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สวนท่ี 1

สวนท่ี 2

n สารจากนายกรัฐมนตรี           
n สารจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ     
n สารจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ     
n สารจากอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ       
n สารจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ       
n สารจากประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   
n สารจากผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

n  ประวัติสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย       
n ตราสัญลักษณสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย      
n กรอบการดําเนินงานภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25  
n โครงสรางการบริหารงานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย    
n คณะกรรมการดําเนินการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25
n คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย    
n คณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
 และคณะอนุกรรมการบริหาร สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย     
n คณะอนุกรรมการสงเสริมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย    
 และคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
n คณะอนุกรรมการวิชาการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย    
n คณะกรรมการวิชาการสหกรณ สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
n คณะวิทยากร สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   
n คณะผูตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย      
n โครงสรางผูบริหารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย      
n โครงสรางเจาหนาที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย      
n  บุคลากรผูทรงคุณคาแหงป ประจําป 2565
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สวนท่ี 3

ภาคผนวก

n  สรุปผลการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 ประจําปงบประมาณ 2565  
n  จํานวนสหกรณในประเทศไทย        
n  สรุปรายรับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปรียบเทียบ พ.ศ. 2563-2565    
n  สรุปรายงานและแผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
 ยอนหลัง 5 ป   
n  สถิติคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่จัดเก็บได      
n  สรุปรายจายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปรียบเทียบ พ.ศ. 2563-2565  
n  รายงานการตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 ประจําปงบประมาณ 2565  
n  รายงานของผูสอบบัญชี ประจําปบัญชี 2565  
n  สรุปผลการขับเคลื่อนการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณจังหวัด ประจําป 2565
n  ทําเนียบรายชื่อประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัด      
n  จํานวนผูเขารับการอบรม จัดโดยฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ 
 และฝายสหกรณสัมพันธ ยอนหลัง 3 ป   
n  สรุปสถิติผูผานการฝกอบรมป 2565 จัดโดย ฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ                        
    สถาบันพิทยาลงกรณ

n  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 5 ป  
 (ฉบับยอ : พ.ศ.2565-2569)  
n  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขบวนการสหกรณ 20 ป
 (ฉบับยอ : พ.ศ.2560-2579) 
n  ปฏิทินการปฏิบัติงานการฝกอบรม/สัมมนาฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ
 ประจําปงบประมาณ 2566    
n  ทําเนียบคณะกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ        
 และที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย       
n  ทําเนียบสวนงานของผูบริหารและเจาหนาท่ีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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สาร
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรี 

 เนื่องในโอกาสการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ผมขอสงความระลึก
ถึงและความปรารถนาดีมายังคณะผูบริหาร สมาชิก เจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของกับการดำเนินกิจการสหกรณทุกคน
 สหกรณเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและเปนศูนยกลางในการ
ดำเนินกิจการเพื่อประโยชนของสมาชิก โดยใหความชวยเหลือมวลสมาชิกในมิติตางๆ ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
เสริมสรางความเปนอยูที่ดี การสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการสนับสนุนดานการเงิน ตลอดจนใหการชวยเหลือ
เพือ่บรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกในชวงสถานการณวิกฤตตางๆ รัฐบาลมีเปาหมายมุงเนนสงเสริมกิจการสหกรณ
รูปแบบตางๆ ทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสหกรณใหมีความทันสมัย สนับสนุนใหมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมมาใชในการบริหารจัดการงานสหกรณ การชวยเหลือทางกฎหมาย และการพัฒนาธุรกิจ โดยเนนการยกระดับ
การดำเนินงานของสหกรณใหมปีระสิทธภิาพ  มคีวามโปรงใสและตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล ผมขอช่ืนชมสันนบิาต
สหกรณแหงประเทศไทยท่ีไดดำเนินกิจการดวยหลักการและวิธีการสหกรณ เพื่อมวลสมาชิกและชุมชนอยางตอเนื่อง 
บนพื้นฐานของความรวมมือรวมใจกันอยางเขมแข็ง ซึ่งทำใหกิจการสหกรณเจริญกาวหนา สมาชิกมคีวามมัน่คงในชวีติ 
มีรายได และสามารถเลี้ยงตนเองไดอยางยั่งยืน
 ในโอกาสนี ้ผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสรรพสิง่ศกัด์ิสทิธิท์ัง้หลายทีท่านเคารพนบัถอื อกีทัง้พระบารมี
ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั และสมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนิ ีโปรดดลบนัดาลประทานพรใหทกุคนประสบ
แตความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจท่ีเขมแข็ง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ และสัมฤทธิผลในส่ิงอันพึง
ปรารถนาทุกประการ เพื่อรวมกันเปนพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนากิจการสหกรณใหมีความเจริญรุงเรืองสืบไป

พลเอก
       (ประยุทธ  จันทรโอชา)
             นายกรัฐมนตรี
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(นายเฉลิมชัย ศรีออน)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

สาร
นายเฉลิมชัย ศรีออน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานหลกัทีร่บัผดิชอบดานการสหกรณ ซึง่สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 
มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจการสหกรณทุกประเภทใหมีความเจริญกาวหนา สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ
ทัง้ในประเทศและตางประเทศ เปนองคกรกลางในการพัฒนาขบวนการสหกรณสูความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน สอดคลอง
กับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ในรอบปทีผ่านมา สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดดำเนนิงานตามเจตนารมณทีไ่ดรบัมอบหมายจากสหกรณ
สมาชิกไดเปนอยางดี โดยพัฒนาบุคลากรและสรางผูนำสหกรณ เพื่อใหเกิดการสรางเครือขายความรูรวมกัน สงเสริมให
ผูนำสหกรณนำหลักธรรมาภิบาลมาเปนแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อสรางความเขมแข็ง มั่นคง ตลอดจนจัดการ
ฝกอบรมใหความรูทางดานสหกรณในหลักสูตรตางๆ ที่ใหสหกรณสมาชิกทั่วประเทศเขารวมโครงการฝกอบรม เพื่อนำ
ความรูที่ไดไปตอยอดการบริหาร และการทำงานภายในสหกรณใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่กำหนดไดอยางมีคุณภาพ
 ในโอกาสท่ีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ผมขอใหกำลังใจในความ
มุงม่ันกับการปฏิบตัภิารกิจดานสหกรณใหบรรลุตามจุดมุงหมาย และขอใหคณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ 
เจาหนาที่ทุกทาน จงประสบแตความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปญญา ตระหนักถึงจิตสำนึกในการ
เสียสละ สามัคคี เพื่อรวมกันพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหกาวหนาสบืตอไป
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(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

สาร
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนองคกรกลางเพ่ือพัฒนาสหกรณไปสูความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ในฐานะ
ที่เปนระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความเจริญกาวหนาในกิจการสหกรณ
ทุกประเภท เปนศูนยชวยเหลือ สนับสนุน และประสานงานดานสหกรณทั้งดานวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การบริหารจัดการ การสงเสริมผลิตภัณฑจากสหกรณ และรักษาผลประโยชนสวนรวมของสหกรณ รวมถึงใหคำแนะนำ
ชวยเหลือทางดานกฎหมายแกสหกรณตางๆ ทั่วประเทศ
 จากการทำงานท่ีมุงมัน่ ดฉินัขอช่ืนชมสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ทีส่นบัสนนุการสรางความสัมพนัธและเครือ
ขายความรวมมือระหวางสหกรณในการชวยเหลอืซึง่กนัและกนั สรางความเขมแขง็ ความมัน่คง และยกระดบัประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการของขบวนการสหกรณ รวมทัง้รวมมอืกบัรฐับาลในการสงเสรมิสหกรณ เพือ่ใหเกดิประโยชนแกบรรดา
สหกรณไดอยางดียิ่ง
 เนื่องในโอกาสการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ดิฉันขออำนวยพร
ใหคณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา สมาชิก และเจาหนาที่ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ทกุทาน จงประสบแตความสขุ ความเจริญ มพีลงัในการทำงาน มุงมัน่ รวมกนัพฒันาสหกรณไทยใหมคีวามมัน่คงกาวหนา
สืบไป
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(นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ)
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

สาร
นายวิศิษฐ ศรีสุวรรณ

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนองคกรสูงสดุของขบวนการสหกรณ ทำหนาทีแ่นะนำ สงเสรมิ และใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณสมาชิก อำนวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางสหกรณกับหนวยงาน
ราชการ เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ โดยไมแสวงหาผลกำไร ดำเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล บนหลักพื้นฐาน
การชวยเหลอืตนเอง และการชวยเหลอืซึง่กันและกัน เปนองคกรสำคัญในการสงเสริมกิจการของสหกรณทุกประเภท 
เผยแพรกจิการสหกรณใหประชาชนทัว่ประเทศไดรูจกัและเขาใจเพิ่มมากข้ึน สงเสริมการทำวิจัยทางวิชาการรวมถึงการ
จัดการฝกอบรมใหความรูทางดานสหกรณในหลักสูตรตางๆ เพ่ือใหสหกรณสมาชิกนำความรูไปพัฒนาการบริหารงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนการสงเสริมผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจและสังคมไดอยางแทจริง
 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 สภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกชะลอตัวจากสถานการณดงักลาว ทำให
ประเทศไทยไดรับผลกระทบ ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปน
หนวยงานหน่ึงทีม่บีทบาทในการขับเคล่ือนขบวนการสหกรณไทยใหมคีวามเขมแขง็มาอยางตอเนือ่ง มแีนวทางในการนำ
เทคโนโลยีและนวตักรรมมาสนับสนนุการขับเคลือ่นงานดานสหกรณ ใหสามารถบรกิารสหกรณสมาชกิไดอยางสอดคลอง
กบัการดำเนนิชีวติวถิใีหม (New Normal) และรองรบัเศรษฐกจิยคุดิจทิลัในปจจบุนัทีม่คีวามผนัผวนสงู มคีวามไมแนนอน 
มคีวามซบัซอน และมคีวามคลมุเครอืยากจะคาดเดาผลลพัธได สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยจงึตองปรบัตวั เพือ่รบัมือ
กับความทาทายสำคัญนี้ ตองสนับสนุนและเปดโอกาสใหคนรุนใหมไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาขบวนการสหกรณ 
อนัจะนำมาสูการพฒันาและตอยอดในกระบวนการบรหิารงานของสหกรณใหทนักบัการเปลีย่นแปลงในอนาคตไดอยางยัง่ยนื
 ในโอกาสอันดีนี้ ผมขออำนวยพรมายังคณะผูบริหาร คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาท่ี
สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยทกุทาน ใหประสบแตความสขุความเจรญิ พรอมทัง้มกีำลงักาย กำลงัใจ กำลงัความคดิ
ในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อนำพาขบวนการสหกรณไทย ใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน อันจะนำไปสูความวัฒนาสถาพร
สืบไป
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สาร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ

 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนองคกรสูงสุดของขบวนการสหกรณ ประกอบดวย สมาชิกซึ่งเปนสหกรณ
ทุกประเภท จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมความเจริญกาวหนาแกกิจการของบรรดาสหกรณทั่วประเทศ โดยมิไดแสวงหาผลกำไร
หรอืรายไดมาแบงปนกนั รวมถงึอำนวยความสะดวกแกกิจการสหกรณ เปนศูนยกลางการศึกษาอบรมและพัฒนาทาง
ดานวิชาการแกบุคลากรของสหกรณ ใหมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งการบริหารจัดการดานการเงินและการบัญชี 
การลงทุน การบริหารความเสี่ยง และสงเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทำงานภายในสหกรณ
ใหมปีระสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน เพือ่ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก พรอมทั้งสงเสริมการบริหาร
จดัการท่ียดึหลักการสหกรณ หลกัธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกในกิจการของสหกรณทกุประเภทและพัฒนาศักยภาพ
ของบคุลากรใหเปนมืออาชพี ซึง่กรมตรวจบัญชสีหกรณไดใหการสนบัสนนุองคความรูดานการเงนิ การบญัช ีและตรวจสอบ
กิจการสหกรณ รวมถึงการใหคำแนะนำในการบริหารจัดการทางดานการเงินและการบัญชีใหเปนระบบ ใหมีความรัดกุม
มากขึน้ เพือ่สรางระบบการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่ดี สามารถตรวจสอบรายรับ-รายจายของสหกรณนั้นๆ 
ไดอยางรวดเร็วและชัดเจนย่ิงขึ้น การดำเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส เชื่อถือได อันสงผลถึง
ภาพลักษณที่ดีของขบวนการสหกรณ
 ในโอกาสท่ีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 กรมตรวจบัญชี
สหกรณ ขออำนวยพรใหคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ และสหกรณสมาชิกทุกทานจงประสบแตความสุข
ความเจริญ มีสุขภาพกายและกำลังใจที่ดี เพื่อรวมกันพัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็งและเจริญกาวหนามั่นคงสืบไป
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(นายปรเมศวร อินทรชุมนุม)
ประธานกรรมการดำเนินการ

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

สาร
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม

ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย

 การบรหิารงานในปงบประมาณ 2565 ดำเนนิการโดยคณะกรรมการดำเนนิการสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ชดุที ่25 ภายใตกรอบวัตถุประสงคที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และนโยบายของคณะกรรมการ
ดำเนินการท่ีกำหนดไว เพือ่การขับเคลือ่นไปตามแผนพัฒนาสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย และมเีอกภาพในการบริหาร
จัดการองคกรโดยประสานความรวมมือกับภาครัฐ ขบวนการสหกรณ และองคกรท่ีเกี่ยวของ สงเสริมใหมีการจัดตั้ง
สันนิบาตสหกรณจังหวัดใหครบทุกจังหวัด เพื่อยกระดับบทบาทสันนิบาตสหกรณจังหวัดใหเปนเครือขายความรวมมือ
ของสหกรณระดับจังหวัด รวมถึงไดบริหารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยผานกลไก เคร่ืองมือ ทรัพยากรมนุษย 
งบประมาณ ตลอดจนการบริหารจัดการตางๆ สงผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อสรางความเขมแข็งทางธุรกิจ
และระบบบริหารงาน โดยทุกฝายเขามามสีวนรวมและบูรณาการรวมกนัอยางเปนระบบ สงผลใหเกดิการพัฒนากลไกของ
สหกรณใหเปนรากฐานในการยกระดับทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติของสมาชิกอกีทางหน่ึง นอกจากน้ี ภารกิจทีส่ำคัญ
ของสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยอกีประการหนึง่ทีไ่ดดำเนินการตอเน่ืองตลอดมา คอื การชวยเหลอืและแกไขปญหา
ที่เกิดจากผลกระทบทางกฎหมายใหแกสหกรณเพื่อใหการดำเนินงานของสหกรณมีความราบรื่นดวยดี
 การบริหารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยในรอบป 2565 ไดรับความชวยเหลืออยางดียิ่งจากคณะกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25 ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ ขบวนการสหกรณ และ
สวนราชการที่เกี่ยวของ ทุกทานมีสวนรวมในการพัฒนาสหกรณ ทำใหเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว 
เพื่อเสริมสรางกิจการสหกรณนำไปสูความมั่นคงและเขมแข็งตอขบวนการสหกรณสืบไป
 สดุทายน้ี ผมขออวยพรใหทกุทานประสบแตความสุข ความเจริญ มสีขุภาพรางกายแขง็แรง และรวมกันสรางสรรค
พัฒนากิจการสหกรณใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคงตอไป



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 15

สาร
นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล
ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 รายงานกจิการประจำป 2565 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จดัทำขึน้เพือ่แสดงผลการดำเนนิงานของสนันบิาต
สหกรณแหงประเทศไทย ภายใตประเด็นยทุธศาสตรหลกัของสันนบิาตสหกรณฯ ในฐานะท่ีเปนศนูยกลางของขบวนการสหกรณไทย 
(Apex organization) ซึ่งตองเปนผูนำในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสหกรณสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง  
ดวยเทคโนโลยีและนวตักรรม สงเสริมการขับเคล่ือนองคกรและดำเนินธรุกจิ ดวยเทคโนโลยีนวตักรรมและขอมลูสารสนเทศ   
ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินธุรกิจตามลักษณะและประเภทสหกรณ สรางการเช่ือมโยงและรวมมือกัน
ทางธรุกจิและสงัคม สรางระบบธรรมาภบิาล และปรบัปรงุกฎหมายใหสงเสรมิตอการพฒันาขบวนการสหกรณ โดยมเีขม็
มุงทีส่ำคญัคอืการ “มุงมัน่ใหสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนศนูยกลางการนำขบวนการสหกรณไทยใหมคีวาม
เขมแขง็ เปนกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” ในรอบปทีผ่านมาไดดำเนินการใหเปนไปตามภารกิจ 
บทบาท อำนาจหนาที่แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 110 โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 
 1. ยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภายใตระบบธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ถึงแมวาจะเกิดสถานการณ COVID-19 สันนิบาตสหกรณฯ ก็ยังสามารถบริหารจัดการงบประมาณทั้งรายรับ-รายจายได
อยางสมดุล และไดกำหนดแผนยุทธศาสตรของสันนบิาตสหกรณฯ 5 ป (พ.ศ.2565-2569)  มกีารนำยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) มาใชสนับสนุนการทำงาน ใหมีความทันสมัยและเปน
สากลมากขึ้น ปรับปรุงระบบการทำงานที่มีความสะดวกและรวดเร็วในยุค 5 G สอดคลองและบูรณาการกบัหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) สูการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 2. สงเสรมิและสรางศกัยภาพคนสหกรณ เนนการพฒันาผูนำสหกรณใหมขีดีความสามารถในการบรหิารจดัการได
อยางมีประสิทธิภาพ  ปรับภารกิจการจัดฝกอบรมแนวทางใหม โดยนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดฝกอบรมผานสื่อดิจิตอล
ในระบบ zoom meeting  เปนการอำนวยความสะดวกแกผูเขารับการอบรม ลดความเส่ียงการสัมผัสที่อาจจะติดเชื้อ
จากสถานการณนี้ได การจัดฝกอบรมออนไลนจึงเปนอีกชองทางหน่ึงในการใหผูที่สนใจสามารถเขารวมไดมากข้ึน และ
ยังประหยัดงบประมาณในการจัดโครงการฝกอบรมไดอีกดวย
 3. สงเสรมิการจดัตัง้สนันบิาตสหกรณจงัหวดั เปนการสรางความเขมแขง็ของขบวนการสหกรณ  ดำเนนิการไปกวา 
73 จงัหวดั  การขบัเคลือ่นภารกจิในดานการสงเสรมิความรูดานวชิาการ การสรางเครอืขายความรวมมอืระหวางสหกรณ
ในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน
สวนรวมของสหกรณ และการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ผานกลไกสันนิบาตสหกรณจังหวัด โดยสนับสนนุงบประมาณ
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(นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล)
ผูอำนวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

รอยละ 10 ของเงินบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ ที่เก็บไดในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งหากจังหวัดใดไมมีการใชงบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรรในปนั้น ก็สามารถสะสมนำไปใชจัดกิจกรรมในปตอไปได การชวยเหลือสหกรณสมาชิกท่ีประสบอุทกภัย 
23 จังหวัด เงิน 690,000 บาท  ซึ่งเปนไปตามหลักการสหกรณเอื้ออาทรตอชุมชน (Concern For Community)
 4. การแกไขกฎหมายสหกรณ เปนผูนำในการแกไขกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศและคำส่ังของ
นายทะเบียน สหกรณใหเอื้อตอการพัฒนาขบวนการสหกรณ และการจัดตั้งสำนักที่ปรึกษาและชวยเหลือสหกรณ
ทางกฎหมาย มีสหกรณมารับความชวยเหลือกวา 100 สหกรณ การชะลอการประกาศใชกฎกระทรวง การเสนอแนวคิด
การจายคืนคาหุนบางสวนระหวางการเปนสมาชิก แทนการลาออกจึงจะไดหุนคืน ฯลฯ
 5. การสรางมูลคาเพิ่มสินคาและบริการ โดยเพิ่มชองทางการขายสินคาอีกหนึ่งชองทาง คือ การแสดงสินคาบน
เวบ็ไซตของสันนบิาตสหกรณฯ  การกอสรางศูนยแสดงสินคาสหกรณ  เพ่ิมชองทางใหสหกรณนำสินคาของสหกรณตางๆ 
ทัว่ประเทศ มาจัดแสดงและลงในเวบ็ไซต  เพือ่ใหผูทีส่นใจซ้ือสนิคาสามารถซือ้ไดงายขึน้ รวมไปถึงเปนการประชาสมัพนัธ
การจำหนายสินคาใหเปนที่รูจักของบุคคลโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น 
 6.  การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสันนิบาตสหกรณฯ มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกตในการทำงาน
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหดียิ่งขึ้นได รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการเก็บและติดตามคาบำรุงสันนิบาต
สหกรณฯ เปนการอำนวยความสะดวกตอผูที่มาชำระคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ การจัดเก็บรวบรวมขอมูลการชำระได
อยางเปนระบบ และสามารถสืบคนขอมลูไดอยางรวดเร็วยิง่ขึน้อกีดวย รวมถึงการพัฒนาระบบโปรแกรมงานสนับสนนุการ
บรหิารจัดการภายในท่ีตอบสนองตอการทำงานของ สสท. เชน ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบัญช ีระบบบริหารการเงิน ระบบ
งบประมาณ ระบบบริหารงานพัสดุ และระบบบริหารงานเอกสาร เปนตน มีการประสานงานกับองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนสนับสนุนใหมีสินเชื่อสำหรับอุปกรณสื่อสารและอินเตอรเน็ตราคาประหยัดใหแกสมาชิกสหกรณใหกาวทัน  
5 G การเช่ือมโยงโครงการเสริมสรางพลังเครือขายสหกรณดวยเทคโนโลยีบลอ็กเชน (ฟนเทค) เพือ่เปนชองทางเสริมอาชพี
และรายได เปนการเพิม่ศกัยภาพบุคลากรของสหกรณทางดานความรูวชิาการ สรางการเรียนรูเร่ืองการตอยอดธรุกจิและ
การตลาด เพือ่สรางการเรียนรูเรือ่งการพฒันาระบบการบรหิารจดัการและชองทางการตลาด โดยการเชือ่มรอยองคความรู
ระหวางเครือขายสหกรณดวยกัน และสถาบันการศึกษา
 7. พฒันาเครอืขายสหกรณ โดยการสรางความรวมมอืกบัชมุนมุสหกรณทัง้ 7 ประเภท ใหมคีวามเชือ่มโยงทกุระดบั
ทัง้ในและตางประเทศ  โดยสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนแกนหลักตามวิสยัทศันทีก่ำหนดไววา เปนองคกรกลาง  
เพ่ือพฒันาสหกรณสูความเขมแข็ง มัน่คง ยัง่ยนื เปนเศรษฐกจิฐานรากของประเทศ ภายใตหลกัคดิ “เราจะไมทิง้สหกรณใด 
สหกรณหน่ึงไวขางหลัง” 
 สดุทาย ผมขอขอบคณุคณะกรรมการดำเนนิการ คณะผูตรวจสอบกจิการ เจาหนาที ่และพนกังานสนันบิาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ผูแทนสมาชกิ ตลอดจนทกุภาคสวนทีไ่ดรวมกนัเปนสวนหนึง่ของการขบัเคลือ่นภารกจิตางๆ ใหบรรลผุล
สำเร็จเปนอยางดียิ่ง และขออวยพรใหทุกทาน จงประสบแตความสุข มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีพลังในการทำงาน 
เจริญกาวหนาในอาชีพการงาน รวมถึงรวมกันพัฒนาสหกรณของไทยใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป
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สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(COOPERATIVE LAEGUE OF THAILAND : CLT)

 ปพ.ศ. 2510 รฐับาลไดพยายามหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานสหกรณใหกาวหนามากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะ

การจัดตัง้สหกรณในหมูเกษตรกร จากเดิมท่ีมีการจัดตั้งสหกรณอยูบางแลว แตยังไมคอยแพรหลาย รัฐบาลไดพยายาม

สงเสริมใหสหกรณมขีนาดใหญขึน้ และกำหนดวัตถปุระสงคใหสนองตอบตอความตองการของสมาชิกทัง้ในดานการตลาด 

การจดัหาวสัดอุปุกรณการเกษตร และการปรบัปรงุบำรงุดนิ นอกเหนอืจากการใหเงินกูเพ่ือการไถถอนและการประกอบอาชพี 

การเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญทีส่ดุของขบวนการสหกรณไทยซ่ึงถอืเปนจุดเร่ิมตนกระบวนการของวงการสหกรณไทย คือ 

“การตราพระราชบัญญตัสิหกรณ พ.ศ. 2511” ทำใหเกดิการปรบัปรงุโครงสรางการดำเนนิงานของสหกรณไทยอยางมาก 

โดยกำหนดใหมีการควบรวมสหกรณหาทุนขนาดเล็กในระดับหมูบานเขาดวยกันเปนสหกรณขนาดใหญระดับอำเภอ 

ทัง้นี ้เพือ่เปดโอกาสใหสหกรณหาทุนขนาดเลก็ทีด่ำเนนิธรุกจิเพยีงอยางเดยีวควบรวมเขาดวยกนั สามารถขยายการดำเนนิธรุกิจ

เปนแบบอเนกประสงคซึ่งจะเปนการอำนวยประโยชนแกสมาชิกสหกรณไดมากกวา สหกรณหาทุนจึงไดแปรสภาพเปน

สหกรณการเกษตรมาจนถึงปจจุบันนี้

 ในอดีตมกีารแบงประเภทสหกรณออกเปน 6 ประเภท ประกอบดวย สหกรณการเกษตร สหกรณนคิม สหกรณประมง 

สหกรณบริการ สหกรณรานคา และสหกรณออมทรัพย และนับแตป 2548 จนถงึปจจุบนัมกีารเพ่ิมสหกรณเครดิตยเูนีย่นขึ้น

เปนสหกรณประเภทท่ี 7 รวมถึงมีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณระดับตางๆ เพิ่มมากขึ้นดวย 
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จุดเริ่มตนการกอกําเนิดสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

วันถือกําเนิดสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยน้ันอาจกลาวไดวาถือกำเนิดมาจากแนวความคิดในการจดัตัง้สหภาพสหกรณขึน้

ในประเทศไทย โดยกรมสหกรณเดมิไดเรยีกเกบ็เงนิคาชวยจดัสหภาพสหกรณจากทกุสหกรณทัว่ประเทศต้ังแต พ.ศ. 2492 

เปนตนมา ในอัตราพันละหนึ่งบาทของทุนดำเนินงานเมื่อสิ้นปแตอยางสูงไมเกินหน่ึงพันบาท เงินทุนดังกลาวเรียกวา 

“เงนิทุนสะสมชวยจดัสหภาพสหกรณ” ตอมาในป พ.ศ. 2509 กระทรวงพฒันาการแหงชาต ิไดทำการศกึษาเพือ่พจิารณา

จัดสหภาพสหกรณ โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดำเนินการดังกลาว

 คณะผูริเริ่มกอตั้งสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จำนวน 22 คน นำโดยนายปกรณ อังศุสิงห ปลัดกระทรวง

พฒันาการแหงชาต ิขณะนัน้ เปนประธานคณะผูรเิริม่จัดตัง้ ไดประชมุคณะผูรเิร่ิมกอต้ังสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2511 และมีมติดวยคะแนนเสียง 21 และงดออกเสียง 1 ใหดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้ง

