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กำหนดการ 
ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

วันเสารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ณ หองไดมอนดฮอลล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรต 

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 

 
เวลา กิจกรรม 

07.00 นาิกา ลงทะเบียน 
08.30 นาิกา รับชมวีดิทัศน 

08.45 – 09.00 นาิกา พิธีมอบโลเกียรติคุณใหแกบุคลากรผูทรงคุณคาตอขบวนการสหกรณ  
ทานที่ 1   นายศิริชัย  จันทรนาค 
              ผูจัดการสหกรณการเกษตรบานลาด จำกัด 
ทานที่ 2   พลตำรวจตรีมนตรี  จรัลพงศ 
              ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัดกาฬสินธุ 

 

พิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจำป 
  

09.00 – 09.20 นาิกา พิธีเปดการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 
กลาวรายงาน โดย  นายปรเมศวร  อินทรชุมนุม   
 ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   
กลาวเปดงาน โดย พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ    รองนายกรัฐมนตรี 
 ประธานพิธีเปด         

 เวลา 09.20 – 09.50 นาิกา การบรรยายพิเศษ หัวขอ แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570 ) 
โดย  นางบริสุทธิ ์ เปรมประพันธ   ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เวลา 09.50 – 10.00   นาิกา พัก  เตรียมการประชุม 
 

***เวลา 10.00 นาิกาเปนตนไป เร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ*** 
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1.1 กำหนดการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2565 
 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 116 บัญญัติใหคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทย จัดใหมีการประชุมใหญสามัญปละหน่ึงครั้งภายในเกาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี  
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประกอบกับสันนิบาตสหกรณฯ กำหนดใหวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป  
เปนวันสิ้นปทางบัญชี ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25 ในการประชุม
ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จึงมีมติใหจัดการประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ในวันเสารที่  
24 ธันวาคม 2565 ณ หองไดมอนดฮอลล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรต อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี 
1.2 คณะผูบริหารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 ปจจุบันสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 13 คน , คณะผูตรวจสอบ
กิจการ จำนวน 2 คน , ที่ปรึกษา จำนวน 9 คน และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ จำนวน 8 คน ดังนี้ 
 1.2.1 คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25 
   1. นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ 
   2. นางมณีพรรณ โคตรบตุร รองประธานกรรมการดำเนนิการ 
   3. นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนนิการ 
   4. นายณศร ออสุวรรณ รองประธานกรรมการดำเนนิการ 
    ประธานกรรมการชุมนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกดั 
   5. รองศาตราจารยพิเศษ พลโท ดร.วรีะ  วงศสรรค กรรมการดำเนินการ 
    ประธานกรรมการชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด 
   6. นายสมาน พวงจนัทร กรรมการดำเนินการ 
    รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
    ปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานกรรมการชุมนุมสหกรณเครดติยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกดั 
   7. รองศาสตราจารยวิศิษฐศักดิ ์  แปนสมัฤทธิ์ กรรมการดำเนินการ 
    ประธานกรรมการชุมนมุรานสหกรณแหงประเทศไทย จำกัด 
   8. นายวิฑูรย แนวพานิช กรรมการดำเนินการ 
    ประธานกรรมการชุมนมุสหกรณบริการเดนิรถแหงประเทศไทย จำกดั 
   9. นายทวิวัส เหลี่ยมดี กรรมการดำเนินการ 
    ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณประมงแหงประเทศไทย จำกัด 
  

ระเบียบวาระที่  1

เร่ืองประธานแจงใหที่ประชุมทราบ



สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 25654

   10. นายณรงค สุขโท กรรมการดำเนินการ 
   11. นายยอดฉัตร วงษละมอม กรรมการดำเนินการ 
   12. นายเจียง นาอุดม กรรมการดำเนินการ 
   13. นายวงศกร เอการัมย กรรมการดำเนินการ 
   14. นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล ผูอำนวยการ / เลขานุการ 
 1.2.2 คณะผูตรวจสอบกิจการ 
  1. นายอุทัย ศรีเทพ ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
  2. นายจำเริญ พรหมมาศ ผูตรวจสอบกิจการและเลขานุการ 
 1.2.3 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  1. นายเฉลิมชัย  ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  2. นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  3. นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  4. นายอลงกรณ  พลบุตร รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย 
  5. นายนัทธี  ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
  6. นายทรงพล  พนาวงศ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  7. นายสรรเสริญ  อัจจุตมานัส คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
 1.2.4 ที่ปรึกษา  
  1. อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
  2. นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ 
  3. รองศาสตราจารยจุฑาทิพย    ภัทราวาท 
  4. วาที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศกำแหง 
  5. นายเรวัติ เปยมระลึก 
  6. นายสิรวิชญ ไพศาสตร 
  7. นายศรายุทธ เพ็ญเจริญ 
  8. นายชาลี บุญเรือง 
  9. นายสมพล ตันติสันติสม 
1.3 ผูสอบบัญชี 
  นางสาววนาพร ทองท ิ หัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณกรุงเทพมหานคร ผูสอบบัญช ี
 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประจำป 2565 
 
 ที่ประชุม ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
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 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 
2564 และไดจัดทำรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 พรอมทั้งแจงเวียนใหผูแทนสหกรณ 
ที่เขาประชุมพิจารณารับรองเรียบรอยแลว หากมีการแกไขเพ่ิมเติมใหแจงทางสันนิบาตสหกรณ  
แหงประเทศไทยทราบเพ่ือดำเนินการแกไขเพิ่มเติมภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือสันนิบาตสหกรณฯ ที่ 0502/ว.214 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565 นอกจากนี้ยังไดนำขึ้นเว็บไซต
ของสันนิบาตสหกรณฯ (www.clt.or.th) เพื่อใหผูแทนสหกรณสมาชิกไดพิจารณาอีกทางหนึ่งดวย 
 ปรากฏวามีผูแทนสหกรณตอบกลับมาทั้งสิ้น 91 คน มีผูรับรองรายงานโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม
จำนวน 89 คน และมีผูเสนอขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม จำนวน 1 คน คือ นางสาวศิรินทร ภูยาธร 
ผูแทนสหกรณออมทรัพยพนักงานโรงแรมอโนมา จำกัด แกไขหนาที่ 28 (วาระที่ 4.5) บรรทัดที่ 28  
จากขอความเดิม “...จำนวน 1,000,00.00 บาท” เปนขอความใหม “...จำนวน 1,000,000.00 บาท” 
 อนึ่ง มีผูเสนอความเห็น จำนวน 1 คน คือ นายจักรกฤษ เมืองทะ ผูแทนรานสหกรณองคการ
สงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย จำกัด เสนอความคิดเห็นตอระเบียบวาระที่ 3 (3.1) รายงานผลการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยประจำป 2564 วาสันนิบาตสหกรณฯ ควรปรับลดคาใชจาย 
ในการบริหารลงอีก 5% 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมภาคผนวก หนา 1 - 29) 
 
 จึงเสนอที่ประชุมรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 
 
 มติที่ประชุม ............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
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33..11  รายงานผลการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรายงานผลการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
  ประจำปประจำปงบประมาณงบประมาณ  25625655  
 

 การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  ตามแผนงานและงบประมาณประจำป 
2565 (1ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ไดสิ้นสุดลงแลว  เปนการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรหลัก
ของสันนิบาตสหกรณฯ ซึ่งกำหนดไวในแผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณฯ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 – 2569)  
และสอดคลองกับภารกิจ บทบาท และอำนาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 110 
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานพอสังเขป ดังนี้ 
 
 1. การปฏิรูปสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
   ยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เนนการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ภายใต
ระบบธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ถึงแมวาจะเกิดสถานการณ COVID-19 
สันนิบาตสหกรณฯ ยังสามารถบริหารจัดการงบประมาณ ทั้งรายรับและรายจายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งในปงบประมาณ 2566 ซึ่งอยูในชวงของแผนยุทธศาสตรสันนิบาตสหกรณฯ 5 ป (พ.ศ.2565-2569) 
มีการนำยุทธศาสตรองคกรสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) มาใชสนับสนุนการ
ทำงานใหมีความทันสมัยและเปนสากลมากขึ้น ปรับปรุงระบบการทำงานที่มีความสะดวกและรวดเร็ว 
ในยุค New Normal สูการขับเคล่ือนและพัฒนาขบวนการสหกรณไดอยางครอบคลุมมากขึ้น  
 
 2. การยกระดับการพัฒนาระบบเสริมสรางศักยภาพคนสหกรณ 
  เนนพัฒนาบุคลากรสหกรณ ทั้งฝายบริหารและฝายจัดการใหมีขีดความสามารถในการ
บริหารกิจการสหกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในปงบประมาณ 2565 สันนิบาตสหกรณฯ  
ไดดำเนินการจัดฝกอบรม/สัมมนากวา 10 โครงการ / 15 หลักสูตร มีผูผานการฝกอบรม/สัมมนาทั้งสิ้น
กวา 4,241 คน มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการฝกอบรม/สัมมนาผานสื่อดิจิตอล เปนการอำนวย 
ความสะดวกแกผูเขารับการอบรม/สัมมนาโดยไมตองเดินทางไปยังสันนิบาตสหกรณฯ และเพื่อลดความ
เสี่ยงของการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตราการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  
 

ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
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 3. การกระจายอำนาจบริหาร 
  สรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ ดวยการสงเสริมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณจังหวัด
เพิ่มขึ้นในป 2565 รวมเปน 73 จังหวัด และจะดำเนินการจัดตั้งใหครบทุกจังหวัด พรอมจัดใหมีการสัมมนา
สันนิบาตสหกรณจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและรวมกันแกไขปญหาอุปสรรคเพื่อให
สันนิบาตสหกรณจังหวัด สามารถขับเคล่ือนภารกิจตางๆ ไดเปนผลสำเร็จ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อรวมกัน
กำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ และแกไขปญหาในการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 
 
 4. การจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรม  
  ผลักดันใหมีการขับเคล่ือนภารกิจในดานการสงเสริมความรูดานวิชาการ การสรางเครือขาย
ความรวมมือระหวางสหกรณในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ 
การดำเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชนสวนรวมของสหกรณ และการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ผานกลไก
สันนิบาตสหกรณจังหวัด โดยสนับสนุนงบประมาณรอยละ 10 ของเงินบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ ที่เก็บได 
ในจังหวดน้ันๆ ใหทางสันนิบาตสหกรณจังหวัดนำเงินสนับสนุนดังกลาวมาจัดโครงการฝกอบรมใหบุคลากร
ของสหกรณสมาชิกในระดับจังหวัด ใหมีความรูสามารถดำเนินการบริหารจัดการสหกรณไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 5. การแกไขกฎหมายสหกรณ 
  เปนผูนำของขบวนการสหกรณไทยในการมีสวนรวมกับการออกกฎกระทรวง ประกาศ  
และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ ที่เอ้ือตอการพัฒนาขบวนการสหกรณตลอดจนการจัดตั้งสำนัก
ที่ปรึกษาและชวยเหลือสหกรณทางกฎหมาย มีสหกรณมารับความชวยเหลือกวา 100 สหกรณ 
 
 6. การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาและบริการ 
  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดเพิ่มชองทางการจดัแสดงและจำหนายสินคาสหกรณบน
เว็บไซตของสันนิบาตสหกรณฯ โดยนำสินคาของสหกรณ สมาชิกทั่ วประเทศ มาลงในเว็บไซต  
https://clt.or.th/product เพ่ื อให ผูที่ สนใจซื้ อสินค าสามารถส่ังซื้ อได งายขึ้ น  รวมไปถึ งเปนการ
ประชาสัมพันธการจดัแสดงและจำหนายสินคาสหกรณใหเปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปเพิ่มมากขึ้น 
 
 7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
   จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำใหสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทย ตองบริหารจัดการภายใตมาตราการการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อไมใหกระทบตอการทำงาน สันนิบาตสหกรณฯ จึงไดสงเสริมและจัดการประชุมออนไลน 
ฝกอบรม และสัมมนาผานระบบ Zoom โดยผูเขารวมประชุม/ฝกอบรม/สัมมนาไมตองเสียเวลาในการ
เดินทางมายังสันนิบาตสหกรณฯ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทำงานใหดียิ่งขึ้น 
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รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการชำระและติดตามคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ ซึ่งเปนการอำนวยความ
สะดวกแกสหกรณสมาชิกที่มาชำระคาบำรุงฯ มีการจัดเก็บ รวบรวมขอมูลการชำระคาบำรุงฯ ไดอยาง
เปนระบบ  และสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกดวย 
 
 8. การพัฒนาเครือขายสหกรณ 
  สรางความรวมมือกับชุมนุมสหกรณทั้ ง 7 ประเภท ให เกิดการเชื่อมโยงทุกระดับ  
และองคการของสหกรณ ในตางประเทศ โดยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนแกนหลัก  
ตามวิสัยทัศนที่วา  “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนองคกรกลางเพ่ือพัฒนาสหกรณสูความ
เขมแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เปนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” ภายใตหลักคิด “เราจะไมทิ้งสหกรณใด
สหกรณหนึ่งไวขางหลัง” 
 
 รายละเอียดปรากฏตามรายงานกิจการประจำป 2565 และตามการนำเสนอดวยส่ือมัลติวิชั่น 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  
 
 ที่ประชุม   ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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3.23.2  รายงานสรุปคาใชจายจากรายงานสรุปคาใชจายจากเงินเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการทุนเพื่อการพัฒนากิจการ  
  ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
 

 ตามระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย วาดวย เงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาต
สหกรณฯ พ.ศ.2562 ขอ 4 (1) กำหนดใหนำเงินรายไดของสันนิบาตสหกรณฯ สวนท่ีเกินกวารายจาย 
ในปงบประมาณที่ผานมาเขาเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณฯ และขอ 7 กำหนดใหแผนงาน
หรือโครงการ ที่จะใชจายจากเงินทุนนี้ ตองระบุไวเปนการเฉพาะวาใชจายจากเงินทุนนี้ และไดรบัความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมใหญ 
 ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ของสันนิบาตสหกรณฯ เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2564 มีมติให
แผนงานและโครงการดังตอไปนี้ใชจายจากเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการสันนิบาตสหกรณฯ  
 1. โครงการปรับปรุงหองพัก/หองประชุมศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส จำนวน 3,839,259 บาท  
 2. โครงการกอสรางอาคารศูนยแสดงสินคาสหกรณไทย จำนวน 1,072,500 บาท 
 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จึงขอรายงานสรุปคาใชจายจากทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของ
สันนิบาตสหกรณฯ ในปงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 4,911,759.00 บาท ที่ผานมา ดังนี้ 
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เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ

 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
 

 ที่ประชุม   ........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
1 โครงการสรางศูนยแสดงและจำหนายสนิคาสหกรณ 730,000.00 
2 โครงการปรับปรุงหองพัก/หองประชุมของศูนยการประชุมรชันแีจมจรัส 

2.1 คาปรับปรุงหองประชุมชั้น 3  
2.2 คาจัดซื้อ ติดต้ังและเคล่ือนยายเคร่ืองปรับอากาศชัน้ 3  
2.3 ปรับปรุงหองน้ำชาย-หญิง ชั้นใตดินและช้ัน 1,2,3  
2.4 จัดซื้อครุภัณฑหองพัก/หองประชุม  

