่ง ตามข้อบงัคบั ข้อ 41 มีจ านวน 9 คน
ตามข้อบงัคบั ข้อ 41 (1) ถึงคราวออกตามวาระ จ านวน 8 คน ดงัน้ี

ตามข้อบงัคบั ข้อ 41 (3) ลาออกจากต าแหน่ง จ านวน 1 คน ดงัน้ี



( หน้า 91 – 94 ) 

ผูต้รวจสอบกิจการ ท่ีออกจากต าแหน่ง
ตามข้อบงัคบั ข้อ 65 มีจ านวน 3 คน ดงัน้ี

1. ดร.วนัทนา บอ่โพธ์ิ ประธานผูต้รวจสอบกิจการ

2. นางสาวสมหมาย  สราญจิตร ผูต้รวจสอบกิจการ

3. นายประกิต  ประทุมกาญจน์ ผูต้รวจสอบกิจการ



เลือกตัง้ประธานกรรมการ
กรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  ได้ประกาศรบั
สมคัรเลือกตัง้ประธานกรรมการ  กรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 21 - 25 เมษายน 2562  มีผู้มาสมคัรเลือกตัง้
เป็นประธานกรรมการ 2 คน กรรมการด าเนินการในเขตพื้นท่ี 14 คน 
กรรมการด าเนินการ นอกเขตพื้นท่ี 3 คน (แทนวาระของกรรมการ
ด าเนินการคนเดิม ซ่ึงมีวาระเหลืออีก 1 ปี) และสมคัรเลือกตัง้เป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการ 8 คน



เสนอท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้

ประธานกรรมการ 1 คน

กรรมการด าเนินการ 9 คน 
ในเขตพืน้ท่ี 8 ต าแหน่ง   อยู่ในต าแหน่งตามวาระ  2 ปี
นอกเขตพืน้ท่ี 1 ต าแหน่ง แทนวาระของกรรมการ คนเดิม ซ่ึงมีวาระเหลืออีก 1 ปี

ผูต้รวจสอบกิจการ 3 คน 
อยู่ในต าแหน่งตามวาระ  2  ปี





พลต ารวจโท วิโรจน์  สตัยสณัหส์กลุ

หมายเลข 1
นายทวีศกัด์ิ  สงัวงั

หมายเลข 2



( หน้า 91 – 94 ) 



( หน้า 91 – 94 ) 



นายไพบลูย ์แก้วเพทาย

หมายเลข 1
รองศาสตราจารยท์นัตแพทย ์สริุนทร ์ สอู าพนั

หมายเลข 2



( หน้า 91 – 94 ) 



นายชาลี  บญุเรือง

หมายเลข 1
ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ชยัรกัษ์  ดีปัญญา

หมายเลข 2
ดร.วิวฒัน์  แดงสภุา

หมายเลข 3



( หน้า 91 – 94 ) 



นายสรุพล  กมทุชาติ

หมายเลข 1



( หน้า 91 – 94 ) 



นายโชคดี  คลงัจนัทร์

หมายเลข 1



( หน้า 91 – 94 ) 



ดร.กมล  ศรีล้อม

หมายเลข 1
นายแพทย ์วิษณุกร  อ่อนประสงค์

หมายเลข 2



( หน้า 91 – 94 ) 



ผศ.พิพฒัน์  วงศเ์กษม

หมายเลข 1
นายสรุตัน์  จนัทรว์นัเพญ็

หมายเลข 2



( หน้า 91 – 94 ) 



นายธงชยั  วิทยานุกรณ์

หมายเลข 1



( หน้า 91 – 94 ) 



นายพิมพล์กัษณ์  อยู่วฒันา

หมายเลข 1
นายโกวิท  เกตงุาม

หมายเลข 2



( หน้า 91 – 94 ) 



ดร.มะณู  บญุศรีมณีชยั

หมายเลข 1
นายธีรชาติ  มีมัง่คัง่

หมายเลข 2
นายเอนก  นาคดิลก

หมายเลข 3



( หน้า 91 – 94 ) 



นางสนุารี  มีทรพัย์

หมายเลข 1
นายทวีศิลป์  ม่วงถึก

หมายเลข 2
นางสาววนัทนา  บอ่โพธ์ิ

หมายเลข 3
นาวาตรี ชชักิจ  ไทยล่ี

หมายเลข 4



หมายเลข 5
นางสาวศศิมาศ  พรรณรตัน์

หมายเลข 6
นายพรศกัด์ิ คณุวฒิุมโนธรรม

หมายเลข 7
นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์

หมายเลข 8
นายประกิต ประทมุกาญจน์



( หน้า 91 – 94 ) 

ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ช้ีแจง

1. เปิดกำรลงคะแนนระหว่ำงเวลำ 12.30 – 14.00 น.

2. วธีิกำรลงคะแนน
- รับชมวดิีทัศน์แนะน ำกำรลงคะแนน

3. วธีิกำรตรวจนับคะแนน
(รอผลกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง)



พิจารณาอนุมติังบดลุ 
(งบแสดงฐานะการเงิน)

ประจ าปี 2561
เอกสารประกอบดจูากหนังสือรายงานประจ าปี 2561 

หน้า 121- 170     



( หน้า 97 – 100 )

พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2561

วาระ7.mp4
วาระ7.mp4


( หน้า 99 - 100 )

ขออนุมติัจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 ดงัน้ี
รายการ ปี 2560 ปี 2561

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

1. เป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 234,828,822.59 14.56 200,816,561.15 11.72

2. เป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รอ้ยละ 1 ของก าไรสุทธ ิแต่ไมเ่กนิ 30,000.00 บาท 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00

3. เป็นเงนิปันผลตามหุน้ ในอตัรารอ้ยละ 5.30 ต่อปี (ปี 2560 รอ้ยละ 5.30 ต่อปี)
โดยคดิตามส่วนแห่งระยะเวลาเป็นรายวนั 1,209,842,584.23 75.04 1,335,853,888.08 78.00

4. เป็นเงนิเฉลีย่คนืในอตัรารอ้ยละ 4.00 ต่อปี  (ปี 2560 รอ้ยละ 4.00 ต่อปี) ของดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้้ 102,142,371.02 6.34 90,573,452.59 5.29

5. เป็นโบนสักรรมการด าเนินการและเจา้หน้าที ่ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 30,455,405.60 1.89 32,645,656.20 1.91

6. เป็นทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล ไมเ่กนิรอ้ยละ 2  ของทุนเรอืนหุน้ทีม่อียูเ่มือ่สิน้ปี 5,000,000.00 0.31 23,000,000.00 1.34

7. เป็นทุนเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์ และสาธารณประโยชน์ไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 10,000,000.00 0.62 10,000,000.00 0.58

8. เป็นทุนรบัโอนหุน้ ไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของทุนเรอืนหุน้ 10,000,000.00 0.62 10,000,000.00 0.58

9. เป็นทุนสวสัดกิารเจา้หน้าทีห่รอืลกูจา้ง ไมเ่กนิรอ้ยละ 10  ของก าไรสุทธิ 10,000,000.00 0.62 10,000,000.00 0.58

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



( หน้า 99 - 100 )

รายการ ปี 2560 ปี 2561
จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ

1.  เป็นของสมาชกิ (เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนื) 1,311,984,955.25 81.38 1,426,427,340.67 83.29

2.  เป็นผลประโยชน์แกส่มาชกิ  (ทุนส ารอง ทุนรกัษาระดบัอตัรา  เงนิปันผล    
ทุนเพือ่การศกึษาอบรมทางสหกรณ์และสาธารณประโยชน์ และทุนรบัโอนหุน้) 259,282,822.59 16.11 243,816,561.15 14.22

3.  เป็นของกรรมการ และเจา้หน้าที ่(โบนสั) 30,455,405.60 1.89 32,645,656.20 1.91

4.  เป็นผลประโยชน์แกเ่จา้หน้าที ่(ทุนสวสัดกิารเจา้หน้าที)่ 10,000,000.00 0.62 10,000,000.00 0.58

5.  เป็นของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
รวม 1,612,299,183.44 100.00 1,712,919,558.02 100.00

การจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561  ตามท่ีเสนอจะมีผลดงัน้ี



พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณ
รายรบั-รายจ่าย ประจ าปี 2562

( หน้า 101 - 128 )   



คณะกรรมการด าเนินการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย จ ากดั (ชสอ.) ขอเสนอแผนงานและงบประมาณ
รายรบั –รายจ่าย ประจ าปี 2562 ฉบบัน้ี เพ่ือให้เกิดการพฒันา 
ชสอ. สหกรณ์สมาชิก และขบวนการสหกรณ์ออมทรพัยโ์ดยรวม
อย่างมีเสถียรภาพและยัง่ยืน รวมทัง้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
แผนพฒันา ชสอ. ฉบบัท่ี 5 (ปีบญัชี 2560 –2564) ซ่ึงเป็นแผน      
กลยุทธ์ท่ีใช้ Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือการบริหาร
จัดการในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั มาใช้ในการจัดท า
แผนงานปี 2562

พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณ
รายรบั-รายจ่าย ประจ าปี 2562

(หน้า 103 )



พนัธกิจท่ี 1 ให้บริการธรุกรรมทางการเงินท่ีมีความมัน่คง ทนัสมยั และมีความหลากหลายแก่ขบวนการสหกรณ์

พนัธกิจท่ี 2 ส่งเสริมให้มีการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัย์

พนัธกิจท่ี 3 พฒันาบคุลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัยใ์ห้มีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวิชาชีพสหกรณ์

พนัธกิจท่ี 4 จดัหาหรือพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัยใ์ห้มีความทนัสมยั

และมีประสิทธิภาพ

พนัธกิจท่ี 5 ร่วมมือกบัหน่วยงานราชการและเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในการสรา้งความเข้มแขง็ และปกป้อง

สิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์

วิสยัทศัน์
“ชสอ. เป็นผูน้ าขบวนการสหกรณ์ออมทรพัยไ์ทยสู่ความ
เป็นสากลด้วยหลกัธรรมาภิบาล และอดุมการณ์สหกรณ์”

( หน้า 103)   



ประเดน็ยทุธศาสตร์

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 เป็นศนูยก์ลางการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย์

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 สร้างความมัน่คงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัย์

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาบคุลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัยใ์ห้เป็นมืออาชีพ

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4 เป็นศนูยก์ลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ออมทรพัย์

ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 5 เช่ือมโยงเครือข่ายกบัขบวนการสหกรณ์ทัง้ในประเทศ และระหว่างประเทศ

ค่านิยม FSCT
Fairness Smart work   Customer oriented    Teamwork

สะอาด โปรง่ใส    ใส่ใจมอือาชีพ มุง่เน้นลกูค้า    ก้าวหน้าไปด้วยกนั

( หน้า 104)   



เป้าประสงค์
1.มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning & Growth)

L1 บคุลากรของ ชสอ. มีความสามารถในการปฏิบติังานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
L2 บคุลากรของ ชสอ. มีความรูค้วามเช่ียวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน
L3 ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัย ์มีระบบโปรแกรมท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยี

ทางการเงิน (Fintech) ของสถาบนัการเงินภายนอกได้
L4 ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัย ์มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการพฒันาการบริหาร

จดัการ ภายในองคก์ร

2. มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process)
I1  พฒันา ชสอ. สู่การเป็นศนูยก์ลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์
I2  ชสอ. เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพสงู

( หน้า 104 - 105 )   



เป้าประสงค์
3. มมุมองด้านสหกรณ์สมาชิกและผูใ้ช้บริการ (Member)

M1 สหกรณ์สมาชิก ชสอ. มีการพฒันาสหกรณ์ตามเกณฑม์าตรฐานการบริหารจดัการ
สหกรณ์ออมทรพัย์

M2 ชสอ. เป็นองคก์ารพฒันาบคุลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์

4. มมุมองด้านการเงิน (Financial)
F1  ชสอ. เป็นศนูยก์ลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย์

5. มมุมองด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement)
S1 มีการรว่มมอืกบัขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
S2 มีการรว่มมอืกบัขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ

( หน้า 104 - 105 )   



1. กลยทุธด้์านการเรียนรูแ้ละการพฒันา
(1) พฒันาศกัยภาพของบคุลากร ชสอ. ให้สามารถปฏิบติังานในหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
(2) สรา้งสมรรถนะบคุลากร ชสอ. ให้มีความรูค้วามเช่ียวชาญด้านวิชาชีพเฉพาะด้าน
(3) จดัหาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีทางการเงินของ 

สหกรณ์สมาชิกและสถาบนัการเงินภายนอกได้
(4) จดัหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัยท่ี์สามารถเช่ือมโยงกบัเทคโนโลยีทาง

การเงินของ ชสอ. และสถาบนัการเงินภายนอกได้
(5) น าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัย์

( หน้า 105 - 106 )   

กลยทุธ์



2. กลยทุธด้์านกระบวนการภายใน 
(1) สรา้งศกัยภาพของ ชสอ. เพ่ือเตรียมความพรอ้มเป็นศนูยก์ลางทางการเงินของ

ขบวนการสหกรณ์
(2) ปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ารและภารกิจงานของ ชสอ.
(3) พฒันาอนัดบัความน่าเช่ือถือขององคก์ร
(4) จดัให้มีระบบธรรมาภิบาลใน ชสอ.
(5) ส่งเสริมให้ ชสอ. มีการบริหารจดัการความเส่ียงและควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทัง้ 5

ด้าน (ความเส่ียงด้านกลยทุธ ์ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านตลาด ความเส่ียง
ด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ) 

(7) พฒันาการบริหารจดัการ ชสอ. ตามเกณฑ ์ACCESS Branding ของ ACCU
(8) ปรบัปรงุและแก้ไขระเบียบและข้อบงัคบัของ ชสอ. ให้ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจบุนั

( หน้า 105 - 106 )   

กลยทุธ์



3. กลยทุธด้์านสหกรณ์สมาชิกและผูใ้ช้บริการ
(1) ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการพฒันาสหกรณ์ตามเกณฑม์าตรฐานการบริหารจดัการ

สหกรณ์ออมทรพัย์
(2) สรา้งสมรรถนะบคุลากรสหกรณ์ออมทรพัยใ์ห้มีความรู ้ความเช่ียวชาญในการ

ด าเนินงาน   ด้านสหกรณ์
4. กลยทุธด้์านการเงิน

(1) สรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑ ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ  ให้มีความหลากหลาย และ
สอดคล้องกบัการจดักลุ่มผูใ้ช้บริการ

(2) ใช้กลยทุธด้์านราคาในการก าหนดอตัราดอกเบีย้ให้จงูใจและสามารถแข่งขนัในตลาดได้
(3) สรา้งพนัธมิตร และช่องทางการท าธรุกรรมทางการเงินของ ชสอ. 
(4) ขยายฐานผูใ้ช้บริการ

( หน้า 105 - 106)   

กลยทุธ์



5. กลยทุธด้์านสงัคมและขบวนการสหกรณ์
(1) รว่มมอืกบัเครอืข่ายสรา้งความเข้มแขง็ให้กบัขบวนการสหกรณ์
(2) รว่มมอืกบัเครอืข่ายสรา้งภาพลกัษณ์ท่ีดีของขบวนการสหกรณ์
(3) ชสอ. มีส่วนรว่มในการสรา้งความเข้มแขง็ของขบวนการสหกรณ์ระหว่างประเทศ

( หน้า 105 - 106 )   

กลยทุธ์



แผนงาน
1. แผนงานด้านการเรียนรู้และการพฒันา ( 5 โครงการ)

2. แผนงานด้านกระบวนการภายใน ( 7 โครงการ)

3. แผนงานด้านสหกรณ์สมาชิกและผูใ้ช้บริการ ( 2 โครงการ)

4. แผนงานด้านการเงิน  ( 3 โครงการ)

5. แผนงานด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ์ ( 5 โครงการ)

( หน้า 106 - 115 )   



1.แผนงานด้านการเรียนรู้และการพฒันา
(1) โครงการจดัหาโปรแกรมระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพของ ชสอ.
(2) โครงการจดัท าศนูยค์อมพิวเตอร์
(3) โครงการจดัหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์
(4) โครงการพฒันาสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัย์
(5) โครงการพฒันาสมรรถนะในท างานของบคุลากร ชสอ.

2. แผนงานด้านกระบวนการภายใน
(1) โครงการปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ารและภารกิจงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั
(2) โครงการพฒันาการบริหารการเงินของ ชสอ. สู่มาตรฐานสถาบนัการเงิน
(3) โครงการศึกษาแนวทางการพฒันามาตรฐานบญัชีสหกรณ์สู่มาตรฐานบญัชีสากล
(4) โครงการพฒันา ชสอ. สู่การเป็นศนูยก์ลางทางการเงิน

( หน้า 106 - 115 )   



2. แผนงานด้านกระบวนการภายใน
(5) โครงการพฒันาการบริหารจดัการ ชสอ. ตามเกณฑท์างเลือกท่ีดีท่ีสดุเพื่อการแข่งขนัสู่

ความเป็นเลิศด้านบริการและความมัน่คง (A-one Competitive Choice for Excellence 
in Service and Soundness : ACCESS Branding) ของสมาคมสมาพนัธส์หกรณ์ออม
ทรพัยแ์ละเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : 
ACCU)

(6) โครงการบริหารจดัการความเส่ียงและควบคมุภายในของ ชสอ.
(7) โครงการพฒันา ชสอ. ตามเกณฑส์หกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

( หน้า 106 - 115 )   



3.แผนงานด้านสหกรณ์สมาชิกและผูใ้ช้บริการ
(1) โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการบริหารจดัการตามเกณฑม์าตรฐาน

การบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์
(2) โครงการบริหารจดัการฝึกอบรม/สมัมนา

4. แผนงานด้านการเงิน
(1) โครงการพฒันา  ชสอ. สู่การเป็นศนูยก์ลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรพัย์
(2) โครงการพฒันาตลาดด้านระดมทนุของ ชสอ.
(3) โครงการขยายตลาดด้านเงินกู้ของ ชสอ.

( หน้า 106 - 115 )   



5. แผนงานด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ์ 
(1) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมงานวนัออมแห่งชาติ
(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคมของ ชสอ.

และสหกรณ์ออมทรพัย์
(3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเขตพืน้ท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาค
(4) โครงการเช่ือมโยงเครอืข่ายสรา้งความเข้มแขง็ให้กบัขบวนการสหกรณ์
(5) โครงการพฒันาความรว่มมอืกบัขบวนการและองคก์ารสหกรณ์ในต่างประเทศ

( หน้า 106 - 115 )   



สรปุภาพรวมแผนกลยทุธ ์ปี 2562
มมุมอง

เป้า

ประสงค์
KPIs  
องคก์ร

กลยทุธ์ โครงการ
KPIs 

โครงการ
งบประมาณ

ด้านการเรียนรู้ และการพฒันา 4 4 5 5 11 7,244,000
ด้านกระบวนการภายใน 2 4 7 7 8 1,225,000
ด้านสหกรณ์สมาชิกและผูใ้ช้บริการ 2 3 2 2 4 900,000
ด้านการเงิน 1 2 4 3 18 15,534,000
ด้านสงัคมและขบวนการสหกรณ์ 2 3 3 5 9 14,091,000

รวม 11 16 21 22 50 38,994,000



สรปุภาพรวมแผนกลยทุธ ์ปี 2562

ฝ่าย โครงการ
KPIs 

โครงการ
งบประมาณ

1. เงินทนุ 1 8 12,684,000
2. สินเช่ือ 1 8 2,350,000
3. บริหารเงิน 1 1 760,000
4. ธรุกิจเสริม - - -
5. บญัชีและงบประมาณ - - -
6. ส านักงาน - - -