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยใชชื่อวา “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกัดสินใช”แทนสหภาพสหกรณ 

มฐีานะเปน “ชมุนมุสหกรณ” โดยมีวตัถปุระสงคเพื่อใหสหกรณมีการรวมตัวกัน สงเสริมความเจริญกาวหนาแกกิจการ

ของบรรดาสหกรณทั่วประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกใหเกิดแกกิจการของสหกรณ จัดการฝกอบรมแกเจาหนาท่ี

สหกรณ และเปนศูนยกลางการชวยเหลือสหกรณที่เปนสมาชิกทั้งดานวิชาการและดานอ่ืนๆ ดวย เพราะทางราชการ

ไมมีโอกาสทราบความตองการตางๆ ของสหกรณไดดีเทากับสหกรณเอง ตลอดจนเพ่ือเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล

อกีทางหน่ึงดวย โดยในระยะแรก ใหใชทนุจากเงนิสะสมชวยจดัสหภาพสหกรณมาเปนเงนิทนุรายไดประเดมิของสนันบิาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัดสินใช เพื่อใชในการบริหารจัดการ

 คณะกรรมการดำเนนิการสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกดัสนิใช ชดุแรก มนีายปกรณ องัศสุงิห เปนประธาน

กรรมการดำเนนิการคนแรก นายทน ุสาตราภยั เปนรองประธานกรรมการ ผูแทนสหกรณจำนวน 16 คน และผูแทนเอกชน

จำนวน 8 คน เปนกรรมการดำเนินการ ซึ่งไดมีการประชุมกันคร้ังที่ 1/2511 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2511 

เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมศูนยฝกอบรมกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ซึ่งเปนวันเดียวกับวันที่ไดรับการจดทะเบียน

จดัตัง้เปนสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกัดสนิใช จากนายทะเบียนสหกรณในสมัยน้ัน คอื พนัเอกสุรนิทร ชลประเสริฐ 

รองปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ โดยจดทะเบียนเปนสมาคมสหกรณประเภทชุมนุมสหกรณตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ.2471 เลขทะเบยีนที ่16/11288 ตามหนงัสอืนายทะเบียนสหกรณที ่พก. 0203/221 ลงวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ 

พ.ศ.2511 จงึถอืไดวาสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดกำเนดิขึน้ในวนัที ่26 กมุภาพนัธ พ.ศ.2511 และเปนวนัเริม่ตน

ขบวนการสหกรณของประเทศไทย พรอมกบัไดมพีธิวีางศลิาฤกษอาคารทีท่ำการสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกดัสนิใช 

 ดวยผลของพระราชบญัญตัสิหกรณ พ.ศ. 2511 ดงักลาว นอกจากการบญัญตัเิรือ่งการควบรวมสหกรณเขาดวยกัน 

การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ และการแบงประเภทสหกรณแลว ยังรวมไปถึงเร่ืองของการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณแหง

ประเทศไทยขึน้ดวย โดยมสีหกรณทกุประเภทเปนสมาชกิ เพือ่เปนสถาบนัสำหรบัใหการศกึษาอบรมแกสหกรณทัว่ประเทศ 

การติดตอประสานงานกับสถาบันสหกรณตางประเทศเพ่ือสรางความสัมพันธ และความชวยเหลือรวมมือกันระหวาง

สหกรณสากลในดานตางๆ ที่มิใชเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และถือเปนจุดเริ่มตนของขบวนการสหกรณไทย
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วัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ สมัยนั้น (นายพจน สารสิน) เปนประธาน นอกจากนี้ 

ยังมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารจากคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกัดสินใช 

เพื่อเปนคณะกรรมการบริหาร แบงเปน ฝายผูแทนสหกรณ จำนวน 5 คน ประกอบดวย 1) นายอัมพร ณ ปอมเพชร 

2) นายชาตรี ชพีฒัน 3) นายวชิาญ สงาศร ี4) นายชืน้ ทองสารี 5) นายคริม้ แฟงรอด และฝายผูแทนเอกชนจำนวน 4 คน 

ประกอบดวย 1) นายยุทธดนัย ชินะโชติ 2) นายสัมฤทธิ์ เลิศบุศย 3) นายมนู วิริยานนท 4) นายสุธี สิงหเสนห) และ

มกีารแตงตัง้คณะกรรมการเตรียมการกอสรางอาคารสำนักงาน โดยมีนายเทพ ไสยานนท เปนประธานกรรมการ และ

มแีผนงานการจดัสรางในวงเงนิไมเกนิ 2 ลานบาท โดยใหกอสรางขึน้ในบรเิวณศนูยฝกอบรมกระทรวงพฒันาการแหงชาติ 

ถนนพิชยั เขตดุสติ (ทีต่ัง้เดมิในปจจบุนั) วนัท่ี 26 กมุภาพันธ พ.ศ.2511 จงึเปนวนักำเนิดสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ภายใตชื่อวา “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกัดสินใช” พรอมๆ กับพิธีวางศิลาฤกษอาคารสำนักงาน และยังเปน 

“วันสหกรณแหงชาติ” (ตามมติประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2527) ในเวลาตอมาอีกดวย

 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกัดสนิใช ระยะแรกต้ัง มกีารคัดเลือกนายยุทธดนัย ชนิะโชติ (ผูตรวจราชการ

กระทรวงการพัฒนาการแหงชาติ) ขณะน้ัน ทำหนาที่ผู อำนวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยฯ ชั่วคราว และ

ถือเปนผูอำนวยการคนแรก

 ตอมา เมือ่มกีารประกาศใชพระราชบัญญตัสิหกรณ พ.ศ.2511 ในวันที ่19 มถินุายน พ.ศ.2511 มีผลให “สนันบิาต

สหกรณแหงประเทศไทย จำกัดสินใช” เปลี่ยนสถานะเปนสถาบัน มีชื่อวา “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” 

ตามบทบัญญัติมาตรา 104 และมาตรา 119 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวซึ่งกำหนดใหมีสถาบันขึ้นสถาบันหนึ่งเรียกวา 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประกอบดวย สมาชิกซึ่งเปนสหกรณ วัตถุประสงคการจัดต้ังเพื่อสงเสริมความเจริญ

กาวหนาแกกิจการสหกรณทุกประเภทท่ัวราชอาณาจักร อันมิใชเปนการหาผลกำไร หรือรายไดมาแบงปนกัน ตลอดจน

อำนวยความสะดวกใหเกิดแกกิจการสหกรณ และเปนศูนยกลางการใหการศึกษาอบรมใหแกสหกรณอีกดวย และ

ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จำกัดสินใช เปนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัติดังกลาว

 เมือ่มกีารยกเลกิพระราชบัญญตัสิหกรณ พ.ศ.2511 และตราพระราชบัญญตัสิหกรณ พ.ศ.2542 ขึน้ถอืใชบงัคับแทน 

ก็ยังคงกำหนดใหมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย แตมีการปรับปรุงบทบัญญัติบางมาตราท่ีเกี่ยวของกับสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยใหครอบคลมุและเหมาะสมมากยิง่ข้ึน เชน บทบาท อำนาจหนาที ่และคณะกรรมการดำเนนิการ 

เปนตน

อํานาจกระทําการตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542

 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภททั่วประเทศใหมีความ

เจริญกาวหนาอันมิใชการแสวงหาผลกำไรหรือรายไดมาแบงปนกัน และภายใตวัตถุประสงคดังกลาว สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทยมีอำนาจกระทำการดังนี้

 1. สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทำการวิจัย และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ

 2. แนะนำชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ และอำนวยความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางสหกรณกบั

สวนราชการหรือบุคคลอื่น

 3. ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ
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 4. สงเสริมสมัพนัธภาพระหวางสหกรณทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ หรอืสนันบิาตสหกรณของตางประเทศ

หรือองคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศที่มีวัตถุประสงคทำนองเดียวกัน

 5. ซื้อ จัดหา จำหนาย ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง หรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ

 6. สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ

 7. สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณ เพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งเปนการกระทำ

เพื่อประโยชนสวนรวม

 8. เปนตวัแทนของสหกรณ เพือ่รกัษาผลประโยชนอนัพงึมพีงึไดจากการสนบัสนนุของรฐั องคการระหวางประเทศ

หรือภาคเอกชนอ่ืน

 9. รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณเพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสหกรณอยางแทจริง

 10. ดำเนินการอ่ืนเพ่ือใหเปนไปตามวัตถปุระสงค หรือตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมาย
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กรอบการดําเนินงานภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25

 1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกรณ และบุคลากรสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย
 ใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และศักยภาพในการบริหารจัดการกิจการ
สหกรณอยางมืออาชีพ
 2. สรางความเขมแขง็ใหกบัขบวนการสหกรณ โดยสงเสรมิการจดัตัง้สนันิบาต
สหกรณจังหวัดใหครบทุกจังหวัด
 เพื่อยกระดับ/เพิ่มบทบาทของสันนิบาตสหกรณจังหวัดใหเปนศูนยกลางการเรียนรู 
(ดานบญัช ีการบรหิาร การเงนิ การลงทนุ กฎหมาย) และพฒันาดานวชิาการในระดบัจงัหวดั
เปนศูนยกลางเครือขายเช่ือมโยงธุรกิจและศูนยกระจายสินคาระดับจังหวัด
 3. สนับสนุนการวิจัย
 เพื่อพัฒนาสินคาและบริการใหเปนที่ตองการของตลาด (เนนการตลาดนำการผลิต)
 4. สงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม และนวัตกรรมมาใช
 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพสินคา การแปรรูป การบรรจุหบีหอ เพือ่เพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 
รวมถึงสงเสริมการใชตราสัญลักษณสหกรณใหแพรหลายมากขึ้น และมีมาตรฐานเดียวกัน
 5. เปนตัวแทนในการชวยเหลือ แนะนํา พิทักษ และรักษาไวซึ่งสิทธิและผล
ประโยชนของสหกรณ
 เพ่ือชวยเหลือและแกไขปญหาใหกบัสหกรณโดยเฉพาะดานกฎหมายท่ีสงผลกระทบตอ
การบริหารกิจการของสหกรณ
 6. สงเสริมการออม
 เพื่อใหสหกรณสมาชิก สงเสริมการออมในระดับครัวเรือน ดวยการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารกิจการสหกรณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
สหกรณ ใหกินดี อยูดี มีสันติสุข
 7. สงเสริมการจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรสหกรณ
 เพือ่ใหผูบริหารสหกรณตระหนักรู และเขาใจถึงความสำคัญของการจัดสวัสดกิารใหแก
บุคลากรสหกรณอยางเหมาะสมเพียงพอ เพื่อสรางแรงจูงใจในการทำงาน และความม่ันคง      
ในอาชีพ
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โครงสรางเจาหนาที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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บุคลากรผูทรงคุณคาแหงป ประจําป 2565

พลตํารวจตรีมนตรี จรัลพงศ
ประธานกรรมการ

สันนิบาตสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ

ประวัติการศึกษา
 ป พ .ศ .2524 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร บัณฑิต 
โรงเรียนนายรอยตำรวจ
 ป พ .ศ .2540 ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
 ป พ.ศ.2556 การศึกษาตามหลักสูตร การบริหารงานตำรวจ
ชั้นสูง รุนที่ 36 วิทยาลัยการตำรวจ

ประวัติการทำงาน 
 ป พ.ศ.2559 ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ
 ป พ.ศ.2560 ตำแหนงประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ จำกัด 
 ป พ.ศ.2564 ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ
 ป พ.ศ.2563 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
 ป พ.ศ.2561 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ
 ป พ.ศ.2562 กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุสงเสริมการเกษตร
 ป พ.ศ.2565 กรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ 
 ป พ.ศ.2565 กรรมการการเลือกตั้งประจำองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
 ป พ.ศ.2563 กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ

ประสบการณ หรือผลงานประจักษที่เกี่ยวของกับสหกรณ และเกิดประโยชนกับขบวนการสหกรณ 
 เปนผูนำและดำเนินการจัดโครงการตางๆ ที่เปนประโยชนตอสมาชิกสหกรณดานตางๆ เชน
 - โครงการสันนิบาตสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ สัญจร พบสหกรณสมาชิก
 - โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเงินการบัญชีในเครือขายของสหกรณ
 - โครงการฝกอบรมผูบริหารและฝายจัดการสหกรณ หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”
 - โครงการอบรมหลักสูตร รูเทาทันบัญชีสหกรณในยุค 5G
 - กิจกรรมมอบถุงยังชีพชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ
 - จัดงานมหกรรมสินคาผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบริโภค
 - เปนผูแทนประชุมสัมมนาสันนิบาตสหกรณฯ เพื่อหารือและการแกไขปญหาเก่ียวกับสหกรณ
 - รวมโครงการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยสัญจรพบสมาชิกสหกรณ 4 ภาค
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1. มิติดานคุณคา
 ขอมลูทีแ่สดงวาเปนผูนำทีม่คีณุคาตองาน
สหกรณสะทอนอยูในตวับคุคลทีส่มควรเปน
แบบอยาง

2. มิติดานกระบวนทัศน
 ขอมลูทีแ่สดงคณุสมบตัวิาเปนผูมคีวามคดิ
ริเริ่มสรางสรรค มองการณไกล

4. มิติดานแนวปฏิบัติที่ดี
 มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นความมุงมั่นใน
การผลักดันใหมีแนวปฏิบัติตามหลักการ
สหกรณและเปนแบบอยางที่ดี

3. มิติดานหลักการดำเนินงาน
 มผีลงานเชิงประจักษในการผลักดนัทีเ่ปน
ประโยชนตอขบวนการสหกรณ

ดำรงตำแหนงประธานกรรมการสันนบิาตสหกรณจงัหวดักาฬสินธุ 2561- 
ปจจุบัน
-  ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ จำกัด
-  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ
-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ
 สงเสริมการเกษตร
-  กรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดกาฬสินธุ
-  กรรมการการเลือกตั้งประจำองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ
-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ 
 เรียบรอยจังหวัดกาฬสินธุ
-  ที่ปรึกษาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนหนองหาง จำกัด

-  โครงการสันนิบาตสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ พบสหกรณสมาชิก
-  โครงการอบรมหลักสูตร “รูเทาทันบัญชีสหกรณ ในยุค 5G
-  เปนผูแทนกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัด เสนอการแกปญหา
 ดานการเกษตรและขอเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน 
 ของสหกรณการเกษตร (สกก.) เสนอ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ 
 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

- การดำเนินโครงการสันนิบาตสหกรณ รวมใจ ปนน้ำใจสูสังคม 
 โดยรวมกับสันนิบาตแหงประเทศไทย ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
 จากโรคระบาดโควิด-19
- ธารน้ำใจชวยผูประสบภัยธรรมชาติ
- มอบทุนการศึกษา
- คณะเหลากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ ในพิธีสงมอบบานกาชาด 
 โดยมีนายทรงพล ใจกร่ิม ผวจ.กาฬสินธุ เปนประธานในการมอบบาน
 ใหกับผูยากไร จำนวน 2 หลัง โดยใชงบประมาณ หลังละ 150,000 บาท 
 ขณะเดียวกันไดมอบอุปกรณเคร่ืองครัวเรือน นำ้ดืม่และถุงของขวัญยงัชพี
-  นำเครือ่งอปุโภคบรโิภคไปมอบเพือ่เปนกำลงัใจใหนายตำรวจท่ีปฏบิตัหินาที ่
 ในชวงเทศกาลฯ

- มหกรรมสินคาผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงสูผูบริโภค
- โครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาบุคลากรดานการเงินการบัญชี
- โครงการฝกอบรมผูบริหารและฝายจัดการสหกรณ หลักสูตร
 “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน”
- จัดกิจกรรมหาทุนเพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินงานของสันนิบาต
 สหกรณจังหวัดกาฬสินธุ เพื่อการชวยเหลือขบวนการสหกรณ

รายการ ระบุรายละเอียดที่เปนหลักฐานสนับสนุน
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นายศิริชัย  จันทรนาค
ผูจัดการสหกรณการเกษตรบานลาด จํากัด

ประวัติการศึกษา 
 ป พ.ศ.2537 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ป พ.ศ.2553 ปรญิญาโท Master of Business Administration 
co-op มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กรุงเทพฯ

ประวัติการทำงาน 
 ป พ.ศ.2534 ตำแหนงเจาหนาที่สินเชื่อ สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด
 ป พ.ศ.2550 ตำแหนงหัวหนาแผนกสินเชื่อ สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 
 ป พ.ศ.2551 ตำแหนงผูจัดการ สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 
 ป พ.ศ.2554 กรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
 ป พ.ศ.2554 ผูทรงคุณวุฒิจากประเทศไทยรวมบรรยาย ภายใตหัวขอ การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในชนบทการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน และการเงินเพื่อการพัฒนาชนบท สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ป พ.ศ.2558 รองประธานกรรมการสหกรณบริการเกษตรอินทรีย จำกัด 
 ป พ.ศ.2559 คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสหกรณ ระดับจังหวัด สานักงานสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
 ป พ.ศ.2562 กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ ตามแผนการพัฒนาเกษตรกร ระดับจังหวัดเพชรบุรี กรมสงเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ป พ.ศ.2563 กรรมการผู ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม กรมสงเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ป พ.ศ.2564 คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพ และการตลาดในพ้ืนท่ี คทช. จังหวัดเพชรบุรี ในคณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินแหงชาติ (คทช.). และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

ประสบการณ หรือผลงานประจักษที่เกี่ยวของกับสหกรณ และเกดิประโยชนกับขบวนการสหกรณ
 1. เปนผูนำและผูคิดริเริ่มในการจัดโครงการและสวัสดิการสมาชิกสหกรณการเกษตรดานตางๆ เชน  
 - โครงการทายาทเกษตรกร เพื่อสืบทอดอาชีพเกษตรและดำรงรักษาไวในการเปนสมาชิกสหกรณ  
 - โครงการขุดบอนาใหเกษตรกรสมาชิกฟรี เพื่อเปนปจจัยในการรักษาไวซึ่งอาชีพเกษตรกร  
 - โครงการรักษาผืนแผนดินไวใหลูกหลานสมาชิกเกษตรกร  
 - โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพรอมเปนกรรมการของสหกรณ 
 - โครงการสงเสริมอาชีพใหกับสมาชิก เชน การเลี้ยงไกไข การเลี้ยงไกพันธุพื้นเมือง เปนตน  
 - โครงการสงเสริมอาชีพปลูกโกโก  
 - โครงการสงเสริมอาชีพปลูกพืชกระทอม 
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1. มิติดานคุณคา
 ขอมูลที่แสดงวาเปนผู นำที่มีคุณคาตองาน
สหกรณสะทอนอยูในตวับคุคลทีส่มควรเปนแบบ
อยาง

- ผูแทนสหกรณในการเปนวิทยากรเสนอผลงานสหกรณ
 สานความสัมพันธไทย-จีน 
- เปนผูแทนประเทศไทยในนามสานกังานเศรษฐกจิการเกษตรรวมกบั 
 เศรษฐกิจอาเซียนประเทศญ่ีปุน 
-  เปนผูแทนสหกรณในการใหขอมูลการเขาถึงแหลงเงินลงทุนของ
 เกษตรกร และลดความเหล่ือมล้ำใหกบัรฐัสภา / ผูทรงคณุวฒุ ิคพช. 
-  ผูทรงคุณวุฒิ ศ.พ.ก. / กรรมการผลไมแหงชาติ และผูแทนสถาบัน 
 เกษตรกร 
- อนุกรรมการพัฒนาชุมชนสหกรณ
-  คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดเพชรบุรี 
- อนุกรรมการสงเสริมอาชีพในพื้นที่ คทช. 

รายการ ระบุรายละเอียดที่เปนหลักฐานสนับสนุน

 2. ตัง้แต ป พ.ศ.2551 ศกึษาดูงานประเทศตางๆ อาท ิประเทศญ่ีปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศพมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศจีน ประเทศฮองกง ประเทศเวียดนาม ในดานการตลาดสินคาเกษตร / นวัตกรรม
การเกษตรปลอดภัย / การบริหารจัดการโลจิสติกส / การบริหารจัดการซัพพลายเชน ผานหนวยงานกรมสงเสริมสหกรณ / 
ชุมนุมสหกรณผูบริโภค Pal System / สหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด ซึ่งจากประสบการณจากการดูงานตางประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน ไดรวมเสนอแนะแนวคิด การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ในการติดตามกิจกรรมการผลิตตนน้ำ (โครงการปลูก
กลวยหอมทองสงออก) 
 3. ประสบการณจากการเปนวทิยากร ตัง้แต ป พ.ศ.2551 โดยเปนวทิยากรบรรยายใหความรู และทีป่รกึษาท้ังดานงานวิจยั 
และดานการตลาดสินคาเกษตร ทั้งภาคสหกรณ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานบันการศึกษา ดานการตลาดสินคาเกษตร / 
นวัตกรรมการเกษตรปลอดภัย / การบริหารจัดการโลจิสติกส / การบริหารจัดการ ซัพพลายเชน ใหกับหนวยงานตางๆ อาทิ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร / มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ ี/ กรมสงเสรมิสหกรณ / กรมสงเสรมิการเกษตร / กรมวชิาการเกษตร / 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ อกีทัง้ยงัมุงเนนแนวทางการพัฒนาองคกร สรางคานยิมใหสมาชิกรูคณุคา และความศรัทธาตอองคกร 
และระบบสหกรณ ดวยการจดัสวสัดกิารทีห่ลากหลาย และครอบคลมุ ภายใตปรชัญา “ทีน่ีไ่มมเีสนแบงเขตความจนเพราะทุกคน
คือสมาชิก” สวัสดิการที่จัดใหกับสมาชิก เชน สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติตางๆ สวัสดิการโครงการดวยรัก
และผูกพนั เปดบญัชเีงินฝากขวญัถงุใหกบัสมาชกิแรกเกดิ / สวสัดกิารโครงการคดิถงึสหกรณกอนนอนคนืละบาท ปลกูฝงการออม 
โดยจัดกิจกรรมในทุกวันที่ 23 กุมภาพันธ ของทุกป / สวัสดิการทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก โดยแบงเปน ทุนการศึกษาตอเนื่อง
ตั้งแตชั้นประถม ถึง ระดับปริญญาตรี และทุนการศึกษารายปแบบไมตอเนื่องทุกป ปละ 12 ทุน / สวัสดิการรับขวัญวันวิวาห / 
สวสัดกิารคารกัษาพยาบาลสมาชกิ 1,500 บาทตอคนตอป / สวสัดกิารชวยเหลอืสมาชกิโครงการปลกูกลวยหอมทอง / สวสัดกิาร
ทนุสงเสรมิอาชพีแกสมาชกิ / สวสัดิการจายเงนิสงเคราะหศพใหสมาชกิท่ีอาย ุ70 ปขึน้ไป / สวสัดกิารบำนาญผูสงูอายแุกสมาชกิ 
อายุ 70 ปขึน้ไป / สวสัดกิารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห / สวสัดกิารเจาภาพรวมงานศพสมาชิก และคูสมรส / สวสัดกิารชวยเหลือ
สมาชิกผูพิการ ทุพพลภาพ / สวัสดิการประกันชีวิตประธานกลุมทุกกลุม / สวัสดิการโครงการ “รักษาผืนแผนดินใหสมาชิก” 
 4. การนำสหกรณสูการปฏิบัติตามหลักการสหกรณ เชน หลักความเปนอิสระในการบริหารงาน ตามหลักสูตรการเตรียม
พรอมเปนกรรมการสหกรณ  
 5. ใชหลกัความเปนประชาธปิไตยตามหลกัการมสีวนรวมในการดำเนนิงาน โดยมแีบบสอบถามความพงึพอใจของสมาชกิ
และเห็นชอบในมติตางๆ จากการประชุมใหญและการประชุมกลุมยอย ของสมาชิกสหกรณ  
 6. ใชหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรมและสานึกรักบานเกิด เชน 
  - โครงการผลิตขาวแบบมีสวนรวม (ขาว IBM)  
  - การสรางบรรจภุณัฑผลผลติทางการเกษตรเพือ่เปนเครือ่งหมายการคาของสหกรณ  ภายใตแบรนด “บานลาดบานเรา”
  - โครงการเชื่อมโยงเครือขายระหวางสหกรณภายในจังหวัดและตางจังหวัด เพื่อความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ
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2. มิติดานกระบวนทัศน
 ขอมูลที่แสดงคุณสมบัติวาเปนผูมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มองการณไกล

4. มิติดานแนวปฏิบัติที่ดี
 มีหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นความมุงม่ันในการ
ผลกัดนัใหมแีนวปฏบิตัติามหลกัการสหกรณและ
เปนแบบอยางที่ดี

3. มิติดานหลักการดำเนินงาน
 มีผลงานเชิงประจักษในการผลักดันที่เปน
ประโยชนตอขบวนการสหกรณ

- ผูคดิรเิริม่โครงการทายาทเกษตรกร ซึง่ปจจุบนักรมสงเสรมิสหกรณ 
 นำไปใชในโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบาน 
- โครงการขดุบอนาใหเกษตรกรสมาชิกฟร ีเพือ่เปนปจจัยในการรกัษา 
 ไวซึ่งอาชีพเกษตรกร 
- โครงการรักษาผืนแผนดินไวใหลูกหลานสมาชิกเกษตรกร 
- กรรมการรวมวิจัยขาว IBM และพัฒนาผลติภัณฑ 

- การดำเนินงานตามแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในสหกรณ  
 โดยการเปดรับฟงความคิดเห็น และแบบสอบถามของสมาชิก 
- การจัดการที่ชวยเหลือชุมชนและสังคมตามหลักการสหกรณ 
- โครงการสรางปาแหลงตนน้ำ 
- โครงการสรางเครื่องมือทางการแพทยใหกับโรงพยาบาล 
 ตามหลักการชวยเหลือชุมชนและสังคม 
-  การสรางหลักสูตรการเตรียมพรอมเปนกรรมการสหกรณ 
 ตามหลักการบริหารงานที่เปนอิสระและหลักประชาธิปไตย 

- โครงการสงเสริมอาชีพโดยการปลูกปา 
- โครงการสงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว เชน ไกไข ไกบาน เปนตน
- โครงการลดตนทุนดานการผลิตและศูนยเรียนรูแปลงใหญตาม  
 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- การจัดสวัสดิการตางๆ ใหกับสมาชิกภาคการเกษตร 

รายการ ระบุรายละเอียดที่เปนหลักฐานสนับสนุน

- รองประธานตลาดกลางเพชรบุรีโมเดล 
- ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณจังหวัดเพชรบุรี จำกัด
- คณะกรรมการแกปญหาความยากจน (คจพ.) ระดับจังหวัด 
 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ผูนำในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองคกร 
-  เปนท่ีปรกึษาและผูทรงคณุวฒุ ิในคณะอนกุรรมการพฒันาเกษตรกรรม 
 ยัง่ยนื ในเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
- เปนวิทยากรใหกับขบวนการสหกรณ 
- การอนุรกัษวฒันธรรมและอาชีพชาวนา ในวันขาวและชาวนาแหงชาติ 
- สรางความยั่งยืนและมั่นคงใหกับสหกรณ การเกษตรตามโครงการ 
 ทายาทเกษตรกร 
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 1. สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทำการวิจัยและรวบรวมสถิติเกี่ยว