3,487,113.84 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,217,113.84 
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33..33  รายงานรายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป 256ของผูตรวจสอบกิจการประจำป 25655  
 
 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 
2564 ไดเลือกตั้งนายจำเริญ พรหมมาศ และนายอุทัย ศรีเทพ เปนคณะผูตรวจสอบกิจการของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย สำหรับปทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 คณะผูตรวจสอบ
กิจการไดตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ ตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทยเปนประจำทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป 2565 ตอที่ประชุมใหญสามัญประจำปโดยสรุปดังนี้ 
 
 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณฯ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553 และระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญและมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการฯ  
 1.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการจัดทำบัญชี การเงิน ทรัพยสิน หนี้สิน และเอกสาร
ประกอบการรายงานทางบัญชีใหถูกตองตามหลักการบัญชี 
 1.3 เพ่ือสอบทานและประเมินผลการจัดการองคกรและการบริหารของฝายบริหาร และฝายจัดการ 
และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณฯ เพ่ือโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและการควบคุมภายใน
ใหรัดกุมย่ิงข้ึน 
 

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
  2.1  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิน หนี้สินทั้งปวงของ
สันนิบาตสหกรณเพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสันนิบาตสหกรณสหกรณฯที่เปนอยูจริง 
  2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองตามอำนาจกระทำการตาง ๆ ภายในกรอบวัตถุประสงค
ของสันนิบาตสหกรณฯ เพ่ือประเมินผลและใหขอแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ผูอำนวยการ และเจาหนาที่ของ
สันนิบาตสหกรณฯ ทั้งทางการบริหาร วิชาการและในทางปฏิบัติในกิจการนั้น  ๆ
 2.3 ตรวจสอบการจัดซ้ือ จัดจางและการแตงตั้งบุคคลและเจาหนาที่อ่ืน ๆ  ของสันนิบาตสหกรณฯ 
ทั้งระบบ ตลอดจนหนังสือสัญญาจางและหลักประกันพรอมเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวของ 
  2.4  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการตาง ๆ  และการใชจายเงินตามงบประมาณรายจาย
ประจำป ของสันนิบาตสหกรณฯ 
  2.5  ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติและคำสั่งของสันนิบาตสหกรณฯ หรือกิจการ
อ่ืน ๆ  ตามท่ีเห็นสมควร หรือเห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณฯ 

ระเบียบวาระที่  3

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
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  2.6  ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
หรือผูไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูอำนวยการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงและแกไขแผนงาน 
ระเบียบ มติ และคำส่ังของคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูอำนวยการ 
  2.7  ใหขอเสนอแนะเพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนางานของสันนิบาตสหกรณฯ ใหมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเสนอขอมูล ปญหาและการแกไขงานของสันนิบาตสหกรณฯ ตอคณะกรรมการดำเนินการ หรือผูอำนวยการ 
 
 3. ตรวจสอบการดำเนินงาน ดานการบริหาร การเงิน บัญชี ดังนี้ 
 
 รายได 
  - คาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ 61,926,495.73  บาท 
  - คาใหบริการการศึกษาอบรม   2,892,515.33  บาท 
  - ดอกเบี้ย   1,072,795.92  บาท 
  - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   4,000,000.00  บาท 
  - ดอกผลทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจำกัด      550,000.00  บาท 
  - เงินบริจาค        50,000.00  บาท 
  - รายไดจากการชำระบัญชีสหกรณ      850,668.50  บาท 
  - เงินสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน   1,000,000.00  บาท 
  - รายไดอื่น      468,967.05  บาท 
  - รายไดสูงกวาคาใชจายศูนยการประชุมรัชนีฯ  (5,422,406.33)  บาท 
  - รายไดสูงกวาคาใชจายใหเชาวัตถุมงคล        30,419.20  บาท 
  - รายไดสูงกวาคาใชจายจำหนายแสตมป                3.00  บาท 
  - รายไดสูงกวาคาใชจายโคออปมารท     (36,883,.83)  บาท 
    รวมรายได 67,388,574.57  บาท 
 
 คาใชจาย 
  - คาใชจายในการบริหารงาน 39,015,575.65  บาท 
  - คาใชจายในการดำเนินโครงการ 17,549,520.73  บาท 
  - คาสมทบทุนจัดตั้งวิทยาลัยพิทยาลงกรณ   3,099,435.16  บาท 
  - คาใชจายภาษีปาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง      866,097.53  บาท 
  - คาเสื่อมราคาทรัพยสินถาวร      834,032.22  บาท 
    รวมคาใชจาย  61,364,661.29  บาท 
    รายไดสูงกวาคาใชจาย     6,023,913.28  บาท 
 
 ผลการตรวจสอบ 
 1.  การจัดทำงบการเงินเปนไปตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 2.  รายไดเงินคาบำรุงสันนบิาตสหกรณฯ จากสหกรณสมาชิกท่ีเกิดขึ้นระหวางปเปนไปตามเงื่อนไข 
      ที่กำหนด 
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 3.  คาใชจาย ดานการบริหารงานเปนไปตามแผนและระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
 

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 
 
 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 
ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ภายใตวัตถุประสงคที่ระบุไวในมาตรา 108 (2) (3) แหงพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2542 (ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 2553 และ 2563) 
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  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 
 

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. ตรวจสอบการปฏิบัติงานฝายสหกรณสัมพันธ ดานการสงเสริมจัดตั้งสันนิบาต
สหกรณจังหวัด และสัมมนา 
  ปบัญชี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2564 มีสันนิบาตสหกรณจังหวัด 66 จังหวัด 
  ปบัญชี พ.ศ. 2565 มีสันนิบาตสหกรณจังหวัดไดรับการสงเสริมจัดตั้ง 7 จังหวัด คือ จังหวัด
นครพนม มุกดาหาร พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย รอยเอ็ด ปทุมธานี และระนอง 
  ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสันนบิาตสหกรณจังหวัด (สสจ) จังหวัด
ละ 20,000 บาทตอป และการประชุมใหญสามัญประจำป จังหวัดละ 10,000 บาท ตอป ตามระเบียบสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย พ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2564 
  ผลการดำเนินงานในปบัญชี 2565 ของสันนิบาตสหกรณจังหวัด จัดโครงการฝกอบรม สัมมนา 
จำนวน 14 หลักสูตร รวม 40 จังหวัด มีสหกรณเขารวมโครงการ 1,864 สหกรณ บุคลากรของสหกรณเขาฝกอบรม /
สัมมนา จำนวน 5,870 คน การประชุมใหญสามัญประจำปสันนิบาตสหกรณจังหวัด จำนวน 29 จังหวัด ประชุม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณจังหวัด จำนวน 35 จังหวัด 
  การสงเสริมจัดตั้งและฝกอบรมของสันนิบาตสหกรณจังหวัดมีคาใชจาย รวม 5,508,741.08 บาท 
ทั้งนี้ไดรวมกับคาใชจายเปนเงินสะสมสันนิบาตสหกรณจังหวัด 3,791,164.55 บาท ไวดวย 
  งานสหกรณสัมพันธและรักษาผลประโยชนขบวนการสหกรณ ดานงานเฉลิมฉลอง 
เนื่องในวันสหกรณแหงชาติ สันนิบาตสหกรณฯ ไดใหเงินสนับสนุนการจัดงานโดยใหสันนิบาตสหกรณจังหวัด ๆ  ละ 
10,000.00 บาท รวม 61 จังหวัด และสหกรณจังหวัด 8 จังหวัด รวม 69 จังหวัด เปนเงิน 690,000.00 บาท  
และรวมกับที่จัดงาน ที่สำนักงานสันนิบาตสหกรณฯ จำนวน 399,397,.85 บาท รวมเปนคาใชจายทั้งสิ้นจำนวน 
1,089,397.85 บาท 
  ผลการตรวจสอบการจายเงินเปนไปตามแผนงานและระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
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 6. ตรวจสอบรายได – คาใชจายศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส 
 

  รายไดรวม   6,367,229.00  บาท 
  รายได   - คาเชาหองพัก   3,908,060.76  บาท 
      - คาบริการท่ีจอดรถ  1,153,126.88  บาท 
      - คาเชาพ้ืนที่        795,952.50  บาท 
      - คาเชาหองประชุม       354,280.39  บาท 
      - รายไดอื่นๆ         155,808.47  บาท 
 
  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 ฝายการเงินควรจัดทำแผนกลยุทธในการติดตามเงินคาบำรุงสันนิบาต
สหกรณฯ คางชำระ ซึ่งเปนรายไดหลักขององคกร และเพ่ือใหเปนไปตามกฎกระทรวงเร่ืองคาบำรุง
สันนิบาตสหกรณฯ  
 (2)  ควรจัดทำแผนเพ่ือของบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จะตองจัดทำแผนดานพัฒนา
บุคลากรของสหกรณซึ่งมีอยูประมาณ 12 คน โดยของบประมาณ 20 ลานบาท 
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 (3)  ควรพิจารณาเร่ืองการใหความชวยเหลือสหกรณที่อาจถูกส่ังเลิกสหกรณเปนกรณี
พิเศษ 
 (4)  ควรเพ่ิมเงินสนับสนุนการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณจังหวัดมากกวารอยละ10 
 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
 

 
 

(นายอุทัย  ศรเีทพ) 
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 

 
 
 

(นายจำเริญ  พรหมมาศ) 
ผูตรวจสอบกิจการและเลขานุการ 
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(นายอทัย ศรเีทพ)

(นายจำเริญ พรหมมาศ)
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44..11  พิจารณาเห็นชอบงบการเงิน ประจำป 256พิจารณาเห็นชอบงบการเงิน ประจำป 25655  
 

 การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยภายใตแผนงานและงบประมาณ ประจำป 
2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ไดสิ้นสุดลง และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบงบการเงิน
เรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2565  
 ระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย วาดวย การประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณ  
แหงประเทศไทย และหลักเกณฑการจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชมุใหญ พ.ศ. 2549 ขอ 12 (2) 
กำหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหความเห็นชอบงบการเงินของสันนิบาตสหกรณฯ 

 คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุดที่ 25 ในคราวประชุมคร้ังที่ 
2/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ไดอนุมัติงบการเงินดังกลาวแลว จึงขอเสนองบการเงิน ประจำป 
2565 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
 ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณาเห็นชอบงบการเงิน ประจำป 2565 ของสันนิบาตสหกรณฯ 
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............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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44..22  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ--รายจายรายจาย  
  ประจำป 256ประจำป 25666 
 
 ดวยปงบประมาณ 2566 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เริ่มตนนับแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 และส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประกอบกับการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณฯ จะตองอยู
ภายใตแผนงานและงบประมาณประจำปซึ่งที่ประชุมใหญอนุมัติ 
 

 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไดจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำป 2566 โดยมุงเนน
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสนับสนุนโครงการตางๆ ที่จะนำไปสูการสงเสริม
และพัฒนาสหกรณในทุกดาน เพ่ือใหสหกรณทุกประเภทมีความเขมแข็ง มั่นคง อยางยั่งยืนเปนสำคัญ 

 

 คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ชุดที่ 25 ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 
22 กรกฎาคม 2565 พิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจำป 2566 พรอมทั้ง 
ใหนำเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประมาณการรายรับ    จำนวน  83,218,500.00 บาท  
  (จากที่มาของแหลงรายไดจำนวน 11 หมวด)  รายละเอียดปรากฏตามสรุปประมาณการ
รายรับของสันนิบาตสหกรณฯ ประจำปงบประมาณ 2566 
 2. ประมาณการรายจาย    จำนวน  83.218,500.00 บาท   
  (จากการใชไปของงบประมาณรายจายจำนวน 9 หมวด)  รายละเอียดปรากฏตามสรุป
ประมาณการรายจายของสันนิบาตสหกรณฯ ประจำปงบประมาณ 2566 
  ประมาณการรายรับสมดุลกับรายจาย 
 3. ประมาณการรายจายจากเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณฯ จำนวน 
6,838,300.00 บาท 

  

ระเบียบวาระที่  4

เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา



สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 256534

 ระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย วาดวย เงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาต
สหกรณฯ พ.ศ. 2562  
 ขอ 4 (1) กำหนดใหนำเงินรายไดของสันนิบาตสหกรณฯ สวนที่เกินกวารายจายในปงบประมาณที่
ผานมาเขาเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณฯ  
 ขอ 5 กำหนดใหจายเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณฯ ดังตอไปน้ี 

(1) จัดใหมีอาคารหรือสำนักงานของสันนิบาตสหกรณฯ 

(2) จัดใหมีทรัพยสินถาวรสำหรับดำเนินกิจการ 
(3) ปรับปรุง ซอมแซม หรือตอเติมสำนักงานหรือทรัพยสินถาวร 
(4) เปนทุนสำหรับการพัฒนาบุคลากรของสันนิบาตสหกรณฯ 

(5) จัดทำกิจการตางๆ ที่เกี่ยวกับหรือเน่ืองในการจัดใหสำเร็จตามวัตถุประสงคของการ
พัฒนากิจการสันนิบาตสหกรณฯ  

 ขอ 7 กำหนดใหแผนงานหรือโครงการที่จะใชจายจากเงินทุนนี้ ตองระบุไวเปนการเฉพาะวาใชจาย
จากเงินทุนนี้และไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ  
 ในปงบประมาณ 2566 คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 
9/2565 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 มีมติใหนำเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาเห็นชอบใหแผนงาน 
หรือโครงการดังตอไปน้ี ใชจายจากเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการสันนิบาตสหกรณฯ  
 

ลำดบั รายการ จำนวนเงิน 
1 โครงการปรับปรุงหองพัก/หองประชุม/ครุภัณฑศูนยการประชมุรัชนีแจมจรสั  3,541,000.00 

2 ครุภัณฑสำนักงาน (งบลงทุน) 2,242,300.00 

3 โครงการซอมบำรุง พัฒนา ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลย ีระบบคอมพิวเตอร
และอุปกรณ (โครงการที่ 5.2.1) 

-ซอมบำรุง จดัหา/ซื้อ ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณทางเทคนิค เคร่ืองแมขาย 
อุปกรณ network อุปกรณจัดประชุม ฝกอบรม และสัมมนา ฯลฯ 

-การอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร 

305,000.00 

4 การบริหารงานท่ัวไป : ระบบโปรแกรมบัญช ี(โครงการท่ี 5.1.3) 
       -การอัพเกรดโปรแกรมบัญชี 
       -คาลงโปรแกรมผูใชงาน 5 เครื่อง 

100,000.00 

5 คาใชจายโครงการสงเสริมและพฒันาศักยภาพในการปฏิบตัิงานบคุลากร 
(จัดโครงการฝกอบรม สงเขาฝกอบรม และสงเขาเรียนระดับประกาศนียบัตร) 350,000.00 