สรปุภาพรวมแผนกลยทุธ ์ปี 2562

ฝ่าย โครงการ
KPIs 

โครงการ
งบประมาณ

7. วางแผนและวิจยั 6 12 1,965,000
8. ส่ือสารองคก์าร 3 6 4,029,000
9. ส านักผูบ้ริหาร 2 5 1,678,000
10. ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 2 3 10,062,000
11. พฒันาบคุลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 3 3 4,393,000



สรปุภาพรวมแผนกลยทุธ ์ปี 2562

ฝ่าย โครงการ
KPIs 

โครงการ
งบประมาณ

12. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 700,000
13. โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ 1 1 373,000

รวม 22 50 38,994,000



สรปุภาพรวมแผนงานประจ า ปี 2562

ฝ่าย โครงการ
KPIs 

โครงการ
งบประมาณ

1. เงินทนุ 2 - 1,107,000
2. สินเช่ือ 1 1 2,311,000
3. บริหารเงิน 2 5 2,890,000
4. ธรุกิจเสริม 2 5 640,000
5. บญัชีและงบประมาณ 1 4 673,000
6. ส านักงาน 2 8 13,108,000



สรปุภาพรวมแผนงานประจ า ปี 2562

ฝ่าย โครงการ
KPIs 

โครงการ
งบประมาณ

7. วางแผนและวิจยั 1 3 1,920,000
8. ส่ือสารองคก์าร 3 3 6,047,000
9. ส านักผูบ้ริหาร (รวมเงินเดือน) 3 4 98,791,000
10. ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 8 4 1,920,000
11. พฒันาบคุลากรและเสริมสรา้งความรูท้างวิชาการ 2 1 1,690,000



สรปุภาพรวมแผนงานประจ า ปี 2562

ฝ่าย โครงการ
KPIs 

โครงการ
งบประมาณ

12. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 7,550,000
13. โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ - - -

รวม 29 40 138,647,000



( หน้า 121)   

รายละเอียด
งบประมาณ
ปีบญัชี 2561

ผลการด าเนินงาน
ปีบญัชี 2561

งบประมาณ
ปีบญัชี 2562

รายได้ 
1 ดอกเบีย้รบัจากเงนิใหกู้้ 3,833,500,000.00 3,670,966,160.80 4,225,350,000.00
2 รายไดจ้ากการลงทุน 1,571,000,000.00 1,380,745,201.62 1,502,550,000.00
3 ก าไรขัน้ตน้จากธุรกจิเสรมิ 3,500,000.00 3,586,688.98 3,500,000.00
4 รายไดอ้ืน่ๆ 1,500,000.00 1,939,630.41 1,000,000.00

รวมรายได้ทัง้ส้ิน 5,409,500,000.00 5,057,237,681.81 5,732,400,000.00

งบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสทุธิ ปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561



รายละเอียด งบประมาณ ปีบญัชี 2561 ผลการด าเนินงาน ปีบญัชี 2561 งบประมาณ ปีบญัชี 2562
ค่าใช้จ่าย

1 ดอกเบีย้จา่ย 3,617,920,000.00 3,181,690,475.05 3,822,480,000.00
2 คา่ใชจ้า่ยบรหิาร

2.1 คา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารส านกังาน
(1) เงนิเดอืน 51,743,000.00 50,663,413.06 54,795,000.00
(2) คา่ตอบแทน 4,658,000.00 3,393,839.39 4,547,000.00
(3) คา่ใชส้อย 48,632,000.00 44,512,887.73 54,304,000.00
(4) คา่วสัดุ 1,730,000.00 1,839,828.81 1,720,000.00
(5) คา่สาธารณูปโภค 3,710,000.00 3,744,687.33 4,290,000.00
(6) คา่ชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,413,000.00 1,413,000.00 1,899,000.00
(7) คา่เสื่อมราคาและคา่ใชจ้า่ยตดัจา่ย 16,230,000.00 16,113,531.43 18,100,000.00

2.2 คา่ใชจ้า่ยดา้นบรหิารธุรกจิ 24,503,000.00 13,165,443.95 22,867,000.00
2.3 คา่ใชจ้า่ยดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 6,014,000.00 3,830,341.66 6,083,000.00
2.4 คา่ใชจ้า่ยดา้นการสื่อสารองคก์าร 11,800,000.00 9,184,443.95 10,076,000.00
2.5 คา่ใชจ้า่ยดา้นการพฒันา 17,813,000.00 14,766,231.43 17,060,000.00
2.6 ส ารองทัว่ไป 3,334,000.00 0.00 4,179,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบริหาร 191,580,000.00 162,627,648.74 199,920,000.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน 3,809,500,000.00 3,344,318,123.79 4,022,400,000.00
ก าไรสทุธิ 1,600,000,000.00 1,712,919,558.02 1,710,000,000.00

งบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสทุธิ ปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561

( หน้า 121 )   



รายละเอียด
งบประมาณ
ปีบญัชี 2561

ผลการด าเนินงาน 
ปีบญัชี 2561

งบประมาณ
ปีบญัชี 2562

รวมรายได้ทัง้ส้ิน 5,409,500,000.00 5,057,237,681.81 5,732,400,000.00

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ส้ิน 3,809,500,000.00 3,344,318,123.79 4,022,400,000.00

ก าไรสทุธิ 1,600,000,000.00 1,712,919,558.02 1,710,000,000.00

งบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสทุธิ ปีบญัชี 2562 เทียบกบัปีบญัชี 2561

( หน้า 121 )   



( หน้า 122 )   

งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561
รายการ

งบประมาณ
ปีบญัชี 2561 

ผลการด าเนินงาน
ปีบญัชี 2561

งบประมาณ
ปีบญัชี 2562 

1 หมวดเงินเดือน 

1.1 เงนิเดอืน เจา้หน้าที ่79 อตัราในปัจจุบนัจากกรอบอตัราก าลงั 107 อตัรา 45,558,000.00 45,016,835.56 48,178,000.00

1.2 เงนิรางวลั เป็นคา่ตอบแทนส าหรบัการปฏบิตังิานแก่เจา้หน้าทีต่ามผล
การประเมนิสมรรถนะและผลสมัฤทธิข์องงาน 5,685,000.00 5,646,577.50 5,917,000.00

1.3 เงนิประจ าต าแหน่ง/วชิาชพี 500,000.00 0.00 700,000.00

รวมหมวดเงินเดือน 51,743,000.00 50,663,413.06 54,795,000.00



( หน้า 122 )   

รายการ
งบประมาณ ผลการเนินงาน 

ปีบญัชี 2561
งบประมาณ

ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562
2 หมวดค่าตอบแทน

2.1 ค่าเบีย้ประชุม (คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน) 1,718,000.00 1,675,250.00 1,907,000.00
2.2 ค่าอาหารท าการนอกเวลาและค่าล่วงเวลาส าหรบัเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานเร่งด่วน

และการประชุมนอกเวลาท าการ 540,000.00 476,028.48 540,000.00
2.3 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกจิการ 240,000.00 240,000.00 240,000.00
2.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 240,000.00 240,000.00 240,000.00
2.5 ค่าตอบแทนทีป่รกึษา 1,920,000.00 762,560.91 1,620,000.00

รวมหมวดค่าตอบแทน 4,658,000.00 3,393,839.39 4,547,000.00

งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561



( หน้า 122 )   

งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561
รายการ

งบประมาณ ผลการเนินงาน 
ปีบญัชี 2561

งบประมาณ
ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562

3 หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่ารบัรอง 875,000.00 837,083.55 700,000.00
3.2 เงนิช่วยค่าอาหารกลางวนัเจา้หน้าที่ 1,998,000.00 1,838,400.00 1,941,000.00
3.3 ค่าเบีย้เลีย้ง พาหนะ ทีพ่กั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ 9,312,000.00 8,717,700.50 10,200,000.00
3.4 สมทบกองทุนเงนิทดแทนและประกนัสงัคมตามกฎหมายแรงงาน 800,000.00 686,048.00 740,000.00
3.5 สมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี 5,012,000.00 4,980,238.20 5,299,000.00
3.6 ค่าเครือ่งแบบกรรมการและเจา้หน้าที่ 509,000.00 476,400.00 518,000.00
3.7 ค่าธรรมเนียมไปรษณยี์ 35,000.00 35,254.00 35,000.00
3.8 ค่าเช่าและค่าบรกิาร (ค่าบรกิารรกัษาความปลอดภยัส านกังาน ค่าบรกิารรกัษา

ความสะอาดส านกังาน ค่าเช่า และค่าบรกิารเครือ่งใชส้ านกังาน      ค่าเช่าและ
ค่าบรกิารดา้นคอมพวิเตอร ์และค่าบรกิารอืน่) 9,583,000.00 7,731,012.33 9,323,000.00

3.9 ค่าเบีย้ประกนั (ค่าเบีย้ประกนัอคัคภียั ประกนัโจรกรรมทรพัยส์นิ ประกนัรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์ ประกนัอุบตัเิหตุกรรมการด าเนินการ ทีป่รกึษา   ผูต้รวจสอบ
กจิการและเจา้หน้าที)่ 1,875,000.00 1,735,748.43 2,476,000.00

3.10 คา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา(ส านกังาน เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์บ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอร)์ 750,000.00 698,121.86 1,150,000.00
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งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561
รายการ

งบประมาณ ผลการเนินงาน 
ปีบญัชี 2561

งบประมาณ
ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562

3 หมวดค่าใช้สอย
3.11 คา่ใชจ้า่ยทัว่ไป (คา่นามบตัร คา่หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร และหนงัสอืประกอบการท างานของ

เจา้หน้าที ่คา่ภาษคีา่ธรรมเนียมโอนเงนิเดอืนเจา้หน้าที ่คา่อาหารกลางวนันกัศึกษาฝึกงาน คา่
เอกสารประกอบการประชุม คา่จดัซุม้เวทใีนวนัส าคญั คา่ใชจ้า่ยสรรหาและคดัเลอืกจนท. คา่จา้ง
ทนายความ คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ) 1,666,000.00 1,245,848.73 1,453,000.00