กับกิจการสหกรณ

 2. แนะนำชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณและอำนวยความสะดวกในการติดตอ

ประสานงานระหวางสหกรณ สวนราชการหรือบุคคลอ่ืน

 3. ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ

 4. สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

หรอืสนันบิาตสหกรณของตางประเทศ หรอืองคการตางประเทศหรอืองคการระหวางประเทศ

ที่มีวัตถุประสงคทำนองเดียวกัน

 5. ซือ้ จดัหา จำหนาย ถอืกรรมสิทธิ ์ครอบครองหรือทำนิตกิรรมเก่ียวกบัทรพัยสนิใดๆ

 6. สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ

 7. สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณ เพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของที่เกี่ยวกับกิจการ

ของสหกรณ ซึ่งเปนการกระทำเพ่ือประโยชนสวนรวม

 8. เปนตวัแทนของสหกรณเพื่อรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการสนับสนนุ

ของรัฐ องคการระหวางประเทศหรือภาคเอกชน

 9. รวมมือกบัรัฐในการสงเสริมสหกรณเพือ่ใหเกดิประโยชนแกบรรดาสหกรณอยาง

แทจริง

 10. ดำเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือตามที่คณะกรรมการพัฒนา

การสหกรณแหงชาติมอบหมาย

สรุปผลการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ประจําปงบประมาณ 2565

ภารกิจตามมาตรา 110 
แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 

(ฉบับแกไขเพิ่มเติม 2553 และ 2562)
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 1.1 โครงการผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธในรูปแบบจุลสารสันนิบาตสหกรณฯ เพื่อภาพลักษณที่ดีขององคกร
และขบวนการสหกรณ

ผลการดำเนินการ : จัดพิมพจุลสารสันนิบาตสหกรณฯ รายไตรมาส (3 เดือน) ครั้งละ 8,000 ฉบับ จัดสงสหกรณและ
หนวยงานทีเ่กีย่วของท่ัวประเทศ เพือ่เปนสือ่กลางในการประชาสมัพนัธขององคกรไปยงัสหกรณสมาชิกและหนวยงานทีเ่กีย่วของ

 2.2 โครงการมวลชนสัมพันธและผลิตสื่อวีดิทัศนเผยแพรภาพลักษณที่ดีแกองคกรและสหกรณทุกประเภท
ผลการดำเนินการ : แสวงหาความรวมมือสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อโทรทัศน ลงขาวประชาสัมพันธในสื่อออนไลน

มีจำนวนสื่อมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพและโทรทัศน ที่ใหความรวมมือประชาสัมพันธขาวสารไมนอยกวา 5 สื่อ

 1.3 โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธเผยแพรผลงานสันนิบาตสหกรณฯ และขบวนการสหกรณ
ผลการดำเนนิการ : ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสันนิบาตสหกรณฯ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อความทันสมัยและ

เขาถงึกลุมสมาชกิสหกรณและคนทัว่ไป มกีารประชาสมัพนัธขาวสารทีถ่กูตองและมผีูสนใจเขาชมขอมลูขาวสารประชาสมัพนัธ ดงันี้
 (1) ออกแบบ Info-Graphic ประชาสัมพันธกิจกรรม ขาวสาร ความรูเก่ียวกับสหกรณ และสันนิบาตสหกรณฯ ผานชอง
ทางตางๆ ดังนี้
  1.1) เว็บไซตสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (www.clt.or.th) 
  1.2) Facebook Fan Page 

ขอ 1. สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ ตลอดจนทําการวิจัย
และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ
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  • สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (https://www.facebook.com/ThaiCooperativeLeague) 
  • โคออป นิวส - co-op news (https://www.facebook.com/CLTCOOPNEWS) 
 1.3) Applications Line 
 1.4) Applications Twitter
 1.5) Applications Instagram
 1.6) ผานชองทางออฟไลน (เผยแพรผานจอ LED หนาสนันบิาตสหกรณฯ) ประกอบดวยประชาสมัพนัธ สนันบิาตสหกรณฯ, 
ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส, เว็บไซต สินคาสหกรณ, เว็บไซต การประชุมใหญ
 (2) งานออกแบบ (Artwork & Graphic Design)
 (3) จดัวางระบบมัลติมีเดยีและถายทอดสดการประชุมใหญฯ ผาน YouTube Channel : สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 1.4 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก
ผลการดำเนินการ : ประชาสัมพันธขาวสารสันนิบาตสหกรณฯ ใหเปนท่ีรูจักโดยถายทอดสดผาน coop channel 

มกีารประชาสมัพนัธขาวสารทีถ่กูตองเผยแพรหลกัการ วธิกีาร อดุมการณสหกรณทัง้สือ่ภายนอกและภายใน งานเผยแพรประชาสมัพนัธ
ขาวและบทความ ผานสื่อชองทางตางๆ เชน 
 - เว็บไซตสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (www.clt.or.th) 
 - Facebook Fan Page 

1.5 งานประชุมใหญสามัญประจำป 2564 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ผลการดำเนนิการ : จดัทำนทิรรศการ ประชาสมัพนัธงาน ถายภาพ ทำขาว ถายวดีโีอ ถายทอดสดกจิกรรมงานประชมุใหญ

จัดทำ VTR วาระการประชุม 4 วาระ VTR บุคลากรทรงคุณคาตอขบวนการสหกรณ มีการประชาสัมพันธขาวสารเขาถึงสหกรณ
และผูสนใจจำนวนมาก โดยถายทอดสดผานสื่อออนไลน และหนังสือพิมพซึ่งเขาถึงสหกรณและผูสนใจจำนวนมาก 
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 1.6 หารายไดคาโฆษณาจุลสารสันนิบาตสหกรณฯ และปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส
ผลการดำเนินการ : ดำเนินการประสานงานจัดหาคาโฆษณาจากเครือขายสหกรณและหนวยงานท่ีเกีย่วของโดยสันนบิาต

สหกรณฯ ไดลงโฆษณาในจุลสารสันนิบาตสหกรณฯ ปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส และรายงานกิจการประจำป

 1.7 รายการ สหกรณออนไลน
ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ผลิตรายการ สหกรณออนไลน 

EP1. สัมภาษณ นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผู อำนวยการสันนิบาตสหกรณฯ, นายพิสิษฐ สุขอนันต ประธานกรรมการ 
สหกรณออมทรัพยการยางแหงประเทศไทย จำกัด และ ดร.สุมณฑา ประสงคศรี ผูจัดการฯ เรื่อง “การดำเนินงานของสหกรณ
รวมถึงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส และ Application มาใชในองคกร”

 บันทึกถายทำรายการ สหกรณออนไลน EP2. “ตลาดนัด
สหกรณ” กับแนวคิดนายปรเมศร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มุงเนนตลาดนัดสหกรณ
สรางรายได สรางอาชีพตอสมาชิกสหกรณ ลดภาระหน้ีสนิ ตอยอดธุรกจิ
และมีสวนรวมงานกับชุมชน ตามหลักการสหกรณในการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน

 บันทึกถายทำ รายการ สหกรณออนไลน EP3 “สันนิบาต
สหกรณจังหวัด” โดยนางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย กับแนวคิดการจัดตั้ง
สันนิบาตสหกรณจังหวัดและความคืบหนารวมถึงประโยชนที่สหกรณ
สมาชิกจะไดรับ
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 2.1 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยหารอืแนวทางความรวมมอืเชือ่มโยงเครอืขายระหวางชมุนมุสหกรณระดบัชาติ
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จำกดั (ชสค.) ประชมุหารอืแนวทางการเช่ือมโยงกัน รวมแกปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสองหนวยงาน 
และความเปนไปไดในการดำเนนิโครงการไตรภาครีะหวางสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยกบัชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่นแหง
ประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในเรื่องการจัดหลักสูตรอบรมแก
สหกรณสมาชิก ณ หองประชุมสำนักงาน ชสค. ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

 2.2 ประชุมโครงการเสริมสรางเครือขายธุรกิจดิจิทัลสหกรณไทย
 ผลการดำเนินงาน : เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับสมาคมการคาธุรกิจ
ดิจิทัลและบริษัทดีบี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาเครือขายธุรกิจดิจิทัลสหกรณไทยดวยเทคโนโลยี เพื่อใชเปน
ชองทางการสรางอาชีพและรายไดใหกับสหกรณสมาชิก สรางการรับรูถึงความสำคัญของการตลาดผานเครือขายสังคมออนไลน 
กระตุนใหเกดิกระบวนการมีสวนรวมของสหกรณสมาชิกในการพัฒนาผลิตภัณฑสหกรณ ณ หองประชุมไมสัก ศูนยการประชุม
รัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

ขอ 2. แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณและอํานวยความสะดวก
ในการติดตอประสานงานระหวางสหกรณ สวนราชการหรือบุคคลอ่ืน



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 53

15 21-25 มีนาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 60 80 4.33 มากท่ีสุด 
17 13-17 มิถุนายน 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 60 80 4.47 มากท่ีสุด 

รวม 680 798 4.35 มากที่สุด 

 3.1 โครงการฝกอบรมหลกัสตูร “การเงนิ การบญัชี และการบรหิารสำหรับกรรมการสหกรณ” : กลุมเปาหมาย 600 คน 
รวมผูผานการอบรมทั้งสิ้น 798 คน เกณฑประเมินผลในภาพรวม 4.35 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

สหกรณขนาดใหญ

1. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 9

2. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 10

ขอ 3. ใหการศึกษาฝกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ

ู ุ
รุ่นท่ี ระยะเวลา สถานที่จัด เป้าหมาย 

(คน) 
จำนวนผู้ผ่าน
การอบรม (คน) 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ประเมินผล 

ระดับความ
พึงพอใจ 

สหกรณ์ขนาดใหญ่ (5 รุ่น) เก็บคา่ลงทะเบียน 100%  
9 11-12,14-15,18-22 ตลุาคม 2564 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 60 84 4.39 มากท่ีสุด 
10 8-12,15-18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 60 79 4.35 มากท่ีสุด 
12 10-14,24-27 มกราคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 80 91 4.47 มากท่ีสุด 
13 14-18,21-24 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 80 86 4.28 มากท่ีสุด 
16 25-29 เมษายน 9-12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 60 69 4.44 มากท่ีสุด 

สหกรณ์ขนาดเล็ก (5 รุ่น) ฟรี 
11 4-8 ตลุาคม 2564 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 80 81 4.37 มากท่ีสุด 
8 6-7,17-19 มกราคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 80 71 4.21 มากท่ีสุด 
14 5-6,12-13 มีนาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 60 77 4.23 มากท่ีสุด 
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สหกรณขนาดเล็ก

3. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 12

4. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 13

5. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 16

1. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 8  

2. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 11
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3. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 14

4. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 15

5. หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” รุนที่ 17

1. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 8/64

 3.2 โครงการฝกอบรม “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” (ลงทะเบียน 100%) : กลุมเปาหมาย 360 คน 
มีผูผานการอบรมทั้งสิ้น 574 คน เกณฑประเมินผลในภาพรวมคาเฉลี่ย = 4.34 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

ุ
รุ่นท่ี ระยะเวลา สถานที่จัด เป้าหมาย 

(คน) 
จำนวนผู้ผ่าน
การอบรม (คน) 

เกณฑ์ค่าเฉลี่ย
ประเมินผล 

ระดับความ
พึงพอใจ 

8/64 26-28 ตุลาคม 2564 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 80 94 4.42 มากที่สุด 
9/64 24-26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 80 90 4.51 มากที่สุด 

การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรบัผู้บริหารสหกรณ์     
1 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 60 66 4.10 มาก 

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน     
5 5-7 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 50 94 4.31 มากที่สุด 
6 20 - 22 กรกฎาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 50 92 4.32 มากที่สุด 
7 23 - 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 50 90 4.25 มากที่สุด 
8 20-21 กันยายน 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. 50 48 4.50 มากที่สุด 

รวม 560 574 4.34 มากที่สุด 

55
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2. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 9/64

3. หลักสูตร “การอานและวิเคราะหงบการเงินสําหรับผูบริหารสหกรณ” รุนที่ 1

4. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 5

5. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 6
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6. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 7

7. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 8

 3.3 โครงการฝกอบรมบุคลากรสหกรณทุกประเภท (ลงทะเบียน 100 %) : มีกลุมเปาหมาย 100 คน มีผูผานการอบรม
ทั้งสิ้น 488 คน เกณฑประเมินผลในภาพรวม 4.30 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ุ

รุ่นท่ี หลักสูตร ระยะเวลา สถานที่จัด เป้าหมาย 
(คน) 

จำนวนผู้
ผ่านการ
อบรม 
(คน) 

เกณฑ์
ค่าเฉล่ีย
ประเมินผล 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 

ผู้ตรวจสอบกิจการข้ันพ้ืนฐาน 
(Online) 

20-21 มกราคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สสท. 

50 77 4.37 มากที่สุด 

2 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สสท. 

50 82 4.39 มากที่สุด 

3 4-5 เมษายน 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สสท. 

50 89 4.32 มากที่สุด 

4 1-2 มิถุนายน 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สสท. 

50 75 4.21 มากที่สุด 

1 การบริหารจัดการความเส่ียงและการ
ลงทุนของสหกรณต์ามกฎหมาย
ภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

5-6 พฤษภาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สสท. 50 90 4.31 มากที่สุด 

2 28-29 มิถุนายน 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สสท. 50 59 4.31 มากที่สุด 

รวม 300 488 4.30 มากที่สุด 
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1. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 1
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5. หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณตามกฎหมาย
ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง” รุนที่ 1

6. หลักสูตร “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณตามกฎหมาย
ภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลง” รุนที่ 2   

3. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 3

4. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 4

2. หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุนที่ 2
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1. หลักสูตร “การประเมินสินทรัพยและอสังหาริมทรัพย” รุนที่ 1

 3.4 โครงการฝกอบรมสหกรณทุกประเภท (งบประมาณสสท. สมทบ) กลุมเปาหมาย 400 คน มีผูผานการอบรมทั้งสิ้น 
491 คน เกณฑประเมินผลในภาพรวมคาเฉลี่ย = 4.29 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

ุ

รุ่นที ่ หลกัสตูร ระยะเวลา สถานทีจ่ดั เปา้หมาย 
(คน) 

จำนวนผู้
ผา่นการ
อบรม (คน) 

เกณฑ์
คา่เฉลีย่
ประเมนิผล 

ระดบัความ
พงึพอใจ 

1 การประเมินสินทรัพย์และ
อสังหาริมทรัพย ์ 8-10 มีนาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

สสท. 50 62 4.11 มาก 

1 กฎหมายแรงงานและภาษีที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ ์

15-17 มีนาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สสท. 

50 47 4.47 มากที่สุด 
2  8-10 สิงหาคม 2565 50 43 4.27 มากที่สุด 
1 การบริหารงานเอกสารและเขียน

โต้ตอบภาคปฏิบัติ 
28-30 มีนาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

สสท. 
50 53 4.39 มากที่สุด 

2 5-7 กันยายน 2565 50 72 4.30 มากที่สุด 

1 การฟ้องร้องและการดำเนินคดี
ในชั้นศาล 

25 - 27 กรกฎาคม 
2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

สสท. 
50 73 4.31 มากที่สุด 

2 13-15 กันยายน 2565 50 83 4.39 มากที่สุด 

1 การเจรจาต่อรองและติดตามหน้ี
ค้างชำระ 29-31 สิงหาคม 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

สสท. 50 58 4.11 มาก 

รวม 400 491 4.29 มากทีส่ดุ 

2. หลักสูตร ”กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวของกับการบริหารสหกรณ” รุนที่ 1

3. หลักสูตร ”กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวของกับการบริหารสหกรณ” รุนที่ 2
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5. หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเขียนโตตอบภาคปฏิบัติ” รุนที่ 2

6. หลักสูตร “การฟองรองและการดําเนินคดีในชั้นศาล” รุนที่ 1

7. หลักสูตร “การฟองรองและการดําเนินคดีในชั้นศาล” รุนที่ 2

8. หลักสูตร “การเจรจาตอรองและติดตามหนี้คางชําระ” รุนที่ 1

4. หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเขียนโตตอบภาคปฏิบัติ” รุนที่ 1
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 3.5 โครงการฝกอบรมรมฝายจัดการสหกรณภาคการเกษตร (ฟรี) งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ กลุมเปาหมาย 
950 คน มีผูผานการอบรมทั้งสิ้น 1,190 คน เกณฑประเมินผลในภาพรวมคาเฉลี่ย = 4.35 ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

ุ

รุ่นท่ี หลักสูตร ระยะเวลา สถานท่ีจัด เป้าหมาย 
(คน) 

จำนวนผู้
ผ่านการ
อบรม (คน) 

เกณฑ์
ค่าเฉล่ีย
ประเมินผล 

ระดับความพึง
พอใจ 

1 การตลาดสหกรณ์ภาค
การเกษตร 

1-3 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 
สสท. 

50 49 4.71 มากที่สุด 

2 18-20 กรกฎาคม 2565 50 46 4.41 มากที่สุด 

1 

การพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ ์

8-10 มีนาคม 2565 โรงแรมเอ็น บูทีค รสีอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 50 52 4.25 มากที่สุด 

2 20-22 เมษายน 2565 โรงแรม นิว แทรเวลิลอด์จ 
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 50 55 4.29 มากที่สุด 

3 7-9 มิถุนายน 2565 โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 50 51 4.34 มากที่สุด 

4 5 - 7 กรกฎาคม 2565 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 50 70 4.41 มากที่สุด 

1 

 
การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาค
การเกษตร 

8-10 มีนาคม 2565 โรงแรมเอ็น บูทีค รสีอร์ท 
จังหวัดเชียงราย 50 56 4.29 มากที่สุด 

2 20-22 เมษายน 2565 โรงแรม นิว แทรเวลิลอด์จ 
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 50 66 4.27 มากที่สุด 

3 7-9 มิถุนายน 2565 โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 50 77 4.30 มากที่สุด 

4 5 - 7 กรกฎาคม 2565 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 50 72 4.37 มากที่สุด 

5 8-10 สิงหาคม 2565 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50 97 4.34 มากที่สุด 

6 16-18 สิงหาคม 2565 โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี 50 55 4.49 มากที่สุด 

1 
การเงินสหกรณ์ภาคการเกษตร 

18-20 พฤษภาคม 2565 โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี 50 55 4.59 มากที่สุด 

2 14-16 มิถุนายน 2565 โรงแรมริเวอร ์อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 50 43 4.48 มากที่สุด 

1 

ผู้จัดการและหัวหนา้งาน
สหกรณ์ภาคการเกษตร 

18-20 พฤษภาคม 2565 โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ 
จังหวัดเพชรบุรี 50 76 4.46 มากที่สุด 

2 24-26 พฤษภาคม 2565 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 50 72 4.28 มากที่สุด 

3 8-10 สิงหาคม 2565 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50 86 4.41 มากที่สุด 

1 การบัญชีสหกรณ์ภาค
การเกษตร 

24-26 พฤษภาคม 2565 โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 50 61 4.25 มากที่สุด 

2 14-16 มิถุนายน 2565 โรงแรมริเวอร ์อำเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 50 51 4.29 มากที่สุด 

รวม 950 1,190 4.38 มากที่สุด 
 

1. หลักสูตร “การตลาดสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 1
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4. หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ” รุนที่ 2

2. หลักสูตร “การตลาดสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 2

3. หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ” รุนที่ 1

5. หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 1

6. หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 2
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9. หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 5

8. หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ” รุนที่ 4
และหลักสูตร ”การบริหารสินเชื่อสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 4

7. หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 3

10. หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 6

11. หลักสูตร “การเงินสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 1
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13. หลักสูตร “ผูจัดการและหัวหนางานสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 2

15. หลักสูตร “การบัญชีสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 1

12. หลักสูตร “ผูจัดการและหัวหนางานสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 1

14. หลักสูตร “ผูจัดการและหัวหนางานสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 3

16. หลักสูตร “การบัญชีสหกรณภาคการเกษตร” รุนที่ 2
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 3.6 สัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “ถามตรงๆ  กับจอมขวัญ  สหกรณเขาทุจริตกันอยางไร?”(แนวทางปองกันและแกไข
ปญหา)
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 กลุมเปาหมาย 200 คน มีผูสนใจเขารวมอบรม/สัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 
236 คน ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เกณฑการประเมินผล
ในภาพรวม คาเฉลี่ย = 4.24 ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสดุ

 3.7 เสวนาทางวิชาการ  เรื่อง “รางกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 มุมมองของคนสหกรณ จะไปตอหรือพอแคนี้ ?” และ
รบัฟงความคิดเหน็รางกฎกระทรวงฉบับที ่2 (รางกฎกระทรวง การบรหิารจัดการและการกำกับดแูลทางการเงินของสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ..)
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 กลุมเปาหมาย 100 คน มีผูสนใจเขารวมอบรม/สัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 
122 คน ณ หองประชุมรชันีแจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เกณฑการประเมินผล
ในภาพรวม คาเฉลี่ย = 4.36 ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด

 3.8 โครงการอบรม/สัมมนา Hot Issue เรื่อง “โลกเปล่ียน สหกรณปรับ พรอมรับมือผลกระทบพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล หรือยัง?”
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กลุมเปาหมาย 300 คน มีผูสนใจเขารวมอบรม/สัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 
358 คน ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เกณฑการประเมินผล
ในภาพรวม คาเฉลี่ย = 4.26 ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด
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 3.9 โครงการฝกอบรม หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการอยางมืออาชีพ”
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 มีผูสนใจเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน ประกอบดวยเจาหนาที่
สนันบิาตสหกรณฯ เจาหนาทีช่มุนมุสหกรณระดับประเทศ เจาหนาท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชมุนมุสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 3.10 โครงการฝกอบรม “เทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ”
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 โครงการฝกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำ PowerPoint 
เพื่อการนำเสนอ” ณ หองประชุมรัชนีแจมจรัส 4 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
มีผูสนใจเขารับการฝกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 47 คน ประกอบดวย เจาหนาที่สันนิบาตสหกรณฯ และเจาหนาที่ในเครือขายสหกรณ
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห   

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาสันนิบาตสหกรณจังหวัด
 4.1 การจัดประชุมคณะเตรียมการและช้ีแจงการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด มีผูเขารวมประชุม
ทั้งสิ้น 290 คน จาก 104 สหกรณ ดังนี้

ขอ 4. สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
หรือสันนิบาตสหกรณของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศท่ีมีวัตถุประสงคทํานองเดียวกัน

ู ุ
ลำดบั
ที่ สนันบิาตสหกรณจ์งัหวดั ระยะเวลา สถานทีจ่ดั เปา้หมาย 

(คน) 
จำนวน
ผูเ้ขา้ร่วม

ประชมุ (คน) 

จำนวน
สหกรณเ์ข้า
ประชมุ 

1 พระนครศรีอยุธยา 10 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา 
จำกัด 50 133 30 

2 ร้อยเอ็ด 18 มีนาคม 2565 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 50 40 21 

3 สุโขทัย 17 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสหกรณจ์ังหวัดสุโขทัย  
อ.เมือง จ.สุโขทัย 50 45 22 

4 นครปฐม 17 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม 
จำกัด 50 40 17 

5 ระนอง 15 กันยายน 2565 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด  
อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 50 32 14 

รวม 250 290 104 
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1. ประชุมชี้แจงเพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. ประชุมชี้แจงเพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดสุโขทัย

5. ประชุมชี้แจงเพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดระนอง

2. ประชุมชี้แจงเพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด

4. ประชุมชี้แจงเพื่อจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดนครปฐม
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 4.2 การประชุมเลือกผูแทนจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด มีผู เขารวมประชุมท้ังสิ้น 136 คน 
จาก 69 สหกรณ มีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ
ที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมาย 

(คน) 

จํานวน
ผูเขารวม

ประชุม (คน) 

จํานวน
สหกรณเขา
ประชุม 

1 นครพนม 16 มีนาคม 2565 หองประชุมหนองบึก สหกรณออมทรัพยครู
นครพนมครูพระนครศรีอยุธยา จํากดั 50 51 31 

2 มุกดาหาร 17 มีนาคม 2565 หองประชุมสาํนักงาน ชั้น 3 สหกรณออมทรัพย
ครูมุกดาหาร จํากัด 50 30 18 

3 รอยเอ็ด 20 กรกฎาคม 2565 หองประชุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
รอยเอ็ด จํากัด 50 55 20 

รวม 150 136 69 

3. ประชุมเลือกผูแทนจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด

1. ประชุมเลือกผูแทนจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดนครพนม

2. ประชุมเลือกผูแทนจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
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 4.3 โครงการฝกอบรม หลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการขั้นพ้ืนฐาน” จัดโดยสันนิบาตสหกรณจังหวัด 13 จังหวัด 
มีผูผานการอบรม 923 คน จาก 419 สหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ มอบเงินอุดหนุนรวม 917,233 บาท

ลําดับ
ที่ 

สันนิบาตสหกรณ
จังหวัด ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมาย 

(คน) 

จํานวน
ผูเขารวม
อบรม 
(คน) 

จํานวน
สหกรณ
เขาอบรม 

สสท.มอบ
เงินอุดหนุน 

(บาท) 

1 ศรีสะเกษ 13-14 มกราคม 2565 โรงแรมเกษสิริ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 50 40 23 55,660 
2 สงขลา 13-14 มีนาคม 2565 โรงแรมเวิลดพาเลซสงขลา จังหวัดสงขลา 100 100 40 94,800 

3 ตรัง 24-25 มีนาคม 2565 หองประชุมภัทธพร โรงแรมวัฒนาพารค 
อําเภอเมือง จงัหวัดตรัง 50 60 28 50,900 

4 ลําปาง  23 พฤษภาคม 2565 หองประชุมอาลัมภางค ศาลากลางจังหวัด
ลําปาง อ.เมือง จ.ลําปาง 50 50 15 101,500 

5 กาฬสินธุ 25 พฤษภาคม 2565 โรงแรมชารลอง บูทรีค จงัหวัดกาฬสนิธุ 50 55 26 27,000 

6 เชียงใหม 28-29 มิถุนายน 2565 หองประชุมโรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว โฮเต็ล 
& คอนเว็นชั่น เซ็นเตอร อ.เมือง จ.เชยีงใหม 50 83 44 90,800 

7 สมุทรสาคร 5 กรกฎาคม 2565 หองประชุม สํานักงานสหกรณออมทรัพยครู
สมุทรสาคร จํากัด อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 50 51 20 69,993 

8 ฉะเชงิเทรา 8-9 กรกฎาคม 2565 หองประชุมสาํนักงานสหกรณการเกษตรเมือง
แปดริ้ว จํากัด 50 50 43 50,200 

9 นครราชสีมา 17 กรกฎาคม 2565 หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา 
จํากัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 150 167 52 170,000 

10 เพชรบุรี 20 กรกฎาคม 2565 หองประชุมพริบพรี ชุมนุมสหกรณเครดิต 
ยูเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาเพชรบุรี  50 83 43 90,000 

11 เชียงราย 26-27 กรกฎาคม 
2565 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด 50 93 24 33,080 

12 สตูล 3-4 สิงหาคม 2565 หองประชุม โรงแรมบารารีสอรท อาํเภอละงู 
จังหวัดสตูล 50 30 25 67,300 