6 คาซอมบำรุงอาคารสถานที่ (สำนกังาน) 300,000.00 

รวม 6 รายการเปนเงนิท้ังสิน้ 6,838,300.00 
เงินทนุเพื่อการพฒันากิจการของสันนบิาตสหกรณฯ ยกมาคงเหลือป 2565 6,112,092.08 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการสันนบิาตสหกรณฯ ครัง้ที่ 11/2565 ใหกันเงนิเขาเงนิทนุเพื่อการพฒันาฯ 4,000,000.00 
รวมเงนิทนุเพื่อการพฒันาฯ ในปงบประมาณ 2566 10,112,092.08 
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 ประเด็นพิจารณา 
 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำป 2566 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  ประมาณการรายรับ  จำนวน  83,218,500.00  บาท  และประมาณการรายจายจำนวน 
83,218,500.00  บาท  (ประมาณการรายรับสมดุลกับรายจาย) 
 2.  พิจารณาอนุมัติใหแผนงานและโครงการตามตารางขอ  1 - 6  ใชจายงบประมาณรายจาย
จากเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการสันนิบาตสหกรณฯ  จำนวน  6,838,300.00  บาท  
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หมายเหตุ : ขอใชงบประมาณเหลื่อมป 2565 (งบประมาณ สสท.) จำนวน 2,972,630.10 บาท 
 
 
 

ป 2565 ป 2566
1.งบบุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการและการพัฒนา) 34,591,200.00                 32,840,068.00    39.46   
2.งบดําเนินงาน (บริหารและดําเนินโครงการ) 28,409,300.00                 21,079,127.00    25.33   
  2.1 งบบริหารภายใน สสท. 10,997,230.13                         9,713,928.62          11.67      

  2.2 งบบริหารโครงการเพ่ือสหกรณ 17,412,069.87                         11,365,198.38        13.66      

3.งบลงทุน (ครุภัณฑสํานักงาน) 830,500.00                     -                   

4.งบสนับสนุนจากภาครัฐ/สหกรณ 7,936,000.00                   7,763,500.00      9.33     
  4.1 เงินสนับสนุนจัดอบรมจากรัฐ 4,000,000.00                          4,000,000.00          4.81       

  4.2 เงินดอกผลทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัด 460,000.00                             170,000.00            0.20       

  4.3 เงนิสนับสนุนจัดงานวันสหกรณแหงชาติ 1,000,000.00                          1,000,000.00          1.20       

  4.4 เงินลงทะเบียนอบรมบุคลากร/พัฒนาผูนํา 2,476,000.00                          2,593,500.00          3.12       

5.งบ สสท.อุดหนุน 10,164,000.00                 10,853,176.00    13.04   
  5.1 จัดอบรม/พัฒนาบุคลากรสหกรณ 3,277,400.00                          2,373,500.00          2.85       

  5.2 เงินอุดหนุนจัดต้ังวิทยาลัยพิทยาลงกรณ 3,000,000.00                          3,000,000.00          3.60       

  5.3 เงินสํารองบําเหน็จ จนท.สสท. 2,500,000.00                          2,500,000.00          3.00       

  5.4 เงินบํารุงเครือขายภาคีระหวางประเทศ 921,600.00                             893,676.00            1.07       

  5.5 กฐินสหกรณสามัคคี และสาธารณประโยชน 365,000.00                             306,000.00            0.37       

  5.6 งานวันสหกรณแหงชาติ (สสท.สมทบจัดงาน) 100,000.00                             100,000.00            0.12       

  5.7 เงินสํารองคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  1,680,000.00          2.02       

6.เงินจัดสรรคาบํารุงสสท. 10% ให สสจ. 6,000,000.00      7.21     
7.งบรายจายอ่ืนๆ 1,700,000.00                   2,657,629.00      3.19     
8.งบกลาง 1,000,000.00                   1,000,000.00      1.20     
9.คาภาษี (ประมาณการ)  1,025,000.00      1.23     
 - ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (นมส.) 100,000.00                             950,000.00            1.14       

 - ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (สนง.) -                                        70,000.00              0.08       

 - ภาษีปายอิเลคทรอนิกค 5,000.00                                5,000.00                0.01       

รวม 84,736,000.00                 83,218,500.00    100.00  
83,218,500.00    

-                  

 สรุปประมาณการรายจายของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2566 
(เปรียบเทียบปงบประมาณ 2565 - 2566)

หมวดรายจาย ประมาณการรายจาย

ประมาณการรายรับป 2566
รายรับสมดุลกับรายจาย

รอยละ
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สสท. อุดหนุน ลงทะเบียน รวม
1)  การบริหารบุคลากร  -               -                
ฝายทรัพยากรบุคคลและนิติกร
1.5.1 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 32,840,068.00 -               -               32,840,068.00     
1. เงินเดือนเจาหนาท่ี สสท.และพนักงาน นมส. 28,658,376.00  -               -               28,658,376.00      

2. สวัสดิการเจาหนาท่ี สสท.และพนักงาน นมส. (HPO) 4,181,692.00   -               -               4,181,692.00        

2)  การดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบเสริมสรางศักยภาพคนสหกรณ 3,066,700.00   4,170,000.00 2,593,500.00 9,830,200.00       
ฝายทรัพยากรบุคคลและนิติกร 693,200.00      -               -               693,200.00          
1.1.1 จัดทําคูมือทางกฎหมายสําหรับการบริหารงานสหกรณ (HPO) 215,000.00      -               -               215,000.00          

1.2.1 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของสสท.(HPO) 478,200.00      -               -               478,200.00          

ฝายวิชาการและฝกอบรมสหกรณ  2,373,500.00   4,170,000.00 2,593,500.00 9,137,000.00        
1.4.1 โครงการฝกอบรมบุคลากรสหกรณทุกประเภท (งบประมาณ สสท.สมทบ) 227,500.00      -               312,500.00    540,000.00          

1.4.2 โครงการฝกอบรมกรรมการสหกรณทุกประเภท (ฟรี) [ดอกผลทุนกลางของ
บรรดาสหกรณไมจํากัด] -                 170,000.00    -               170,000.00          

1.4.3 โครงการฝกอบรมบุคลากรสหกรณทุกประเภท (ลงทะเบียน 100 %) -                 -               615,000.00    615,000.00          

1.4.4 ฝกอบรม หลักสูตร "การเงินการบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการ
สหกรณ" (สหกรณขนาดใหญ) -                 -               1,666,000.00 1,666,000.00        

1.4.5 ฝกอบรม หลักสูตร "การเงินการบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการ
สหกรณ" (สหกรณขนาดเล็ก) 450,600.00      -               -               450,600.00          

1.4.6 โครงการฝกอบรมรมฝายจัดการสหกรณภาคการเกษตร 1,382,400.00   4,000,000.00 -               5,382,400.00        

1.4.7 โครงการฝกอบรม/สัมมนา/เสวนา/ออนไลนและออนไซต 140,000.00      -               -               140,000.00          

1.4.8 โครงการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนา/เสวนา Hot Issue 103,000.00      -               -               103,000.00          

1.4.9 โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการสหกรณ 70,000.00        -               -               70,000.00            

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนามูลคาเพ่ิมสินคาและบริการ 1,077,680.00   -               -               1,077,680.00       
 ฝายกิจการระหวางประเทศและสงเสริมธุรกิจการคา 1,077,680.00   -               -               1,077,680.00       
2.1.1 จัดจําหนายสินคาสหกรณระดับภูมิภาคและเน่ืองในวันสําคัญ 371,480.00      -               -               371,480.00          

2.3.1 การสงเสริมและพัฒนาศูนยแสดงสินคาสหกรณไทย 706,200.00      -               -               706,200.00          

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการเงินท่ีเก้ือหนุนการพ่ึงพาตนเอง และการรวมมือ
ระหวางสหกรณ 100,000.00      -               -               100,000.00          
ฝายทรัพยากรบุคคลและนิติกร 100,000.00      -               -               100,000.00          
3.1.1 ผลักดันการปฏิรูประบบการกํากับดูแลดานการเงินและการบัญชี 100,000.00      -               -               100,000.00          

ยุทธศาสตรท่ี 4  สรางความเขมแข็งของขบวนการสหกรณ 4,932,313.00   1,000,000.00 -               5,932,313.00        
ฝายสหกรณสัมพันธ 1,680,000.00   1,000,000.00 -               2,680,000.00       
4.4.1 งานวันสหกรณแหงชาติประจําป  (เงินอุดหนุนจากรัฐ) 100,000.00      1,000,000.00 -               1,100,000.00        

4.4.2 โครงการสัมมนาสันนิบาตสหกรณจังหวัด 880,000.00      -               -               880,000.00          

4.4.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาสันนิบาตสหกรณจังหวัด 400,000.00      -               -               400,000.00          

4.4.4 โครงการเช่ือมโยงธุรกรรมเครือขายสหกรณ 300,000.00      -               -               300,000.00          

ฝายกิจการระหวางประเทศและสงเสริมธุรกิจการคา 1,252,313.00   -               -               1,252,313.00        
4.4.5 การสงเสริมความรวมมือระหวางสหกรณไทยกับสหกรณตางประเทศ 358,637.00      -               -               358,637.00          

4.4.7 การชําระคาสมาชิกองคการสหกรณระหวางประเทศ 893,676.00      -               -               893,676.00          

ฝายบริหารท่ัวไป 816,000.00      -               -               816,000.00          
4.4.8 โครงการจัดงานวันสันนิบาตสหกรณไทย 260,000.00      -               -               260,000.00          

4.4.9  การกุศลและสาธารณประโยชน 50,000.00        -               -               50,000.00            

4.4.10 งานทอดกฐินสหกรณสามัคคีประจําป 306,000.00      -               -               306,000.00          

4.4.11 การจัดงานวันพระบิดาแหงการสหกรณไทย 200,000.00      -               -               200,000.00          

แผนงานและงบประมาณของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประจําปงบประมาณ 2566
(แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย)

ยุทธศาสตร/โครงการ/สวนงานท่ีรับผิดชอบ แหลงท่ีมาของงบประมาณ  (บาท)
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สสท. อุดหนุน ลงทะเบียน รวม
ฝายส่ือสารองคกร 1,184,000.00   -               -               1,184,000.00       
4.5.1 โครงการผลิตส่ือเพ่ือการเผยแพรและประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรฯ  
 (1) คาผลิตส่ืออิเล็คทรอนิกส 200,000.00      -               -               200,000.00          

 (2) คาการจัดพิมพจุลสาร 474,000.00      -               -               474,000.00          

4.5.2 โครงการมวลชนสัมพันธและผลิตส่ือวีดีทัศนเผยแพรภาพลักษณท่ีดีแก
องคกรและสหกรณทุกประเภท 400,000.00      

-               -               
400,000.00          

4.5.3 โครงการผลิตรายการทีวีออนไลน "โคออป ชาแนล" ผานชองทาง Youtube 110,000.00      -               -               110,000.00          

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล สสท. 15,275,610.00  -               -               15,275,610.00      
ฝายบริหารท่ัวไป 2,750,000.00   -               -               2,750,000.00        
5.1.1 การบริหารงานท่ัวไป (คาสาธารณูปโภค คาซอมแซม บํารุงรักษา ฯลฯ)
1. คาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา,ประปา,โทรศัพท) 550,000.00      550,000.00          

2. คากําจัดปลวก 20,000.00        20,000.00            

3. คาซอมแซมทรัพยสินวัสดุสํานักงาน 100,000.00      100,000.00          

4.คาซอมบํารุงรถยนต 100,000.00      100,000.00          

5.คาจางพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน 2 คนๆละ 10,000 บาท/เดือน 240,000.00      240,000.00          

6.คาวัสดุส้ินเปลือง 150,000.00      150,000.00          

7.คานํ้ามันเช้ือเพลิง 120,000.00      120,000.00          

8. คาเบ้ียประกันภัยและภาษีรถประจําป 90,000.00        90,000.00            

9.คาบริการจัดสงเอกสารทางไปรษณีย 240,000.00      240,000.00          

10. คาเชาเคร่ืองถายเอกสาร 4 เคร่ือง 240,000.00      240,000.00          

11.คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพวัสดุสํานักงาน 800,000.00      800,000.00          

12.คาใชจายเบ็ดเตล็ด 100,000.00      100,000.00          

ฝายเลขานุการและการประชุม 5,833,610.00   -               -               5,833,610.00       
5.1.2 การบริหารงานท่ัวไป  (คาใชจายของคณะกรรมการ ผูตรวจสอบ ท่ีปรึกษาของสสท.)
1. คาใชจายประชุมใหญสามัญประจําป 2565 2,071,200.00   -               -               2,071,200.00        

2. คาใชจายในการจัดประชุมคณะกรรมการ,ผูตรวจสอบกิจการ,และท่ีปรึกษา 1,247,970.00   -               -               1,247,970.00        

3. คาใชจายจัดประชุมคณะอนุกรรมการคณะตางๆ 1,192,800.00   -               -               1,192,800.00        

4. คาใชจายจัดประชุมผูตรวจสอบกิจการ 281,640.00      -               -               281,640.00          

5. คาใชจายในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ กก.ผตส.และท่ีปรึกษา 450,000.00      -               -               450,000.00          

6. คาใชจายในการมาปฏิบัติงานของประธานและคณะกรรมการดําเนินการ 450,000.00      -               -               450,000.00          

7. คารับรอง (แขกผูมาเยือน,คณะบุคคล,คณะผูสอบบัญชีและสหกรณตางๆ) 100,000.00      -               -               100,000.00          

8. คากระเชาดอกไม,กระเชาของขวัญ สําหรับมอบในโอกาสตางๆ 40,000.00        -               -               40,000.00            

9. คาอาหารปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ -                 -               -               -                     

10. คาใชจายการประชุมระดับผูอํานวยการ รองผูอํานวยงาน และหัวหนางาน -                 -               -               -                     

ฝายพัสดุและทรัพยสิน 50,000.00        -               -               50,000.00            
5.1.3 การบริหารงานท่ัวไป (การสํารวจท่ีดินและทรัพยสิน สสทและการบริหารพัสดุ)
1. การสํารวจท่ีดินและทรัพยสินของ สสท. 40,000.00        -               -               40,000.00            

2. การบริหารพัสดุและทรัพยสินของ สสท. 10,000.00        -               -               10,000.00            

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 610,000.00      -               -               610,000.00          
5.2.2 โครงการพัฒนา ปรับปรุงและดูแลระบบโปรแกรมภายในสสท. 405,000.00      -               -               405,000.00          

5.2.3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมตอขอมูลและพัฒนาระบบเว็บไซตฯ 205,000.00      -               -               205,000.00          

ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส 5,702,000.00   -               -               5,702,000.00        
5.4.1 การบริหารศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส 

1. การบริหารท่ัวไป (HPO) 2,400,000.00   -               -               2,400,000.00        

2. คาบํารุงรักษาและสาธารณูปโภค 3,060,000.00   -               -               3,060,000.00        

3. คาวัสดุหองพัก/หองประชุม 115,000.00      -               -               115,000.00          

4. จําหนายสินคาสหกรณ (เงินทุนหมุนเวียนจัดซ้ือสินคามาจําหนาย) 50,000.00        -               -               50,000.00            

5.4.2 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือเผยแพรศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส 77,000.00        77,000.00            

ยุทธศาสตร/โครงการ/สวนงานท่ีรับผิดชอบ แหลงท่ีมาของงบประมาณ  (บาท)
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หมายเหตุ : ขอใชงบประมาณเหลื่อมป 2565 (งบประมาณ สสท.) จำนวน 2,972,630.10 บาท 
 