3.12 คา่ใชจ้า่ยในการประชุมใหญ่ประจ าปี (คา่พมิพร์ายงานกจิการประจ าปีและเอกสารประกอบการ
ประชุมใหญ่เงนิสนบัสนุนการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี) 9,000,000.00 10,919,635.03 11,500,000.00

3.13 คา่ใชจ้า่ยในการพฒันาบุคลากร (การพฒันาบุคลากรตามแผนการพฒันาความเชีย่วชาญสมรรถนะ 
การสง่เสรมิ การสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิม่ความเชีย่วชาญสมรรถนะและผลสมัฤทธิข์องงาน การ
จดัท าคูม่อืการปฎบิตังิาน การสง่เสรมิความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น การสง่เสรมิสุขภาพจติ การ
สมัมนาเจา้หน้าทีเ่พื่อเสรมิสรา้งประสทิธภิาพ และการจดักจิกรรมตามพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน) 5,665,000.00 3,495,727.10 7,169,000.00

3.14 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการบรหิารอาคารส านกังาน (การท าบุญครบรอบวนัก่อตัง้ ชสอ.ประจ าปี และ 
คา่ใชจ้า่ยการใหบ้รกิารดา้นสถานทีแ่ละการจดัสมัมนา) 240,000.00 139,549.00 190,000.00

3.15 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินคดดีา้นกฏหมายกบับรษิทัเมโทรซสิเตม็สค์อรป์อเรชน่ั จ ากดั (มหาชน) (คา่จา้ง
ทนายความ คา่จดัประชุมคณะท างานด าเนินคดดีา้นกฎหมายกบับรษิทัเมโทรซสิเตม็สค์อรป์อเรชน่ั 
จ ากดั (มหาชน) ) 1,312,000.00 976,121.00 1,610,000.00
รวมหมวดค่าใช้สอย 48,632,000.00 44,512,887.73 54,304,000.00
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งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561

รายการ
งบประมาณ ผลการเนินงาน 

ปีบญัชี 2561
งบประมาณ

ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562
4 หมวดค่าวสัดุ
4.1 คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิและน ้ามนัหล่อลื่น 200,000.00 158,184.10 200,000.00
4.2 คา่เครือ่งเขยีนแบบพมิพ ์(คา่เครือ่งเขยีนแบบพมิพ ์คา่พมิพข์อ้บงัคบัและ

ระเบยีบของ ชสอ.) 380,000.00 280,658.77 290,000.00
4.3 คา่วสัดขุองใชส้ านกังาน (คา่วสัดสุ านกังาน วสัดอุปุกรณ์คอมพวิเตอร)์ 1,150,000.00 1,400,985.94 1,230,000.00

รวมหมวดค่าวสัดุ 1,730,000.00 1,839,828.81 1,720,000.00
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งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561

รายการ
งบประมาณ ผลการเนินงาน 

ปีบญัชี 2561
งบประมาณ

ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562
5 หมวดค่าสาธารณูปโภค
5.1 คา่น ้าประปา 100,000.00 95,758.80 100,000.00
5.2 คา่ไฟฟ้า 2,500,000.00 2,616,221.39 2,600,000.00
5.3 คา่โทรศพัท์ 1,100,000.00 1,032,707.14 1,590,000.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 3,710,000.00 3,744,687.33 4,290,000.00
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งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561

รายการ
งบประมาณ ผลการเนินงาน 

ปีบญัชี 2561
งบประมาณ

ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562
6 หมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหารธรุกิจ
6.1 ค่าใชจ้่ายในการระดมเงนิทุน (การบรหิารจดัการดา้นทุนเรอืนหุน้ ดา้นเงนิรบัฝากและตัว๋

สญัญาใชเ้งนิการพฒันาดา้นระดมทุนของ ชสอ. ) 15,133,000.00 8,759,558.82 13,791,000.00
6.2 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารเงนิ (ค่าธรรมเนียมโอนเงนิและอากรเชค็ ค่าเครือ่งเขยีนแบบ

พมิพ ์การศกึษาช่องทางการลงทุน ค่าของทีร่ะลกึใหส้ถาบนัการเงนิ ค่าธรรมเนียม
จดัการกองทุนส่วนบุคคล การจดัจา้งบรษิทัจดัอนัดบัเครดติองคก์รของ ชสอ.) 4,120,000.00 1,399,475.57 3,582,000.00

6.3 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสนิเชือ่ (ค่าธรรมเนียมโอนเงนิ ค่าธรรมเนียมไปรษณียแ์ละเครือ่ง
เขยีนแบบพมิพก์ารท าสญัญาและตดิตามหนี้ ค่ารบัรองสหกรณ์ทีต่ดิต่องานสนิเชือ่และ
ท าสญัญา โครงการขยายตลาดดา้นเงนิกูข้อง ชสอ.) 4,364,000.00 2,186,651.44 4,661,000.00

6.4 ค่าใชจ้่ายบรหิารจดัการธุรกจิเสรมิ (ค่าใชจ้่ายในการจ าหน่ายแบบพมิพแ์ละผลติภณัฑอ์ืน่ 
และ การส่งเสรมิการตลาด) 640,000.00 637,570.68 640,000.00

6.5 ค่าใชจ้่ายในการจดัการดา้นบญัชแีละงบประมาณ (การจดัการดา้นบญัช ีการจดัการดา้น
งบประมาณ) 246,000.00 182,187.44 193,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหารธรุกิจ 24,503,000.00 13,165,443.95 22,867,000.00
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งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561

รายการ
งบประมาณ ผลการเนินงาน 

ปีบญัชี 2561
งบประมาณ

ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562
7 หมวดค่าใช้จ่ายด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย์
7.1 การสนบัสนุนการฝึกอบรม และการสมัมนา การสนบัสนุนวทิยากรไปให้

การศกึษาอบรมแก่ สอ. การพฒันาหลกัสตูร การตดิตามและประเมนิผล
การฝึกอบรมและสมัมนา การจดัท าแบบพมิพ์ การสนบัสนุนคา่ลง
ลงทะเบยีน คา่พาหนะ คา่ทีพ่กั ส าหรบัสหกรณ์ขนาดเลก็ การพฒันาศนูย์
การเรยีนรูแ้ละจดัท าคูม่อืปรบัโครงสรา้งหนี้ การศกึษาวจิยัเพือ่การพฒันา
สหกรณ์/การเรยีนทางไกล และอืน่ๆ 6,014,000.00 3,830,341.66 6,083,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ 6,014,000.00 3,830,341.66 6,083,000.00
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งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561

รายการ
งบประมาณ ผลการเนินงาน 

ปีบญัชี 2561
งบประมาณ

ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562
8 หมวดค่าใช้จ่ายด้านการส่ือสารองคก์าร
8.1 การประชาสมัพนัธ ์(การบรหิารจดัการดา้นประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิและสนบัสนุน

กจิกรรมเพือ่ชุมชนและสงัคมของ ชสอ.และสอ. การส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดั
กจิกรรมงานวนัออมแหง่ชาต)ิ 4,220,000.00 2,922,254.00 3,434,000.00

8.2 การวเิทศสมัพนัธ ์การวเิทศสมัพนัธ ์(การแลกเปลีย่นผูน้ าสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
การประชุมสมัมนาและประชมุใหญ่ของ ACCU การอบรมดา้นสหกรณ์ระหวา่ง
ประเทศส าหรบักรรมการและเจา้หน้าที ่ชสอ. ค่าบ ารุงองคก์ารสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ การจดัท าของทีร่ะลกึมอบผูบ้รหิารสหกรณ์ต่างประเทศ และรบัรองแขก
ต่างประเทศการจดัการศกึษาและแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ สอ.ระหว่าง
ประเทศ การจดัตัง้ศนูยภ์าษองักฤษ) 7,580,000.00 6,262,189.95 4,912,000.00

8.3 การบรหิารจดัการดา้นการตลาด 0.00 0.00 1,730,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านการส่ือสารองคก์าร 11,800,000.00 9,184,443.95 10,076,000.00
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งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561

รายการ
งบประมาณ ผลการเนินงาน 

ปีบญัชี 2561

งบประมาณ

ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562

9 หมวดค่าใช้จ่ายด้านการพฒันา 
9.1 การพฒันา ชสอ.(การพฒันาการบรหิารจดัการ ชสอ.ตามเกณฑ ์ACCESS 

BRANDING ของ ACCU การส่งเสรมิให ้ชสอ.มรีะบบธรรมาภบิาล การบรหิาร
จดัการความเสีย่งและควบคุมภายในของ ชสอ.
การส่งเสรมิใหส้หกรณ์สมาชกิมกีารบรหิารจดัการตามเกณฑม์าตราฐาน'การ
บรหิารจดัการ สอ. การบรหิารจดัการแผนงาน ชสอ. การศกึษาแนวทางพฒันา 
ชสอ.สู่การเป็นศนูยก์ลางทางการเงนิ การพฒันาสารสนเทศของ ชสอ.และ สอ. 
การจดัหาโปรแกรมระบบงานทีม่ปีระสทิธภิาพของ ชสอ. การทดสอบศนูย์
คอมพวิเตอรส์ ารอง (DR-Site) การจดัท าศนูยค์อมพวิเตอร ์ชสอ. การจดัหา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์) 5,726,000.00 3,332,181.95 5,078,000.00



งบประมาณรายจ่ายปีบญัชี 2562 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561