13 เพชรบูรณ 6-7 กันยายน 2565 หองประชุมพชัรสหกรณ สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเพชรบูรณ 50 81 36 16,000 

รวม 800 923 419 917,233 

1. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ

2. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดสงขลา 
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3. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดตรัง 

5. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ

7. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดสมุทรสาคร

4. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดลําปาง

6. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดเชียงใหม

8. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา



9. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดนครราชสีมา

11. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดเชียงราย

13. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ

10. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดเพชรบุรี

12. โครงการฝกอบรม : สันนิบาตสหกรณจังหวัดสตูล
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 4.4 สันนิบาตสหกรณจังหวัดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 และจัดโครงการฝกอบรมสัมมนา หลักสูตร 
“กฎหมายสินเช่ือและกฎหมายติดตามหนี้ที่ผูบริหารสหกรณควรรู” รวม 5 จังหวัด มีผูเขารวมประชุม/อบรมรวม 517 คน 
จาก 305 สหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ มอบเงินอุดหนุนรวม 268,452 บาท ดังนีุ้ ุ ุ

ลําดับ
ที่ 

สันนิบาตสหกรณ
จังหวัด ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมาย 

(คน) 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม/
อบรม 
(คน) 

จํานวน
สหกรณเขา
ประชุม/อบรม 

สสท.มอบ
เงินอุดหนุน 

(บาท) 

1 บุรีรัมย 14 มกราคม 2565 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอรท จ.บุรีรัมย 100 200 115 106,000 

2 หนองบัวลาํภ ู 3 กุมภาพันธ 2565 หองประชุมชั้น 3 สหกรณการเกษตรเมือง
หนองบัวลาํภู จํากัด จังหวัดหนองบัวลําภ ู 50 50 30 31,365 

3 เลย 4 กุมภาพันธ 2565 หองประชุม ชั้น 2 สหกรณออมทรพัยครูเลย 
จํากัด จังหวัดเลย 100 146 80 61,087 

4 ขอนแกน 11 กุมภาพันธ 2565 หองประชุมแกนเมือง ศาลากลางจงัหวัด
ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 100 121 50 70,000 

5 ชัยภูม ิ 21 กันยายน 2565 หองประชุมสหกรณการเกษตรบานเขวา 
จํากัด อําเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ 50 54 30 - 

รวม 400 571 305 268,452 
 

1. ประชุมใหญสามัญประจําปและจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดบุรีรัมย

3. ประชุมใหญสามัญประจําปและจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดเลย

2. ประชุมใหญสามัญประจําปและจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดหนองบัวลําภู 

4. ประชุมใหญสามัญประจําปและจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดขอนแกน
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 4.5 สันนิบาตสหกรณจังหวัดจัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการ
สหกรณ” รวม 2 จงัหวดั มผีูเขารวมอบรมรวม 169 คน จาก 80 สหกรณ สนันบิาตสหกรณฯ มอบเงนิอุดหนนุรวม 144,400 บาท 
ดังน้ี

 4.6 สนันบิาตสหกรณจงัหวดัจัดโครงการฝกอบรมหลกัสูตร “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ”
รวม 2 จงัหวดั มผีูเขารวมอบรมรวม 150 คน จาก 108 สหกรณ สนันบิาตสหกรณฯ มอบเงนิอดุหนนุรวม 99,150.05 บาท ดงันี้

5. ประชุมใหญสามัญประจําปและจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดชัยภูมิ

1. โครงการฝกอบรมหลักสตูร “การเงนิ การบญัช ีและการบรหิารสําหรบักรรมการสหกรณ” : สนันบิาตสหกรณจงัหวดัพษิณโุลก

2. โครงการฝกอบรมหลกัสตูร “การเงนิ การบญัชี และการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ” : สนันบิาตสหกรณจงัหวดัสรุาษฎรธานี

ุ ุ

ลําดับ
ที่ 

สันนิบาตสหกรณ
จังหวัด ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมาย 

(คน) 

จํานวน
ผูเขารวม
อบรม 
(คน) 

จํานวน
สหกรณเขา
อบรม 

สสท.มอบเงิน
อุดหนุน 
(บาท) 

1 พิษณุโลก 19-22 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอรท จ.บุรีรัมย 50 80 36 84,400 

2 สุราษฎรธานี 2 กรกฎาคม 2565 หองประชุมออรคิดโรงแรมนิภาการ
เดนท อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 50 89 44 60,000 

รวม 100 169 80 144,400 

ุ ุ

ลําดับ
ที่ 

สันนิบาตสหกรณ
จังหวัด ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมาย 

(คน) 

จํานวน
ผูเขารวม
อบรม 
(คน) 

จํานวน
สหกรณเขา
อบรม 

สสท.มอบเงิน
อุดหนุน (บาท) 

1 ราชบุร ี 19 กรกฎาคม 2565 หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูราชบุรี 
จํากัด จังหวัดราชบุร ี 50 80 49 60,970 

2 ชุมพร 26-27 กรกฎาคม 
2565 

หองประขุมชั้น 4 สหกรณออมทรัพยครู
ชุมพร จํากัด อ.เมอืง จ.ชุมพร 50 70 59 38,180.05 

รวม 100 150 108 99,150.05 
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1. โครงการฝกอบรมหลกัสตูร “การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ” : สนันบิาตสหกรณจงัหวดัราชบรุี

2. โครงการฝกอบรมหลกัสตูร “การพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ” : สนันบิาตสหกรณจงัหวดัชมุพร

1. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ” : สันนิบาตสหกรณ
จังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต (ยะลา, นราธิวาส, ปตตานี)

 4.7 สนันบิาตสหกรณจงัหวัดจดัโครงการฝกอบรมหลักสตูร “กฎหมายท่ีเกีย่วกับการดำเนินงานสหกรณ” รวม 6 จงัหวัด 
มีผูเขารวมอบรมรวม 906 คน จาก 308 สหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ มอบเงินอุดหนุนรวม 648,333.56 บาท ดังนี้

ุ ุ

ลำดั
บที ่ สนันบิาตสหกรณจ์งัหวดั ระยะเวลา สถานทีจ่ดั เปา้หมาย 

(คน) 
จำนวน
ผูเ้ขา้รว่ม

ประชมุ (คน) 

จำนวน
สหกรณ์
เขา้

ประชมุ 

สสท.มอบเงนิ
อดุหนนุ 
(บาท) 

1 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
(ยะลา,ปัตตานี,นราธิวาส) 12-13 มีนาคม 2565 โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา 50 96 

 
55 135,833.56 

2 ลพบุร ี 18 มีนาคม 2565 ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี 
จำกัด อ.เมือง จ.ลพบุร ี 50 70 33 65,000 

3 พัทลงุ 23 มีนาคม 2565 โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อ.ควนขนุน  
จ.พัทลุง 150 200 80 121,000 

4 น่าน 16 พฤษภาคม 2565 ห้องประชุมน้ำทอง โรงแรมน้ำทอง  
อ.เมือง จ.น่าน 50 150 30 65,000 

5 เชียงใหม ่ 27 มิถุนายน 2565 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเต็ล & คอน
เว็นชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50 240 50 151,800 

6 นครศรีธรรมราช 30 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุมโรงแรมนิภาการ์เด้น  
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 50 150 60 110,000 

รวม 400 906 308 648,333.56 
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2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ” : สันนิบาตสหกรณจังหวัดลพบุรี

3. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ” : สันนิบาตสหกรณจังหวัดพัทลุง

4. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ” : สันนิบาตสหกรณจังหวัดนาน

5. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานสหกรณ” : สันนิบาตสหกรณจังหวัดเชียงใหม

6. โครงการฝกอบรมหลักสูตร “กฎหมายที่เก่ียวกับการดําเนินงานสหกรณ” : สันนิบาตสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
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 4.8 สันนิบาตสหกรณจังหวัดจัดโครงการสัมมนา “กฎหมายสหกรณสำหรับสมาชิก” รวม 2 จังหวัด มีผูเขารวม
สัมมนารวม 128 คน 115 สหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ มอบเงินอุดหนุนรวม 140,700 บาท ดังนี้

 4.9 สันนิบาตสหกรณจังหวัดโครงการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎกระทรวงที่สหกรณ
ตองปฏบิตั”ิ รวม 3 จงัหวดั มผีูเขารวมสมัมนารวม 283 คน 133 สหกรณ สนันบิาตสหกรณฯ มอบเงนิอดุหนนุรวม 155,000 บาท 
ดังน้ี

1. โครงการสัมมนากฎหมายสหกรณสําหรับสมาชิก : สันนิบาตสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ

2. โครงการสัมมนากฎหมายสหกรณสําหรับสมาชิก : สันนิบาตสหกรณจังหวัดชัยภูมิ

ุ ุ

ลําดับ
ที่ 

สันนิบาตสหกรณ
จังหวัด ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมา

ย (คน) 

จํานวน
ผูเขารวม
สัมมนา 
(คน) 

จํานวน
สหกรณ
เขา

สัมมนา 

สสท.มอบ
เงินอุดหนุน 

(บาท) 

1 ชลบุร ี 9 สิงหาคม 2565 หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด 
อําเภอเมือง จงัหวัดชลบุร ี 50 80 38 100,000 

2 อางทอง 15 สิงหาคม 2565 หองประชุมสหกรณการเกษตรวิเศษชยัชาญ 
อําเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอางทอง 50 60 30 10,000 

3 ลพบุร ี 23 สิงหาคม 2565 หองประชุมพาลสีหกรณออมทรัพยครูลพบุรี 
จํากัด อําเภอเมือง จงัหวัดลพบุรี 100 143 65 45,000 

รวม 200 283 133 155,000 

ู ุ ุ
ลำดบั
ที ่

สนันบิาตสหกรณ์
จงัหวดั ระยะเวลา สถานทีจ่ดั เปา้หมาย 

(คน) 
จำนวน
ผูเ้ขา้รว่ม

สมัมนา (คน) 

จำนวน
สหกรณเ์ขา้
สมัมนา 

สสท.มอบ
เงนิอดุหนุน 

(บาท) 

1 อุตรดิตถ์ 24 มิถุนายน 2565 ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมต้นทอง     
รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 50 128 45 95,700 

2 ชัยภูม ิ 16 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านค่าย
หมื่นแผ้ว จำกัด อ.เมือง จ.ชยัภูม ิ

100 180 70 45,000 

รวม 150 128 115 140,700 
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 4.10 สนันบิาตสหกรณจงัหวดัจัดโครงการสัมมนา “การปฏบิตัติามระเบยีบของนายทะเบยีนสหกรณและแกไขปญหา
หนีส้นิ” รวม 3 จงัหวดั มผีูเขารวมสมัมนารวม 272 คน 113 สหกรณ สนันบิาตสหกรณฯ มอบเงนิอดุหนนุรวม 157,500 บาท 
ดังน้ี

1. โครงการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎกระทรวงท่ีสหกรณตองปฏิบัติ” : 
สันนิบาตสหกรณจังหวัดชลบุรี

2. โครงการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎกระทรวงท่ีสหกรณตองปฏิบัติ” : 
สันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง

3. โครงการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎกระทรวงท่ีสหกรณตองปฏิบัติ” : 
สันนิบาตสหกรณจังหวัดลพบุรี

ุ ุ

ลำดบั
ที ่

สนันบิาตสหกรณ์
จงัหวดั ระยะเวลา สถานทีจ่ดั เปา้หมาย 

(คน) 

จำนวน
ผูเ้ขา้รว่ม
สมัมนา 
(คน) 

จำนวน
สหกรณ์
เขา้

สมัมนา 

สสท.มอบ
เงนิอดุหนุน 

(บาท) 

1 สระแก้ว 9 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุมนาคสุขศรี วิทยาลัยชุมชน 
จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จงัหวัดสระแก้ว 50 80 30 46,500 

2 ขอนแก่น 5 สิงหาคม 2565 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 50 112 48 62,000 

3 ภูเก็ต 5 กันยายน 2565 โรงแรมเดอะพาโก้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 50 80 35 49,000 
รวม 200 272 113 157,500 
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1. โครงการสัมมนา “การปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณและแกไขปญหาหนี้สิน” :
สันนิบาตสหกรณจังหวัดสระแกว

2. โครงการสัมมนา “การปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณและแกไขปญหาหนี้สิน” :
สันนิบาตสหกรณจังหวัดขอนแกน

3. โครงการสัมมนา “การปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณและแกไขปญหาหนี้สิน” :
สันนิบาตสหกรณจังหวัดภูเก็ต

 4.11 สันนิบาตสหกรณจังหวัดจันทบุรี : จัดโครงการสัมมนาผูบริหารและบุคลากรสหกรณทุกประเภท หลักสูตร 
“การฟองรองคดีและประนอมหนี้อยางมีชั้นเชิง (ตามกฎกระทรวงฉบับใหม)” ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุม
สหกรณการเกษตรเมืองจันทบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีผูเขารวมสัมมนารวม 105 คน จาก 48 สหกรณ สันนิบาต
สหกรณฯ มอบเงินอุดหนุนรวม 55,500 บาท 
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 4.12 สันนิบาตสหกรณจังหวัดเชียงใหม : จัดโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการส่ือสารอยาง
สรางสรรค” รุนที่ 2 ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ณ หองปฏิบัติการคณะสาระสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยแมโจ 
อำเภอแมโจ จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมอบรม 60 คน จาก 40 สหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ มอบเงินอุดหนุนรวม 45,000 บาท

 4.13 สันนิบาตสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ : จัดโครงการอบรมหลักสูตร “สาระสำคัญกฎหมายสหกรณ กฎหมาย
แรงงาน และวิธีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคลสำหรับผูบริหารสหกรณ” ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2565 
ณ Birdy 5 Driving Range (สนามไดรฟกอลฟเบอรดี้ ไฟว) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีผูเขารวมสัมมนารวม 90 คน 
จาก 45 สหกรณ สันนิบาตสหกรณฯ มอบเงินอุดหนุนรวม 65,000 บาท ดังนี้

 4.14 สันนิบาตสหกรณจังหวัดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติสหกรณกับการบริหารงานสหกรณ” 
รวม 2 จงัหวดั มผีูเขารวมสมัมนารวม 120 คน จาก 35 สหกรณ สนันบิาตสหกรณฯ มอบเงินอุดหนนุรวม 60,000 บาท ดงันี้

ลําดับ
ที่ 

สันนิบาตสหกรณ
จังหวัด ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมาย 

(คน) 

จํานวน
ผูเขารวม
สัมมนา
(คน) 

จํานวน
สหกรณ
เขา

สัมมนา 

สสท.
มอบเงิน
อุดหนุน 
(บาท) 

1 สุราษฎรธานี 30 เมษายน 2565 หองประชุมโรงแรมนิภาการเดน อําเภอเมือง 
จังหหวัสุราษฎรธานี 50 89 45 70,000 

2 สระบุร ี 2 มิถุนายน 2565 หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูสระบุรี จํากัด 
อ.เมือง จ.สระบุรี 50 120 35 60,000 

รวม 50 120 35 60,000 

1. โครงการสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติสหกรณกับการบริหารงานสหกรณ” :
สันนิบาตสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี
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2. โครงการสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติสหกรณกับการบริหารงานสหกรณ” :
สันนิบาตสหกรณจังหวัดสระบุรี

 4.15 สนันบิาตสหกรณจงัหวดัชยัภมู ิ: จดัโครงการอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณสมาชิกสนันบิาตจังหวัดชยัภมูิ 
เรื่อง การบริหารจัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพภายใตกฎหมายสหกรณ วันท่ี 16 กรกฎาคม 2565 ณ หองประชุมสหกรณ
การเกษตรบานคายหมืน่แผว จำกดั อำเภอเมือง จงัหวดัชัยภมู ิมผีูเขารวมอบรมรวม 180 คน จาก 70 สหกรณ สนันบิาตสหกรณฯ 
มอบเงินอุดหนุนรวม 45,000 บาท

 4.16 โครงการสมัมนา เช่ือมโยงเครอืขายรวมกบัสนันบิาตสหกรณจงัหวดั รวม 6 จงัหวดัมผีูเขารวมอบรม 1,644 คน 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มอบเงินอุดหนุนรวม 22,000 บาท ดังนี้

ุ ุ
ลําดับ
ที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมาย 

(คน) 

จํานวน
ผูเขารวม

สัมมนา (คน) 

สสท.มอบ
เงินอุดหนุน 

(บาท) 

1 เชียงใหม 8 เมษายน 2565 ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครู
เชียงใหม จํากัด อ.เมือง จ.เชียงใหม 

50 
 100 12,000 

2 ชลบุรี  29-31 กรกฎาคม 2565 ณ สวนนงนุช อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 50 350 10,000 

3 บุรีรัมย 3-4 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสกายวิวรีสอรต บุรีรัมย อ.เมือง 
จ.บุรีรัมย 50 382  

- 

4 
อุบลราชธานี 23 กันยายน 2565 

ณ โรงแรมสุนีย แกรนด แอนคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 100 340  

- 

5 ณ โรงแรมพีรดา ริเวอรวิว รีสอรท อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี 50 72  

- 

6 นครราชสีมา 21-23 กันยายน 2565 ณ หองประชุม โรงแรมสบายโฮเทล ต.หม่ืน
ไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 150 400  

- 
รวม 450 1,644 22,000 



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 81

1. โครงการสัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

3. โครงการสัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดบุรีรัมย

5. โครงการสัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี

2. โครงการสัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดชลบุรี

4. . โครงการสัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี

6. โครงการสัมมนา : สันนิบาตสหกรณจังหวัดนครราชสีมา
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 4.17 โครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณจังหวัดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
 ผลการดำเนินการ : เพ่ือสรางความสัมพันธและเครือขายความรวมมือโดยใชฐานสันนิบาตสหกรณจังหวัด และเพื่อใช
เปนเวทีแหงการพบปะแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจึงจัดโครงการสัมมนา
สันนิบาตสหกรณจังหวัด ระหวางวันที่ 27-29 มกราคม 2565 มีบรรยายพิเศษในหัวขอ “นโยบายภาครัฐกับการสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณ” และมีการเสวนาหัวขอ “บทบาทของสันนิบาตสหกรณจังหวัดตอการพัฒนาสหกรณสูความยั่งยืน” และ
การจดัทำแผนงานและงบประมาณสนันบิาตสหกรณจงัหวดั ประจำป 2565 ณ โรงแรมแกรนดฮลิล รสีอรท แอนด สปา อำเภอเมอืง 
นครสวรรค 

 4.18 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดโครงการสัมมนา “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สัญจรพบสหกรณ
สมาชิก”
 วัตถุประสงค : การจัดโครงการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สัญจรพบสหกรณสมาชิก 4 ภาค มีวัตถุประสงค
เพือ่หารือแนวทางและนโยบายการดำเนินงานของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกบัสหกรณจงัหวดัและสันนบิาตสหกรณ
จังหวัด อีกทั้งเพื่อสรางความเขาใจบทบาทหนาที่ของสันนิบาตสหกรณฯ มากขึ้น และเพื่อใชเปนเวทีแหงการพบปะแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณซึ่งกันและกัน จัดรวม 4 ภาค มีผูเขารวมสัมมนา 231 คน ดังนี้

ลําดับที่ ภาค ระยะเวลา สถานที่จัด เปาหมาย (คน) จํานวนผูเขารวม (คน) 
1 ภาคกลาง 14 สิงหาคม 2565 โรงแรมเมธาวลยั อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี 60 34 
2 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 6 สิงหาคม 2565 โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวดัขอนแกน 60 34 

3 ภาคเหนือ 28 สิงหาคม 
2565 

โรงแรมเชียงใหมแกรนดวิว อําเภอเมอืง จงัหวัด
เชียงใหม 60 33 

4 ภาคใต 5 กันยายน 2565 โรงแรมพาโก อําเภอเมือง จงัหวัดภูเก็ต 60 66 
รวม 240 231 

1. “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สัญจรพบสหกรณสมาชิก” ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี
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 4.19 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นำโดยประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
(นายปรเมศวร อนิทรชมุนมุ) บรรยายพเิศษในโครงการอบรม หลกัสตูร “PDPA บงัคบัใชกบัสหกรณอยางไร” และ หลกัสตูร 
“การตลาดออนไลนเพื่อคนสหกรณ”  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณจังหวัดลพบุรี จำนวน 143 คน 
ณ หองประชุมพาลีสหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จำกัด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ไดมอบเงินสนับสนุน เปนจำนวนเงิน 45,000 บาท

 4.20 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเขารวมประชุมใหญวิสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ครั้งที่ 1 
ประจำป 65 เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 2565 และจัดประชุมคณะกรรมการเจาหนาท่ี  ประจำป 2565  ณ หองประชุมไดมอนดฮอลล 
ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอรพอรท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย  คณะกรรมการ และที่ปรึกษา  
ผูจัดการ เจาหนาที่สมาคม และศูนยประสานงาน

2. “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สัญจรพบสหกรณสมาชิก” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแกน

3. “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สัญจรพบสหกรณสมาชิก” ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม

4. “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สัญจรพบสหกรณสมาชิก” ภาคใต ณ จังหวัดภูเก็ต
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 4.21 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขารวมประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 ของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ครูไทย จำกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ หองประชุมเดอะพอรทอล บอลรูม (The Portal Ballroom) ชั้น 4 อาคาร
เดอะ พอรทอล ไลฟสไตล คอมเพล็กซ, อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 4.22 สนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหการตอนรบัคณะกรรมการสหกรณออมทรพัยขาราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
จำกัด เมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2564 จำนวน 8 ทาน เขาพบปะหารือเร่ืองการจัดประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 พรอมมอบกระเชา
ของขวัญ ณ หองประชุมรัชนี 6 ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 4.23 สนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขารวมงานประชุมใหญสามัญ ประจำป 2564 ของชุมนมุสหกรณธนกิจไทย 
จำกัด ณ หองประชุมศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ 
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 4.24 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเขารวมพิธีทอดกฐินพระราชทานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 9 สมาคม 
7 กลุมวิชาชีพ ณ วัดโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค

 4.25 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย เขารวมประชุมหารือมาตรการ/แนวทางในการแกไขปญหาหน้ีสนิครูและบุคลากร
ทางการศึกษา “โครงการการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยใชสหกรณออมทรัพยครูตนแบบเปนฐาน 
โดยมีประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครนูนทบุร ีจำกัด เปนประธานกลุมภาคกลางในการประสานงานโครงการและกิจกรรม
ดังกลาว ณ สำนักงานสหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จำกัด ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 4.26 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขาประชุมรวมกับคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยไทย 9 สมาคม 7 กลุ มวิชาชีพ มีระเบียบวาระการประชุมสำคัญที่ตองดำเนินการและขับเคลื่อน คือ 
1) การจัดตั้งสมาพันธสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห  2) พิจารณาประกาศกฎกระทรวง พม. 3) รับทราบจำนวน สมาชิกของแตละ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ณ หองประชุม สฌ.สอ.

 4.27 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมประชุมสัมมนาผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปทุมธานี จำกัด 
หัวขอ “การสรางความเขาใจในการดำเนินการบริหารงานของสหกรณ” ณ โรงแรมเอเซีย แอรพอรต รังสิต จ.ปทุมธานี
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 4.28 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย บรรยายพเิศษและใหความรูกฎหมายหัวขอ “ขอบกพรองในการปฏบิตังิานทองถิน่ที่ 
ป.ป.ช.ตรวจพบ และกรณีศึกษา ตลอดจนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนเกราะปองกันหนวยงานตรวจสอบจาก ป.ป.ช.” 
ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “บริหารทองถิ่น สุจริต โปรงใส หางไกล ป.ป.ช.” ซึ่งจัดโดย สมาคมขาราชการสวน
ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 21-23 กันยายน  2565 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา มีผูเขาสัมมนา
ประมาณ  450 คน 

2. วันสหกรณแหงชาติประจำป 2565
 ผลการดำเนนิการ : 
 1. กจิกรรมการจัดงานวนัสหกรณแหงชาต ิประจำป 2565 ประกอบดวย
  1.1 กจิกรรมวางพานพุมสกัการะพระราชวงศเธอกรมหมืน่พทิยาลงกรณ “พระบดิาแหงการสหกรณไทย” เม่ือวันที่
26 กุมภาพันธ 2565 ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 4.29 เมือ่วนัที ่21 มถินุายน 2565 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย เขารวมการสมัมนาโครงการ “การศกึษาดงูานเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการปฏบิตังิาน”  จดัโดยสหกรณการเกษตรหลงัสวน จำกดั ณ โรงแรมแกรนดทาวเวอร อนิน ถนนพระราม 6 กรงุเทพฯ
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 1.2 การจัดงานแสดงและจำหนายสินคาสหกรณไทย และพิธีเปดอาคารศูนยแสดงสินคาสหกรณไทยเน่ืองในวันสหกรณ
แหงชาติประจำป 2565

 1.3 กิจกรรมเสวนาเน่ืองในวันสหกรณแหงชาติ ประจำป 2565 ในหัวขอ “เศรษฐกิจจะฟนหรือจะทรุด สหกรณจะหยุด
วิกฤตเศรษฐกิจไทยไดอยางไร?”