 
 
 
 
  

สสท. อุดหนุน ลงทะเบียน รวม
ฝายแผนงานและงบประมาณ 330,000.00      -               -               330,000.00          
5.5.1 การจัดทํารายงานกิจการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน   

1. การจัดทํารายงานกิจการประจําป 160,000.00      -               -               160,000.00          

2. แผนงานและงบประมาณประจําป 70,000.00        -               -               70,000.00            

5.5.2 แผนยุทธศาสตร สสท.  -               -               -                     

1. คาใชจายในการจัดทําแผนปฏิบัติการรายไตรมาส 30,000.00        -               -               30,000.00            

2. คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการประชุมแผนงานและงบประมาณประจําปของสสท.
และหนวยงานภายนอก 50,000.00        -               -               50,000.00            

3. คาใชจายอ่ืนๆ 20,000.00        -               -               20,000.00            

ยุทธศาสตรท่ี 6.ปรับปรุงกฏหมายระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติ 300,000.00      -               -               300,000.00          
ฝายทรัพยากรบุคคลและนิติกร 300,000.00      -               -               300,000.00          
6.1.1 โครงการผลักดันและประสานงานเพ่ือนําเสนอรางกฎหมายสหกรณฯ 100,000.00      -               -               100,000.00          

6.1.2 การชวยเหลือและใหคําปรึกษาทางกฎหมายแกสหกรณ 200,000.00      -               -               200,000.00          

3) งบ สสท. อุดหนุน 7,180,000.00   -               -               7,180,000.00       
3.1 ทุนสะสมจัดต้ังวิทยาลัยพิทยาลงกรณ จัดสรร 5% ของรายรับคาบํารุง 3,000,000.00   -               -               3,000,000.00        

3.2 เงินสํารองบําเหน็จ (เงินเดือนปจจุบัน + 6%) 2,500,000.00   -               -               2,500,000.00        

3.3 เงินสํารองคาชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,680,000.00   1,680,000.00        

4) เงินจัดสรรคาบํารุง สสท. 10% ให สสจ. 6,000,000.00   -               -               6,000,000.00        
5) งบรายจายอ่ืนๆ (คาเส่ือมราคา คาพัฒนาโปรแกรม คาปรับปรุงศูนยฯตัดจาย) 2,657,629.00   -               -               2,657,629.00        
6) งบกลาง 1,000,000.00   -               -               1,000,000.00        
7) คาภาษี (ประมาณการ) 1,025,000.00   -               -               1,025,000.00        
7.1 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (นมส.) 950,000.00      950,000.00          

7.2 ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง (สนง.) 70,000.00        70,000.00            

7.3 ภาษีปายอิเล็คทรอนิกส 5,000.00         -               -               5,000.00              

รวมเปนเงินท้ังส้ิน 75,455,000.00  5,170,000.00 2,593,500.00 83,218,500.00     

ยุทธศาสตร/โครงการ/สวนงานท่ีรับผิดชอบ แหลงท่ีมาของงบประมาณ  (บาท)
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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44..33  พิจารณาพิจารณาเลือกตั้งคณะเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ  
  แหงประเทศไทย ชุดที่ 26 แหงประเทศไทย ชุดที่ 26   
 

 4.3.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 

  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542  
  มาตรา 112 บัญญัติใหมีคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ประกอบดวย ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ในกรณี 
ที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทน้ันจำนวนหน่ึงคน
เปนกรรมการโดยตำแหนง และกรรมการอื่นซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เลือกตั้งจากผูแทนสหกรณซึ่งเปนกรรมการดำเนินการ มีจำนวนเทากับกรรมการโดยตำแหนงเปน
กรรมการ 
  ระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม และการ
ดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พ.ศ. 2559 และที่แกไข
เพิ่มเติม 
  ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบดวย ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุม
สหกรณระดับประเทศประเภทละหน่ึงคน ในกรณีที่สหกรณประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 
ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทน้ันจำนวนหน่ึงคนเปนกรรมการดำเนินการโดยตำแหนง และกรรมการ
ดำเนินการอ่ืนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณซึ่งเปนกรรมการของสหกรณมีจำนวนเทากับ
กรรมการดำเนินการโดยตำแหนงเปนกรรมการดำเนนิการ  
  ใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเปนประธานกรรมการ
ดำเนินการหน่ึงคนและรองประธานกรรมการดำเนินการจำนวนไมเกินสามคน 
  ขอ 10 ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นจากผูแทนสหกรณซึ่งเปน
กรรมการของสหกรณประเภทละหน่ึงคนเปนกรรมการดำเนินการ 
  ขอ 11 ผูแทนสหกรณซึ่งประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการตามขอ 10 
จะตองมาสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเอง  ณ  วัน เวลา และสถานที่ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ระเบียบวาระที่  4

เร่ืองเสนอใหที่ประชุมพจิารณา
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  ขอ 12 ใหคณะกรรมการดำเนินการกำหนดวัน เวลา และสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดำเนินการ 
  ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดำเนินการโดยวิธีลับ แตหากมีความจำเปนหรือเพื่อ
ความเหมาะสม ที่ประชุมใหญอาจมีมติใหเลือกตั้งโดยใชวิธีเปดเผยก็ได 
  การเลือกตั้งโดยวิธีลับ จะตองเปนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ภายในสถานที่ที่กำหนดโดยไมมีผูอื่นอยูรวมดวยหรือสามารถลวงรูไดวาผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือก
ผูสมัครคนใดในขณะใชสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผูใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจะตองไมเปดเผยตอสาธารณชน 
ถึงผลการลงคะแนนเลือกตั้งของตนในขณะใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งดวย 
  การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับนี้ อาจกระทำโดยวิธีการทางไปรษณีย หรือทาง
อิเล็กทรอนิกส   หรือระบบอินเทอรเน็ต หรือวิธีการหยอนบัตรลงคะแนน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
รวมกัน 
  หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด” 
  ขอ 13  ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
   (1)  เปนผูแทนสหกรณ 
   (2)  เปนกรรมการของสหกรณซึ่งแตงตั้งตนเปนผูแทนสหกรณ 
   (3)  ที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณที่แตงตั้งตนเปนผูแทนสหกรณมีมติ
เห็นชอบใหลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ 
   (4)  สหกรณที่แตงตั้งตนเปนผูแทนสหกรณชำระคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ ที่
ไดรับการจัดสรรแลวทั้งหมด ณ วันที่สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ คาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ ที่ไดรับการ
จัดสรรในปบัญชีลาสุด จะตองชำระภายใน 60 วัน นับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติจัดสรรดวย 
   (5)  สหกรณที่แตงตั้งตนเปนผูแทนสหกรณตองไมขาดทุนติดตอกันสามป หรือปด
บัญชีไมไดติดตอกันสามป หรือไมดำเนินกิจการติดตอกันสองป ขึ้นไป 
   (6)  ไมเปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหเปนหรือทำหนาที่ เปนกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ  
  ขอ 14 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ีเปนหรือทำหนาที่
กรรมการดำเนินการ 
   (1)  เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (2)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของ
รัฐหรือเอกชนฐานทุจริต 
   (3)  เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการของสหกรณหรือมีคำวินิจฉัยเปนที่สุดให
พนจากตำแหนงกรรมการของสหกรณตามความในมาตรา 22 (4) แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
   (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญของสหกรณหรือสันนิบาตสหกรณฯ ถอดถอนออกจาก
ตำแหนงกรรมการของสหกรณหรือของสันนิบาตสหกรณฯ แลวแตกรณี 
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  ประกาศสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ที่ 25/2561 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
สมัครรับเลือกตั้งและการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  ขอ 10 ใหประธานที่ประชุมใหญสันนิบาตสหกรณขอความเห็นชอบตอที่ประชุมใหญ
สันนิบาตสหกรณเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งจำนวนไมนอยกวา 21 คน 
แตไมเกิน 27 คน จากผูแทนสหกรณซึ่งมิไดสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ
และวางตัวเปนกลางประเภทสหกรณละไมนอยกวา 3 คน เวนแตจะมีผูแทนสหกรณประเภทน้ันเสนอตัว
ไมถึง 3 คนหรือไมมีผูแทนสหกรณประเภทน้ันเสนอตัว เพ่ือทำหนาที่ดำเนินการเลือกต้ังกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเลือกกันเองเปนประธานกรรมการหนึ่งคน
และใหผูอำนวยการสันนิบาตสหกรณเปนเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยตำแหนง 
  ขอเท็จจริง 
  1. คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญครบวาระการดำรงตำแหนง (4 ป) แลว สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจึงกำหนดเปดสมัครรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 4 
พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ) โดยผูแทนสหกรณดังกลาวจะตองมาสมัครดวยตัวเอง ณ 
ศูนยการประชุมรัชนีแจมจรัส สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  2. ปรากฏวามีผูแทนสหกรณที่สนใจมาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณฯ จำนวน 18 คน ดังนี้ 

 

ผูสมัคร
หมายเลข  ชื่อ-สกุล สหกรณตนสังกัด วันที่สมัคร 

ประเภทสหกรณออมทรัพย     

1 น.ส.วันทนา   บอโพธิ์  สหกรณออมทรัพยบริษัท ทีโอที จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

2 นายปรเมศวร อินทรชุมนุม 
สหกรณออมทรัพยสำนักงานขาราชการ
อัยการสูงสุด จำกัด 

31 ตุลาคม 2565 

ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน     

1 นายวีระโชติ ชุณหรุงโรจน สหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลางเทวา จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

2 นายจรัล เอ่ียมสำอางค สหกรณเครดิตยูเนี่ยน อพป.บานมะเด่ือทอง 
จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

ประเภทสหกรณการเกษตร       

1 นายมงคลัตถ พุกะนัดด สหกรณการเกษตรบางพลี จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

2 นายประภาส งามสงวน สหกรณวัดจันทร จำกัด 31 ตุลาคม 2565 
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ผูสมัคร
หมายเลข  ชื่อ-สกุล สหกรณตนสังกัด วันที่สมัคร 

ประเภทสหกรณบริการ   

1 นายมาโนช เกิดเกษ สหกรณบานมั่นคงชุมชนโพธาราม จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

2 นายจันทร หวนสันเทียะ สหกรณมิตรแทแท็กซ่ี จำกัด (ถอนการสมัคร) 31 ตุลาคม 2565 

3 นายชัยยะ ไชยาคม สหกรณผูใหบริการขนสงสินคาภาคอีสานฯ 1 พฤศจิกายน 2565 

4 นายบวร ยสินธร สหกรณเคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด 3 พฤศจิกายน 2565 

5 นายวงศวรัณ แนวพานิช สหกรณแท็กซ่ีสยาม จำกัด 4 พฤศจิกายน 2565 

ประเภทสหกรณประมง     

1 นายชินชัย สถิรยากร สหกรณประมงแมกลอง จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

2 นายวงศกร เอการัมย สหกรณประมงจังหวัดบุรีรัมย จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

ประเภทสหกรณรานคา     

1 นายเอนก นาคดิลก รานสหกรณกรุงเทพ จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

2 นายนพดล วรมานะกุล รานสหกรณการคาปราจีนบุรี จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

3 นายไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ รานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรฯ 4 พฤศจิกายน 2565 

ประเภทสหกรณนิคม (เลือกตั้ง)     

1 นายธนะสิทธิ์ รัศมีจรัสฐากร สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

2 นายเจียง นาอุดม สหกรณนิคมดงมูลสอง จำกัด 31 ตุลาคม 2565 

 
 ความคืบหนา 
 1. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีคำสั่งที่ 88/2565 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งและผูสมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประกอบดวย 

  1) นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ  เปนประธานอนุกรรมการ 
  2) นายทรงพล   พนาวงศ  เปนอนุกรรมการ 
  3) นายสิรวิชญ ไพศาสตร  เปนอนุกรรมการ 
  4) นายสมชาย   รัตนอาร ี  เปนอนุกรรมการ 
  5) นายสมพล ตันติสันติสม  เปนอนุกรรมการ 
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  6) นายอุทัย  ศรีเทพ   เปนอนุกรรมการ 
  7) นายจำเริญ พรหมมาศ  เปนอนุกรรมการ 
  8) นายปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล  เปนเลขานุการ 
 คณะอนุกรรมการดังกลาวมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ังและผูสมัคร
รับคัดเลือกเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ และประกาศรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังและผูสมัคร
รับคัดเลือกเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ 

 2. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งและผูสมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ ไดพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกต้ังและผูสมัครรับคัดเลือก
เปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และครั้งที่ 
2/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ผลการตรวจสอบปรากฏ ดังนี้ 
  ประเภทสหกรณออมทรัพย 
  1) ผูสมัครหมายเลข 1 คือ น.ส.วันทนา  บอโพธิ์ ผูแทนสหกรณออมทรัพยบริษัท ทีโอที จำกัด
(กรรมการสหกรณ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
สันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม 
และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 ทุกประการ สามารถ
สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  2) ผูสมัครหมายเลข 2 คือ นายปรเมศวร อินทรชุมนุม ผูแทนสหกรณออมทรัพยขาราชการ
สำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด (รองประธานกรรมการสหกรณ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน 
ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาต 
สหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  ประเภทสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
  1) ผูสมัครหมายเลข 1 คือ นายวีระโชติ  ชุณหรุงโรจน ผูแทนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนศูนยกลาง
เทวา จำกัด (ประธานกรรมการสหกรณ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหาม
เปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย  
การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ  
พ.ศ. 2559 สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  2) ผูสมัครหมายเลข 2 คือ นายจรัล  เอี่ยมสำอางค ผูแทนสหกรณเครดิตยูเนี่ยน อพป. 
บานมะเด่ือทอง จำกัด (ประธานกรรมการสหกรณ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมี
ลักษณะตองหามเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ 
วาดวย การเลอืกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ 
พ.ศ. 2559 สามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  



สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 256548

 