รายการ
งบประมาณ ผลการเนินงาน 

ปีบญัชี 2561
งบประมาณ

ปีบญัชี 2561 ปีบญัชี 2562
9 หมวดค่าใช้จ่ายด้านการพฒันา

9.2 การพฒันาสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละขบวนการสหกรณ์ (การคดัเลอืก สอ. และนกัสหกรณ์
ออมทรพัยด์เีดน่การสง่เสรมิ และพฒันาสหกรณ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการเงนิออมเพื่อรกัษา
เสถยีรภาพทางการเงนิ การเพิม่จ านวนสมาชกิ ชสอ.  การเชื่อมโยงเครอืขา่ยกบั
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศ การสง่เสรมิและสนบัสนุนกจิกรรมของเขตพืน้ทีส่หกรณ์
สมาชกิ ชสอ. การพทิกัษ์สทิธขิองสหกรณ์สมาชกิ การใหบ้รกิารทางดา้นกฏหมายแก่
สหกรณ์สมาชกิ โครงการสหกรณ์ออมทรพัยค์ุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. การจดัตัง้ศูนย์
นวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย)์ 12,087,000.00 11,434,049.48 11,982,000.00
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านการพฒันา 17,813,000.00 14,766,231.43 17,060,000.00

10 ค่าชดเชยกฎหมายแรงงาน 1,413,000.00 1,413,000.00 1,899,000.00

11 ค่าเส่ือมราคาและค่าใช้จ่ายตดัจ่าย 16,230,000.00 16,113,531.43 18,100,000.00

12 หมวดส ารองทัว่ไป 3,334,000.00 0.00 4,179,000.00

รวมงบประมาณรายจ่ายทัง้ส้ิน 191,580,000.00 162,627,648.74 199,920,000.00
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งบครภุณัฑแ์ละงบลงทุน  ปีบญัชี 2562
1. งบครภุณัฑ์
1.1 เครือ่งใช้ส านักงาน

เพ่ืออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบกบัปริมาณ
งาน ในฝ่ายต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น จึงขอจดัซ้ือเครื่องใช้ส านักงานท่ีจ าเป็น จ านวน 12 
รายการ  รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 435,000 บาท

1.2 ครภุณัฑด้์านคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร์
เ พ่ือให้การด าเนินงานของ ชสอ.  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และทดแทนอุปกรณ์
คอมพิวเตอรเ์ดิม ท่ีเส่ือมสภาพ จึงขอจดัซ้ืออปุกรณ์คอมพิวเตอรแ์ละซอฟแวร ์จ านวน 
9 รายการ รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 2,040,000 บาท 
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งบครภุณัฑแ์ละงบลงทนุ  ปีบญัชี 2562
รายการ งบประมาณ 

ปีบญัชี 2562 
1 งบครภุณัฑ์
1.1 เครื่องใช้ส านักงาน จ านวน 3 รายการ
1) ตูเ้กบ็เอกสารบานเปิดขนาด 80X40X83 ซม. จ านวน 3 ตู ้(ปี61 จ านวน 2 ตู)้ 10,000.00
2) ตูเ้กบ็เอกสารบานเปิดขนาด 80X40X157 ซม. จ านวน 2 ตู้ 25,000.00
3) ตูเ้กบ็เอกสารบานเลือ่นพรอ้มลิน้ชกั จ านวน 1 ตู้ 10,000.00
4) โต๊ะท างาน จ านวน 1 ชุด ประกอบดว้ย โต๊ ตูข้า้ง ตูล้ ิน้ชกั ทีว่าง CPU และเกา้อี้ 3 ตวั 65,000.00
5) โต๊ะท างาน จ านวน 3 ชุด ประกอบดว้ย โต๊ ตูล้ ิน้ชกั โต๊ะขา้ง ทีว่าง CPU และเกา้อี้ 75,000.00
6) โต๊ะวางคอมพวิเตอรแ์ละพริน้เตอร ์จ านวน 2 ตวั 15,000.00
7) พารท์ชิ ัน้กัน้หอ้ง ชัน้ 4 จ านวน 8 ชุด 100,000.00
8) ชัน้เหลก็ 4 ชัน้ จ านวน 2 ชุด 15,000.00
9) ตูเ้ยน็ จ านวน 1 เครือ่ง 20,000.00
10) โทรศพัทเ์คลือ่นที ่ จ านวน 1 เครือ่ง 20,000.00
11)กลอ้งถ่ายภาพ จ านวน 1 ตวั 30,000.00
12) เครือ่งปรบัอากาศ ขนาด 24,000 BTU  จ านวน 1 เครือ่ง (ปี61 5 เครือ่ง) 50,000.00

รวม 435,000.00



( หน้า 125 – 126 )   

งบครภุณัฑแ์ละงบลงทนุ  ปีบญัชี 2562
รายการ งบประมาณ 

ปีบญัชี 2562

1.2 ครภุณัฑด้์านคอมพิวเตอรแ์ละซอฟตแ์วร ์ จ านวน 8 รายการ
1) คอมพวิเตอร ์ PC จ านวน 20 เครือ่ง 900,000.00
2) โปรแกรมส าเรจ็รปู Adobe Professional  จ านวน 2 ชุด 50,000.00
3) โปรแกรมส าเรจ็รปู Adobe Photoshop จ านวน 1 ชุด 30,000.00
4) โปรแกรมส าเรจ็รปู Veeam 3 License (6 socket) จ านวน 1 ชุด 250,000.00
5) เครือ่ง HP Server DL380Gen9 จ านวน 1 เครือ่ง 350,000.00
6) เครือ่ง Wireless Access Point จ านวน 6 เครือ่ง 240,000.00
7) เครือ่ง Switch L2 48 Port  จ านวน 2 เครือ่ง 90,000.00
8) เครือ่ง RAM Server HP DL380Gen9 จ านวน 2 เครือ่ง 50,000.00
9) เครือ่ง VPN Firewall จ านวน 1 เครือ่ง 80,000.00

รวม 2,040,000.00

รวมทัง้ส้ิน 2,475,000.00



งบครภุณัฑแ์ละงบลงทุน  ปีบญัชี 2562
2.งบลงทนุในอาคารและท่ีดิน
(1) จดัท าห้องพิพิธภณัฑส์หกรณ์ 

เพ่ือให้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบ และเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัสหกรณ์ 
จึงขอตัง้งบประมาณเป็นเงินทัง้ส้ิน 1,000,000 บาท

(2) ติดตัง้ประตกูระจก และเครือ่งสแกนลายน้ิวมอื ชัน้ 4
เน่ืองจากชัน้ 4 ยงัไมมี่ประตกูระจก และเครือ่งสแกนลายน้ิวมือ จึงขอตัง้งบประมาณ

เป็นเงินทัง้ส้ิน 60,000 บาท

( หน้า 125 )   



งบครภุณัฑแ์ละงบลงทุน  ปีบญัชี 2562
2.งบลงทนุในอาคารและท่ีดิน
(3) ปรบัปรงุห้องครวั 

เพื่อปรบัปรงุเคาน์เตอรล์้างจานห้องครวั ชัน้ G ชัน้ 3 ชัน้ 4 ชัน้ 5 ชัน้ 7 และท าตู้ลอย
ชัน้ G (ห้องครวั) ชัน้ 1  ชัน้ 2  ชัน้ 3  ชัน้ 4 ชัน้ 5 ชัน้ 6  และชัน้ 7 เน่ืองจากของเดิม
เส่ือมสภาพตามอายกุารใช้งาน จึงขอตัง้งบประมาณเป็นเงินทัง้ส้ิน 380,000 บาท

(4) ติดตัง้ผา้มา่น
เพ่ือเปล่ียนผ้าม่านชนิดแสงผ่าน 3% ส าหรบัชัน้ 1 เน่ืองจากผ้าม่านเดิมช ารุด 

เส่ือมสภาพตามอายกุารใช้งาน จึงขอตัง้งบประมาณเป็นเงินทัง้ส้ิน 110,000 บาท

( หน้า 125 )   



งบครภุณัฑแ์ละงบลงทุน  ปีบญัชี 2562
2.งบลงทนุในอาคารและท่ีดิน
(5) ติดตัง้มา่นปรบัแสง

เพ่ือติดตัง้ผ้าม่านปรบัแสง ระบบโซ่คู่  รนัเนอร์พลาสติกรางรวมอุปกรณ์ครบชุด 
ส าหรบั ชัน้ 4 ท่ียงัไม่เคยมีการติดตัง้ม่านกนัแดด จึงขอตัง้งบประมาณเป็นเงินทัง้ส้ิน 
100,000 บาท

(6) ติดตัง้ไฟส่องหลงัคาชัน้ดาดฟ้า
เพื่อให้มองเห็นหลงัคาโดม ชสอ. ในเวลากลางคืน จึงขอตัง้งบประมาณเป็นเงิน

ทัง้ส้ิน 150,000 บาท

( หน้า 125 )   



งบครภุณัฑแ์ละงบลงทุน  ปีบญัชี 2562
2.งบลงทนุในอาคารและท่ีดิน
(7) เปล่ียนโคมรัว้ไฟโซล่าเซล

เปล่ียนจากของเดิมให้เป็นโซล่าเซล เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน จึงขอตัง้
งบประมาณเป็นเงินทัง้ส้ิน 150,000 บาท

(8) จดัท าห้องศนูยภ์าษาองักฤษ
เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านภาษาองักฤษ จึงขอตัง้งบประมาณเป็นเงินทัง้ส้ิน 100,000

บาท

( หน้า 125 )   



( หน้า 126 - 127 )   

งบครภุณัฑแ์ละงบลงทนุ  ปีบญัชี 2562

รายการ
งบประมาณ 
ปีบญัชี 2562 

2 งบลงทนุในอาคารและท่ีดิน
2.1 หอ้งพพิธิภณัฑส์หกรณ์ 1,000,000.00
2.2 ปรบัปรุงเคาน์เตอรล์า้งจานหอ้งครวั ชัน้ G,3,4,5,7 และตูล้อยชัน้ G (หอ้งครวั) 380,000.00
2.3 ประตูกระจก พรอ้มเครือ่งสแกนลายนิ้วมอื ชัน้ 4 60,000.00
2.4 ผา้มา่น ชนิดแสงผ่าน  3%  จ านวน 24 ชุด 110,000.00
2.5 มา่นปรบัแสง ระบบโซ่คู่ รนัเนอรพ์ลาสตกิรางรวมอุกรณ์ครบชดุ จ านวน 14 ชุด 100,000.00
2.6 ตดิตัง้ไฟส่องหลงัคาชัน้ดาดฟ้า 150,000.00
2.7 เปลีย่นโคมไฟรัว้เป็นโซล่าเซล 54 จุด 150,000.00
2.8 จดัท าหอ้งศนูยภ์าษาองักฤษ 100,000.00