 1.4 สนันบิาตสหกรณจงัหวดั สหกรณจงัหวดั จดัพธิวีางพานพุมสกัการะพระราชวรวงศเธอกรมหมืน่พทิยาลงกรณ จำนวน 
11 จังหวัด ประกอบดวย ชลบุรี พิษณุโลก อำนาจเจริญ พิจิตร สตูล สหกรณการเกษตรโนนไทย จำกัด (จังหวัดนครราชสีมา) 
ยโสธร อางทอง อุทัยธานี สกลนคร พังงา
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3. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดงานวัน “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” ประจำป 2565
 ผลการดำเนินการ : สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับขบวนการสหกรณไทย และเครือขาย 7 ชุมนุมสหกรณ
ระดบัชาต ิกรมสงเสรมิสหกรณ กรมตรวจบญัชสีหกรณ ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร รวมทัง้หนวยงานท่ีเกีย่วของ
จดังานวันพระบดิาแหงการสหกรณไทย ประจำป 2565 เนือ่งในโอกาสครบรอบวนัสิน้พระชนมของพระราชวรวงศเธอ กรมหมืน่
พทิยาลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” ปนีเ้ปนปที ่77 ป   โดยสนันบิาตสหกรณฯ กำหนดใหจดัข้ึนในวนัท่ี 23 กรกฎาคม
ของทุกป และในป 2565 จัดต้ังแตวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2565 มีกิจกรรมประกอบดวย
 1. พิธีวางพวงมาลาสักการะพระบิดาแหงการสหกรณไทย
 2. จดัแสดงนิทรรศการเผยแพรพระประวตัพิระบดิาแหงการสหกรณไทย และวิวฒันาการของขบวนการสหกรณไทยตัง้แต
อดีตจนถึงปจจุบัน
 3. จัดแสดงและจำหนายสินคาสหกรณไทย
 4. มอบเงินบริจาคสมทบคาอาหารกลางวันเด็ก ณ สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี จำนวน 50,000 บาท 

 4.2  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเขารวมพิธีเปดงาน “Asian credit Union Forum 2022”
 ผลการดำเนินการ : สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมพิธีเปดงาน “Asian credit Union Forum 2022”  
โดยมี การสัมมนาทางวิชาการสหกรณออมทรัพยและเครดิตยเูนีย่นในภูมภิาคเอเชีย และการประชุมใหญสมาคมสมาพันธสหกรณ
ออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) ประจำป 2565  ระหวาง
วันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร ถนนสขุุมวิท กรุงเทพฯ

4. การสงเสริมความรวมมือระหวางสหกรณไทยกับสหกรณตางประเทศ
 4.1 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยใหการตอนรบัและบรรยายสรปุแกคณะขาราชการและผูนำสหกรณจาก สปป.ลาว 
ณ สำนกังานสหกรณออมทรพัยครอูดุรธาน ีจำกดั
 ผลการดำเนนิการ : เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2565 สนันบิาตสหกรณฯ และสหกรณจงัหวดัอดุรธาน ีจำกัด รวมใหการตอนรับ
และบรรยายสรุปแกคณะขาราชการและผูนำสหกรณจากกรมสงเสริมเกษตรและสหกรณ กระทรวงเกษตรและปาไมแหงรัฐบาล 
สปป.ลาว 12 คน นำโดย Mr.Sopha Sithisomh รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ สปป.ลาว ณ สำนักงานสหกรณ
ออมทรพัยครอูดุรธาน ีทัง้นี ้รฐับาลสปป. ลาว กำลงัดำเนนิการศกึษาแนวทางการจดัตัง้องคกรสงูสดุของสหกรณในประเทศ สปป.ลาว 
(Apex Organization) โดยไดรับการสนับสนนจากองคการ ICA และชุมนุมสหกรณไรทไฟเซนแหงประเทศเยอรมัน (DGRV) 
โดยกำหนดใชสันนิบาตสหกรณฯ เปนตนแบบ (Model) ทั้งนี้ ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานสหกรณจังหวัดอุดรธานี 
ไดนำคณะดังกลาวไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณการเกษตรเพ่ือการตลาดลูกคา ธกส.อดุรธานี จำกัด และสหกรณนคิมสามัคค ีจำกัด ดวย
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 4.3 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหการตอนรับคณะผูนำจากธนาคารสหกรณประเทศเนปาล
 ผลการดำเนนิการ : เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2565 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ใหการตอนรบัและมอบของทีร่ะลึกแก  
Mr.Bhaskar Prasard Gautam ประธานธนาคารสหกรณ และคณะผูนำจากธนาคารสหกรณ Chhimek Laghubitta Bittiya 
Sanstha ประเทศเนปาล ซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมสินเชื่อการเกษตรและชนบทแหงภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก (APRACA) 
ทัง้นี ้คณะดงักลาว มกีำหนดการศกึษาดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรูดานสหกรณในประเทศไทย ระหวางวนัที ่3-8 กรกฎาคม 2565 
และแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสหกรณกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรวม ถึง เยี่ยมชมศูนยแสดงสินคาสหกรณไทย

 4.4 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรวมประชุมบทบาทสหกรณอนุภูมิภาคแมโขง-ลานชาง
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
บทบาทของสหกรณในอนุภูมิภาคแมโขง-ลานชาง ผานระบบประชุมทางไกล  Zoom Application โดยการประชุมเชิงปฏิบัติ
การดังกลาว เปนสวนหนึ่งของโครงการ Capacity Building and Development for Cooperative Sector in Myanmar 
and Mekong Regions ซึ่งประเทศพมาไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพิเศษแมโขง-ลานชาง ประจำป 2563 อันจะชวย
สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับบทบาทของสหกรณในอนุภูมิภาคฯ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนา
ภาคการเกษตรและเศรษฐกิจ ทั้งนี้ มีผูแทนจากประเทศกัมพูชา จีน ลาว และเวียดนาม รวมประชุมในครั้งนี้ดวยเพื่อนำเสนอ
บทบาทความรวมมือในแตละประเทศเพื่อใหความรูเกี่ยวกับระบบสหกรณในกลุมประเทศลุมน้ำโขง-ลานชาง
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 4.5 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเขารวมประชุมกำหนดขอเสนอ ICA
 ผลการดำเนินการ : เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมประชุมกับ Dr. Chandra 
Pal Singh Yadav รองประธาน ICA-Asia Pacific /Mr.Yashpal Delhi / Ms. Savitri Signh  เพื่อรับฟงขอเสนอของ สสท. (CLT)
(ในฐานะองคกรสมาชกิ ICA) ถงึ ICA โดยมขีอเสนอดงันี ้1. ขอให ICA จดัประชมุนานาชาตทิีส่นันบิาตสหกรณฯ 2. สงเสรมิการคา
ระหวางสหกรณถงึสหกรณ (coop to coop) 3.สงเสรมิสหกรณเปนระบบเศรษฐศาสตรสหกรณ การประชมุจดั ณ สนันบิาตสหกรณ
แหงประเทศไทย

 4.6 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากชุมนุมสหกรณจังหวัดราชบุรี จำกัด
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศเทศไทย ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน
จากชุมนุมสหกรณจงัหวัดราชบุร ีจำกัด ในการดูงานดังกลาวมีการพูดคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นดานตางๆ เชน การดำเนินงาน ,
ระเบียบขอบังคับที่เปนประโยชนตอการขับเคล่ือนตอขบวนการสหกรณ และรับฟงการบรรยาย บทบาทหนาท่ีการดำเนินงาน
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พรอมกันนี้คณะศึกษาดูงานไดเขาเยี่ยมชมศูนยแสดงสินคาสหกรณไทยดวย

5. กฐินสหกรณสามัคคี ประจำป 2564
 ผลการดำเนินการ : โครงการกฐินสหกรณสามัคคี จัดขึ้นโดยมีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับสหกรณสมาชิก
ทั่วประเทศ เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม 2564 ณ วัดสวนปาน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมียอดเงินทำบุญรวม 832,316.36 บาท 
ทัง้นี ้เพือ่นำเงนิไปสรางวหิารวดัสวนปาน โดยมคีณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ทีป่รกึษา ผูอำนวยการ และเจาหนาทีส่นันบิาต
สหกรณแหงประเทศไทย ตัวแทนจากสันนิบาตสหกรณจังหวัด ขาราชการ ประชาชนท่ัวไป และผูมีจิตศรัทธารวมพิธี 
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6. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรวมงานสวดพระอภิธรรม หมอมเจาภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค 
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หมอมเจาภีศเดช รัชนี ประสูติเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2465 
ทรงเปนพระโอรสในพระราชวรวงศเธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ และหมอมเจาพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี จึงทรง
เปนพระราชปนัดดา ทั้งในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลท่ี 4 และ
พระบาทสมเด็จพระป นเกลาเจาอยู หัว มีพระเชษฐภคินีรวมครรโภทร คือ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวิภาวดีรังสิต 
หมอมเจาภีศเดช รัชนี ถึงชีพิตักษัย เนื่องจากภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันเสาร ที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 03.40 น. ชันษา 101 ป

 5.1 การบริหารศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส
 วตัถปุระสงค : เพ่ือพฒันาศนูยการประชุมรัชนีแจมจรัส ใหเปนศูนยกลางการบริการทางวิชาการ และรับรองภารกจิ
ของสันนิบาตสหกรณฯ ตลอดจนเปนการเสริมสรางรายไดใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย อีกชองทางหนึ่ง โดยไดมีการ
ดำเนินการดังนี้ 
 ผลการดำเนินการ : ปรับปรุงอาคารศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส ใหมีความพรอมในทุกดาน สามารถใหบริการไดอยาง
ครบวงจร เพ่ือสรางความพึงพอใจแกผูมาใชบรกิาร เปนศูนยการประชุมที่สามารถรองรับ และใหบริการจัดการศึกษา ฝกอบรม 
ตลอดจนการจัดสัมมนาตางๆ ของสันนิบาตสหกรณฯ และหนวยงานภายนอก ใหบริการสถานที่เชาประกอบกิจการ เชน กิจการ
จำหนายอาหาร นวดแผนโบราณ รานกาแฟสด และพื้นที่จอดรถใหแกบุคคลทั่วไป

ขอ 5. ซื้อ จัดหา จําหนาย ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครองหรือทํานิติกรรม
เกี่ยวกับทรัพยสินใดๆ
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 5.2 การจัดจำหนายสินคาสหกรณ (Coop Shop)
 ผลการดำเนินการ : สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปดใหบริการจำหนายสินคาของราน coop สินคาจากสหกรณ
ทั่วประเทศ และสินคาอุปโภค-บริโภค สำหรับบุคคลภายในและภายนอก ณ อาคารศูนยแสดงสินคาสหกรณไทย

 6.1 การจัดจำหนายและแสดงสินคาสหกรณไทยเน่ืองในวันประชุมใหญสามัญประจำปของสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย โดยจัดจำหนายและแสดงสินคาสหกรณเดน 4 ภาค เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีสหกรณ ชุมนุมสหกรณ และราน coop shop 
เขารวมจำหนายสินคาและเผยแพรผลงานมากกวา 10 แหง 

 6.2 การจัดงานแสดงและจำหนายสนิคาสหกรณไทยเนือ่งในวนัสหกรณแหงชาตปิระจำป 2565 โดยมีการจำหนายและ
แสดงสนิคาคณุภาพ ราคาถกูจากสหกรณทัว่ประเทศ ระหวางวนัที ่25-27 กมุภาพนัธ 2565 ณ สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ขอ 6. สงเสริมธุรกิจการคา อุตสาหกรรม หรือบริการของสหกรณ
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 6.3 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรวมกับสหกรณออมทรัพยครูเพชรบุรี จำกัด จัดตลาดนัดสหกรณ เสริมสราง
รายไดใหสมาชิก เพื่อการเช่ือมโยงเครือขายสินคาสหกรณ ใหสมาชิกมีโอกาสนำผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ
สรางอาชีพตางๆ มาจัดจำหนาย โดยมีสหกรณเปนศูนยกลางในการพบปะระหวางผูซือ้ผูขาย รวมถึงสหกรณยงัเห็นถงึความสำคัญ
ในการปลูกฝงวิธีการสหกรณ จึงไดจัด “ตลาดนัดสหกรณออมทรัพยครูเพชรบุรี จำกัด ครั้งที่ 2” ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ
ออมทรัพยครูเพชรบุรี จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 7.1 โครงการสหกรณไทยชวยเหลือผูประสบภัย COVID-19
ผลการดำเนินการ : สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และสันนิบาตสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมมอบอุปกรณ

ทางการแพทยและเครือ่งอปุโภคบรโิภคใหแกสาธารณสขุจงัหวดันครศรธีรรมราช เพือ่สนบัสนนุและอำนวยความสะดวกกบับุคลากร
ทางการแพทย ตลอดจนชวยเหลือผูปวยโควิด-19 ณ วัดสวนปาน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย ชุด PPE 
จำนวน 200 ชุด หนากาก N95 จำนวน 400 อัน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 50 อัน

 7.2 โครงการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยชวยเหลือสหกรณผูประสบภัยน้ำทวมจากอิทธิพลพายุโซนรอน
ผลการดำเนินการ : สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รวมกับสันนิบาตสหกรณจังหวัด และสหกรณจังหวัด ชวยเหลือ

สหกรณสมาชกิทีร่บัผลกระทบจากเหตุนำ้ทวมฉับพลันจากพายุโซนรอน เตี้ยนหมู พายุไลออนร็อค และพายุคมปาซุ รวมทัง้ส้ิน 
28 จังหวัด เปนเงิน 280,000 บาท ประกอบดวย กำแพงเพชร, ตาก, เพชรบูรณ, พิจิตร, พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, อางทอง, 
นครนายก, สิงหบุรี, สุพรรณบุรี, สระบุรี, นนทบุรี, ขอนแกน, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, มหาสารคาม, บุรีรัมย, ศรีสะเกษ, สุรินทร, 
อุบลราชธานี, รอยเอ็ด, ยโสธร, กาฬสินธุ, ตราด, ปราจีนบุรี, สระแกว, จันทบุรี, กาญจนบุรี

ขอ 7. สนับสนุนและชวยเหลือสหกรณ เพื่อแกไขอุปสรรคขอขัดของ
ที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ ซึ่งเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวม
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 7.3 งานชวยเหลือสหกรณทางกฎหมาย
 ผลการดำเนินการ : ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดท่ี 25 นำโดยนายปรเมศวร 
อนิทรชมุนมุ ประธานกรรมการดำเนนิการ ตระหนกัดีวาสหกรณยงัขาดแคลนบคุลากรและองคความรูทางกฎหมายและสนันบิาต
สหกรณแหงประเทศไทยควรมสีวนงานและบคุลากรเขามาชวยเหลอืสหกรณทางกฎหมายเปนการเฉพาะเพือ่รกัษาผลประโยชน
ของสหกรณ จึงมีมติเห็นชอบใหจัดต้ังสำนักงานท่ีปรึกษาและชวยเหลือสหกรณทางกฎหมายข้ึนและเร่ิมดำเนินการนับแตวันที่
26 กุมภาพันธ 2562 เปนตนมา โดยระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 ไดมีการชวยเหลือสหกรณแลวดังนี้
 1. ทนายความผูรับมอบอำนาจสหกรณออมทรัพยการไฟฟานครหลวง จำกัด ฟองคดีตอศาลปกครองกลางเพื่อขอใหการ
ไฟฟานครหลวงหักเงินไดรายเดือนของพนักงานซึ่งพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณเพื่อชำระหนี้แกสหกรณฯ 
 2. ทนายความสหกรณออมทรัพยการยางแหงประเทศไทย จำกัด ยื่นคำรองขอไกลเกล่ียกอนฟองคดี (คูกรณีทำสัญญา
ประนีประนอมยอมความและศาลมีคำพิพากษาตามยอม)
 3. ชวยเหลือสหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาติ จำกัด ดานการเตรียมคดีและการจัดทำคำเบิกความในคดีฟองสมาชิก
สหกรณฯ ฐานผิดสัญญากูยืมและค้ำประกัน
 4. ทนายความคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด ซึ่งถูกอดีตสมาชิกฟองตอศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 กรณีมีมติใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณฯ (ศาลยกฟองคดีอยูระหวางโจทกอุทธรณ
คำพิพากษา)
 5. ทนายความสหกรณการเกษตรเบญจลักษณ จำกดั ซึง่ถกูคูสญัญาฟองกรณผีดิสญัญาซือ้ขายกาชเพือ่ใชในโรงงานแปรรูป
ยางของสหกรณ พรอมเรียกคาเสียหายเปนเงินกวา 1 ลานบาท (คูความตกลงกันไดโดยสหกรณตกลงซื้อถังกาซ)  
 6. ทนายความสหกรณออมทรัพยพนักงานธนชาต จำกัด ซึ่งถูกสมาชิกจำนวน 19 คน ฟองเรียกเงินคาหุนสวนที่ขาด 
(ขาดเพราะสหกรณตั้งคาเผื่อหุนกูบริษัท การบินไทยฯ ในจำนวนท่ีสูง จนสหกรณขาดทุน และมูลคาหุนลดลง)  
 7. ชวยเหลือสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จำกัด จัดทำอุทธรณกรณีสมาชิกฟองเรียกดอกเบี้ยเงินกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะหสมาชิกและครอบครัวกรณียกเลิกกองทุนสวัสดิการ
 8.ทนายความสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลยัขอนแกน จำกัด กรณสีมาชกิฟองเรยีกคนืเงินกูยมืเพือ่การเคหะท่ีชำระแลว
พรอมดอกเบี้ย
 9.ทนายความสหกรณออมทรัพยการยางแหงประเทศไทย จำกัด ฟองเรียกเงินฝากคืนจากสหกรณออมทรัพยบริษัท
ไมอัดไทย จำกัด
 10. ทนายความสหกรณออมทรัพย รพช. จำกัด ซึ่งฟองเพิกถอนคำส่ังพนักงานตรวจแรงงานท่ีสั่งใหนำเงินคาครองชีพ
มารวมคำนวณเพ่ือจายเงินคาชดเชยเพราะถือเปนคาจาง และศาลพิพากษาใหเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกลาว
 11. ทนายความสหกรณออมทรัพยครูอุทัยธาน ีจำกัด กรณีสมาชิกจำนวน 33 คน รวม 33 คดี ฟองเรียกเอาเงินเฉลี่ยคืน 
(สมาชิกผิดนัดชำระหนี้) โดย 3 คดีแรก ศาลพิพากษายกฟองโจทก คดีอยูระหวางการอุทธรณ สวนอีก 30 คดี ยื่นคำใหการแลว 
และขอจำหนายชั่วคราว เพื่อรอฟงผลที่สุดของ 3 คดีแรก
 12. ทนายความผูรับมอบอำนาจชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จำกัด ฟองเพิกถอนประกาศกรมสงเสริมสหกรณ
เกี่ยวกับการรับรองรานคาของสหกรณที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับตัวชี้วัดการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
 13. ชวยเหลอืสหกรณออมทรพัยสำนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิจำกัด และสหกรณออมทรพัย
วชิรพยาบาล จำกัด  ในการพิจารณาแกไขระเบียบและขอบังคับ
 14. ชวยเหลือสหกรณการเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด ในการออกหนังสือบอกกลาวทวงถามสมาชิกท่ีคางชำระหนี้เงิน
กูยืมกวา 50 ราย
 15. เขารวมประชมุคณะกรรมการและประชมุใหญสหกรณออมทรพัยตำรวจพทัลงุ จำกดั เกีย่วกบัการตัง้คาเผือ่หนีส้งสยั
จะสูญ (สหกรณขอนำงบการเงินประจำป 2564 ไปปรับปรุงใหมตามขอเสนอแนะ และจะนำเสนอที่ประชุมใหญวิสามัญอีกครั้ง
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 16. ชวยเหลอืสหกรณออมทรพัยการยางแหงประเทศไทย จำกัด กรณีผูสอบบัญชีจะรับรองงบการเงินประจำป 2564 
แบบมเีงือ่นไขเพราะเห็นวาสหกรณตองตัง้คาเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูในหนีเ้งนิใหกูแกสหกรณออมทรพัยสโมสรรถไฟ จำกดั เตม็จำนวน 
โดยประสานกับกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ (สหกรณไมตองตั้งคาเผ่ือหนี้เงินใหกูดังกลาว และผูสอบบัญชี
รับรองงบการเงินแบบไมมีเงื่อนไข)
 17. เจรจาเพื่อแกไขปญหาหน้ีระหวางสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จำกัด กับ สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จำกัด 
ซึ่งปจจุบัน มีการลงนามบันทึกขอตกลงระหวางกันและทยอยชำระหนี้คืน
 18. ชวยเหลอืสหกรณออมทรพัย รพช. จำกดั จดัทำรางสญัญาจางพฒันาระบบโปรแกรมการจางเหมาบรกิาร และระเบยีบ
วาดวย เจาหนาที่และสวัสดิการตาง ๆ
 19. ชวยเหลือสหกรณเจาหนี้สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เกี่ยวกับการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหนี้เงินฝาก
ทีฝ่ากตอสหกรณเครดติยเูนีย่นคลองจัน่ จำกดั เน่ืองจากศาลลมละลายกลางยกเลกิคำสัง่ฟนฟกูจิการ โดยประสานงานกบัสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน จำกัด กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ (สหกรณเจาหน้ีเงินฝากยังคงสามารถต้ังคา
เผื่อหนี้เงินฝากสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑเดิมตอไปได)
 20. ชวยเหลือสหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จำกัด ยื่นคำรองตอศาลลมละลายกลางเพื่อขอรับชำระหนี้ในคดีลมละลาย 
(กรณมีไิดยืน่ตอเจาพนกังานพิทกัษทรัพยภายในเวลากำหนด) เชน การจัดทำคำเบิกความ การย่ืนพยานเอกสารตาง ๆ  เปนตน 
ศาลมีคำสั่งอนุญาตใหยื่นคำขอรับชำระหนี้ตอเจาพนักงานพิทักษภายในกำหนด 60 วัน นับแตวันที่ศาลมีคำสั่ง
 21. ชวยเหลอืสหกรณเครดิตยเูนีย่นคลองจัน่ จำกดั และสหกรณเจาหนี ้เพือ่ใหสหกรณเครดติยเูนีย่นไมถกูศาลสัง่ลมละลาย
และสามารถดำเนินกิจการตอไปได พรอมีสภาพคลอง
 22.การตอบขอหารือใหแกสหกรณตาง ๆ เชน สหกรณออมทรัพยครูลำพูน จำกัด เก่ียวกับการแกไขเพิ่มเติมระเบียบของ
สหกรณเพือ่ใหเจาหนาทีม่สีทิธไิดรบัเงนิคาชดเชยและเงินบำเหนจ็แยกตางหากจากกนั (ความเหน็ทีแ่ตกตางระหวางสหกรณและ
สำนักงานสหกรณยังหวัดเปนอันยุติ)
 23. ใหความรูความเขาใจโดยการบรรยายกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารงานสหกรณแกสหกรณทั่วประเทศมากกวา 
10 สหกรณ
 24. ใหคำปรึกษาทางกฎหมายใหแกสหกรณ เชน สหกรณการเกษตรนครปฐม จำกัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสระบุรี 
จำกัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขบุรีรัมย จำกัด สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิต จำกัด สหกรณการเกษตรคลองหลวง 
จำกดั สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเพชรบรุ ีจำกดั สหกรณออมทรพัยสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร จำกดั สหกรณออมทรพัย
สโมสรรถไฟ จำกัด สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุชมุพร จำกดั สหกรณออมทรพัยครเูสมาหนองคาย จำกดั สหกรณออมทรพัยครู
ขอนแกน จำกัด เปนตน

 8.1 รวมพิจารณาประเด็นขอสังเกตของหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับรางกฎกระทรวงการบริหารจัดการและ
การกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.... ตอคณะกรรมการกฤษฎีกา
 ผลการดำเนินการ : เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็น
ขอสงัเกตของหนวยงานทีเ่กีย่วของเกีย่วกบัรางกฎกระทรวงการบรหิารจดัการและการกำกบัดแูลทางการเงนิของสหกรณออมทรพัย
และสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ.... ตอคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยมีประธานฯ และคณะผูแทนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน
แหงประเทศไทย จำกดั เขารวมประชุมดวย สืบเนื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงขอสังเกตของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเก่ียวกับรางกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน พ.ศ.... สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงกำหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นขอสังเกตดังกลาว 

ขอ 8. เปนตัวแทนของสหกรณเพื่อรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงได
จากการสนับสนุนของรัฐองคการระหวางประเทศหรือภาคเอกชน
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โดยม ีนางสาวอัญชลติา กองอรรถ รองเลขาธกิารฯ ปฏบิตัริาชการแทนเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา เปนประธานทีป่ระชมุ 
ซึง่มผีูแทนหนวยงานจำนวน 9 หนวยงาน เขารวมชีแ้จง ไดแก สำนกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ สำนกังานเศรษฐกจิการคลัง 
กรมตรวจบญัชสีหกรณ กรมสงเสรมิสหกรณ ธนาคารแหงประเทศไทย สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ชมุนมุสหกรณเครดติยเูนีย่น
แหงประเทศไทย จำกดั ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จำกัด และ สถาบันวชิาการดานสหกรณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  
โดยที่ประชุมไดรวมกันชี้แจงและพิจารณาประเด็นขอสังเกต อาทิ เกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ซึ่งจะใชเกณฑเดียวกับสหกรณออมทรัพย ทั้งที่บริบทของสหกรณทั้ง 2 ประเภท มีความแตกตางกัน สันนิบาตสหกรณฯ และ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนฯ ยังไมอาจจะยอมรับได และขอใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนใชเกณฑเดียวกับสหกรณการเกษตร 
แตไมอาจหาขอยตุริวมกนัได สำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาจงึไดสงรางกฎกระทรวงดงักลาวคนืเพือ่ใหหนวยงานทีร่บัผิดชอบ 
จัดทำรางกฎกระทรวง รับฟงความคิดเห็น และหาขอยุติกับหนวยงานที่เก่ียวของกอน

 8.2 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยยื่นหนังสือและระดมความคิดเห็นเรื่อง “รางกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 มุมมอง
ของฅนสหกรณ จะไปตอหรือพอแคนี้?”
 ผลการดำเนินการ : ภายหลงัจากท่ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคนืรางกฎกระทรวงมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณแลว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมสงเสริมสหกรณไดนำเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง เมื่อวนัท่ี 
6 กรกฎาคม 2565 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยในฐานะองคกรกลางของขบวนการสหกรณไทยไดเลง็เหน็ความสำคญัและ
ผลกระทบของรางกฎกระทรวงการบรหิารจดัการและการกำกบัดแูลทางการเงนิของสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดติยเูนีย่น 
พ.ศ..... ที่มีผลตอการบริหารจัดการสหกรณ จงึกำหนดจดัเสวนาและระดมความคิดเหน็ เรือ่ง “รางกฎกระทรวงฯ ฉบบัที ่2 มมุมอง
ของฅนสหกรณ จะไปตอหรอืพอแคนี?้” ในวนัที ่11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศนูยการประชมุรชันแีจมจรสั สนันบิาต
สหกรณแหงประเทศไทย เพื่อวิพากษและรับฟงความคิดเห็นตลอดจนมุมมองของคนสหกรณเกีย่วกับรางกฎกระทรวง ฉบบัที ่2 
 ในการน้ี ผูอำนวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พรอมดวยกรรมการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ประธาน
ผูตรวจสอบกิจการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย และผูแทนขบวนการสหกรณ เขาพบผูแทนพรรคการเมือง ณ อาคารรัฐสภา 
พรอมยื่นหนังสือขอเชิญเขารวมเสวนาและระดมความเห็นเรื่อง “รางกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 2 มุมมองของฅนสหกรณ จะไปตอ
หรือพอแคนี้?” โดยไดยื่นหนังสือแก 
 1. นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ซึง่มอบหมายใหนายแพทยสกุจิ อถัโปกรณ เลขานกุาร
เปนผูรับมอบ  
 2. นายแพทยชลนาน ศรีแกว หัวหนาพรรคเพื่อไทย เปนผูรับมอบ 
 3. พรรคพลังประชารัฐ มอบหมายให นายนัทธี ถิ่นสาคู ส.ส.ภูเก็ต เปนผูรับมอบ 
  4. พรรคภูมิใจไทย มอบหมายใหนายเอกราช ชางเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปนผูรับมอบ 
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 5. พรรคกาวไกล มอบหมายให นายวรภพ วิริยะโรจน ส.ส.บัญชีรายชื่อเปนผูรับมอบ 
 6. พรรคประชาธิปตย มอบผานเลขานุการประธานรัฐสภา 
 สวนพรรคอืน่ๆ เชน พรรคเศรษฐกจิไทย พรรคไทยศรวีไิลย พรรคชาตไิทยพฒันา เปนตน ไดไปยืน่หนงัสอื ณ ทีท่ำการพรรค