  ประเภทสหกรณการเกษตร 
  1)  ผูสมัครหมายเลข 1 คือ นายมงคลัตถ  พุกะนัดด ผูแทนสหกรณการเกษตรบางพลี จำกัด
(ประธานกรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
สันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม 
และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 สามารถสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได  
  2)  ผูสมัครหมายเลข 2 คือ นายประภาส  งามสงวน ผูแทนสหกรณวัดจันทร จำกัด (ประธาน
กรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการสันนิบาต
สหกรณฯ ละมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม และการ
ดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 สามารถสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  ประเภทสหกรณบริการ 
  1) ผูสมัครหมายเลข 1 คือ นายมาโนช  เกิดเกษ ผูแทนสหกรณบานมั่นคงชุมชนโพธาราม 
จำกัด(ประธานกรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน  
  แตมีประเด็นพิจารณาวาเปนผูที่ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย  
การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559  
  ขอ 13 (4) ความวา “สหกรณที่แตงตั้งตนเปนผูแทนสหกรณชำระคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ 
ที่ไดรับการจัดสรรแลวทั้งหมด ณ วันที่สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ คาบำรุงสันนิบาตสหกรณที่ไดรับจัดสรรในป
บัญชีลาสุดจะตองชำระภายในหกสิบวันนับแตวันที่ที่ประชุมใหญมีมติจัดสรรดวย”  
  สหกรณบานมั่นคงชุมชนโพธาราม จำกัด ซึ่งเปนสหกรณที่แตงตั้ง นายมาโนช  เกิดเกษ  
เปนผูแทนสหกรณ ไดประชุมใหญสามัญประจำป 2564 ซึ่งเปนปบัญชีลาสุด เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2565 
และชำระคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ ฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ซึ่งเกินกวา 60 วันนับแตวันที่ที่ประชุม
ใหญมีมติจัดสรรกำไรสุทธิ (เกินระยะเวลาที่กำหนดกวา 1 เดือน 8 วัน) ดังนั้น นายมาโนช  เกิดเกษ ผูแทน
สหกรณบานม่ันคงชุมชนโพธาราม จำกัด ผูสมัครหมายเลข 1 จึงเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่ระเบียบ 
และประกาศกำหนด และไมสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  2) ผูสมัครหมายเลข 2 คือ นายจันทร  หวนสันเทียะ ผูแทนสหกรณมิตรแทแท็กซี่ จำกัด  
(รองประธานกรรมการ) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 มีหนังสือขอถอนตัวจากการสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ เนื่องจากไดรับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมทำใหมีขอจำกัดดานเวลา 
  3) ผูสมัครหมายเลข 3 คือ นายชัยยะ ไชยาคม ผูแทนสหกรณผูใหบริการขนสงสินคา 
ภาคอีสาน จำกัด (กรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปน
กรรมการสันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกต้ัง 
การประชุม และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 สามารถ
สมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  



สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2565 49

 

  4) ผูสมัครหมายเลข 4 คือ นายบวร ยสินธร ผูแทนสหกรณเคหสถานกรุงเทพ จำกัด (ประธาน
กรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน 

  แตมีประเด็นพิจารณาวาเปนผูที่ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย  
การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559  
  ขอ 13 (4) ความวา “สหกรณที่แตงตั้งตนเปนผูแทนสหกรณชำระคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ 
ที่ไดรับการจัดสรรแลวทั้งหมด ณ วันที่สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ คาบำรุงสันนิบาตสหกรณที่ไดรับจัดสรร 
ในปบัญชีลาสุดจะตองชำระภายในหกสิบวันนับแตวนัที่ที่ประชุมใหญมีมติจัดสรรดวย” 

  สหกรณเคหสถานกรุงเทพ จำกัด ซึ่งเปนสหกรณที่แตงตั้ง นายบวร ยสินธร เปนผูแทนสหกรณ 
ไดประชุมใหญสามัญประจำปบัญชี 2564 ซึ่งเปนปบัญชีลาสุด เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 แตปรากฏวา
สหกรณยังมิไดชำระคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ ฯ ในปบัญชี 2564 จนถึงวันสมัคร และดำเนินการชำระ 
คาบำรุงสันนิบาตสหกรณ ฯ ในปบัญชีลาสุดเกินกวา 60 วัน นับแตวันประชุมใหญสามัญประจำปบัญชี 
2564 เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2565 (สมัครวันที่  3 พฤศจิกายน 2565 แตนำมาชำระเม่ือวันที่   
4 พฤศจิกายน 2565) ดังนั้น นายบวร ยสินธร ผูแทนสหกรณเคหสถานกรุงเทพ จำกัด ผูสมัครหมายเลข 4 
จึงเปนผูขาดคุณสมบัติตามระเบียบและประกาศ และไมสามารถสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณฯ ได 
  5) ผูสมัครหมายเลข 5 คือ นายวงศวรัณ  แนวพานิช ผูแทนสหกรณแท็กซี่สยาม จำกัด 
(ประธานกรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
สันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม 
และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 สามารถสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได  
  ประเภทสหกรณประมง 
  1) ผูสมัครหมายเลข 1 คือ นายชินชัย  สถิรยากร ผูแทนสหกรณประมงแมกลอง จำกัด 
(กรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการสันนิบาต
สหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม และการ
ดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 จึงสามารถสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  2) ผูสมัครหมายเลข 2 คือ นายวงศกร  เอการัมย ผูแทนสหกรณประมงจังหวัดบุรีรัมย จำกัด 
(ประธานกรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
สันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม 
และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 จึงสามารถสมัครรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได  
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  ประเภทสหกรณรานคา 
  1) ผูสมัครหมายเลข 1 คือ นายเอนก  นาคดิลก ผูแทนรานสหกรณกรุงเทพ จำกัด  
(รองประธานกรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
สันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม 
และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 จึงสามารถสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  2) ผูสมัครหมายเลข 2 คือ นายนพดล  วรมานะกุล ผูแทนรานสหกรณการคาปราจีนบุรี จำกัด 
(ประธานกรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
สันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม 
และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 จึงสามารถสมัคร 
รับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  3) ผูสมัครหมายเลข 3 คือ นายไพโรจน  ลิ้มศรีสกุลวงศ ผูแทนรานสหกรณมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร จำกัด (รองประธานกรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะ
ตองหามเปนกรรมการสันนิบาตสหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย 
การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ  
พ.ศ. 2559 จึงสามารถสมัครรับเลอืกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได  
  ประเภทสหกรณนิคม (ประเภทนิคม) 
  1) ผูสมัครหมายเลข 1 คือ นายธนะสิทธิ์  รัศมีจรัสฐากร ผูแทนสหกรณนิคมคลองสวนหมาก 
จำกัด (กรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการสันนิบาต
สหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม และการ
ดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 จึงสามารถสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
  2) ผูสมัครหมายเลข 2 คือ นายเจียง  นาอุดม ผูแทนสหกรณนิคมดงมูลสอง จำกัด (ประธาน
กรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการสันนิบาต
สหกรณฯ และมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม และการ
ดำเนินกิจการของของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 จึงสามารถสมัครรับเลือกตั้ง
เปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ได 
 3. คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งและผูสมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ ไดประกาศรายช่ือผูสมัครดังกลาวขางตนเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 ปรากฏตามประกาศสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ที่ 50/2565 เรื่อง รายชื่อผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ที่แนบมาพรอมนี้ 
 4. สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไดมีหนังสือไปยังผูสมัครซึ่งขาดคุณสมบัติโดยทางไปรษณีย
ดวนพิเศษ (EMS) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เพื่อทราบและแจงสิทธิอุทธรณภายใน 3 วันแลวไมปรากฏ
วามีบุคคลใดย่ืนอุทธรณ 
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 ประเด็นพิจารณา 
 1.  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณซึ่งมิไดสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ เพื่อทำหนาที่ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณ จำนวนไมนอยกวา 21 คน ประกอบดวย ผูแทนสหกรณประเภทละไมนอยกวา 3 คน 
 2.  พิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ โดยวิธี 
หยอนบัตรลงคะแนน 
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 4.3.2 พิจารณารับรองผูแทนสหกรณประเภทนิคมซึ่งไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ โดยตำแหนงจากประเภทสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 
 

  พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
  มาตรา 112 บัญญัติใหมีคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
ประกอบดวย ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณระดับประเทศประเภทละหน่ึงคน กรณีที่สหกรณ
ประเภทใดไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ใหมีผูแทนจากสหกรณประเภทน้ันจำนวนหนึ่งคนเปนกรรมการ 
โดยตำแหนง และกรรมการอ่ืนซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเลือกตั้งจากผูแทน
สหกรณซึ่งเปนกรรมการดำเนินการ มีจำนวนเทากับกรรมการโดยตำแหนงเปนกรรมการ  
  ระเบียบสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย วาดวย การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนิน
กิจการของคณะกรรมการดำเนนิการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย พ.ศ.2559 

  ขอ 4 ผูแทนสหกรณ หมายความวา ผูแทนของสหกรณตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทยวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและหลักเกณฑการจัดสง
ผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ขอ 9 ใหสันนิบาตสหกรณจัดใหไดมาซึ่งกรรมการดำเนินการโดยตำแหนงที่มาจากสหกรณ
ประเภทที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศโดยจัดประชุมผูแทนสหกรณประเภทน้ันเพื่อใหเลือกกันเอง 
และเสนอตอที่ประชุมใหญเพ่ือรับรองเปนกรรมการดำเนินการโดยตำแหนง 
  ใหนำความในขอ 11 ขอ 12 ขอ 13 และขอ 14 มาใชบังคับกับการจัดใหไดมาซึ่งกรรมการ
ดำเนินการโดยตำแหนงที่มาจากสหกรณประเภทที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศโดยอนุโลม 

  กรรมการดำเนินการโดยตำแหนงที่มาจากสหกรณประเภทที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับ 
ประเทศ ยอมพนจากตำแหนงเมื่อ 

  (1)  พนจากการเปนกรรมการของสหกรณที่แตงตั้งตนเปนผูแทนสหกรณ 
  (2)  สหกรณประเภทที่ตนไดรับการจัดใหไดมาซึ่งกรรมการดำเนินการโดยตำแหนงน้ัน  
มีชุมนุมสหกรณระดับประเทศแลว 
  (3)  มีเหตุอยางหน่ึงอยางใดตามขอ 16  
 

  ขอเท็จจริง 
  1.  สหกรณประเภทนิคมและสหกรณประเภทรานคาไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจึงไดเปดสมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ 
แหงประเทศไทยโดยตำแหนงจากประเภทสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ (ประเภทสหกรณนิคม
และประเภทสหกรณรานคา) ตามบทบัญญัติมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ระหวาง
วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565  
  2.  ปจจุบันการคัดเลือกกรรมการสันนิบาตสหกรณ ฯ โดยตำแหนงจากสหกรณประเภท 
ที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศเหลือเพียงประเภทสหกรณนิคม เนื่องจากประเภทสหกรณรานคานั้น 
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คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 มีมติ
ผอนผันหลักเกณฑและเง่ือนไขการเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณแหงชาติใหแกชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จำกัด และใหถือวาเปนชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศของประเภทสหกรณรานคานับแตวันที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมีมติ
เห็นชอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และสันนิบาตสหกรณ ฯ ไดมีหนังสือแจงเวียนยกเลิกการคัดเลือก
กรรมการสันนิบาตสหกรณ ฯ โดยตำแหนงจากผูแทนสหกรณประเภทรานคาเรียบรอยแลว  
  สวนสหกรณประเภทนิคมยังคงไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ และชุมนุมสหกรณนิคม
แหงประเทศไทย จำกัด มิไดรับการอนุโลมใหเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศจนถึงปจจุบัน 

  3.  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีผูแทนประเภทสหกรณนิคมที่สนใจมาสมัครรับคัดเลือก
เปนกรรมการดำเนินการสนันิบาตสหกรณฯ จำนวน 1 คน และมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี ้
      ผูสมัครหมายเลข 1 คือ นายสมหมาย  กาพล ผูแทนสหกรณนิคมดงมูลหนึ่ง จำกัด 
(ประธานกรรมการ) เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครบถวน ไมมีลักษณะตองหามเปนกรรมการ
สันนิบาตสหกรณฯ และเปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณฯ วาดวย การเลือกตั้ง  
การประชุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ พ.ศ. 2559 จึงสามารถ
สมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณฯ โดยตำแหนงได ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งและผูสมัครรับคัดเลือกเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย ไดตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายช่ือเรียบรอยแลว 
  4.  คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ ชุดที่ 25 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มีมติใหจัดการประชุมผูแทนสหกรณประเภทนิคมเพ่ือลงคะแนนคัดเลือก
และเสนอชื่อตอที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณ ฯ รับรองเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ 
โดยตำแหนงจากประเภทสหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ ในวันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2565  
ณ สันนิบาตสหกรณ ฯ เวลา 09.00 – 10.30 นาิกา และแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดการคัดเลือก 
ประกอบดวย นายวิฑูรย  แนวพานิช  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณบริการเดินรถแหงประเทศไทย จำกัด, 

นายทวิวัส  เหลี่ยมดี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณประมงแหงประเทศไทย จำกัด และรองศาสตราจารย
วิศิษฐศักด์ิ  แปนสัมฤทธ์ิ ประธานกรรมการชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จำกัด และผูอำนวยการ
สันนิบาตสหกรณ ฯ เปนเลขานุการ 
 

  ความคืบหนา 
  เมื่อวันศุกรที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00–10.30 นาิกา สันนิบาตสหกรณ  ฯ  
โดยคณะอนุกรรมการจัดการคัดเลือกกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ โดยตำแหนง จัดใหมี  
การประชุมผูแทนสหกรณประเภทนิคม (หมายถึงผูแทนสหกรณประเภทนิคมซึ่งสหกรณแตงตั้งใหเขารวม
ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 ของสันนิบาตสหกรณ ฯ) เพื่อลงคะแนนคัดเลือกและเสนอชื่อตอที่ประชุม
ใหญของสันนิบาตสหกรณ ฯ รับรองเปนกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ โดยตำแหนงจากประเภท
สหกรณที่ไมมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ โดยผลการคัดเลือกปรากฏตามเอกสารแยกเลม 
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  ประเด็นพิจารณา 
  พิจารณารับรองผูแทนสหกรณประเภทนิคมซึ่งไดรับการคัดเลือก เปนกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ ฯ โดยตำแหนง 
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
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44..44  พิจารณาพิจารณาเห็นชอบเห็นชอบการขอการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529   
  และวันที่ 24 พฤษภาคม 2531และวันที่ 24 พฤษภาคม 2531  
 

 ความเปนมา 
 1.  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 ไดรับ
ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเง่ือนไขความชวยเหลือของประชาคมยุโรปสำหรับโครงการฝกอบรมสหกรณ
ภาคการเกษตรของสถาบันฝกอบรมสหกรณการเกษตรแหงชาติ (NECTI) และการยุบรวมสถาบันการ
ฝกอบรมสหกรณการเกษตรแหงชาติเขากับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณขณะนั้นนำเสนอ รวมทั้งใหสำนักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนใหสันนิบาต
สหกรณฯ ปละ 4,000,000.-บาท ผานกรมสงเสริมสหกรณ เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมสหกรณ 
ภาคการเกษตร 
 2.  รัฐบาลไดอุดหนุนเงินผานกรมสงเสริมสหกรณ จำนวน 1,000,000 บาท ใหแกสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยเพ่ือจัดงานวันสหกรณแหงชาติเปนประจำทุกป โดยสันนิบาตสหกรณ  
แหงประเทศไทย จัดสรรงบประมาณสวนนี้ไปยังสหกรณในแตละจังหวัดเพื่อรวมกันจัดงานวันสหกรณ
แหงชาติเชนกัน 
 

 ขอเท็จจริง 
 1.  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและกรมสงเสริมสหกรณ ไดรวมกันกำหนดหลักเกณฑการ
ขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 4,000,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการฝกอบรมสหกรณภาค
การเกษตรขึ้นเพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของกรมสงเสริมสหกรณ โดยขอใหสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยนำเร่ืองนี้เสนอที่ประชุมใหญในแตละปเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
 2.  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีนโยบายในการนำเงินอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท  
ไปใชจัดงานวันสหกรณแหงชาติเนื่องจากเปนวันที่มุงหมายสงเสริมใหเห็นความสำคัญของสหกรณเปนหลัก 
เพื่อเปนการนอมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแหงการสหกรณ 
 