รวมงบลงทนุ 2,050,000.00



งบครภุณัฑแ์ละงบลงทนุ  ปีบญัชี 2562

3.งบลงทนุเพื่อการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ค่าจดัหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย ์18 ระบบหลกั

เพื่อจดัหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั สามารถเช่ือมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรพัย์ได้ทัว่ประเทศ โดยท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 ของ ชสอ. เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2560 ได้มีมติอนุมติั
ขยายระยะเวลางบลงทนุเพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรพัย์
จ านวน 200 ล้านบาท เป็นงบผกูพนัอีก 4 ปี (ปีบญัชี 2560 - 2563)

( หน้า 127 )   



งบครภุณัฑแ์ละงบลงทนุ  ปีบญัชี 2562

3.งบลงทนุเพื่อการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ค่าจดัท าศนูยค์อมพิวเตอร์

เพ่ือจดัท าศูนยค์อมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัได้มาตรฐาน รองรบั
การเช่ือมต่อและเกบ็ฐานข้อมูลพร้อมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย ์จ านวน 18 ระบบ
หลกั โดยสามารถเช่ือมโยงระบบข้อมลูของสหกรณ์ออมทรพัยไ์ด้ทัว่ประเทศ และเป็น
มาตรฐานเดียวกนั โดยท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2560 
ได้มีมติอนุมติัขยายระยะเวลางบลงทุนค่าจดัท าศูนย์คอมพิวเตอรพ์ร้อมอปุกรณ์ทัง้
ระบบ จ านวน 120,000,000 บาท เป็นงบผกูพนัอีก 4 ปี (ปีบญัชี 2560 - 2563)

( หน้า 127 )   



งบครภุณัฑแ์ละงบลงทนุ  ปีบญัชี 2562

3.งบลงทนุเพื่อการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) ค่าพฒันาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. เพ่ิมเติมและเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบงาน  

ธรุกรรมหลกั ชสอ. 
เพื่อพฒันาโปรแกรมระบบงาน ชสอ. ให้มีประสิทธิภาพ ทดแทนโปรแกรม

ระบบงานเดิมท่ีใช้มานานรวมทัง้เพ่ือพฒันาระบบงานเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถรองรบั
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั จึงขออนุมติังบลงทุนพฒันาโปรแกรมระบบงาน 
ชสอ. จ านวน 2,450,000 บาท

( หน้า 127 - 128 )   



( หน้า 135 )   

งบครภุณัฑแ์ละงบลงทนุ  ปีบญัชี 2562

รายการ
งบประมาณ 
ปีบญัชี 2562 

3 งบลงทนุเพื่อการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย ์18 ระบบหลกั 200,000,000.00
3.2 อาคารศนูยค์อมพวิเตอรพ์รอ้มอุปกรณ์ 120,000,000.00
3.3 โปรแกรมระบบงาน ชสอ. เพิม่เตมิและเชือ่มโยงขอ้มลูกบัระบบงาน

ธุรกรรมหลกั ชสอ. 2,450,000.00
รวมงบลงทนุเพื่อการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 322,450,000.00



งบครภุณัฑแ์ละงบลงทุน  ปีบญัชี 2562

เสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณา
อนุมติัแผนงานและงบประมาณรายรบั – รายจ่าย ประจ าปี 2562

( หน้า 113 - 135 )   



ก าหนดวงเงิน ซ่ึงชมุนุมสหกรณ์อาจกู้ยืม
หรือค า้ประกนัประจ าปี 2562
จ านวน 45,000 ล้านบาท

( หน้า 129 - 132 )



พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2562

( หน้า 133-136 )

วาระ7.mp4
วาระ7.mp4


ส าหรับปี  2562  มีผู้ สอบบัญชีภาคเอกชน            
ท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอ
บริการตรวจสอบบัญชีมายัง ชสอ. ทัง้ ส้ิน 3 ราย
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเบื้องต้นแล้ว    
เหน็ควรน าเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาทัง้ 3 ราย

พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562

(หน้า 143 )
ระเบียบวาระท่ี 4.7



เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือก 1 ราย โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณาดงัน้ี

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา

รายการ
บริษทั .......................จ ากดั   

มนตรีสอบบญัชีและ
กฏหมาย

ส านักงาน
สามสิบส่ี ออดิต

เอน็.เอส.เค.
สอบบญัชี

1. ช่ือผูเ้สนอ และเลขทะเบียน
นายมนตรี ช่วยชู นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ นายสิรวิชญ ์ไพศาสตร์

3214 3748 10136
2. เข้าปฏิบติังานการสอบบญัชี (ครัง้/ปี) 12 ครัง้/ปี 12 ครัง้/ปี 12 ครัง้/ปี

3. จ านวนผูเ้ข้าสอบบญัชีแต่ละครัง้ / 
ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ

10 คน / 3 - 5 วนั
10 คน / วนั

หรือ 5 คน/ 2 วนั
10 คน / วนั

4. ตรวจสอบบญัชีรายตวัเจ้าหน้ี – ลกูหน้ี ทุกเดือน 
(ตามวิธีของผูส้อบบญัชี) ตรวจสอบ ตรวจสอบ ตรวจสอบ

5. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี 10 ฉบบั 10 ฉบบั 10 ฉบบั

6. จดัท ารายงานผลเสรจ็ส้ินนับจากวนัท่ี ชสอ. ส่งมอบงบการเงิน
ท่ีแล้วเสรจ็ให้แก่  ผูส้อบบญัชี

3 วนั ประมาณ 5 วนั 5 วนั

7. ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 240,000 500,000 500,000

8. ผลงานการสอบบญัชีสหกรณ์ 86 สหกรณ์ 21 สหกรณ์ 100 สหกรณ์

พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 ระเบียบวาระท่ี 4.7

(หน้า 135 )



พิจารณาอนุมติัให้น าเงินไปฝาก
หรือลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบคุคล

( หน้า 137 - 140 )

วาระ7.mp4
วาระ7.mp4


ในปีบญัชี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
จ ากดั (ชสอ.) มีแผนงานท่ีจะน าเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 
หรือ ไพรเวทฟันด ์(Private Fund) ประจ าปีบญัชีส้ินสดุ 31 มีนาคม 
2563 เพ่ิมอีกจ านวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุกองทุนไม่
เกิน 3 ปี

พิจารณาอนุมติัให้ ชสอ. น าเงินไปฝาก หรือลงทุน
ท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบคุคล (Private Fund)

(หน้า 139)
ระเบียบวาระท่ี 4.8



ทัง้น้ีการฝาก หรือ การลงทุนจะด าเนินการตามมาตรา 62 
แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุน
อย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และต้องไม่ขัดต่อประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

พิจารณาอนุมติัให้ ชสอ. น าเงินไปฝาก หรือลงทุน
ท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบคุคล (Private Fund)

(หน้า 139)
ระเบียบวาระท่ี 4.8



การน าเงินไปฝากหรือลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนส่วน
บุคคลนัน้ จะต้องเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่พิจารณาให้ความ
เหน็ชอบก่อนด าเนินการ 

ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ 
ท่ี กษ 0216/5057 ลงวนัท่ี 26 เมษายน 2545

พิจารณาอนุมติัให้ ชสอ. น าเงินไปฝาก หรือลงทุน
ท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบคุคล (Private Fund)

(หน้า 139 )
ระเบียบวาระท่ี 4.9



คณะกรรมการด าเนินการ จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปี 2562 พิจารณาอนุมติัให้ ชสอ. อาจน าเงินไปฝาก หรือ
ลงทุนท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล ในปีบญัชีส้ินสุด 31 มีนาคม 
2562 เพ่ิมอีกจ านวนเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท

พิจารณาอนุมติัให้ ชสอ. น าเงินไปฝาก หรือลงทุน
ท่ีบริหารโดยกองทุนส่วนบคุคล (Private Fund)

(หน้า 141-144 )
ระเบียบวาระท่ี 4.9

จึงเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือพิจารณา



พิจารณาอนุมติัการน าเงินไปฝาก
หรือลงทุนอ่ืนใด ตามประกาศ

คณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3(7)

( หน้า 141 – 144 )

วาระ7.mp4
วาระ7.mp4


ณ วนัท่ี 31 มี.ค. 2562 
ชสอ. มีทนุส ารอง จ านวน           2,098,761,684.20 บาท 
บวก ทุนส ารองท่ีจะได้รบัการจดัสรร

จากก าไรสทุธิประจ าปี 2561 จ านวน           200,816,561.15 บาท 
รวมเป็นเงิน       2,299,578,245.35 บาท

พิจารณาอนุมติัการน าเงินไปฝาก หรือลงทุนอ่ืนใดตาม
ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7)

( หน้า 144 )
ระเบียบวาระท่ี 4.10



เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของชุมนุมสหกรณ์  เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเรว็ มัน่คง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี  คณะกรรมการ
ด าเนินการ จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติัให้คณะกรรมการด าเนินการของ
ชุมนุมสหกรณ์  น าเงินไปฝากหรือลงทุนอ่ืนใด ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ี
รฐัวิสาหกิจจดัตัง้ขึ้นโดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรีและอยู่ในการก ากบั
ดแูลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ได้ 

พิจารณาอนุมติัการน าเงินไปฝาก หรือลงทนุอ่ืนใดตาม
ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา
(หน้า 144)

ระเบียบวาระท่ี 4.9



การก่อสร้างอาคาร
ศนูยค์อมพิวเตอร์

( หน้า 145-148 )