 8.3 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยและชมุนมุสหกรณ รวมย่ืนหนงัสอืถงึนายกรฐัมนตรผีานเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
เพื่อขอใหชะลอการพิจารณารางกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
 ผลการดำเนนิการ : เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2565 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยและชุมนมุสหกรณออมทรพัยครไูทย 
จำกัด รวมยืน่หนังสอืถงึนายกรัฐมนตรผีานเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเพือ่ขอใหชะลอการพจิารณารางกฎกระทรวงการบรหิารจดัการ
และการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... สืบเนื่องมาจากที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดพจิารณาปรบัปรงุรางกฎกระทรวง ดงักลาว และเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการอีกครั้งหนึ่งภายหลงั
จากสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาสงเร่ืองกลับมายังหนวยงานที่รับผิดชอบ ประกอบกับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ไดรบัการรองขอจากสหกรณสมาชกิจำนวนมากใหเปนตวัแทนของสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดติยเูนีย่นในการเคล่ือนไหว
เพื่อใหมีการชะลอการพิจารณารางกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณออมทรัพยและ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ...... ทั้งนี้  เพื่อใหไดขอยุติรวมกันระหวางสวนราชการท่ีเกี่ยวของและขบวนการสหกรณเสียกอน 
เพราะขอกำหนดบางประการในรางกฎกระทรวงดงักลาวจะกอใหเกดิผลกระทบและความเสยีหายตอการดำเนนิงานของสหกรณ
ออมทรพัยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน อยางไมอาจยอมรับได เชน การดำรงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยกรณี
เงนิฝากชมุนมุสหกรณหรอืตัว๋สญัญาใชเงนิทีอ่อกโดยชมุนมุสหกรณ การไมนำคาหุนมาพจิารณากอนประมาณการคาเผือ่หนีเ้งนิกู
สงสยัจะสญู หลกัเกณฑและอตัราการตัง้คาเผือ่หนีเ้งนิกูสงสยัจะสญูของสหกรณเครดติยเูนีย่น การไมอนญุาตใหบคุคลในครอบครวั
สมาชิกเขาค้ำประกันหนี้เงินกูสามัญของสมาชิก และการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ เปนตน สันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย จึงจำเปนตองเปนตัวแทนสหกรณเพื่อเขาพบผูแทนภาคสวนตาง ๆ ทั้งรัฐบาลและฝายการเมือง ขอให
มกีารชะลอการพิจารณารางกฎกระทรวงการบริหารเพ่ือหาขอยตุริวมกนัระหวางการบริหารจดัการและการกำกับดแูลทางการเงิน
ของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเน่ียน พ.ศ....ในครั้งนี้ โดยมีตัวแทนของขบวนการสหกรณทั้งประเภทออมทรัพย
และเครดิตยูเนี่ยน ประกอบดวย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย 
จำกัด ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จำกัด สมาพันธสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหแหงประเทศไทย ชมรมสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ ชมรมสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการแหงประเทศไทย กวา 400 คนเขารวมประชุม
เพ่ือรับฟงความคดิเหน็รางกฎกระทรวง ดงักลาว โดยรวมสรปุไดวาสหกรณทกุภาคสวนทัว่ประเทศไมเหน็ดวยเนือ่งจากรางกฎกระทรวงฯ 
ไมสนับสนุนตอการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแตสงเสริมและสนับสนุนสถาบันการเงิน อีกท้ัง
ทำใหประชาชนขาดท่ีพึง่ทางการเงินทีเ่ปนแหลงเงนิทนุดอกเบ้ียตำ่อยางเชนสหกรณ อนัมสีมาชิกเปนเจาของแตกตางจากสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ ซึ่งนายทุนเปนเจาของกิจการ
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 8.4 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรวมหารือแนวทางแกไขหนี้ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 
 ผลการดำเนินการ : สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เขารวมประชุมพิจารณาแนวทางแกไขปญหาการดำเนินงาน
และการชำระหน้ีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน ทั้งนี้ มีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ประธานฯ สค.คลองจั่น ประธานฯ 
สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประธานฯ สอ.ตำรวจแหงชาติ ประธานฯ ชุมนุมสอ.ตำรวจแหงชาติ ประธานท่ีปรึกษา สอ.ครู
นครราขสีมา และสหกรณเจาหนี้ทุกสหกรณ จำนวนกวา 60 คน จาก 29 สหกรณ  ซึ่งมีแนวทางการแกไขปญหา คือ สหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด แปลงทรัพยสินเปนทุนโดยขายท่ีดิน พรอมอาคาร U Tower ให สอ.จุฬาฯ โดยกำหนดเง่ือนไข
ซื้อคืนภายใน 5-7 ปในราคาเดิม และ สอ.จุฬาฯ เปดโครงการพิเศษรับฝากเงินจากกลุมสหกรณเจาหน้ีในวงเงินไมต่ำกวา 
3,000 ลานบาทโดยไมถอนเงินฝากเปนเวลา 7 ป อัตราดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 2.0 ตอปโดยมีที่ดินและอาคาร U Tower 
ค้ำประกัน เพ่ือสนับสนุนเงินทุนเสริมสภาพคลองและแกไขปญหาการชำระหนี้ และเสนอตอภาครัฐเพื่อรวมกันสนับสนุนตาม
แนวทางดังกลาว ซึ่งที่ผานมา สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประสบปญหาขาดสภาพคลอง แตหากไดมีแนวทางแกไข
หน้ี และเกิดการฟนฟูกิจการอยางจริงจัง เชื่อมั่นวาจะสามารถแกไขปญหาการชำระหน้ีไดทั้งระบบอยางแนนอน นอกจากนี้ 
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ยังมีสินทรัพยกวา 5-6 พันลานบาท ซึ่งเมื่อมีการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมและไดรับ
การสนับสนุนจากภาครัฐก็เชื่อมั่นวาจะเกิดแนวทางที่ชัดเจนตอไป

 8.5 สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด หารือ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเพ่ือเสริมสภาพคลองแกสหกรณ
 ผลการดำเนินการ : ตามท่ีสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด และสหกรณเจาหนี้ 
ไดรวมกันหารือถงึแนวทางความเปนไปไดของการแกไขปญหาหน้ีของสหกรณเครดิตยเูนีย่นคลองจ่ัน จำกัด มาเปนระยะเวลาหน่ึง 
สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยจึงจัดประชุมขึน้อกีคร้ังหน่ึงเพ่ือหาบทสรุปเก่ียวกับโครงการพิเศษสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมสภาพคลอง
กิจการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ผูเขาประชุมประกอบดวย สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พรอมคณะและ
ผูเแทนจากสหกรณอืน่ๆ อาทิ สหกรณออมทรัพยครนูครราชสีมา จำกดั สหกรณออมทรัพยตำรวจแหงชาต ิจำกดั สหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำกัด 
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 9.1 การพัฒนาชุมนุมสหกรณใหมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ...
      ผลการดำเนินการ : นับแตปงบประมาณ 2564 เปนตนมา สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยในฐานะท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหทำหนาท่ีประธานและเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณใหมี
คณุสมบตัติามหลกัเกณฑและเงือ่นไขการเปนชมุนมุสหกรณระดบัประเทศ คณะอนกุรรมการดงักลาวยงัมรีองอธบิดกีรมสงเสรมิ
สหกรณ ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน คพช. และผูแทนจากกองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและ
กลุ มเกษตรกร ผู แทนจากกองพัฒนาสหกรณดานการเงินและรานคา กรมสงเสริมสหกรณ รวมเปนอนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการดวย
 คณะอนกุรรมการดังกลาวไดสงเสรมิ สนบัสนุน และตรวจสอบคณุสมบตักิารเปนชมุนมุสหกรณระดบัประเทศของสหกรณ
แตละประเภท มกีารนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหรบัรองชุมนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกดั 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณบริการ
เดนิรถแหงประเทศไทย จำกดั เปนชมุนุมสหกรณระดบัประเทศของสหกรณการเกษตร สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดติยเูนีย่น 
และสหกรณบริการ ตามลำดับ
 สวนชมุนมุสหกรณของสหกรณประมง สหกรณรานคา และสหกรณนคิม เหน็ควรใหปรบัปรงุขอบกพรองบางประการกอน 
แลวจึงนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติอนุโลมใหเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศตอไป
 สนันบิาตสหกรณฯ ไดพยายามสนับสนนุใหชุมนุมสหกรณประมงแหงประเทศไทย จำกัด แกไขขอบกพรองจนแลวเสรจ็ 
เชน สนับสนุนสถานที่สำนักงาน อุปกรณสำนักงาน และงบประมาณการจัดประชุมใหญ เปนตน จนในที่สุด ก็ไดรับการอนุโลม
ใหเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศของสหกรณประมง
 สำหรับชมุนมุรานสหกรณแหงประเทศไทย จำกัด เมื่อจัดประชุมใหญและรับรองงบการเงิน และจัดทำแผนฟนฟูตางๆ 
เสร็จเรียบรอยแลว สันนิบาตสหกรณฯ ไดนำเสนอตอคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณฯ และคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติจนไดรับการอนุโลมใหเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศของสหกรณรานคา

ขอ 9. รวมมือกับรัฐในการสงเสริมสหกรณเพื่อใหเกิดประโยชน
แกบรรดาสหกรณอยางแทจริง
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 9.2 เขารวมประชุมเพื่อใหความเห็นตอคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค เรื่องใหธุรกิจการกูยืมเงินเพื่อผูบริโภคของ
สถาบันการเงินเปนธุรกิจที่ควบคุมสัญญา ฯ
 ผลการดำเนนิงาน : เมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2564 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) เขารวมประชมุเพือ่ใหความเหน็
ตอคณะกรรมการคุมครองผูบรโิภค เรือ่งใหธรุกจิการกูยมืเงินเพ่ือผูบรโิภคของสถาบันการเงินเปนธรุกจิท่ีควบคุมสญัญาฯ รวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ผานระบบ Cisco WebEx Meeting ณ ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส 
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 10.1 ประชุมใหญสามัญประจำป 2564
 ผลการดำเนินการ : สันนิบาตสหกรณฯ ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เพื่อรายงานผล
การดำเนนิการสงเสรมิและพฒันาสหกรณ ภายใตอำนาจ บทบาท หนาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมาย และวตัถปุระสงค ตลอดจนรบัรองการเงนิ
ประจำป และเหน็ชอบแผนงานและงบประมาณในปตอไป ณ โรงแรมเซน็ทรา บาย เซ็นทารา ศนูยราชการและคอนเวนชนัเซน็เตอร 
แจงวัฒนะ เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร

 10.2 การจดัประชมุคณะกรรมการดำเนนิการสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทยชดุที ่25 และจดัประชมุคณะอนกุรรมการ 
5 สายงาน : ประกอบดวย อนกุรรมการบริหาร อนกุรรมการสงเสรมิสหกรณ อนกุรรมการวชิาการ อนกุรรมการพฒันาธรุกจิ และ
อนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร เปนประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การสงเสริมและพัฒนาสหกรณ 
การตดิตามผลการดำเนนิงานภายในสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย กำกับดแูลและตรวจสอบการเบกิจายงบประมาณ ตลอดจน
การแกไขปญหาอปุสรรคตางๆ

ขอ 10. ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมาย

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
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ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมสหกรณ

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ
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ประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริมสหกรณ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25
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 ประเทศไทย มีสหกรณทั้งหมด จำนวน 8,213 สหกรณ ตามรายงานจากระบบจดทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม
สหกรณ โดยแยกเปนสถานะดำเนินการและยังไมเร่ิมดำเนินการ (Active) เปนจำนวน 6,561 สหกรณ และสถานะ
เลิกสหกรณ (Non-Active) จำนวน 1,652 สหกรณ ตามตารางและกราฟแผนภูมิ

หมายเหตุ :  Active คือ สถานะยังไมเริ่มดําเนินการและดําเนินการ
 Non-Active คือ สถานะเลิกสหกรณ (อยูระหวางชําระบัญชี)

จํานวนสหกรณในประเทศไทย
(จํานวนสหกรณแยกประเภท ทั่วประเทศ ขอมูล ณ 30 กันยายน 2565)

ประเภทสหกรณ

สถานะสหกรณ
Active Non-Active

รวม(สถานะยังไมเริ่มดําเนินการและ
ดําเนินการ)

(สถานะเลิกสหกรณ)

สหกรณ ชุมนุมสหกรณ รวม สหกรณ ชุมนุมสหกรณ รวม สหกรณ ชุมนุมสหกรณ รวม
สหกรณภาคการเกษตร 3,301 90 3,391 1,130 31 1,161 4,431 121 4,552
สหกรณการเกษตร 3,150 87 3,237 1,090 31 1,121 4,240 87 4,358
สหกรณประมง 67 2 69 34 - 34 101 2 103
สหกรณนิคม 84 1 85 6 - 6 90 1 91
สหกรณนอกภาคการเกษตร 3,153 17 3,170 490 1 491 3,643 18 3,661
สหกรณออมทรัพย 1,410 9 1,419 79 - 79 1,489 9 1,498
สหกรณรานคา 118 1 119 91 1 92 209 2 211
สหกรณบริการ 1,041 4 1,045 278 - 278 1,319 4 1,323
สหกรณเครดิตยูเน่ียน 584 3 587 42 - 42 626 3 629

รวม 6,454 107 6,561 1,620 32 1,652 8,074 139 8,213

6,561 (83.41%)

1,323 (16.59%)

จํานวนสหกรณทั้งหมด 8,213 สหกรณ

Active
Non-Active
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สหกรณภาคการเกษตร สหกรณนอกภาคการเกษตร

3,391 3,170

1,161
491

จํานวนสหกรณภาคการเกษตรและจํานวนสหกรณนอกภาค
การเกษตร

Active Non-Active

สหกรณภาคการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม

3,237

69 85

1,121

34 6

จํานวนสหกรณภาคการเกษตร 3 ประเภท
Active Non-Active

สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ สหกรณเครดิตยูเน่ียน

1,417

126

1,063

581

68 65
205

29

จํานวนสหกรณนอกภาคการเกษตร 4 ประเภท
Active Non-Active
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สรุปรายรับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เปรียบเทียบ พ.ศ.2563-2565

ป 2565
ป 2564

ป 2563

80,388,650.87

67,446,478.28

79,984,876.49

รายรับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
เปรียบเทียบ พ.ศ.2563-2565

รายรับ (บาท)

รายรบั ป ี2565 ป ี2564 ป ี2563
1.เงินอดุหนนุจากภาครัฐ 5,000,000.00 1,507,773.89 5,000,000.00
2.เงนิคา่บำรงุ สสท. 61,926,495.73 54,924,659.64 61,160,476.32
3.เงนิดอกผลทนุกลางฯ 550,000.00 - 460,000.00
4.คา่ลงทะเบียนการฝกึอบรม 2,898,515.33 1,869,725.19 2,839,873.69
5.คา่บริการสือ่ประชาสมัพนัธ์ 212,149.51 193,457.93 103,504.68
6.คา่บริการหอ้งพัก 3,908,060.76 2,304,401.16 4,696,018.07
7.คา่บรกิารหอ้งประชุม 354,280.39 141,744.84 173,140.10
8.คา่บริการพื้นทีเ่ชา่ของศนูยก์ารประชมุฯ 2,015,783.38 1,732,684.87 1,791,776.90
9.จำหนา่ยผลติภัณฑโ์คออปส์ 1,152,920.34 762,778.39 1,347,003.44
10.เงนิสนบัสนนุจัดกิจกรรมต่างประเทศ - 14,976.00 99,596.48
11.เงนิบรจิาคสมทบสรา้งพพิิธภัณฑส์หกรณ ์   

-จำหนา่ยวตัถมุงคล/แสตมป์ 51,059.00 284,666.00 139,301.00

12.รายไดอ้ืน่ๆ 2,319,386.43 3,709,610.37 2,174,185.81
รวม 80,388,650.87 67,446,478.28 79,984,876.49
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สรุปรายงานและแผนภูมิแสดงผลการจัดเก็บคาบํารุง
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ยอนหลัง 5 ป จําแนกเปนรายเดือน-รายป (พ.ศ.2561-2565)

เดือน
จํานวนเงิน (บาท)

ป 2565 ป 2564 ป 2563 ป 2562 ป 2561
ตุลาคม 4,076,026.78 5,610,538.65 3,895,820.07 3,811,304.39 2,287,701.54

พฤศจิกายน 5,734,215.40   6,116,354.62 4,480,255.40 5,103,453.83 6,736,969.48
ธันวาคม 6,586,286.54 4,688,607.87 5,353,293.72 5,692,677.68 6,446,693.97
มกราคม 5,451,096.24 4,690,216.42 5,328,561.10 5,232,265.76 5,436,673.16
กุมภาพันธ 5,696,277.41 5,616,068.02 5,682,131.72 5,274,571.02 5,222,599.46
มีนาคม 8,464,759.81 8,275,491.66 7,233,187.83 7,539,328.47 7,882,486.85
เมษายน 3,509,114.21 2,808,576.17 2,603,260.60 3,518,057.35 3,070,396.49
พฤษภาคม 3,227,247.71 2,581,858.67 2,068,029.55 3,744,377.04 5,329,742.28
มิถุนายน 4,322,225.45 2,417,016.94 3,561,836.77 3,645,362.71 4,952,252.88
กรกฎาคม 4,334,829.62 2,024,411.40 3,743,047.07 3,855,589.36 3,201,215.18
สิงหาคม 5,048,830.10 5,568,007.18 8,488,393.62 6,182,015.83 4,118,332.70
กันยายน 5,475,586.46 4,566,900.83 8,722,658.87 6,496,298.48 4,939,228.42
รวม 61,926,495.73 54,964,048.43 61,160,476.32 60,095,301.92 59,624,292.41

2565 2564 2563 2562 2561

61,926,495.73

54,964,048.43

61,160,476.32
60,095,301.92 59,624,292.41

พ.ศ.

การจัดเก็บคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

จํานวนเงิน (บาท)
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สถิติคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่จัดเก็บได
(จําแนกตามประเภทสหกรณ)

ยอนหลัง 3 ป (พ.ศ.2563-2565)

ประเภทสหกรณ ป 2565 ป 2564 ป 2563
ชุมนุมสหกรณทุกประเภท 420,285.12 452,492.11 406,770.69
สหกรณการเกษตร 21,355,839.87 14,929,486.71 19,920,856.48
สหกรณออมทรัพย 29,680,624.97 30,214,275.62 30,328,731.44
สหกรณเครดิตยูเน่ียน 5,883,980.96 5,580,000.97 5,796,932.69
สหกรณรานคา 605,427.39 805,316.34 1,015,027.75
สหกรณบริการ 2,401,792.76 2,247,929.13 2,504,554.86
สหกรณนิคม 972,837.97 521,075.73 791,630.83
สหกรณประมง 605,706.69 183,471.52 209,235.76

420,285.12

21,355,839.87

29,680,624.97

5,883,980.96

605,427.39

2,401,792.76

972,837.97

605,706.69

452,492.11

14,929,486.71

30,214,275.62

5,580,000.97

805,316.34

2,247,929.13

521,075.73

183,471.52

406,770.69

19,920,856.48

30,328,731.44

5,796,932.69

1,015,027.75

2,504,554.86

791,630.83

209,235.76

ชุมนุมสหกรณทุกประเภท

สหกรณการเกษตร

สหกรณออมทรัพย

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน

สหกรณรานคา

สหกรณบริการ

สหกรณนิคม

สหกรณประมง

จํานวนเงิน (บาท)

สถิติคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยที่จัดเก็บได ยอนหลัง 3 ป 
(พ.ศ.2563-2565)

ป 2563 ป 2564 ป 2565

รวม 61,926,495.73 54,934,048.13 61,160,476.32
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สรุปรายจายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เปรียบเทียบ พ.ศ.2563-2565

รายจ่าย ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563
1. บุคลากร 29,357,284.54 29,469,531.17 30,105,162.04
2. งบดำเนินงาน 32,566,978.28 22,500,582.32 24,562,843.71
3. งบลงทุน - - 72,000.00
4. งบอุดหนุน 9,430,344.16 7,191,404.54 10,576,467.78
5. งบรายจ่ายอื่น 2,955,964.41 2,037,184.70 2,655,026.76
6. งบกลาง 54,166.20 - 182,193.03

รวมรายจ่าย 74,364,737.59 61,198,702.73 68,153,693.32
รายได้ สูงกว่ารายจ่าย 6,023,913.28 6,247,775.55 11,831,183.17

บุคลากร

งบดําเนินงาน

งบลงทุน

งบอุดหนุน

งบรายจายอ่ืน

งบกลาง

29,357,284.54 

32,566,978.28 

-

9,430,344.16 

2,955,964.41 

54,166.20 

29 357 284 54
29,469,531.17 

22,500,582.32 

-
-

7,191,404.54 

222,959595555,969696444.444141
2,037,184.70 

545454 1,16
-

30,105,162.04 

24,562,843.71 

-
72,000.00 

10,576,467.78 

2 030377 181844 7070
2,655,026.76 

-
182,193.03 

รายจาย (บาท)

รายจายสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เปรียบเทียบ พ.ศ.2563-2565

ป 2563 ป 2564 ป 2565



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย110

รายงานการตรวจสอบกิจการผูตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เรียน  ผูแทนสหกรณสมาชิกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2564 
ไดเลอืกตัง้นายจำเรญิ พรหมมาศ และนายอทุยั ศรเีทพ เปนคณะผูตรวจสอบกจิการของสนันิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 คณะผูตรวจสอบ
กจิการไดตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ตอทีป่ระชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนบิาตสหกรณ
แหงประเทศไทยเปนประจำทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป 2565 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจำป
โดยสรุปดังน้ี

 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
  1.1 เพือ่ตรวจสอบการบรหิารงานของสันนิบาตสหกรณฯ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 
และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญและมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการฯ 
  1.2 เพือ่ตรวจสอบความถกูตองสมบูรณของการจัดทำบัญชี การเงิน ทรัพยสิน หนี้สิน และเอกสารประกอบ
การรายงานทางบัญชีใหถูกตองตามหลักการบัญชี
  1.3 เพื่อสอบทานและประเมินผลการจัดการองคกรและการบริหารของฝายบริหาร และฝายจัดการ และ
ใหขอเสนอแนะเก่ียวกบัการดำเนินงานของสันนบิาตสหกรณฯ เพือ่โอกาสในการพัฒนาคุณภาพและการควบคุมภายใน
ใหรัดกุมยิ่งขึ้น
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน หนี้สินทั้งปวงของสันนิบาต
สหกรณเพื่อทราบฐานะและขอเท็จจริงของสันนิบาตสหกรณสหกรณฯท่ีเปนอยูจริง
  2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองตามอำนาจกระทำการตาง ๆ  ภายในกรอบวัตถปุระสงคของสันนบิาต
สหกรณฯ เพื่อประเมินผลและใหขอแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ผูอำนวยการ และเจาหนาที่ของสันนิบาต
สหกรณฯ ทั้งทางการบริหาร วิชาการและในทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
  2.3 ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจางและการแตงตั้งบุคคลและเจาหนาที่อื่น ๆ  ของสันนิบาตสหกรณฯ ทั้งระบบ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและหลักประกันพรอมเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
  2.4  ตรวจสอบการปฏิบตังิานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ  และการใชจายเงินตามงบประมาณรายจายประจำป 
ของสันนิบาตสหกรณฯ
  2.5 ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติและคำส่ังของสันนิบาตสหกรณฯ หรือกิจการอ่ืน ๆ  
ตามท่ีเห็นสมควร หรือเห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณฯ
  2.6  ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน หรือผูไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูอำนวยการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงและแกไขแผนงาน ระเบียบ 
มติ และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูอำนวยการ
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  2.7  ใหขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาหรือพฒันางานของสันนบิาตสหกรณฯ ใหมปีระสิทธภิาพตลอดจนเสนอ
ขอมูล ปญหาและการแกไขงานของสันนิบาตสหกรณฯ ตอคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูอำนวยการ
 3. ตรวจสอบการดำเนินงาน ดานการบริหาร การเงิน บัญชี ดังน้ี

 รายได
  - คาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ 61,926,495.73
  - คาใหบริการการศึกษาอบรม 2,892,515.33
  - ดอกเบี้ย   1,072,795.92
  - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,000,000.00
  - ดอกผลทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจำกัด 550,000.00
  - เงินบริจาค        50,000.00
  - รายไดจากการชำระบัญชีสหกรณ      850,668.50
  - เงินสนับสนุนจากหนวยงานอื่น   1,000,000.00
  - รายไดอื่น      468,967.05
  - รายไดสูงกวาคาใชจายศูนยการประชุมรัชนีฯ  (5,422,406.33)
  - รายไดสูงกวาคาใชจายใหเชาวัตถุมงคล        30,419.20
  - รายไดสูงกวาคาใชจายจำหนายแสตมป                3.00
  - รายไดสูงกวาคาใชจายโคออปมารท     (36,883,.83)
    รวมรายได 67,388,574.57 

 คาใชจาย
  - คาใชจายในการบริหารงาน 39,015,575.65
  - คาใชจายในการดำเนินโครงการ 17,549,520.73
  - คาสมทบทุนจัดตั้งวิทยาลัยพิทยาลงกรณ   3,099,435.16
  - คาใชจายภาษีปาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง      866,097.53
  - คาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร      834,032.22
    รวมคาใชจาย  61,364,661.29
    รายไดสูงกวาคาใชจาย         6,023,913.28

 ผลการตรวจสอบ
  1. การจัดทำงบการเงินเปนไปตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ
  2. รายไดเงินคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ จากสหกรณสมาชิกที่เกิดข้ึนระหวางปเปนไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
  3. คาใชจาย ดานการบริหารงานเปนไปตามแผนและระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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 4. รายงานผลการปฏิบัติงานดานวิชาการของสันนิบาตสหกรณฯ 

ลำดับ วิธีการฝกอบรม (ภาคเกษตร) จำนวนคร้ัง จำนวนสหกรณ 
ที่เขาอบรม จำนวนคน 

1 การฝกอบรมออนไซต  19 707 1,190 
 รวม 19 707 1,190 

 

ลำดับ วิธีการฝกอบรม (นอกภาคเกษตร) จำนวนคร้ัง จำนวนสหกรณ 
ที่เขาอบรม จำนวนคน 

1 การฝกอบรมออนไลน (เก็บคาลงทะเบียน) 11 426 864 
 รวม 11 426 864 

 

ลำดับ วิธีการฝกอบรม (ทุกประเภท) จำนวนคร้ัง จำนวนสหกรณ 
ที่เขาอบรม จำนวนคน 

1 การฝกอบรมออนไลน (ฟรี) 4 - 298 
2 การฝกอบรมออนไซต (ฟรี) 8 - 491 
3 สัมมนา/เสวนา ออนไซต 2 - 358 
4 สัมมนา/ฝกอบรม ออนไลน + ออนไซต 9 - 1,040 
 รวม 23 1,388 2,187 

รวมฝกอบรมภาคเกษตร นอกภาคเกษตร และทุกประเภท 53 2,521 4,241 

 การฝกอบรม สัมมนา การเสวนา ประจำปงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
โดยฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ ไดดำเนินการเพ่ือสงเสริมและพัฒนาบุคลากรสหกรณ ทั้งภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตร ภายใตวัตถุประสงคที่ระบุไวในมาตรา 108 (2) (3) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม 2553 และ 2563)

 ผลการตรวจสอบ
 1. การจัดฝกอบรม สัมมนา เปนไปตามโครงการ แผนงานและงบประมาณประจำป 2565
 2. ผูเขารวมโครงการฝกอบรม สัมมนา จากเปาหมาย 2,760 คน สันนิบาตสหกรณฯ จัดฝกอบรมได 4,241 คน 
สูงกวาเปาหมายคิดเปนรอยละ 53.66
 3. งบประมาณรายรับ-รายจายในการจัดฝกอบรมสัมมนา
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รายการ สันนิบาตสหกรณ คาลงทะเบียน ดอกผลทุนกลาง เงินอุดหนุน รวม งบประมาณป 2565 
งบประมาณ 2,917,400.00 2,476,000.00 550,000.00 4,000,000.00 9,943,400.00 
รับจริง 2,917,400.00 3,159,100.00 550,000.00 4,000,000.00 10,626,500.00 
คาใชจาย 497,188.38 1,814,476.00 550,000.00 4,000,000.00 6,861,664.38 