ระเบียบวาระที่  4

เรื่องเสนอใหที่ประชุมพจิารณา
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 ประเด็นพิจารณา 
 1.  พิจารณาเห็นชอบใหสันนิบาตสหกรณฯ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 
4,000,000 บาท (สี่ลานบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินการฝกอบรมบุคลากรของสหกรณ
ภาคการเกษตร 
 2.  พิจารณาเห็นชอบใหสันนิบาตสหกรณฯ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 
1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณแหงชาติ 
ประจำป 2566 
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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ระเบียบวาระที่  5

เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี
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สารบัญสารบัญ  
    
    

  เรื่องเรื่อง  หน้าหน้า      

  เอกสารประกอบเอกสารประกอบระเบียบระเบียบวาระท่ี 2วาระท่ี 2  
  

    --  หนังสือ สสท.0502/ว.214หนังสือ สสท.0502/ว.214  ลงวันที่ 28 กันยายน 2565ลงวันที่ 28 กันยายน 2565  
    --  รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 256รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25644  

กก  
11  --  2929  

          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
  เอกสารประกอบการบรรยายเอกสารประกอบการบรรยาย  
    --  แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566--2570)2570)  
    

  
  

1 1 --  1717  
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เอกสารประกอบเอกสารประกอบระเบียบระเบียบวาระท่ี  2วาระท่ี  2  
  

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจำปี รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจำปี 25625644  
  
  
  
  
  

    



สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2565 69

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  เอกสารประกอบเอกสารประกอบการบรรยายการบรรยาย  
  

แผนพัฒนาการสหกรณ์แผนพัฒนาการสหกรณ์  
ฉบับที่ 5ฉบับที่ 5  

(พ.ศ. 2566(พ.ศ. 2566  --  2570)2570)  
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ร่างแผนพัฒนาการสหกรณ์
ฉบับที 5 (พ.ศ.2566-2570)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5
(((พพพพพ.พพ.ศศศศศ. . .. 2566666666-6666--25700000)

1

ทีมาของแผนพัฒนาการสหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 (2) กําหนดให
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) จะตองกําหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาการสหกรณใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

2
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แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 1-ฉบับที 4

วิสัยทัศน : "สหกรณเขมแข็ง มั่นคง และมีบทบาทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกและชุมชนอยางยั่งยืน“
มุงเนนในเร่ือง การพัฒนาสหกรณใหยกระดับชั้นความเขมแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณและชุมชน

วิสัยทัศน "การสหกรณเปนกลไกหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก"
มุงเนนในเร่ือง ใหคนไทยมีความศรัทธาและความเชื่อม่ันในคุณคาสหกรณ เปนองคการที่พึ่งพาตนเอง

วิสัยทัศน "มุงสรางระบบสหกรณที่มีคุณคา เพ่ือการนําพาสู สังคมอยูเย็นเปนสุข"
มุงเนนในเร่ือง สงเสริมใหคนในชาติมีความศรัทธาและเชื่อม่ันในคุณคาสหกรณและเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน "เปนองคกรชวยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมท่ียึดมั่นในคุณคาสหกรณ
มีการรวมมือกันเชื่อมโยงเครือขายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร และความเปนธรรมาภิบาล

สรางความเขมแข็งของสมาชิก ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อยางยั่งยืน"

มุงเนนในเร่ือง การพัฒนาศักยภาพของคนที่เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 1 (พ.ศ. 2546-2549)

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 2 (พ.ศ. 2550-2554)

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 3 (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 4 (พ.ศ. 2563-2565)

คณะทํางานยกรางแผนพัฒนาการสหกรณ
ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2566-2570)

หนาที่ 1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการการยกราง
เลมแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) 

2. ดําเนินการรวมกับทีมที่ปรึกษาในการรวบรวมขอมูลจากคณะทํางาน
กําหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณทุกประเภท เพื่อสรุปประมวลผลประกอบการ
ยกรางเลมแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

3. กําหนดแนวทางและกลไกในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการสหกรณ 
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)

คณะทํางานกําหนดทิศทางการพัฒนาสหกรณทุกประเภท 
จํานวน 9 คณะ แยกตามประเภท ดังน้ี

1. คณะทํางานฯ สหกรณการเกษตร 6. คณะทํางานฯ สหกรณรานคา
2. คณะทํางานฯ สหกรณนิคม 7. คณะทํางานฯ สหกรณบริการ (เคหะสถาน)
3. คณะทํางานฯ สหกรณประมง 8. คณะทํางานฯ สหกรณบริการ (เดินรถ)
4. คณะทํางานฯ สหกรณออมทรัพย 9. คณะทํางานฯ สหกรณบริการ (ประเภทอ่ืน ๆ)
5. คณะทํางานฯ สหกรณเครดิตยูเน่ียน

หนาที่ : ศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอมของสหกรณแตละประเภท พรอมเสนอทิศทางการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ
และแผนงาน/โครงการที่สําคัญ

ทีมที่ปรึกษาจัดทําแผนทมทปรกษาจดทาแผผนผน: ดร.นนทวัฒน สุขผล ตําแหนงที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ดาน HCM/ KM ตามเกณฑ SE-AM และที่ปรึกษาอาวุโสดานประเมินคุณภาพองคกรภาครัฐและพัฒนาบุคลากร 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ (IRDP) และคณะ 4 ทาน

คณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
องคประกอบ : ผูทรงคุณวุฒิใน คพช. หนวยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ

กระบวนการ จัดทําแผน แบบมีส่วนร่วม
“เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบสหกรณ์ เพือให้การขับเคลือนแผน
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเปนรูปธรรม”
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5

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5
กับเปาหมายการพัฒนาทียังยืนและแผน 3 ระดับ

6

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5
กับเปาหมายการพัฒนาทียังยืนและแผน 3 ระดับ

เปาหมายการพัฒนาทียังยืน

•เปาหมายที 1 : ขจัดความ
ยากจนทุกรูปแบบในทุกพืนท ี
(หลัก)

•เปาหมายที 16 : ส่งเสริมสังคม
ทีสงบสุขและครอบคลุมเพือการ
พัฒนาทียังยืน ให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรม และสร้างสถาบัน
ทีมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ (รอง) 

•เปาหมายที 2 : การยุติความ
หิวโหย บรรลุเปาหมายความ
มันคงทางอาหาร และการ
ส่งเสริมโภชนาการและการทํา
การเกษตรทียังยืน (หลัก)

•เปาหมายที 5 : บรรลุความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริม
อํานาจให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
(รอง) 

•เปาหมายที 8 : ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทตี่อเนอืง ครอบคลุม
และยังยืน การจ้างงานเต็มทมีี
ผลิตภาพ และการมีงานทีเหมาะสม
สําหรับทุกคน (รอง) 
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7

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5
กับเปาหมายการพัฒนาทียังยืนและแผน 3 ระดับ
แผนระดับ 1: ยุทธศาสตร์ชาติ

วิสัยทัศน์:
“ประเทศไทยมีความมันคง มังคัง ยังยืน เปนประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

เปาหมายการพัฒนา: 
“ประเทศชาติมันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนือง 

สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยังยืน” 

ยุทธศาสตร์ทีเกียวข้อง:
• ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (หลัก)
• ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 
• ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเปนมิตรต่อสิงแวดล้อม (รอง) 

8

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5
กับเปาหมายการพัฒนาทียังยืนและแผน 3 ระดับ
แผนระดับ 2

ประเด็นทีเกียวข้อง

1. (03) ประเด็นการเกษตร (หลัก)

2. (07) ประเด็นโครงสร้างพืนฐาน
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล (รอง)

3. (16) ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก (รอง)

หมุดหมายทีเกียวข้อง

หมุดหมายที 1 ไทยเปนประเทศชันนํา
ด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
(หลัก)

หมุดหมายที 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมทีเข้มแข็งมีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได้ (รอง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที 13
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9

ความสอดคล้องของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5
กับเปาหมายการพัฒนาทียังยืนและแผน 3 ระดับ
แผนระดับ 3

ยุทธศาสตร์ทีเกียวข้อง

ยุทธศาสตร์ที 1 สร้างความยังยืนของ
ฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
ด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์
และการใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกจิ
ฐานรากให้เข็มแข็งด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที 4 เสริมสร้างความสามารถในการ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลียนแปลงของโลก

ประเด็นการพัฒนาทีเกียวข้อง

ประเด็นการพัฒนาที 1 ยกระดับศักยภาพ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรสู่ผูป้ระกอบการ
เกษตรแห่งอนาคต 

ประเด็นการพัฒนาที 2 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์การขับเคลือนการพัฒนา
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ พ.ศ. 2566-2570

10

สถานะของแผนพัฒนาการสหกรณ์
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บทวิเคราะห์ สถานการณ์
• บริบทสหกรณ์ในประเทศไทย 10 ปย้อนหลัง

• สถานการณ์โลกและประเทศทีส่งผลต่อการ
พัฒนาสหกรณ์

1. สหกรณมีจํานวนลดลงทั้งสหกรณภาคการเกษตรและ
นอกภาคการเกษตร ต้ังแตป 2554

2. จํานวนสมาชิกสหกรณภาคการเกษตรเริ่มมีแนวโนม
ลดลงอยางมีนัยสําคัญตั้งแต 2561

3. ธุรกิจดานการรวบรวมผลผลิต การแปรรูปสินคา 
การบริการ มีแนวโนมลดลง

4. สหกรณภาคการเกษตรที่มีกําไร มีสัดสวนลดลงอยางมี
นัยสําคัญ รอยละ 8.54 (จากเดิมรอยละ 73.20 ในป 
2554 เหลือเพียง รอยละ 64.66 ในป 2565 )

5. สหกรณนอกภาคการเกษตรมีสัดสวนสหกรณท่ีมีกําไร
ลดลงเล็กนอย รอยละ 2.30 (จากเดิมรอยละ 84.31

ในป 2554 เหลือรอยละ 82 ในป 2565)

1. สภาวะเศรษฐกิจหดตัว
เศรษฐกิจขยายตัวตํ่าสุดในรอบ 22 ป/ระดับหนี้ครัวเรือนสูง

เปนอันดับที่ 2 ในเอเชีย/ความผันผวนทางเศรษฐกิจจาก
สถานการณสงคราม
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 

ประเทศเขาสูสังคมผูสูงอายุ สัดสวนผูสูงอายุเพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง สัดสวนประชากรวัยแรงงาน มีแนวโนมลดลง
3. การฟนตัวจากภาวะวิกฤติโรคระบาด

มีสัญญาณการฟนตัวทางเศรษฐกิจแตใชเวลายาวนาน 

คาดวาเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวแบบกราฟรูปตัว “K”
กลาวคือ มีทั้งสวนที่ฟนตัวสูสภาวะปกติไดเร็ว และบางสวน
ที่ตกตํ่าและฟนตัวไดชา
4. ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

การใชความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรม 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนองคกร

12

ประเด็นท้าทายของการพัฒนาสหกรณ์
1. การปรับเปลียนรูปแบบการดําเนินธุรกิจและการบริการด้วยดิจิทัล 

(Digital Transformation)
2. การเชือมโยงและบูรณาการร่วมกันตลอดห่วงโซ่แห่งคุณค่าร่วมกัน

(Supply Network & Value Chain) และระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem)
3. การบริหารความยังยืน (Sustainability Development) การกํากับดูแลองค์กร

จริยธรรมและความโปร่งใส และการตอบแทนสังคม
4. การมุ่งเน้นความสําเร็จและการจัดการเพือนวัตกรรม 

(Focus on Success and Innovation)
5. ความคล่องตัว ความต่อเนืองทางธุรกิจและความสามารถในการฟนตัว 

(Agility, Business Continuity and Resilience)
6. การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทีเพิมมากขึนอย่างมหาศาล และการเติบโตอย่าง

ต่อเนืองของการใช้สารสนเทศทีสําคัญในการปฏิบัติงานและการใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
อย่างบูรณาการ

7. การให้ความสําคัญกับบุคลากร (Valuing People)
8. การยกระดับการพัฒนาองค์การและการจัดการองค์การสมรรถนะสูง 

(Organization Development and High-Performance Organization)
9. บทบาทของคณะกรรมการสหกรณ์ทีมีต่อการบริหารจัดการองค์กร 

(The Role of Co-operation Committee)
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ความท้าทายสําคัญ
4 ประการ

ความจําเปนในการ
ปรับตัวของการสหกรณ์

5 เรือง

1. สภาวะเศรษฐกิจหดตัว

2. การเปล่ียนแปลง
โครงสรางประชากร 

3. การฟนตัวจากภาวะวิกฤติ
โรคระบาด 

4. ความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี

1. การนําองคกรสมัยใหม 
(ผูนําแบบสมัยใหม)

2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม

3. การพัฒนาองคกรสูรูปแบบ
การบริหารองคกรท่ีมีความ
คลองตัว 

4. การพัฒนาผลิตภัณฑใหตรง
ตามความตองการของลูกคา

5. การเปล่ียนผานไปสูความยั่งยืน
ของการสหกรณ

แผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับที 5

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

13

ผลการวิเคราะห์ เพือจัดทําแผน

6 ยุทธศาสตร์

29 แนวทางการพัฒนา

41 ตัวชีวัด

สาระสําคัญ
แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5 

(พ.ศ. 2566–2570)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

14
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“สหกรณเขมแข็ง” หมายถึง สหกรณมีการบริหารจัดการทีด่ี มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพทางการเงินและพึ่งพาตนเองได 
ดวยหลักธรรมาภิบาล

“สหกรณที่มีสมรรถนะสูง” (High Performance Organization: HPO) หมายถึง เปนองคกรที่สามารถอํานวยประโยชน
ใหกับสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสรางความมั่นคง
ใหกับสมาชิกและชุมชน

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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1. เพื่อเสริมสรางศักยภาพการบริหาร
จัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพสูง 
มีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลเพื่อมุงสู
การเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization: HPO) 
และมีความยั่งยืน

2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
เชิงธุรกิจสหกรณดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ใหสามารถบริการสมาชิก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
สหกรณและชุมชนใหมีความมั่นคง
สามารถพึ่งพาตนเองไดตลอดจน
มีรายไดเพิ่มข้ึนคาใชจายลดลง 

1. สหกรณมีความเขมแข็งเพิ่มข้ึน

2. สหกรณเปนองคกรท่ีมสีมรรถนะสูง
เพิ่มข้ึน

3. สหกรณนําเทคโนโลยีนวัตกรรม
มาใชในการดําเนินงานและบริการสมาชิก

1. สหกรณมีความเขมแข็งในระดับชั้น 1 และ 2 
ในป 2570

2. สหกรณที่มีสมรรถนะสูง
- สหกรณภาคการเกษตร ไมนอยกวารอยละ 15 
- สหกรณนอกภาคการเกษตร ไมนอยกวารอยละ 25 

3. สหกรณท่ีสามารถนําเทคโนโลยีนวัตกรรม
ใหบริการสมาชิก มีจํานวนอยางนอย
รอยละ 10 ตอป 
4. สหกรณท่ีนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 
ทําใหมรีายไดเพิ่มข้ึน มีจํานวนไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป 2570