วาระ7.mp4
วาระ7.mp4


เพ่ือจดัท าศูนย์คอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัได้มาตรฐาน รองรบั
การเช่ือมต่อ และเกบ็ฐานข้อมูลโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ สามารถเช่ือมโยง
ระบบข้อมลูของสหกรณ์ออมทรพัยไ์ด้ทัว่ประเทศ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดย
ท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 10 มิถนุายน 2560 ได้มีมติอนุมติั
ขยายระยะเวลางบลงทุนค่าจดัท าศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทัง้ระบบ 
จ านวน 120 ล้านบาท เป็นงบผกูพนัอีก 4 ปี (ปีบญัชี 2560 - 2563 )

(หน้า 147 )

พิจารณาอนุมติัให้ ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 
ศนูยค์อมพิวเตอรแ์ละเทรนน่ิงเซน็เตอร ์ตามแบบท่ีได้จดัจ้าง



ชสอ. ได้ด าเนินการประกาศสอบราคาจ้าง ออกแบบ/เขียนแบบ 
อาคารศนูยค์อมพิวเตอร ์ชสอ. โดยมีผู้เสนอราคาจ านวน 4 บริษทั และ 
ชสอ. ได้คดัเลือกท าสญัญาบริษทั เกษม ดีซายน์ แอนด ์คอนซลัแทนท ์
จ ากัด วงเงินจ้างตามสัญญา 2,200,000 บาท จากงบท่ีตัง้ไว้  คือ 
3,825,000 บาท

(หน้า 147 )

พิจารณาอนุมติัให้ ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 
ศนูยค์อมพิวเตอรแ์ละเทรนน่ิงเซน็เตอร ์ตามแบบท่ีได้จดัจ้าง



ลกัษณะอาคารศนูยค์อมพิวเตอร ์ชสอ. ประกอบด้วย 5 ชัน้ ดงัน้ี
ชัน้ท่ี 1 ประกอบด้วย โถงต้อนรบั งานระบบต่างๆ และห้องประชมุเลก็
ชัน้ท่ี 2 ประกอบด้วย ห้องอบรมต่างๆ ห้องรบัประทานอาหาร และห้องผูบ้ริหาร
ชัน้ท่ี 3 ประกอบด้วย ห้อง DATACENTER และห้องปฏิบติัการของ เจ้าหน้าท่ี
ชัน้ท่ี 4 ประกอบด้วย ห้องประชมุขนาด 300 ท่ีนัง่และห้องรบัรอง
ชัน้ท่ี 5 ประกอบด้วย ห้องประชมุขนาด 500 ท่ีนัง่

พิจารณาอนุมติัให้ ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 
ศนูยค์อมพิวเตอรแ์ละเทรนน่ิงเซน็เตอร ์ตามแบบท่ีได้จดัจ้าง

(หน้า 147 )

จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา



เรื่องอ่ืนๆ

( หน้า 149 )



รบัทราบเร่ืองการด าเนินงานของ
สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สถาบนั หรือองคก์ารท่ีชุมนุมสหกรณ์เป็นสมาชิก

( หน้า 149 - 160 )



สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานผลด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ด าเนินงานภายใต ้6 ยุทธศาสตร์ 24 กลยุทธ์ สรุปประเด็น
ภารกิจหลกัท่ีเป็นสาระส าคญัภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุดท่ี 24  ดงัน้ี

( หน้า 151 )

จดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ในปีงบประมาณ 2561  จ  านวน  20 โครงการ  42 รุ่น มีผูผ้่าน
การอบรมรวมทั้งส้ิน  2,821 คน

1.1 จดัโครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรสหกรณ์ ทุกประเภท จ านวน 16  โครงการ  26 รุ่น มีผูผ้่านการ
อบรม รวมทั้งส้ิน   1,539 คน  17 หลกัสูตร ไดแ้ก่ ดา้นพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน    ดา้นการพฒันาบุคลิกภาพ  
ดา้นกฎหมายส าหรับการบริหาร  และอ่ืนๆ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบเสริมสรา้งศกัยภาพคนสหกรณ์
1) ยกระดบัสมรรถนะคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจดัการสหกรณ์



สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานผลด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561

( หน้า 151 )

1.2  จดัโครงการฝึกอบรม ภายใตง้บประมาณสนบัสนุนการฝึกอบรมจากภาครัฐ จ านวน 4,000,000.00 บาท  
หลกัสูตร ละ 4 รุ่น  รวม 16 รุ่น   มีผูผ้่านการอบรม รวม 1,282 คน  ไดแ้ก่  โครงการ Smart Leader  ในยคุประเทศ
ไทย 4.0 การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสินเช่ือ การวิเคราะห์และการน าเสนอขอ้มูลทางบญัชีส าหรับผูบ้ริหาร
และฝ่ายจดัการ และอ่ืนๆ เป็นตน้

1.3 จดัท าคู่มือการบริหารสินเช่ือสหกรณ์ ในงานวนัครบรอบ 50 ปี สันนิบาตสหกรณ์ฯ จ านวน 800 เล่ม เพ่ือ
แจกใหก้บัสหกรณ์ท่ีขาดความพร้อมดา้นบุคลากรในการปฏิบติังานดา้นสินเช่ือ หรือสหกรณ์ขนาดเลก็

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบเสริมสรา้งศกัยภาพคนสหกรณ์
1) ยกระดบัสมรรถนะคณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจดัการสหกรณ์



สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานผลด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561

( หน้า 151-152 )

2.1 จดัฝึกอบรมพฒันาบุคลากรสันนิบาตสหกรณ์ฯ ใหมี้ความรู้ ทกัษะ ในการปฏิบติังาน สร้างจิตส านึก และ
ทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  โดยส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม  6 หลกัสูตร  ไดแ้ก่ หลกัสูตร การพฒันาทกัษะการเขียน
ข่าวและการประชาสัมพนัธ์องคก์ร การออกแบบเวบ็ไซตแ์บบส าเร็จรูป การบริหารงานเอกสารและการเขียนหนงัสือ
โตต้อบ เป็นตน้

2.2 จดัการสัมมนาผูบ้ริหารและบุคลากรสันนิบาตสหกรณ์ฯ  เร่ือง แนวทางการบริหารกิจการสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ภายใตโ้ครงสร้างการบริหารงานและอตัราก าลงัใหม่ ณ สวนนงนุช จงัหวดัชลบุรี

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบเสริมสรา้งศกัยภาพคนสหกรณ์
2)  พฒันาสวสัดิการและค่าตอบแทนบคุลากร ของสนันิบาตสหกรณ์ฯ



สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานผลด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561

( หน้า 152 )

ปรับปรุงบริการศูนยก์ารประชุมรัชนีแจ่มจรัส  รองรับการฝึกอบรมสัมมนา ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดา้นการสหกรณ์ ไดแ้ก่ การปรับปรุงซ่อมแซม  ติดตั้ งระบบไฟแสงสว่าง
เพ่ิมเติม ทาสีใหม่ เปล่ียนเฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ จ านวน 3 ลา้นบาทเศษ

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งมลูค่าเพ่ิมสินค้า และบริการของสหกรณ์

พฒันาศกัยภาพการผลิตการจดัการสินค้าและบริการเพ่ือยกระดบัมลูค่าเพ่ิม



สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รายงานผลด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561

( หน้า 152 - 153 )

1. ดา้นการส่งเสริมและพฒันาสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดั และการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ในระดบัจงัหวดั
2. ดา้นการช่วยเหลือสหกรณ์ ไดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
3. ดา้นกิจกรรมประเพณีสืบสานเครือข่ายสหกรณ์
4. ดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศ  และการเช่ือมโยงเครือข่ายสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ
5. ดา้นการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์
6. ดา้นการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและแนวทางปฏิบติั

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแขง็ของขบวนการสหกรณ์
ส่งเสริมให้สหกรณ์สร้างเครือข่ายทกุช่องทางโดยใช้ฐานสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดั  
และเครือข่ายชมุนุมสหกรณ์   จ านวน  6 ด้าน ดงัน้ี



สรปุรายรบั – รายจ่าย ของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจ าปี งบประมาณ 2561

( หน้า 154 )

รายรบั จ านวนเงิน(บาท) รายจ่าย จ านวนเงิน(บาท)

ค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ 59,624,292.41 ค่าใชจ้่ายการบรหิารงาน 31,049,595.03

เงนิอุดหนุนจากภาครฐั 4,000,000.00 ค่าใชจ้่ายโครงการ 18,480,297.70

เงนิดอกผลทุนกลางฯ 300,000.00 สมทบทุนจดัตัง้วทิยาลยั พทิยาลงกรณ์ 3,009,793.44

เงนิสนบัสนุนจากหน่วยงานอืน่ 1,338,416.41 ค่าใชจ้่ายก่อสรา้งศาลฯ 437,799.85

เงนิลงทะเบยีนการศกึษาอบรม 4,228,723.49 ค่าใชจ้่ายภยัพบิตัธิรรมชาติ 158,092.86

เงนิดอกเบีย้รบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 572,972.96 ค่าเสือ่มราคาสนิทรพัยถ์าวร 531,732.92

รายไดจ้ากการช าระบญัช/ีอืน่ๆ 889,177.50

รายไดจ้ากการบรหิารหอ้งพกั/หอ้งประชมุ ค่าใชจ้่ายสูงกวา่รายได้ -1,292,513.21

รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์โคออปส ์ค่าใชจ้่ายสูงกวา่รายได้ -48,762.94

รวมเป็นเงิน 69,612,306.62 รวมเป็นเงิน 53,667,311.80

รายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย 15,944,994.82



การด าเนินงานของสมาคมสมาพนัธส์หกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดิตในเอเชีย (ACCU)