คงเหลือ 3,764,835.62 

 5. ตรวจสอบการปฏบิตังิานฝายสหกรณสมัพนัธ ดานการสงเสรมิจดัต้ังสันนิบาตสหกรณจงัหวดั และสมัมนา
  ปบัญชี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2564 มีสันนิบาตสหกรณจังหวัด 66 จังหวัด
  ปบญัช ีพ.ศ. 2565 มสีนันบิาตสหกรณจงัหวดัไดรบัการสงเสริมจดัตัง้ 7 จงัหวดั คอื จงัหวดันครพนม มกุดาหาร 
พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย รอยเอ็ด ปทุมธานี และระนอง
  ดำเนนิการโอนเงนิอดุหนนุกจิกรรมประชมุคณะกรรมการสนันบิาตสหกรณจงัหวดั (สสจ) จงัหวดัละ 20,000 บาท
ตอป และการประชุมใหญสามัญประจำป จังหวัดละ 10,000 บาท ตอป ตามระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2564
  ผลการดำเนินงานในปบญัชี 2565 ของสนันบิาตสหกรณจงัหวดั จดัโครงการฝกอบรม สมัมนา จำนวน 14 หลกัสตูร 
รวม 40 จงัหวดั มสีหกรณเขารวมโครงการ 1,864 สหกรณ บคุลากรของสหกรณเขาฝกอบรม / สมัมนา จำนวน 5,870 คน
การประชุมใหญสามญัประจำปสนันบิาตสหกรณจงัหวดั จำนวน 29 จงัหวดั ประชมุคณะกรรมการสันนบิาตสหกรณจงัหวดั 
จำนวน 35 จังหวัด
  การสงเสริมจัดตั้งและฝกอบรมของสันนิบาตสหกรณจังหวัดมีคาใชจาย รวม 5,508,741.08 บาท ทั้งนี้ไดรวม
กับคาใชจายเปนเงินสะสมสันนิบาตสหกรณจังหวัด 3,791,164.55 บาทไวดวย
  งานสหกรณสมัพนัธและรกัษาผลประโยชนขบวนการสหกรณ ดานงานเฉลิมฉลองเนือ่งในวนัสหกรณแหงชาติ 
สันนบิาตสหกรณฯ ไดใหเงนิสนบัสนนุการจดังานโดยใหสนันบิาตสหกรณจงัหวดั ๆ  ละ 10,000.00 บาท รวม 61 จงัหวดั 
และสหกรณจังหวัด 8 จังหวัด รวม 69 จังหวัด เปนเงิน 690,000.00 บาท และรวมกับที่จัดงาน ที่สำนักงานสันนิบาต
สหกรณฯ จำนวน 399,397,.85 บาท รวมเปนคาใชจายทั้งส้ินจำนวน 1,089,397.85 บาท
  ผลการตรวจสอบการจายเงินเปนไปตามแผนงานและระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 6. ตรวจสอบรายได – คาใชจายศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส
  รายไดรวม  6,367,229.00 บาท
  รายได   - คาเชาหองพัก  3,908,060.76 บาท
      - คาบริการที่จอดรถ  1,153,126.88 บาท
      - คาเชาพื้นที่  795,952.50 บาท
      - คาเชาหองประชุม     354,280.39 บาท
      - รายไดอื่นๆ  155,808.47 บาท
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  คาใชจายรวม  11,789,635,33 บาท
  คาใชจาย   - เงินเดือนและคาจาง  4,479,260.01 บาท
      - คาไฟฟา  1,818,145,.78 บาท
      - คาเสื่อมราคา  1,377,334.92 บาท
      - คาซอมแซม  929,184.41 บาท
      - คารักษาความปลอดภัย     771,028.08 บาท
      - คาอาหารหองพัก  675,738.65 บาท
      - คาสวัสดิการ  472,963.55 บาท
      - คาใชจายอื่นๆ  1,265,979.93 บาท
  สรุปผลการดำเนินงานศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส คาใชจายมากวารายได  5,422,406.33 บาท

 ผลการตรวจสอบ
 1. รายได - คาใชจายบันทึกรายการถูกตองครบถวน
 2. คาใชจายเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
 3. คาใชจายมากกวารายได 

 ขอเสนอแนะของคณะผูตรวจสอบกิจการ
 (1) การปฏิบัติการ ฝายการเงินควรจัดทำแผนกลยุทธในการติดตามเงินคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ คางชำระ 
ซึ่งเปนรายไดหลักขององคกร และเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ 
 (2) ควรจัดทำแผนเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จะตองจัดทำแผนดานพัฒนาบุคลากรของสหกรณ
ซึ่งมีอยูประมาณ 12 คน โดยของบประมาณ 20 ลานบาท
 (3) ควรพิจารณาเรื่องการใหความชวยเหลือสหกรณที่อาจถูกสั่งเลิกสหกรณเปนกรณีพิเศษ
 (4) ควรเพ่ิมเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณจังหวัดมากกวารอยละ10

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอุทัย  ศรีเทพ)
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ

(นายจำเริญ  พรหมมาศ)
ผูตรวจสอบกิจการและเลขานุการ
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รายงานผูสอบบัญชี



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย116



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 117



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย118



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 119



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย120



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 121



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย122



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 123



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย124



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 125



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย126



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 127



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย128



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 129



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย130



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 131



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย132



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 133



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย134



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 135



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย136



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 137



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย138



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 139



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย140



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 141



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย142



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 143



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย144



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 145



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย146

สรุปผลการขับเคลื่อนการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัด
พ.ศ. 2565

ป 2565 ใชงบประมาณ 3,839,672.85 บาท 

ที่ กิจกรรม จํานวน 
(สหกรณ) 

จํานวน 
(คน) จังหวัดที่จัดโครงการอบรม /สัมมนา 

  เงินอุดหนุน 52 - - 
  โครงการ/หลักสูตร 14 หลักสูตร 1,926 7,815 - 
1 หลักสูตร กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 38 80 ชลบุรี 
2 หลักสูตร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสหกรณ  

511 2,833 นาน  พัทลงุ  เชียงใหม  ปราจีนบุร ี ลพบุรี  นราธิวาส  อุตรดิตถ  
นครศรีธรรมราช  อุบลราชธานี 

3 หลักสูตร กฎหมายสินเชือ่และกฎหมายติดตามหน้ีที่ผูบริหาร
ควรรู  300 529 เชียงราย  เลย  หนองบัวลําภ ู ขอนแกน  บุรีรัมย 

4 หลักสูตร การบริหารจัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพภายใต
กฎหมายสหกรณ  70 180 ชัยภูมิ 

5 หลักสูตร การบริหารสหกรณภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ
ฉบับใหม กฎกระทรวงและการแกไขขอบังคับ  104 119 สุราษฎรธานี  อางทอง 

6 หลักสูตร การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการสือ่สารอยางสรางสรรค  40 60 เชียงใหม 
7 หลักสูตร การปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณและ

แกไขปญหาหน้ีสิน  113 272 สระแกว  ภูเก็ต  ขอนแกน 

8 หลักสูตร การเงินการบัญช ี 36 80 พิษณุโลก 
9 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพกรรมการสหกรณ  59 70 ชุมพร 
10 หลักสูตร การฟองรองคดีและประนอมหนี้อยางมีชั้นเชิง  

(ตามกฎกระทรวงฉบับใหม) 48 105 จันทบุรี 

11 หลักสูตร ผูตรวจสอบกิจการพื้นฐานฯ 419 923 เชียงราย  เพชรบุรี  สมุทรสาคร  เพชรบูรณ  สงขลา  กาฬสินธุ  
ลําปาง  นครราชสีมา  ตรัง  ศรีสะเกษ  สตูล  ฉะเชิงเทรา 

12 หลักสูตร สาระสําคัญกฎหมายสหกรณ กฎหมายแรงงาน  45 90 สมุทรปราการ 
13 หลักสูตร เสริมสรางความเขาใจเพื่อพัฒนาศักยภาพใหสมาชิก

สหกรณ  80 79 ราชบุรี 

14 หลักสูตร ""บริหาร สุจริต โปรงใส หางไกล ป.ป.ช." 1 450 นครราชสีมา 
  

ประชุมใหญสามัญฯ 29 1,450 

เชียงราย  เชียงใหม นาน  แพร  ลําปาง พิษณุโลก  
เพชรบูรณ นครสวรรค กาฬสินธุ ขอนแกน บุรีรัมย เลย 
หนองบัวลําภู อุดรธานี  สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สระบุรี 
ชลบุรี ตราด สระแกว ราชบุรี กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช 
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ชัยภูมิ 

  

ประชุมคณะกรรมการทั้งปฯ 33 495 

เชียงราย เชียงใหม นาน ลําปาง เพชรบูรณ นครสวรรค  
อุตรดิตถ กาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม บุรีรัมย มหาสารคาม 
มุกดาหาร สุรินทร หนองคาย นครนายก สมุทรสาคร ลพบุรี 
สมุทรปราการ สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี สระแกว เพชรบุรี ราชบุรี กระบ่ี ชุมพร พังงา พัทลงุ ยะลา 
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2564 (65 จังหวัด)
2565 (73 จังหวัด)

2564 (66 จังหวัด)

2565 (73 จังหวัด)

จํานวนการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัด
2564 (65 จังหวัด) 2565 (73 จังหวัด)

2564 (1,710 คน)

2565 (7,815 คน)

1,710 คน

7,815 คน 

จํานวนผูผานการอบรมของสันนิบาตสหกรณจังหวดัป 2564-2565

จํานวนผูผานการฝกอบรมสันนิบาตสหกรณจังหวดั

2564 (1,908,044 บาท)

2565 (3,839,672.85 บาท)

1,908,044 บาท
3,839,672.85 บาท

งบประมาณเงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณจังหวัด (บาท)

2564 (1,908,044 บาท) 2565 (3,839,672.85 บาท)
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1 เพชรบุรี นายอรุณ  คนหลัก สันนิบาตสหกรณจังหวัดเพชรบุรี
    เลขที่ 123 ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
    มือถือ 084-979-3555

2 นาน นายชมพล พรมกามินทร สันนิบาตสหกรณจังหวัดนาน
    ชุมนุมสหกรณจังหวัดนาน จำกัด
    26/1 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองนาน จ.นาน 55000
    โทรศัพท 054-710-748 มือถือ 081-765-9716
    ผูประสานงาน นายสรัญยศ ทองคำ (เลขาฯ) 088-547-9497

3 ชลบุรี นายณฐกร แกวดี สันนิบาตสหกรณจังหวัดชลบุรี
    200/10 ม. 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
    โทรศัพท/โทรสาร 038 455590 มือถือ 089-815-0842
    ผูประสานงาน คุณรุงธิวา วัฒนชัย 083-707-6103

4 ลำปาง นายประดิษฐ จันทรแสนตอ สันนิบาตสหกรณจังหวัดลำปาง
    สำนักงานสหกรณจังหวัดลำปาง
    ถ.วชิราวุธดำเนิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
    มือถือ 081-961-6478

5 เชียงราย ดร.อนวัช อุนกอง สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จำกัด
    เลขที่ 402 ม.3 ต.บานดู อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
    โทรศัพท 053-702-555, 053-702-999 มือถือ 086-116-3944
    โทรสาร 053-175855, 053-175-556 ตอ 104

6 กำแพงเพชร นายสมพล ตันติสันติสม สันนิบาตสหกรณจังหวัดกำแพงเพชร
    สหกรณออมทรัพยครูกำแพงเพชร จำกัด
    เลขที่ 251 ถ.เทศา 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
    มือถือ 094-4011-949, 089-708-9373 โทรศัพท 055-711-115

7 เพชรบูรณ นางสาวธัญรัศมิ์ ตะโส สันนิบาตสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ 
    สหกรณการเกษตรบึงสามพัน จำกัด
    เลขที่ 260 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ 67160
    โทรศัพท 077-222134-6 มือถือ 099-424-2596 โทรสาร 077-283-156

8 สุราษฎรธานี นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ สันนิบาตสหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี
    สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด
    7/37 ถ.ราษฎรบำรุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
    โทรศัพท 077-222134-6 มือถือ 095-428-8629 โทรสาร 077-283-156

9 แมฮองสอน นายสมพงษ ณะรงคชัย สันนิบาตสหกรณจังหวัดแมฮองสอน
    สหกรณออมทรัพยครูแมฮองสอน จำกัด
    25 ม.1 ถ.อุดมชาวนิเทศ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
    มือถือ 062-6040687 โทรศัพท 053-611-479 โทรสาร 053-611-479

10 ปตตานี นายวรพจน สะรอนี สันนิบาตสหกรณจังหวัดปตตานี
    สหกรณอิสลามปตตานี จำกัด
    72 ม.7 ถ.ยะรัง ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
    มือถือ 081-698-1338 โทรศัพท/โทรสาร 073-348-541

ลำดับที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ช่ือ - สกุล สหกรณตนสังกัด

ทําเนียบรายช่ือประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัด



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 149

ลำดับที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ชื่อ - สกุล สหกรณตนสังกัด

11 นครราชสีมา นายทอง วิริยะจารุ สันนิบาตสหกรณจังหวัดนครราชสีมา
    เลขที ่669 ถ.ราชสมีา - ปกธงชยั หมูที ่5 ต.ปรใุหญ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000
    มือถือ 081-265-3858 โทรศัพท 044-255-226 โทรสาร 044-252-045

12 สมุทรปราการ นายธนู โพธิ์ทอง สันนิบาตสหกรณจังหวัดสมุทรปราการ
    เลขที่ 977 หมู 4 ตำบลปูใหม  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
    มือถือ 081-8062360

13 นครศรีธรรมราช นายสุรินทร ขวัญทอง สันนิบาตสหกรณจังหวัดนครศรีธรรมราช
    103 หมู 11 ต.ทาเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
    โทรศัพท 075-446-352, 075-324-470 ตอ 113 มือถือ 081-956-4425
    โทรสาร 075-324-470 ตอ 108, 109

14 ตาก นายณรงค ชัยแกว สันนิบาตสหกรณจังหวัดตาก
    สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จำกัด
    8/8 ถ.เทศบาล 7 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 
    มือถือ 081-887-2105

15 พะเยา นายปรีชา ยะตา สันนิบาตสหกรณจังหวัดพะเยา
    สหกรณการเกษตรเมืองพะเยา จำกัด
    1/5 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 
    มือถือ 099-745-7599

16 แพร นายเชษฐา สยนานนท สันนิบาตสหกรณจังหวัดแพร
    สหกรณออมทรัพยครูแพร จำกัด
    313 หมู 7 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร 54000
    โทร 054-524-444, 054-511-777 มือถือ 081-706-7838
    โทรสาร 054-522-772

17 ราชบุรี ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ สันนิบาตสหกรณจังหวัดราชบุรี
    สหกรณออมทรัพยครูราชบุรี จำกัด
    109 หมู 5 ต.โคกหมอ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
    มือถือ 086-167-1169

18 ตรัง นายอุทัย ศรีเทพ สันนิบาตสหกรณจังหวัดตรัง
    สหกรณออมทรัพยครูตรัง จำกัด
    เลขที่ 111 ซอย 5 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
    มือถือ 081-787-3308

19 กาญจนบุรี พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ สันนิบาตสหกรณจังหวัดกาญจนบุรี
    1/98 หมูบานพฤกษากาญ 3 ม.5 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
    มือถือ 065-654-4789

20 ยะลา นายวัลลภ คลังจันทร สันนิบาตสหกรณจังหวัดยะลา
    สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
    375 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
    มือถือ 084-632-4600 โทรศัพท 037-212-509 
    โทรสาร 073-244-489

21 อางทอง นายบรรจบ เฉลยมรรค สันนิบาตสหกรณจังหวัดอางทอง
    สหกรณออมทรัพยครูอางทอง จำกัด
    99 ถ.โพธิ์พระยา-ทาเรือ ต.บานอิฐ อ.เมือง จ.อางทอง 14000
    มอืถอื 081-256-9038 โทร 035-611-023, 035-614754
    โทรสาร 035-612-040
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22 ชัยนาท นางสาวกำไร เขียวฉาย สันนิบาตสหกรณจังหวัดชัยนาท
    สหกรณการเกษตรทุงวัดสิงห จำกัด
    เลขที่ 79 หมู 9 ต.มะขามเฒา อ.วัดสิงห จ.ชัยนาท 17120
    มือถือ 063–954-9555

23 ชัยภูมิ นายสุธี บุญถือ สันนิบาตสหกรณจังหวัดชัยภูมิ
    สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด
    เลขที่ 72/27-28 ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
    โทรศัพท/โทรสาร 044-830-882 มือถือ 085-419-9291, 091–015-6978

24 เลย ดร.ณสวง กอนวิมล สันนิบาตสหกรณจังหวัดเลย
    เลขที่ 510 ม.9 ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
    มือถือ 095-661-8787
    ผูประสานงาน นางยุพิน ศิริหลา มือถือ 085-744-3485

25 สุรินทร ดร.สำเริง บุญโต  สันนิบาตสหกรณจังหวัดสุรินทร
    สหกรณออมทรัพยคุรุสัมพันธจังหวัดสุรินทร จำกัด
    เลขที่ 2/2 ซ.ศรีสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร  33000 
    โทรศัพท 044-530-901, 044-530-091 มือถือ 081-470-9416 
    โทรสาร 044-520-103

26 ลำพูน นายสมคิด ปญญาแกว สันนิบาตสหกรณจังหวัดลำพูน
    สหกรณออมทรัพยครูลำพูน จำกัด
    เลขที่ 103/1 ถ.พระคงษี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
    โทรศัพท 053-511-652-3 ,053-510-442 มือถือ 081-672-4690
    โทรสาร 053-510-442 ตอ 26

27 สงขลา นายชรินทร  แพทยนันทเวช สันนิบาตสหกรณจังหวัดสงขลา
    นางภัสสร เกรียงถาวร (สสท) สหกรณเครดิตยูเนี่ยนบานโคกมวง จำกัด 99  

    ม.1 ต.คลองหอยโขง อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 90230 
    มือถือ 089-198-8910

28 กาฬสินธุ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ สันนิบาตสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ
    เลขที่ 84/88 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000
    มือถือ 081-380-2848
    ผูประสานงาน นายวิจารณ โพธิแทน มือถือ 081–059-4017

29 พิษณุโลก ดร.ประภาส งามสงวน สันนิบาตสหกรณจังหวัดพิษณุโลก
    สหกรณวัดจันทร จำกัด
    890/16 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
    มือถือ 081-474-4572
    ผูประสานงาน คุณกันยา มือถือ 086-937-4904

30 สตูล นายสฐากูร มหาจิตร สันนิบาตสหกรณจังหวัดสตูล
    สหกรณการเกษตรละงู จำกัด 
    เลขที่ 132 หมู 7 กำแพง ละงู สตูล
    โทรศัพท 074-701-610 มือถือ 062-229-7829

31 นครนายก นายวัลดี วรรณราช สันนิบาตสหกรณจังหวัดนครนายก
    สหกรณการเกษตรเมืองนครนายก จำกัด
    1-345/15 ถ.สันคูเมือง ต.บานใหญ อ.เมือง จ.นครนายก 26000 
    โทรศัพท 037-311317 มือถือ 081-836-6635

ลำดับที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ช่ือ - สกุล สหกรณตนสังกัด
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ลำดับที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ชื่อ - สกุล สหกรณตนสังกัด

32 เชียงใหม นางสุพัตรา ศรีเทพ สันนิบาตสหกรณจังหวัดเชียงใหม
    ชุมนุมสหกรณการเกษตรเชียงใหม จำกัด
    เลขที ่140/2 หมู 11 ถ.เชยีงใหม-พราว ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.เชยีงใหม 50290
    มือถือ 081-568-3271

33 ชุมพร นายสุรินทร ทองนอย สันนิบาตสหกรณจังหวัดชุมพร
    269/15 หมูที่ 5 ต.นาทุง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 
    มือถือ 081-956-1676 โทรศัพท/โทรสาร 077-970-499
    ผูประสานงาน : นางวีรวรรณ 095-423-3969

34 สุพรรณบุรี นายประสาร เพชรมอญ สันนิบาตสหกรณจังหวัดสุพรรณบุรี
    สหกรณการเกษตรศรีประจันต จำกัด
    เลขที่ 371 ม.2 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ศรีประจันต 
    อ.ศรีประจันต จ.สุพรรณบุรี 72140 
    มอืถือ 063-216-5621 โทรศัพท 035-523-870 โทรสาร 035-522-472

35 พัทลุง นายสุรินทร นวนกุล สันนิบาตสหกรณจังหวัดพัทลุง
    เลขที่ 13 ถ.ธรรมจักร ต.คูหาสวรรค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
    โทรศัพท 074-614-211 มือถือ 081-963-0586 โทรสาร 074-614-253

36 อุบลราชธานี นายธวัชชัย จันดี สันนิบาตสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี
    นางวันเพ็ญ ดวงมาลา 
    สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงคอุบลราชธานี จำกัด 
    122 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี 34000 
    มือถือ 081-360-1508

37 บึงกาฬ นายเจตน เกตุจำนงค สันนิบาตสหกรณจังหวัดบึงกาฬ
    เลขที่ 317 ถ.ประกอบบูรณะ ต.วิศิษฐ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
    มือถือ 090-352-6795

38 ศรีสะเกษ นายจรัสแสง บรรใดทอง สันนิบาตสหกรณจังหวัดศรีสะเกษ
    สหกรณการเกษตรเบญจลักษ จำกัด
    เลขที่ 12/1 หมู 7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ จ.ศรีสะเกษ 33110
    โทรศัพท 045-605-159 มือถือ 091-831-2352

39 ประจวบคีรีขันธ นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ สันนิบาตสหกรณจังหวัดประจวบคีรีขันธ
    เลขที่ 73 ถ.สุขใจ ต.ประจวบคีรีขันธ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 77000 
    โทรศัพท/โทรสาร 032-611344 มือถือ 095-246-2951

40 พิจิตร นายมงคล เท่ียงอยู สันนิบาตสหกรณจังหวัดพิจิตร
    สหกรณการเกษตรเมืองพิจิตร
    เลขที่ 27/15 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 
    มือถือ 089-702-6722

41 พังงา นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร สันนิบาตสหกรณจังหวัดพังงา
    สหกรณออมทรัพยครูพังงา จำกัด
    อาคารเลขที ่73 ถนนเทศบาลบำรุง หมูที ่3 ต.ถำ้นำ้ผดุ อ.เมอืง จ.พงังา 82000   

    มือถือ 081-891-3169

42 นครสวรรค นายสุรพล กมุทชาติ สันนิบาตสหกรณจังหวัดนครสวรรค
    นางปราณีย คลายปาน 
    41/1 ม.2 ต.ยานมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค 60130
    โทร. 090-690-4292 มือถือ 086-440-7515
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43 สิงหบุรี นายวันชัย แสงดาว สันนิบาตสหกรณจังหวัดสิงหบุรี
    รานสหกรณสิงหบุรี จำกัด
    เลขที ่602/10-14 ถ.นายจนัหนวดเขีย้ว ต.บางพทุรา อ.เมอืง จ.สงิหบรุ ี16000
    โทรศัพท 036-511-096 มือถือ 081-852-0403 โทรสาร 036-524-061

44 อุทัยธานี นายสมชัย อำภา สันนิบาตสหกรณจังหวัดอุทัยธานี
    สหกรณออมทรัพยครูอุทัยธานี จำกัด
    เลขที่ 723 ถ.ศรีเมือง ต.อุทัยใหม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
    โทรศัพท 056-511-585 มือถือ 086-098-1619 โทรสาร 056-514-856

45 บุรีรัมย นายสนอง กาญจนการุณ สันนิบาตสหกรณจังหวัดบุรีรัมย
    สหกรณออมทรัพยครูบุรีรัมย จำกัด
    เลขที่ 36/100 ถ.อินจันทรณรงค ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย 31000
    มือถือ 081-725-3987

46 กระบี่ นายสมศักดิ์ ทุงคาใน สันนิบาตสหกรณจังหวัดกระบี่
    สำนักงานสหกรณจังหวัดกระบี่
    61 ถ.ศรีตรัง อ.เมือง จ.กระบี่  81000
    โทรศัพท 075-663-580 มือถือ 087-896-5194   โทรสาร 075-663-583

47 ภูเก็ต นายพงษศักดิ์ วิสุทธิ์ สันนิบาตสหกรณจังหวัดภูเก็ต
    สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต จำกัด
    เลขที่ 6/4 ถ.รัษฎานุสรณ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
    มือถือ 081-892-6950

48 อำนาจเจริญ นายไมตรี แกวมงคล สันนิบาตสหกรณจังหวัดอำนาจเจริญ 
    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอำนาจเจริญ จำกัด
    เลขที่ 366 หมูที่ 2 ต.โนนหนามแทง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
    มือถือ 082-844-0343

49 มหาสารคาม นายปราการ จรัญสุรสกล สันนิบาตสหกรณจังหวัดมหาสารคาม
    สหกรณออมทรัพยครูมหาสารคาม จำกัด
    เลขที่ 1102/6 ถ.สมถวิลราษฎร อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 
    มอืถอื 081-380-2785 โทรศัพท/โทรสาร 043-711-557, 722 731, 740 172

50 นราธิวาส ร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง สันนิบาตสหกรณจังหวัดนราธิวาส
    ถ.สุรยะประดิษฐ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
    โทร 081-0941043 มือถือ 081-094-1043

51 สระแกว นายบุญเรือง สีขาม สันนิบาตสหกรณจังหวัดสระแกว 
    เลขที่ 283 หมู 3 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 27160
    โทรศัพท 037-261 314 มือถือ 093-114-9533

52 ยโสธร นายวุฒิชัย คุรุพันธ สันนิบาตสหกรณจังหวัดยโสธร
    สหกรณออมทรัพยขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นยโสธร จำกัด
    เลขที่ 211 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.น้ำคำใหญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
    มือถือ 081-660-6334

53 ฉะเชิงเทรา นายธงชัย วิทยานุกรณ สันนิบาตสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา
    สำนักงานสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทรา
    เลขที่ 10 ถ. มหาจักรพรรดิ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
    โทรศัพท 038-511-243 มือถือ 081-72-31217

ลำดับที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ช่ือ - สกุล สหกรณตนสังกัด
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54 อุดรธานี นายพยัคฆพล รอดชมภู สันนิบาตสหกรณจังหวัดอุดรธานี
    สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จำกัด
    เลขที่ 5 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
    มือถือ 082-914-5535

55 หนองบัวลำภู นายประยุทธ แกวอาษา สันนิบาตสหกรณจังหวัดหนองบัวลำภู
    สหกรณการเกษตรหนองบัวลำภู จำกัด
    190 หมูที ่10 ถ.อดุร-เลย ต.ลำภู อ.เมอืงหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
    มือถือ 081-873-4410