5. ความพึงพอใจของสมาชิกตอการใหบริการ
ของสหกรณทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีสงผล
ตอคุณภาพชีวิตของสมาชิก มีสัดสวนไมนอยกวา
รอยละ 70 ในป 2570

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

(เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ CQA)
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-สหกรณภาคการเกษตร รอยละ 50 

โดยมีสหกรณชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 18 
-สหกรณนอกภาคการเกษตร รอยละ 60 

โดยมีสหกรณชั้น 1 ไมนอยกวารอยละ 45
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สร้างธรรมาภิบาล
ในสหกรณ์

i

การพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการในสหกรณ์
สู่การเปนองค์กรสมรรถนะสูง

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส่งเสริมการขับเคลือน
องค์กรและดําเนินธุรกิจ 

ด้วยเทคโนโลยีและ
ข้อมูลสารสนเทศ

ยกระดับศักยภาพและ
สมรรถนะการดําเนินธุรกิจ     

ตามลักษณะธุรกิจและ
ประเภทของสหกรณ์

สร้างการเชือมโยงและ 
ร่วมมือกันทางธุรกิจและ

สังคม เพือการเติบโตอย่างยังยืน

การปรับโครงสร้างและ  
บทบาทหน้าทีขบวนการสหกรณ์

และภาครัฐเพือให้ทันต่อการเปลียนแปลง

1

2

3

4

5

6

6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสหกรณ์

*

* มีแนวทางการพัฒนาแยก ตามประเภทของสหกรณ์

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี1
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเปนองค์กร
สมรรถนะสงูดว้ยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของสหกรณที่ไดรับการยกระดับการ
บริหารจัดการและใหบริการสมาชิกดวยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (smart coop) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป 
2570 

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของสหกรณที่มีบุคลากรเหมาะสม
กับขนาด/ประเภทธุรกิจของสหกรณ และมีความเปน
มืออาชีพ ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป 2570

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของจํานวนกรรมการ ผูตรวจสอบ
กิจการและเจาหนาท่ีของสหกรณ ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ รอยละ 100 ในป 2570

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของจํานวนสหกรณที่นําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช มีเสถียรภาพทางการเงินและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป 2570

สหกรณมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล
ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และบุคลากรมีความเปน
มืออาชีพในดานการบริหาร
จัดการองคกร เพ่ือมุงไปสูการ
เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
อํานวยประโยชนใหกับ
สมาชิกสหกรณและชุมชน
ไดอยางแทจริง

แนวทางท่ี 1 พัฒนารูปแบบการบรหิารสหกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานตามบริบทของสหกรณ ในดานการบริหารจดัการองคความรู
ในองคกร รวมถึงการปรบัโครงสรางใหมีความคลองตัวและยืดหยุน

แนวทางท่ี 3 พัฒนาบุคลากรของสหกรณใหเปนไปตามคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ใหมีทักษะ ดานเทคโนโลยี และมีความเปนมืออาชีพในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยพัฒนาหลักสูตรและวาระการเรยีนรูทีส่อดคลองกับสถานการณ 

แนวทางท่ี 2 กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค ของกรรมการสหกรณ 
ผูตรวจสอบกิจการ และพัฒนาศักยภาพกรรมการสหกรณในดานการบรหิาร
จัดการ และผูตรวจสอบกิจการ ใหเปนไปตามลกัษณะที่พึงประสงค

แนวทางท่ี 4 สรางวัฒนธรรมแหงการเรยีนรูในสหกรณ โดยสราง
กระบวนการจัดการเรียนรู หรือสรางแหลงเรยีนรู และใชองคความรู
จากบุคลากรผูสูงอายุ ถายทอดประสบการณและภูมิปญญา เพื่อเปนตัวอยาง
และแนวทางปฏิบัติและสรางแรงจงูใจ 

แนวทางท่ี 5 สนับสนุนใหสหกรณพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการดําเนินธุรกิจและการบริการสมาชิก

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี2
ส่งเสริมการขับเคลือนองค์กรและดําเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีi

สารสนเทศและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของสหกรณที่มีระบบจัดเก็บ
ขอมูลเกี่ยวกับสมาชิกและการดําเนินธุรกิจ 
มีความถูกตองและเปนปจจุบัน ไมนอยกวา
รอยละ 80 ภายในป 2570

ตัวชี้วัดท่ี 2 มีระบบการเชื่อมโยงฐานขอมูลเพ่ือใช
ในการบริหารจัดการในภาพรวมของขบวนการสหกรณ

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของสหกรณที่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการดําเนินธุรกิจและบริการ
สมาชิก ไมนอยกวารอยละ 50 ภายในป 2570

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของบุคลากรสหกรณ ไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะการวิเคราะหขอมูล และการใช
ขอมูลเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ ไมนอยกวา
รอยละ 70 ภายในป 2570

มีความรวมมือของ
ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและ
ขบวนการสหกรณ ในการ
เช่ือมโยงบูรณาการขอมูล 
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
ในฐานะผูจัดทําขอมูลและ
ผูใชขอมูลและใชระบบขอมูล
สารสนเทศ ในการบริหาร
จัดการ ตัดสินใจ เพื่อให
การบริหารจัดการองคกร
มีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
เพื่อสรางความสามารถ
ในการแขงขัน พัฒนา
คุณภาพสินคาและบริการ
ของสหกรณ 

แนวทางท่ี 1 วางระบบการจัดเก็บขอมลูพืน้ฐานของสหกรณและจัดหา/
สนับสนุนระบบโครงสรางพื้นฐานดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับบริบทของแตละประเภทสหกรณ

แนวทางท่ี 2 พัฒนาและปรับเปลี่ยนกรอบความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแกบุคลากรสหกรณเพื่อใหมีความพรอม
และรองรับตอการปรบัเปลี่ยนเขาสูระบบดิจิทัล

แนวทางท่ี 3 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (MIS) สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสหกรณและเครือขายการสหกรณ 

แนวทางท่ี 4 พัฒนาหลักสูตรการวิเคราะหขอมูล และการใชขอมูล
เพื่อการตัดสินใจ สําหรับบุคลากรสหกรณ

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี3
ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดําเนินธรุกิจตามลักษณะธุรกิจ
และประเภทของสหกรณ์

ตัวช้ีวัดภาพรวม
ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของสหกรณที่ดําเนินธุรกิจมีผล
ประกอบการไมขาดทุน ไมนอยกวารอยละ 70 ภายในป 
2570

ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของสหกรณที่มีแผนธุรกิจเพ่ือเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑและบริการของสหกรณใหสอดคลอง
ตามแนวทาง ไมนอยกวารอยละ 60 ภายในป 2570

ตัวชี้วัดท่ี 3 รอยละของสหกรณที่มีแผนบริหาร
ความตอเน่ืองจากธุรกิจ (BCM)

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละของสมาชิกท่ีมีสวนรวมในการ
ดําเนินธุรกิจกับสหกรณ

ตัวชี้วัดท่ี 5 ความสําเร็จของการทบทวนและปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนิน
ธุรกิจของสหกรณทุกธุรกิจ

ตัวชี้วัดท่ี 6 ไดรูปแบบระบบเครือขายทางการเงิน
ในระบบสหกรณที่เหมาะสม

สรางและพัฒนาสหกรณ
ใหเปนผูประกอบการท่ีมี
ความสามารถในการสราง
และใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตลอดกระบวนการ
การผลิตและบริการ 
การจัดการ และการตลาด 
สามารถบริหารจัดการธุรกิจ
และบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและโปรงใส 
โดยการสรางและพัฒนา
ทักษะ องคความรู
รอบดานท่ีจําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจในยุคใหมท่ีมี
การแขงขันสูง เพื่ออํานวย
ประโยชนและแกปญหา
ใหสมาชิก

แนวทางท่ี 1 ยกระดับขบวนการสหกรณใหเปนองคกรทีม่ีสมรรถนะสงู
ในการดําเนินงาน

2.1) ธุรกิจดานการเกษตร การเกษตรสรางมูลคา โดยการสนับสนุนทรัพยากร
และองคความรูเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและมูลคา และความ
หลากหลายของสินคาเกษตร รวมถึงการปรับตัวเพื่อเปนผูใหบริการดานการเกษตร
สมัยใหม (Service Provider) เพื่อใหสหกรณมีบทบาทในการชวยเหลือเกษตรกร
ในการทําการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดหวงโซคุณคา ทั้งกระบวนการ 
ตั้งแตตนทาง กลางทางและปลายทางโดยใชการตลาดนําการผลิต

2.2) ธุรกิจดานการเงิน พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน โดย 
1) เพิ่มประสิทธิภาพ และขยายโอกาสในการเขาถึงบริการทางการเงิน โดยการสราง
เครือขายความรวมมือกับสถาบันการเงิน และสหกรณประเภทออมทรัพย และเครดิต
ยูเน่ียน เพื่อใหสมาชิกรวมถึงสหกรณในระบบสามารถเขาถึงบริการทางการเงิน
ไดอยางทั่วถึง และ 2) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม ๆ ใหสอดคลองกับ
ความตองการและบริบทการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนใหสหกรณแตละประเภท
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการทางการเงิน 3) การวางรูปแบบและสนับสนุนใหมี
ระบบเครือขายทางการเงินระหวางสหกรณตางประเภท ภายใตกรอบแนวคิด Fin 
Tech (เทคโนโลยีการเงิน) รวมถึง Decentralize คือ การกระจายศูนยกลาง โดยใช
ระบบ Blockchain Cryptocurrency เปนตน

แนวทางท่ี 2 สรางมูลคา (Value Creation) และเพิ่มมูลคา (Value 
Added) แกผลิตภัณฑและบริการของสหกรณ เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการหารายไดของสมาชิก และสหกรณ รวมถึงการลดคาใชจายในการ
ดําเนินการดวยการปรับปรงุกระบวนการสาํคัญ นวัตกรรม และการนํา
ดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช โดยมีแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แนวทางที่ 2 (ตอ)
2.3) ธุรกิจดานการบริการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดานการบริการ 
โดยพัฒนาแพลตฟอรมและชองทางการบรกิาร สําหรบัการดําเนินธุรกจิ
ที่เหมาะสมกับการบรกิารสมาชิกภายใตบรบิทที่เปลี่ยนแปลง 

แนวทางที่ 3 สหกรณพัฒนาตอยอดองคความรูและทักษะ
ความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพของสมาชิก ท้ังภาคการเกษตร 
และนอกภาคการเกษตร ในการพัฒนากระบวนการผลิต 
การใหบริการ การทําธุรกิจ ใหเหมาะสมกับบริบท และ
สภาพแวดลอมความทาทายท่ีเปลี่ยนแปลงไปของโลก รวมถึง
การจัดสวัสดิการแกสมาชิกท่ีเหมาะสมกับชวงวัยและอาชีพ

แนวทางที่ 4 สนับสนุนการสงเสริมการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
กับสังคมสูงวัยในชุมชน ท่ีสอดคลองกับธุรกิจและ บริบทของ
สหกรณ ใหสามารถพึ่งพาตัวเองไดทางเศรษฐกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี3
ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดําเนินธรุกิจตามลักษณะธุรกิจ
และประเภทของสหกรณ์ (ต่อ)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

ตัวช้ีวัดเฉพาะสหกรณรายประเภท
1. ตัวชี้วัดสหกรณการเกษตร

- สหกรณการเกษตรเปนผูใหบริการดานการ
จัดการเกษตรสมัยใหม (Service Provider) 
ไมนอยกวา รอยละ 25 ในป 2570

2. ตัวชี้วัดสหกรณนิคม
- สหกรณนิคมเปนผูใหบริการดานการ

จัดการเกษตรสมัยใหม (Service Provider) 
ไมนอยกวา รอยละ 15 ในป 2570

3. ตัวชี้วัดสหกรณประมง
3.1 สหกรณประมงท่ีมีการสรางเครือขายทางธุรกิจ

ในการพัฒนาดานการผลิตและการตลาดของสินคาและ
ผลิตภัณฑประมง ไมนอยกวารอยละ 30

3.2 สหกรณประมงที่มีผลิตภัณฑแปรรูป ไมนอยกวา
รอยละ 30
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี3
ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดําเนินธรุกิจตามลักษณะธุรกิจ
และประเภทของสหกรณ์ (ต่อ)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

4. ตัวชี้วัดสหกรณออมทรัพย
4.1 สมาชิกสหกรณไดรับการพัฒนาความรูดานการ

วางแผนทางการเงิน ไมนอยกวารอยละ 50
4.2 สหกรณออมทรัพยที่นําเทคโนโลยีทางการเงินมาใช

ในการบริหารจัดการและบริการสมาชิก ไมนอยกวารอยละ 50
4.3 สมาชิกสหกรณ มีอัตราสวนเงินออมตอหนี้สิน 

เพิ่มมากข้ึน รอยละ 3 ตอป

5.ตัวชี้วัดสหกรณเครดิตยูเน่ียน
5.1 รอยละของสมาชิกสหกรณไดรับการพัฒนาความรู

ดานการวางแผนทางการเงิน ไมนอยกวารอยละ 50
5.2 รอยละของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่นําเทคโนโลยี

ทางการเงินมาใชในการบริหารจัดการและบริการสมาชิก
ไมนอยกวารอยละ 15

6. ตัวชี้วัดสหกรณรานคา
6.1 สหกรณรานคาที่ดําเนินกิจกรรมสรางความสัมพันธ

กับสมาชิกและรานคา ไมนอยกวารอยละ 100
6.2 สหกรณรานคาทีมี่การนํา Application มาใชในการ

สงเสริมการตลาดหรือการสื่อสารกับสมาชิก ไมนอยกวา
รอยละ 60

6.3 สหกรณที่มกีารใชระบบโปรแกรม การบริหารรานคา 
Point of Purchase (POS) ในการบริหารจัดการรานคา
สหกรณ ไมนอยกวารอยละ 90
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แนวทางที่ 5 พัฒนาความรูเร่ืองการดําเนินธุรกิจ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแกบุคลากรสหกรณและเจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐ

แนวทางที่ 6 ฝกทักษะการวางแผนธุรกิจที่คํานึงถึงการบริหาร
ความเสี่ยงของบุคลากรสหกรณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี3
ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดําเนินธรุกิจตามลักษณะธุรกิจ
และประเภทของสหกรณ์ (ต่อ)

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

7. ตัวชี้วัดสหกรณบริการ
7.1รอยละของสมาชิกสหกรณเคหะสถาน

มีความสามารถในการชําระหนี้กับสหกรณ รอยละ 80
7.2 รอยละของสหกรณเคหะสถานฯ ที่สามารถจัดทํา

งบการเงินไดทุกป รอยละ 100
7.3 รอยละของสหกรณที่มีกิจกรรมใหบริการสมาชิก

เพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิก อยางนอย 1 
กิจกรรม อยางนอยรอยละ 50 (*สหกรณที่มีความประสงค
เปนสหกรณภายหลังบรรลุวัตถุประสงค)

7.4 รอยละของสหกรณบริการเดินรถที่สงเสริมให
สมาชิกใชเทคโนโลยีใหบริการลูกคา ไมนอยกวารอยละ 50
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี4
สร้างการเชอืมโยงและร่วมมือกนัทางธุรกิจและสังคม
เพือการเติบโตอย่างยังยืน