รองศำสตรำจำรย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ  วงศ์สรรค์ ประธำนกรรมกำร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.) เป็นผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมใหญ่ คร้ังที่ 37 ในฐำนะสมำชิกสำมัญของ
สมำคมสมำพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of 
Credit Unions : ACCU)  เม่ือวันที่ 16 กันยำยน 2561 ณ โรงแรม Crowne Plaza Manila Galeria, 
Ortigas City กรุงมะนิลำ ประเทศสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ ซ่ึงในกำรประชุมใหญ่ ปี 2561 ACCU ร่วมกับ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง  ประเทศสำธำรณรัฐฟิลิปปินส์ (Philippine Federation of Credit
Cooperatives : PFCCO) และสมำพันธ์สหกรณ์แห่งชำติ (National Confederation of Cooperatives : 
NATCCO) จัดสัมมนำทำงวิชำกำรและกำรประชุมใหญ่ของ ACCU ขึน้ และมีผู้แทนสมำชิกสำมัญ 13
องค์กำร จำก 10 ประเทศ รวมทั้งสมำชิกสมทบเข้ำร่วมสังเกตกำรณ์  คณะกรรมกำรด ำ เ นินกำรของ 
ACCU จ ำนวน 5 คน

( หน้า 155 )



ส ำหรับรำยช่ือคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนัของ ACCU จ ำนวน 5 คน มดีงันี้

( หน้า 155 )

คณะกรรมการ ต าแหน่ง องคก์าร ประเทศ

1. Mr. Younsik Kim ประธานกรรมการ NACUFOK เกาหลี

2. Adjaop. Lt. Gen. Dr. Weera Wongsan รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 FSCT ไทย

3. Atty. Soledad V. Cabangis รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 NATCO ฟิลิปปินส์

4. Mr. Tien-Teng WU เลขานุการ CULROC ไต้หวนั

5. Mr. A.D. Walasinghe เหรญัญิก SANASA ศรีลงักา



สมาคมสมาพนัธส์หกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดิตในเอเชีย (ACCU)
สรปุผลการด าเนินงานโดยสงัเขป

สมำคมสมำพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian 
Confederation of Credit Unions : ACCU) เป็นสมำคมของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต
ระดบัภูมภิำคเอเชีย  มวีตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรจดัตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์เครดิต และสถำบันกำรเงินที่มีลักษณะกำรด ำเนินงำนคล้ำยคลึงกัน โดยมีชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกเป็นสมำชิก มีสมำชิกทุกประเภทรวม 197 
องค์กำร  30,473 สหกรณ์  สมำชิกรำยบุคคล 35.10 ล้ำนคน จำก 23 ประเทศ

( หน้า 155)



( หน้า 158 )

สถิติการพฒันาสหกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดิตในเอเชีย

ปี 
พ.ศ.

จ านวน
สหกรณ์

จ านวนสมาชิก
รายบคุคล (พนัคน)

สินทรพัย์ ทนุเรือนหุ้น
และเงินรบัฝาก

การให้บริการ
เงินกู้

ทนุส ารอง

2523 2,704 1,040 375 328 303 -

2533 12,548 4,826 5,591 5,023 4,344 N/A

2539 13,998 7,382 23,718 21,186 13,453 N/A

2548 48,375 34,307 50,834 47,460 32,994 6,922

2553 21,981 42,130 87,472 61,385 51,128 1,580

2560 30,473 35,161 169,272 103,716 62,990 5,626

หน่วย : ลา้นดอลลาร์ สรอ.



1. โครงกำรระดับภูมิภำค (Regional Programs)
1.1 โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรวิทยากร เร่ือง การสร้างผูน้  าเพื่อสนบัสนุนการรวมเครือข่าย

(Trainers Training on Building Transformative Leaders to Support Integration of Networks)
1.2 โครงการสร้างความร่วมมือท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ร่วมกนั

(ACCOSCA and ACCU Building Effective Partnership for Mutual Benefit)
1.3 โครงการฝึกอบรมวิทยากรเร่ืองบริการพฒันาธุรกิจ

(Trainers Training on Business Development Services)

( หน้า 158 )

กิจกรรมและการด าเนินงานในโครงการต่างๆ



2. กำรจัดโครงกำรในประเทศต่ำงๆ  (In-Country Programs)  
2.1 โครงการเสริมสร้างความส าคญัของการอยูอ่าศยัหรือความเป็นอยูข่องประชาชน โดยสหกรณ์

ของประเทศเนปาล (NCBL’s Board Wish to Create Significance in the Lives of People) 
2.2 โครงการพฒันาการประชุมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการก ากบัดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์

(Review workshop on the Supervision of SACCOS) 
2.3 โครงการเสวนาเชิงวิชการระหวา่ง ACCU และประธานกรรมการของ NEFSCUN    

(Roundtable Meeting) 
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กิจกรรมและการด าเนินงานในโครงการต่างๆ



3. โครงกำรพฒันำสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน (Credit Union  Development Project)
3.1 โครงการของชุมนุมสหกรรณ์เครดิตยเูน่ียนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (NACUFOK Projects) 
3.2 โครงการเพื่อพฒันาขบวนการสหกรณ์ในเมียนมาร์ (Oversaw the Development of Myanmar SCCs)
3.3 การเสริมสร้างความเขม้แข็งและส่งเสริมกิจการสหกรณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

(Laos Strengthening and Promotion of credit unions) 
3.2.1 การศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย (Study Visit to Thailand)
3.2.2 การประชุม (SCU Meeting)

4. กำรเป็นผู้แทนสหกรณ์ระดับโลกเพ่ือกำรสร้ำงเครือข่ำย (Global Representations and Networking)

( หน้า 159 )

กิจกรรมและการด าเนินงานในโครงการต่างๆ



5. กำรสนับสนุนยุทธศำสตร์ในสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน (Strategic Issues in Credit Unions)
5.1 ความเป็นผูน้  า: หลกัการสหกรณ์แตกต่างจากระบบธุรกิจ

(Leadership : Unable Credit Union Principles vs Business) 
5.2 ปัญหาสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียท่ีขาดขอ้บงัคบัแบบมาตรฐาน  

(Lack of Enabling Regulatory Environment) 
5.3 ส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนในเอเชียใหมี้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน

(Fragmented Credit Union Network in Asia) 
5.4 เคร่ืองมือเทคโนโลยหียดุชะงกัโดย Fin Techs (Technology-Disruption by Fin Techs)

( หน้า 159 )

กิจกรรมและการด าเนินงานในโครงการต่างๆ



สมาคมสมาพนัธส์หกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดิตในเอเชีย (ACCU)

ACCU ได้ประสำนควำมร่วมมือและส่งเสริมในกำรบริหำรโครงกำรและกิจกรรม
ต่ำงๆ ในกำรพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตบูเน่ียนในเอเชีย  ได้แก่ กำร
จัดอบรมสัมมนำในระดับภูมิภำคเอเชีย (Asian’s Development Education Program) 
กำรจัดประชุมสัมมนำระดับภูมิภำค (Asian Credit Union Open Forum) เป็นประจ ำทุก
ปี และโครงกำรออมทรัพย์ส ำหรับเยำวชน

( หน้า 159 )



1. มีสิทธิส่งผูแ้ทนไปเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั และมีสิทธิลงคะแนนเสียง
2. ผูแ้ทนอาจจะไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของ ACCU ในกรณีท่ีไดรั้บ

เลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของ ACCU ไปเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั ACCU 
จะรับผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด  

3. มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณ (Recognition Award)
4. มีสิทธิส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมโครงการสมัมนา ประชุมเชิงปฏิบติัการ หรืออบรมใน

หลกัสูตรต่างๆ โดยไดรั้บส่วนลดค่าลงทะเบียน

( หน้า 159 )

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัจากการเป็นสมาชิกสามญัของ ACCU



5. ไดรั้บสิทธิพิเศษเป็นอนัดบัแรก ท่ีจะไดรั้บการพิจารณาใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดั
กิจกรรมต่างๆ 

6. มีสิทธิส่งผูแ้ทนเขา้สมัมนาทางวิชาการในหลกัสูตรส าหรับผูบ้ริหาร โดย ACCU 
จะรับผดิชอบค่าท่ีพกั หรือไดรั้บส่วนลดค่าลงทะเบียน

7. มีสิทธิท่ีจะไดรั้บจดหมายข่าว  “ACCU News and Highlight”  จ  านวน 15 – 20 ฉบบั
8. มีสิทธิท่ีจะไดรั้บรูปเล่มเอกสารรายงานเทคนิคทางดา้นวิชาการ จ านวน 3 – 5 เล่ม

( หน้า 159 - 160 )

สิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัจากการเป็นสมาชิกสามญัของ ACCU



สมาคมสมาพนัธส์หกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดิตในเอเชีย (ACCU)

ACCU ได้จัดท ำ “เคร่ืองมือในกำรบ่งช้ีสถำนภำพ” (Diagnostic Tool) ได้แก่ ACCESS 
Branding หรือทำงเลือกที่ดีที่สุดเพ่ือกำรแข่งขันสู่ควำมเป็นเลิศ ด้ำนบริกำรและควำมมั่นคง 
โดยสร้ำงตรำกจิกำรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย เพ่ือที่จะส่งเสริมมำตรฐำนกำร
ปฏิบัตงิำน และแบบแผนกำรปฏิบัติงำนที่ดีในสหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึงเม่ือพัฒนำเคร่ืองมือที่ใช้
บ่งช้ีสถำนภำพเป็นคู่มือฉบับภำษำอังกฤษแล้ว ได้อนุญำตให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แปล
และจดัพมิพ์เพ่ือเผยแพร่เป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำสมำชิก

( หน้า 160 )



สมาคมสมาพนัธส์หกรณ์ออมทรพัยแ์ละเครดิตในเอเชีย (ACCU)

ส ำนักงำน ACCU ปัจจุบนัตั้งอยู่ ช้ัน 5 อำคำรส ำนักงำน ชสอ. 
เลขที ่199 หมู่ที ่2 ถนนนครอนิทร์ ต ำบลบำงสีทอง อ ำเภอบำงกรวย จงัหวดันนทบุรี  11130

( หน้า 197 )