56 หนองคาย ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย สันนิบาตสหกรณจังหวัดหนองคาย
    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขหนองคาย จำกัด
    เลขที่ 229/1 ถ.ศูนยราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
    มือถือ 089-711-2124

57 สกลนคร ดร.ธานี กอบุญ สันนิบาตสหกรณจังหวัดสกลนคร
    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลคนคร จำกดั
    เลขที่ 1901 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ธาตุเชิง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
    โทรศพัท 042-099-605 โทรสาร 042-714-807 ตอ 15 มอืถอื 098-103-7520

58 ขอนแกน ดร.กมล ศรีลอม สันนิบาตสหกรณจังหวัดขอนแกน
    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขขอนแกน จำกัด
    เลขที่ 22/8 ถ.ศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
    มือถือ 089-8411149

59 สระบุรี นายสุรศักดิ์ วาดเขียน สันนิบาตสหกรณจังหวัดสระบุรี 
    79 หมู 3 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
    โทรศัพท 036-340-620-2  มือถือ 081-852-8383 โทรสาร 036-340-626 

60 อุตรดิตถ นายชวลิต คำเพ็ง สันนิบาตสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ
    สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จำกัด
    39 หมูที่ 5 ต.บานเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000
    โทร 055-40350-52 มือถือ 081-475-6591 /081-785-9671 
    โทรสาร 055-407-353

61 ตราด นายจรินทร ภูษณะภิบาลคุปต สันนิบาตสหกรณจังหวัดตราด
    รานสหกรณจังหวัดตราด จำกัด สาขา 2 
    เลขที่ 99/9 หมูที่ 2 ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด 23000
    มือถือ 089-925-8147

62 ปราจีนบุรี นายณรงค มาสแสง สันนิบาตสหกรณจังหวัดปราจีนบุรี
    สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จำกัด
    672 ถ.ปราจีนอนุสรณ ต.หนาเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
    มือถือ 089-832-4469

63 นนทบุรี ดร.เอนก ลวงลือ สันนิบาตสหกรณจังหวัดนนทบุรี 
    สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จำกัด
    776 ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    โทรศัพท 02-969-8201-2, 02-525-4270-2 มือถือ 081-817-8556

64 ลพบุรี ดร.ปญญา แกวเหล็ก สันนิบาตสหกรณจังหวัดลพบุรี
    สหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จำกัด
    7 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 11000
    มือถือ 089-900-3232
    ผูประสานงาน : นายสราวุธ, มือถือ 086-669-7008

ลำดับที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ชื่อ - สกุล สหกรณตนสังกัด
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65 สมุทรสาคร นายไพบูลย ขวัญดี สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสาคร จำกัด
    930/25 ถ.สุรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
    โทร. 034-423-015, 099-287-5754 มือถือ 081-8566291
    โทรสาร 034-423-015 ตอ 108

66 จันทบุรี นายเอนก ธรรมสุทธิ์ สันนิบาตสหกรณจังหวัดจันทบุรี
    สหกรณเครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด
    300 หมู 1 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180
    มือถือ 089-832-6132

67 นครพนม นายภูวินทร โพธิสาขา  สันนิบาตสหกรณจังหวัดนครพนม
    สหกรณออมทรัพยครูนครพนม 
    77/1 ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000
    มือถือ 092-693-2989

68 มุกดาหาร นายโสภณ แกนงาม สันนิบาตสหกรณจังหวัดมุกดาหาร
    สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จำกัด จำกัด 
    30/1 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
    มือถือ 081-768-3459

69 พระนครศรีอยุธยา นายไพศาล ไหวฉลาด สันนิบาตสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    สหกรณออมทรัพยครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 
    102 หมูที่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
    มือถือ 081-983-2427

70 สุโขทัย นายอัมพร ฉันทรัตน สันนิบาตสหกรณจังหวัดสุโขทัย
    สหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย
    118 / 2 หมู 4 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
    มือถือ 097-923-2131

71 รอยเอ็ด นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สันนิบาตสหกรณจังหวัดรอยเอ็ด
    สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขรอยเอ็ด จำกัด 
    365/2 ถนน รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองรอยเอ็ด จ.รอยเอ็ด 45000 
    โทรศัพท 043-513-600 มือถือ 081-954-8523

72 ระนอง นายคำนึง โสตถิอุดม สันนิบาตสหกรณจังหวัดระนอง จำกัด
    สหกรณออมทรัพยครูระนอง จำกัด 
    112/1 หมูที่ 3 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
    มือถือ 081-894-4272

73 ปทุมธานี นายสุรัตน จันทรวันเพ็ญ สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยคูราโบ จำกัด
    14/8 หมู 1ถนนพหลโยธิน ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
    มือถือ 089-111-0762

ลำดับที่ สันนิบาตสหกรณจังหวัด ช่ือ - สกุล สหกรณตนสังกัด
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จํานวนผูเขารับการอบรม จัดโดยฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ
สถาบันพิทยาลงกรณ และฝายสหกรณสัมพันธ ยอนหลัง 3 ป

แผนภูมิแสดงจํานวนผูเขารับการอบรม ยอนหลัง 3 ป (พ.ศ. 2563-2565)

ป จํานวนผูผานการฝกอบรม (คน) รวมฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ ฝายสหกรณสัมพันธ
2563 2,348 3,372 5,720
2564 2,031 1,710 3,741
2565 4,241 7,815 12,056

รวมท้ังหมด 8,620 12,897 21,517

2563
2564

2565

2,348
2,031

4,241

3,372

1,710

7,815
จํานวนผูเขาอบรม (คน)

ป (พ.ศ.)

ฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ ฝายสหกรณสัมพันธ
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สรุปสถิติผูผานการฝกอบรม ป 2565
จัดโดย ฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ สถาบันพิทยาลงกรณ
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สรุปสถิติเปรียบเทียบผูผานการฝกอบรม 5 ป
จัดโดย ฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ สถาบันพิทยาลงกรณ



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 161



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย162

วิสัยทัศน (Vision)

พันธกิจ (Missions)

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

คานิยม (Core Value)

เปนองคกรกลางเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณสูความเขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

 1. สงเสรมิและพฒันาบคุลากรใหมศีกัยภาพในการขบัเคลือ่นการพฒันาสหกรณไปในทศิทางการพึง่พาตนเองและ
รวมมือระหวางกัน
 2. พฒันาระบบสนับสนนุการผลิต การแปรรูป การคาทีเ่ปนธรรม ขยายโอกาสการดำเนินธรุกจิสหกรณจากภายใน
สูภายนอกของขบวนการ ที่ไมละเลยหลักและอุดมการณสหกรณ เพื่อทำประโยชนคืนสูสมาชกิ ชุมชน และสังคมอยาง
มั่นคง ยั่งยืน
 3. พฒันาระบบสนับสนนุการเงิน และการลงทุนในทิศทางท่ีเกือ้หนนุการดำเนินการบนหลักการพึง่พาตนเอง และ
ความรวมมือระหวางสหกรณ กอใหเกิดความศรัทธา ความเชื่อมั่นเรื่องคุณคาสหกรณ 
 4. สนบัสนนุและชวยเหลอืสหกรณ เพือ่รกัษาผลประโยชนอนัพงึมพีงึไดของสหกรณ และรวมมอืกบัรฐับาลในการ
สงเสริมสหกรณ เพื่อใหเกิดประโยชนแกบรรดาสหกรณอยางแทจริง
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสันนิบาตสหกรณฯ ที่เอื้อตอการทำงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ 
ตามหลกัธรรมาภบิาล ใชระบบตรวจสอบถวงดลุการบรหิาร และระบบการกำกบั ตรวจสอบ ประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ 
เพื่อความเชื่อมั่นของสมาชิก

 ป 2565 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใหเปนมืออาชีพ มีระบบบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางภาพลักษณที่ดีของสหกรณ เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ
 ป 2566 ยกระดับความเขมแข็งและความสามารถของสหกรณ ใหพึ่งพาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
 ป 2567 สรางความสามารถเพ่ือการแขงขันในระบบเศรษฐกิจ ดวยนวัตกรรม และการเช่ือมโยงเครือขาย
ความรวมมือในระดับอาเซียนสากล
 ป 2568 รักษาสมดุลของระบบสหกรณ และเปนศูนยกลางเศรษฐกิจฐานรากของประเทศตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 ป 2569 สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย มคีวามเขมแขง็ มัน่คง ยัง่ยนื สหกรณสมาชกิมคีวามมัง่คัง่ คณุภาพชีวติ
และความเปนอยูที่ดี

1. สหกรณสมาชิกสำคัญที่สุด
2. ซื่อสัตย เสียสละ สามัคคี มีคุณธรรม
3. ผูกพันและรักองคกร
4. มุงผลสัมฤทธิ์ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 5 ป
(ฉบับยอ : พ.ศ.2565-2569)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 5 ป
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขบวนการสหกรณ 20 ป
(ฉบับยอ : พ.ศ.2560 - 2579)

 แผนยุทธศาสตรพฒันาขบวนการสหกรณ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) จดัทำขึน้เพือ่เปนกรอบแนวทางใหทกุสหกรณ
ใชในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณสูความเขมแข็ง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน แผนยุทธศาสตรฉบับนี้จัดทำขึ้น
จากการศึกษา วิเคราะห ประเมินสถานการณและปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของท้ังจากปจจัยภายในและภายนอก 
ความตองการและความคาดหวังของสหกรณ จากน้ันไดมกีารสังเคราะหขอมลูเพ่ือกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินการ 
เพื่อยกเปนรางแผนยุทธศาสตรและเปดโอกาสใหผูมีสวนเก่ียวของไดเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แลวนำมา
ปรับปรุงใหสมบูรณกอนเสนอและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
และผูแทนสหกรณสมาชิก โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วิสัยทัศน  (Vision)
“สหกรณเขมแข็ง  สมาชิกมั่นคงและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมุงสูสากล”

พันธกิจ (Missions)

เปาหมายสูงสุด (The ultimate goals)

 เพ่ือใหการพฒันาสหกรณบรรลวุสิยัทศันทีว่างไว จงึตองพฒันาระบบสหกรณใหมคีวามสามารถดานการดำเนนิงาน
ทีเ่ปนเลศิ มคีณุคาและพึง่พาตนเองได มภีาพลกัษณทีด่ ี เพ่ือประโยชนตอสมาชกิและสงัคมตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 
จึงไดกำหนดพันธกิจ ดังนี้
 1. สรางศรัทธา ความเชื่อมั่นเรื่องคุณคาสหกรณ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทำงาน
 2. พัฒนาผูมีสวนเก่ียวของใหมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณไปในทิศทางการพ่ึงพาตนเองและ
รวมมือระหวางกัน
 3. พัฒนาระบบสหกรณในทิศทางที่เอื้อตอการทำงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาล ใชระบบตรวจสอบถวงดุลการบริหาร และระบบกำกับ ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อความเชื่อมั่นของสมาชิก
 4. พฒันาระบบสนับสนนุการผลิต การแปรรูป การคาทีเ่ปนธรรม ขยายโอกาสการดำเนินธรุกจิสหกรณจากภายใน
สูภายนอกของขบวนการสหกรณ ทีไ่มละเลยหลักและอดุมการณสหกรณ เพือ่ทำประโยชนคนืสูสมาชกิ ชมุชน และสงัคม
อยางมั่นคง ยั่งยืน
 5. พัฒนาระบบสนับสนุนการเงินและการลงทนุในทิศทางที่เกื้อหนุนการดำเนินการบนหลักการพึ่งพาตนเองและ
ความรวมมือระหวางสหกรณ เพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ

“มุงยกระดบัขีดความสามารถของขบวนการสหกรณ เพ่ือลดความเหล่ือมลำ้ สรางความเปนธรรมในสังคม”



เปาประสงค (Goals)
 1. เพือ่ใหคนไทยมศีรทัธาและความเชื่อมั่นในคุณคาสหกรณ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันกอใหเกิดจิตสำนึก
ความรวมมือ เกดิความสามัคคคีนในชาติ และเขามามีสวนรวมในสหกรณในการแกปญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจ
ฐานราก สงัคม และวัฒนธรรมรวมกนั
 2. เพือ่พฒันาคนของขบวนการสหกรณ ใหมศีกัยภาพสงู มคีณุสมบติัทีพ่งึประสงคในการขบัเคลือ่นและพฒันาการ
สหกรณไปในทิศทางที่เปนองคกรที่พึ่งพาตนเอง และรักษาสมดุลเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตรปฏิรูปสหกรณระยะ 
20 ป
 3. เพื่อพัฒนาระบบสหกรณในทิศทางที่เอื้อตอการดำเนินการสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ใชการตรวจสอบถวงดุลการบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เพื่อสรางความม่ันใจ
กับผูที่เกี่ยวของ
 4. เพื่อสรางระบบการผลิต การแปรรูป การคา และรักษาระบบเศรษฐกิจฐานรากอยางสมดุล ขยายโอกาสการ
ทำธุรกิจสหกรณที่ไมละเลยหลักและอุดมการณ และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 จากภายในสูภายนอกขบวนการ
สหกรณ เพื่อทำประโยชนคืนสูสมาชิก ชุมชน และสังคมอยางมั่นคง ยั่งยืน
 5. เพื่อปรับระบบโครงสรางการเงินของสหกรณและกองทุนกลางของขบวนการสหกรณไปในทิศทางที่เก้ือหนุน
การพึ่งพาตนเอง และการรวมมือกันระหวางสหกรณ ปรับสมดุลระหวางภาระหนี้และการออม สรางวินัยการออม และ
กระจายโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุนของสหกรณ 
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1. นายปรเมศวร อินทรชุมนุม

2. นายนพดล วรมานะกุล

3. นางมณีพรรณ โคตรบุตร

4. นายณศร ออสุวรรณ

5. พลโท ดร.วีระ วงศสรรค

6. นายวีระโชติ ชุณหรุงโรจน

ประธานฯ

รองประธานฯ

รองประธานฯ

รองประธานฯ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการฯ สหกรณออมทรัพยขาราชการ 
สำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด

ประธานฯ รานสหกรณศึกษาปราจีนบุรี 
จำกัด

รองประธานฯ สหกรณเคหสถาน
ชุมชนบัวคูณเทศบาลเมืองแมสอด จำกัด

ประธานฯ ชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จำกัด

ประธานฯ ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จำกัด

ประธานฯ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จำกัด

51 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท/โทรสาร 02-512-8237
มือถือ 084-874-3102,089-924-2496
อีเมล intara.poramate@gmail.com

วทิยาลยัอาชวีศกึษาพาณชิยการปราจนีบรุี 
ตำบลหนาเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี 25000 
มือถือ 081-863-5496
อีเมล dolprachin@hotmail.com
8/1 หมูที่ 8 ตำบลไมเค็ด อำเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี 25230
โทรศัพท 037-454-479 (บานพัก)

58 ถนนบัวคูณ ตำบลแมสอด 
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 63110 
โทรศัพท 082-138-4977 
มือถือ 086-205-6717,091-032-9977
อีเมล maneepran@gmail.com

79 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 02-561-4567 กด 1 ตอ 109 
(เมย) โทรสาร 02-561-3327,
02-941-1238 (หนาหอง), 02-941-1230 
มือถือ 081-829-9759
อีเมล -
สหกรณตนสั งกัด  :  ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรประจวบคีรีขันธ จำกัด เลข
ที่ 35/9 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 

119 หมู 2 ถนนนครอินทร ต.บางสีทอง 
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท 
02-496-1199 โทรสาร 02-496-1177,02-
496-1188 มอืถือ 081-557-8481 คณุรัตน 
063-270-4727
อีเมล Dr.Weera@outlook.co.th
499/10 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

40 ถนนรามคำแหง (สุขาภบิาล 3) 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 
กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท 02-373-0020-1 
โทรสาร 02-373-0022 มอืถือ 081-830-1432
อเีมลWeerachot_chun@outlook.co.th

รายชื่อ ตำแหนง ตำแหนงสหกรณตนสังกัด ท่ีอยู

ทําเนียบคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25



รายงานกิจการประจําป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 171

7. นายจันทร หวนสันเทียะ

8. รศ.วิศิษฐศักดิ์ แปนสัมฤทธิ์

9. นายณรงค สุขโท

10. นายยอดฉัตร วงษละมอม

11. นายวงศกร เอการัมย

12. นายเจียง นาอุดม

13. นายสมพิศ ทามี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานฯ ชุมนุมสหกรณบริการเดินรถ
แหงประเทศไทย จำกัด

ประธานฯ ชุมนุมรานสหกรณ
แหงประเทศไทย จำกัด 
(ตนสังกัด : รส.มสธ. จำกัด)

ประธานฯ สหกรณการเกษตรตะพานหิน 
จำกัด

ประธานฯ สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ธรรมรังสี จำกัด

ประธานฯ สหกรณประมงจังหวัดบุรีรัมย 
จำกัด

ประธานฯ สหกรณนิคมดงมูลสอง จำกัด

ประธานฯ ชุมนุมสหกรณนิคม
แหงประเทศไทย จำกัด 
(สหกรณนิคมลำนารายณ จำกัด)

46/172 หมู 12 ถนนนวลจันทร 
แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศัพท 02-944-5290 
โทรสาร 02-944-5118 
มือถือ 085-176-7553
อีเมล Chanhuan2021@hotmail.com
ตนสังกัดสหกรณแท็กซี่มิตรแท 
จำกัด 80/1068 หมู 6 ต.นาคี อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

67 อาคารท็อปซูเปอรมารเก็ต ชั้น 3 
ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 02-941-3078-98
โทรสาร 02-941-3077
มือถือ 084-162-9264
พี่อร : 089-783-1918
อีเมล wisitsak_pan@outlook.co.th

218/2 ตำบลหวยเกตุ อำเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 66110 
โทรศัพท/โทรสาร 056-621-104 
มือถือ 086-203-4365
อีเมล Narong_Suktho@hotmail.com

เลขที่ 51 หมู 5 ตำบลหนองพลับ 
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 
มือถือ 084-135-5646
อีเมล wonglamom5646@gmail.com

เลขที่ 48 หมูที่ 8 ตำบลบานบัว 
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000
มือถือ 090-262-9144
อีเมล ekaram.1967@gmail.com

203 ถนนกระนวน-ทาคนัโท ตำบลบานฝา 
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน 40170 
โทรศัพท 043-009-964 
มือถือ 098-658-7648
อีเมล jiangnaudom@hotmail.com 

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
มือถือ 081-946-4285
อเีมล Sompit_Thamee@hotmail.com
317 หมู 2 ถนนชัยบาดาล-ดานขุนทด 
ตำบลทาหลวง อำเภอทาหลวง จงัหวดัลพบรุี 
15230 โทรศัพท 03-678-8071 
โทรสาร 03-678-8079

รายชื่อ ตำแหนง ตำแหนงสหกรณตนสังกัด ท่ีอยู
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1. นายเฉลิมชัย ศรีออน

2. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ

3. นายประภัตร โพธสุธน

4. นายอลงกรณ พลบุตร

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศพัท 02-281-8500 มอืถอื 081-710-8888
โทรสาร 02-282-4266 (คณุรตัน) 02-281-9030
อเีมล TOR-9999@hotmail.com

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศพัท 02-280-1203, 082-265-9741

179/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศพัททีท่ำงาน 02-280-1555, 02-282-1900

67 ถนนเศรษฐศริ ิแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 
โทรศพัท 02-828-1000 มอืถอื 089-666-5844  โทรสาร 02-828-1001
อเีมล alongkornpb@icloud.com

รายชื่อ สหกรณตนสังกัด ท่ีอยู

14. นายทวิวัส เหลี่ยมดี 

15. นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล

1. นายอุทัย ศรีเทพ

2. นายจำเริญ พรหมมาศ

กรรมการ

ผูอำนวยการ

ประธานคณะผูตรวจ
สอบกิจการ

ผูตรวจสอบกิจการ

ประธานฯ ชุมนุมสหกรณประมง
แหงประเทศไทย จำกัด
(สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ำปากพนัง จำกัด)

-

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครู
ตรัง จำกัด

กรรมการ สหกรณออมทรัพยครู
นครศรีธรรมราช จำกัด

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี    
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
มือถือ 085-574-0587
อีเมล thawiwat@gmail.com
เลขที่ 54 ม.4 ต.หนาสตน อ.หัวไทร 
จ.นครศรีธรรมราช

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ (สำนักงาน) 
มือถือ 081-593-5244
อีเมล pk_boss@hotmail.com
49 หมูที่ 4 ต.สามสวน อ.บานแทน 
จ.ชัยภูมิ 36190 (บานพัก)

เลขที่ 11 ซอย 5 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับ
เที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท 07-527-0611-2
โทรสาร 07-521-8543,07-521-1992

เลขที่ 626 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
80000 
มือถือ 081-958-6823 
โทรศัพท 075-356-284,075-432-041 
โทรสาร 075-344-635
อีเมล Chamroen2498@gmail.com

รายชื่อ

รายชื่อ

ตำแหนง

ตำแหนง

ตำแหนงสหกรณตนสังกัด

ตำแหนงสหกรณตนสังกัด

ที่อยู

ที่อยู

ทําเนียบ ผูตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ทําเนียบ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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5. นายนัทธี ถิ่นสาคู

6. นายทรงพล พนาวงศ

7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส

ประธานฯ สหกรณออมทรัพยครูภูเก็ต 
จำกัด

อดีตเลขานุการ รัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ

อดีตเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

6/4 หมู 3 ถนนรัษฎานุสรณ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จงัหวัดภูเกต็ 83000 
โทรศพัท 07-668-5212  มอืถอื 089-873-5876  โทรสาร 07-668-5212

77 ถ.เทดิไท ซอยเทดิไท 21 แขวงบางยีเ่รือ เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท 02-466-5251 มอืถอื 081-899-1163

3 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศพัท 02-281-5955 ตอ 354 
โทรสาร 02-282-4022 มอืถอื 089-927-4977

รายชื่อ สหกรณตนสังกัด ที่อยู

1. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

2. รองศาสตราจารย จุฑาทิพย       
   ภัทราวาท

3. วาที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศกำแหง 

4. นายเรวัต  เปยมระลึก

5. นายสิรวิชญ ไพศาสตร

กรมสงเสริมสหกรณ

ผูอำนวยการสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการเนติบัณฑิตยสภา

อดีีตผูทรงคุณวุฒิใน คพช.

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตและทนายความ

กรมสงเสริมสหกรณ (เทเวศร) เลขที่ 12 ถนนกรุงเกษม 
แขวงวังสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท 02-628-5133-4 (หนาหอง) 
โทรสาร 02-281-0055

สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 
ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท 082-940-6300 
โทรสาร 02-940-6300 
มือถือ 081-801-9142 
อีเมล cai_coop@yahoo.com

เลขที่ 209/383 (684) หมูบานเมืองทอง 2/2 ถนนพัฒนาการ 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศัพท(ที่พัก) 02-321-2292 
มือถือ 081-923-3924
อีเมล sommbatlaw@gmail.com 

ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด 79 
ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศพัท 02-561-4567 กด 1 ตอฝายคณะกรรมการและเลขานกุาร
หรือกด 109 
โทรสาร 02-561-3327, 02-941-1238 (หนาหอง) 
มือถือ 089-139-4359

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จำกัด 2/123 ถนนราษฎรพัฒนา 
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 
โทรศัพท 02-115-9940
โทรสาร 02-115-8404 
มือถือ 089-205-7861
หมูบานเพอรเฟคพารค สวุรรณภมู ิเลขที ่288/51 ซอยรมเกลา 6/1 
ถนนรมเกลา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 (บานพัก)

รายชื่อ สหกรณตนสังกัด ท่ีอยู

ทําเนียบ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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6. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ

7. นายศรายุทธ เพ็ญเจริญ

8. นายชาลี บุญเรือง

9. นายสมพล ตันติสันติสม

อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ

หัวหนาทีมที่ปรึกษาธุรกิจ
บริษัท ALLS RICH CORPORATION 

CO.,LTD

สหกรณออมทรัพยการสื่อสาร
แหงประเทศไทย จำกัด

(บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

เลขที่ 58/107 เทเวศรแมนชั่น ซอยเทเวศน 1 แขวงบางขุนพรหม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
มือถือ 087-061-7997 / เลขา 081-573-2491 (นอย) 
อีเมล tukborisuti@gmail.com

เลขที่ 10 สุทธิสาร แยก 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 081-310-1812 
อีเมล Srayuthp85@gmail.com 
111 ซอยจันทร 18/7 แยก 12 ถนนจันทร แขวงทุงวัดดอน 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (บานพัก)

สหกรณออมทรัพยการสื่อสารแหงประเทศไทย จำกัด 
99 หมู 3 ถนนแจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี ่กรงุเทพฯ 10210 
มือถือ 081-974-6206 
โทรสาร 04-381-5771 
อีเมล  charlee3400@gmail.com 
201 หมู 8 ตำบลรองคำ อำเภอรองคำ จังหวัดกาฬสินธุ 46210 
(บานพัก)

11 ซอย 6 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
จังหวัดกำแพงเพชร 62000 มือถือ 094-401-1949

รายชื่อ สหกรณตนสังกัด ที่อยู
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เบอรกลาง สสท.

สายงานบริหาร

ฝายบริหารทั่วไป

ฝายการเงิน

ฝายบัญชี

ฝายพัสดุ

สายงานสงเสริมสหกรณ

ฝายสหกรณสัมพันธ

ฝายสื่อสารองคกร

สถาบันพิทยาลงกรณ

ฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักที่ปรึกษาและชวยเหลือสหกรณทางกฎหมาย

ฝายทรัพยากรบุคคลและนิติกร

ฝายเลขานุการและการประชุม

ฝายแผนงานและงบประมาณ

ฝายตรวจสอบภายใน

สายงานพัฒนาธุรกิจ

ฝายกจิการระหวางประเทศและสงเสรมิธรุกิจการคา

ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส

เคานเตอรศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส

ราน COOP

หองชาง

ซักรีด,แมบาน

หองอาหาร

ปอมยาม

หองพัก

02-6693254-63

02-2413332

02-241-3634,02-241-4560

02-2411229,02-2414839

02-2414468

02-669-3239

02-6693240

02-2411047

02-241-4468

089-959-8122,02-241-1047

1053

1038,1040,1099

1029,1027

1023

1041,1042

1007 (โสต) 1037

1033,1008,1090,1016

1050

1085,1081

1083,1045

1006

1085

1026

1003,1024

0,1044,1049

1046

1054

1518

1089

1044

ฝายงาน/ตำแหนง เบอรภายนอก เบอรภายใน

ทําเนียบสวนงานของผูบริหารและเจาหนาที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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สนใจสอบถามเพ่ิมเติม

• วารสารประจําเดือนสหกรณ
• ใบเสร็จ/สัญญา กระดาษตอเนื่อง
• สมุดธนาคาร
• ซองจดหมายหนวยงาน/องคกร
• และงานพิมพทุกชนิด
 (ไดอารี่, ปฎิทิน, รายงานกิจการ ฯลฯ)

งานพิมพมาตรฐาน จัดสงทั่วประเทศ

สนใจสอบถามเพมเตม

@rimpingkarnpim ริมปงการพิมพ RimpingKarnpim091-4659451

รณ

เฉพาะสมาชิกสหกรณสันนิบาตแหงประเทศไทยเทานั้น
เพิ่มเพื่อน สั่งพิมพงานกับทางราน ภายใน ป 2566 นี้

สวนลดเพิ่ม 5%