ตัวชี้วัดที่ 1 จํานวนขอตกลงความรวมมือ
การดําเนินธุรกจิ ทั้งสหกรณภาคการเกษตรและ
สหกรณนอกภาคการเกษตร หรือหนวยงานภาคี
เครือขายการพฒันาเพิ่มข้ึนอยางนอย
รอยละ 10 ตอป

ตัวชี้วัดที่ 2 จํานวนชนิด/มูลคาสินคาและ
บริการ/ผลติภัณฑที่เกดิจากความตกลง
ความรวมมือระหวางสหกรณภาคการเกษตรและ
สหกรณนอกภาคการเกษตร กับหนวยงาน
เครือขายการพฒันาเพิ่มข้ึนอยางนอย
รอยละ 10 ตอป

ตัวชี้วัดที่ 3 จํานวนความรวมมือกับสถาบัน
การศึกษาหรือองคกรอื่นที่มีองคความรูหรือ
มีนวัตกรรมที่จะมาชวยสหกรณเพิม่ข้ึนอยางนอย
รอยละ 20 ตอป 

มุงเนนการเพิ่มความเขมแข็ง
และการบูรณาการรวมกันของ
ขบวนการสหกรณ ทั้งภาค
การเกษตร และนอกภาค
การเกษตร ระหวางสหกรณ
เดียวกันและตางประเภท หรือ
สหกรณในระดับจังหวัด หรือ
ระหวางสหกรณและชุมนุม
สหกรณ โดยผานการสราง
การมีสวนรวมตลอดหวงโซ
อุปทาน และเปดโอกาสให
ทุกภาคสวน ประกอบดวย 
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษา เขามามี
สวนรวมตั้งแตขั้นตอนการผลิต
จนถึงการจําหนาย (ครอบคลุม
ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า) 
ของขบวนการสหกรณ โดยใช
ประโยชนจากความหลากหลาย
และความพรอมของขบวนการ
สหกรณ

แนวทางที่ 1 สรางกลไกการเปนหวงโซอุปทานระหวางประเภท
สหกรณ โดยออกแบบโครงสรางขบวนการสหกรณใหมีความ
เช่ือมโยงสัมพันธกัน ของสหกรณทุกประเภทและทุกระดับ 
ท้ังทางดานธุรกิจและการรวมมือในการพัฒนาสหกรณทั้งในดาน 
เศรษฐกิจและสังคม

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

แนวทางที่ 4 การควบรวมสหกรณหรือกลุมเกษตรกร เพื่อใหเกิด
การบริหารจัดการท่ีดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสมาชิก

แนวทางที่ 2 สรางระบบนิเวศทางธุรกิจ โดยการรวมตัวกัน
ของธุรกิจ บุคลากร องคกร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อสงเสริม 
เกื้อหนุนกันใหทุก ๆ ฝายสามารถพัฒนาไปขางหนาได ลดความเสี่ยง
ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ยกระดับความสัมพันธ สรางความรวมมือ 
และการเปนหุนสวนทางธุรกิจกับทุกภาคสวน
แนวทางที่ 3 พัฒนาใหชุมนุมสหกรณในแตละระดับ วางแผน
การเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ เพื่อใหเกิดความรวมมือกัน
ทางธุรกิจและสังคม

24
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สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 5

ขบวนการสหกรณ
มีกระบวนการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสราง
ธรรมาภิบาลในระบบสหกรณ 
โดยปรับกระบวนการเขาสู
การนําระบบดิจิทัลและ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสนับสนุน
การปองกันและแกไข
ขอบกพรองและการทุจริต
ในสหกรณ รวมถึงการพัฒนา 
เครือขายความรวมมือ
ระหวางสหกรณและสมาชิก
ในการตอตานการทุจริต

แนวทางท่ี 1 กําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรสหกรณ โดยกําหนดไวใน
ขอบังคับของสหกรณ รวมทั้งตั้งคณะกรรมการดานจรรยาบรรณท่ีมีความ
เปนอิสระจากฝายกรรมการและฝายจดัการ และมีการประเมินผลในเรื่อง
ดังกลาว
แนวทางท่ี 2 กําหนดคุณสมบัติและองคประกอบของคณะกรรมการ 
ที่เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการบรหิาร รวมถึง
กําหนดวิธีการสรรหากอนการเลือกต้ังคณะกรรมการใหมีความเปนธรรม
ใหมีสวนรวมจากสมาชิกสหกรณ

แนวทางท่ี 4 สรางกลไกในการเฝาระวัง กํากับ ติดตาม การบริหารจดัการ
ของสหกรณ และระบบควบคุมภายใน เพื่อปองกันขอบกพรองและทุจรติ
ในสหกรณ รวมถึงพรอมตอการเผชิญปญหาและการเปลีย่นแปลงทุกรปูแบบ

แนวทางท่ี 5 สรางนวัตกรรมการปองกันและปราบปราม ทุจรติในสหกรณ
เชิงรุก โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสหกรณใหอยูในกรอบของกฎหมาย
แนวทางท่ี 6 ทบทวน ปรับปรุง ขอกฎหมาย ใหเอื้อตอการแกปญหา 
กรณีเกิดขอบกพรองหรือทจุรติใหทันทวงที 

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของสหกรณท่ีมีการกําหนด
เรื่องจรรยาบรรณของบุคลากรสหกรณ รอยละ 100
ในป 2570

ตัวชี้วัดท่ี 2 มีนวัตกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสหกรณ (ดานการปองกันสมาชิก/ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของกรรมการ/ตรวจสอบการดําเนินงาน
ฝายจัดการ)

ตัวชี้วัดท่ี 3 สหกรณมีผลการประเมินระดับคุณภาพ
การควบคุมภายในอยูในเกณฑดีขึ้นไป รอยละ70
ภายในป 2570

ตัวชี้วัดท่ี 4 รอยละความสําเร็จของ กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับที่เก่ียวของกับขอบกพรองและการทจุรติ
ในสหกรณที่นํามาทบทวน ไดรับการปรับปรงุรอยละ100 
ภายในป 2570

ตัวชี้วัดท่ี 5 จํานวนสหกรณท่ีมีขอบกพรอง ขอสังเกต 
และการทุจริตลดลงเม่ือเทยีบกับปฐาน รอยละ 10
ภายในป 2570

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แนวทางท่ี 3 สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมองคกร ที่เนนเรื่องการบรหิาร
จัดการท่ีดีและธรรมาภิบาลในสหกรณ

ตัวชี้วัดที่ 1 มีผลการศึกษาวิจัยโครงสรางของ
ขบวนการสหกรณและหนวยงานภาครฐั

ตัวชี้วัดที่ 2 มีการทบทวนบทบาทหนาที่ และ
โครงสราง ของชุมนุมสหกรณฯ สันนิบาต
สหกรณฯ ใหสอดคลองกับบริบทของการพัฒนา
สหกรณ

ตัวชี้วัดที่ 3 ทบทวนบทบาทหนาท่ีโครงสราง
ของหนวยงานภาครัฐ และแนวทางการสงเสริม
สหกรณ

ชุมนุมสหกรณและ
สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย มีบทบาท
และโครงสรางท่ีสอดคลอง
กับบริบทการพัฒนาสหกรณ
รวมถึงหนวยงานภาครัฐ
ท่ีทําหนาที่ในการสงเสริม
และกํากับสหกรณ มีการ
ปรับบทบาทและโครงสราง 
ใหเหมาะสมกับการสงเสริม
สหกรณอยางมีประสิทธิภาพ

แนวทางท่ี 1 ศึกษาวิจัย และพัฒนาเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรยีนรูรวมกัน 

รวมถึงการวิเคราะหฉากทัศนในอนาคตของสหกรณแตละประเภท ในดาน
การบริหารจดัการ การดําเนินธุรกิจ การลงทุน เพื่อนําไปสูขอเสนอ
การปรับปรงุ ทบทวน โครงสรางการสหกรณในประเทศไทยทีเ่หมาะสม

แนวทางท่ี 2 สรางความเขมแข็งของชุมนุมสหกรณทุกระดับ และสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย โดยการปรับปรุง ทบทวน โครงสราง บทบาท
หนาที่ ชุมนุมระดับจังหวัด/ระดับประเทศ สันนิบาตสหกรณฯ เพื่อสนับสนุน 

สงเสริมสหกรณ

แนวทางท่ี 3 เสริมสรางศักยภาพในการสงเสรมิและกํากบัดูแลสหกรณ 
โดยการปรับปรงุโครงสรางและบทบาท หนาที่ ของหนวยงานภาครัฐ ใหมี
โครงสรางที่เหมาะสม และทําหนาที่ในการสงเสรมิสหกรณและการกํากบั
ดูแลสหกรณใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางท่ี 4 ปรับปรุงแนวทางการสงเสริม พัฒนาและกํากบัสหกรณ 
โดยมุงเนนที่ผลลัพธ (Outcome) และกําหนดเกณฑมาตรฐานของสหกรณ
แตละประเภท และสงเสริมใหสหกรณปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานน้ัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ท ี6
การปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าทขีบวนการสหกรณ์
และภาครัฐเพือให้ทันต่อการเปลียนแปลง

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

26



สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 256584

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

27

แผนงาน/โครงการ Flagship Project 
เพือขับเคลือนทัง 6 ยุทธศาสตร์ : 41 ตัวชีวัด
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเปนองค์กรสมรรถนะสูงด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. โครงการ "พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใชในการบรหิารจัดการสหกรณ"
2. โครงการ "พัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการสหกรณ (CQA) เพื่อมุงสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง"
3. โครงการพฒันาสมรรถนะบคุลากรสหกรณสูความเปนมืออาชีพ
4. โครงการสรางระบบการพฒันาบุคลากรสหกรณ (สมาชิก กรรมการ ฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ)
5. โครงการยกระดบัการบริหารจัดการสหกรณดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการสหกรณ
7. การศึกษาแนวปฏบิัตอิงคกรทีเ่ปนเลิศในการบรหิารจัดการ
8. จัดทําแผนยกระดบัองคกรไปสูองคกรที่มีสมรรถนะสูง
9. การถายทอดแผนการยกระดบัองคกรในดานตาง ๆ  ไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที 2 ส่งเสริมการขับเคลือนองค์กรและดําเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศ
1. โครงการสงเสริมการขับเคล่ือนสหกรณดวยขอมูลสารสนเทศ
2. โครงการพฒันาระบบฐานขอมูลผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณภาคการเกษตร
3. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการพฒันาจัดทาํระบบ ERP : Enterprise Resource Planning (ระบบบรหิารจัดการทรัพยากรภายในองคกร)
4. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาบรูณาการกบัการดาํเนนิงานขององคกรอยางเปนระบบ

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แผนงาน/โครงการ Flagship Project 
เพือขับเคลือนทัง 6 ยุทธศาสตร์ : 41 ตัวชีวัด
ยุทธศาสตร์ท ี3 ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดําเนินธุรกิจ ตามลักษณะธุรกิจและประเภทของ
สหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร/นิคม/ประมง
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการธุรกิจเกษตรตามกรอบแนวคิด BCG
2. โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรระดับชุมชน 1 จังหวัด 1 ชุมชน
3. โครงการสรางอาชีพสมาชิกสถาบันเกษตรกร
4. โครงการสงเสริมเขาสูถึงแหลงเงินทุน
5. โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีการผลิตแปลงอัจฉริยะ
6. โครงการสงเสริมโลจิสติกสสินคาเกษตร
7. โครงการสงเสริมยกระดับมาตรฐานการผลิตและการรวบรวม GAP, GMP
8. โครงการเสริมสรางศักยภาพดานการตลาดออนไลนและฐานขอมูลผลผลิตทางการเกษตรการตลาดตางประเทศ
สหกรณ์ออมทรัพย์
โครงพัฒนาความรูการวางแผนทางการเงินของสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนียน
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณเครดิตยูเน่ียน
สหกรณ์ร้านค้า
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการดําเนินธุรกิจสหกรณประเภทสหกรณรานคา
สหกรณ์บริการ
1. โครงการยกระดับการใชเทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจของสหกรณบริการ
2. โครงการการพัฒนาปรับปรุง ดานกฎหมายใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินงานของสหกรณบริการ 
3. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณบริการ
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แผนงาน/โครงการ Flagship Project 
เพือขับเคลือนทัง 6 ยุทธศาสตร์ : 41 ตัวชีวัด
ยุทธศาสตร์ท ี3 ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดําเนินธุรกิจ ตามลักษณะธุรกิจและประเภทของ
สหกรณ์ (ต่อ)
ทุกประเภท
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรแหลงทนุและทรัพยากรเพือ่ใชในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ
2. พัฒนาสมรรถนะและองคความรูของบคุลากรและสมาชิกสหกรณใหพรอมตอการดําเนนิธุรกจิสมัยใหม
3. สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของสมาชิกเพือ่สรางมูลคาเพิม่
4. โครงการพฒันาระบบเครือขายทางการเงินสหกรณ
5. โครงการเพิม่ศกัยภาพการดาํเนนิธุรกจิของสหกรณ

ยุทธศาสตร์ท ี4 สร้างการเชือมโยงและร่วมมือกันทางธุรกิจและสังคม เพือการเติบโตอย่างยังยืน
1. โครงการเสรมิสรางเครือขายการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร 
2. โครงการเพิม่ศกัยภาพสินคาอตัลกัษณและภูมิปญญาทองถิ่น และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของสมาชิกสหกรณ
3. โครงการพฒันาศกัยภาพสหกรณดานการทองเทีย่วเชิงอัตลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่นและชุมชน 
4. โครงการสงเสริมพฒันาศักยภาพโครงสรางพืน้ฐานของสหกรณบริการเพือ่เช่ือมตอระบบ โลจิสติกสสินคาเกษตร
5. เชื่อมโยงเครือขายสินคาและบรกิารกบัสหกรณในประเทศและตางประเทศ
6. โครงการบูรณาการความรวมมือเชื่อมโยงกับภาคีเครือขายเพือ่พฒันาสหกรณ
7. พัฒนากลไกการเชื่อมโยงการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิในการพฒันาระบบสหกรณตลอดหวงโซอุปทาน
8. สงเสริมบทบาทภาคเอกชนในการเปนหุนสวนเศรษฐกิจ

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
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แผนงาน/โครงการ Flagship Project 
เพือขับเคลือนทัง 6 ยุทธศาสตร์ : 41 ตัวชีวัด
ยุทธศาสตร์ท ี5 สร้างธรรมาภิบาลในขบวนการสหกรณ์
1. รณรงคและสงเสรมิใหผูมีสวนไดสวนเสยีทุกสวนตระหนักในแนวทางและอดุมการณสหกรณ
2. โครงการสงเสริม สนับสนุน ใหสหกรณกําหนดจรรยาบรรณในขอบังคบัสหกรณและถือใช
3. โครงการเสรมิสรางศกัยภาพธรรมาภิบาลสหกรณ
4. โครงการพฒันาเครือ่งมือประเมินความเส่ียงเตือนภยัและปองกนัการทุจริตของสหกรณ
5. โครงการพฒันาศกัยภาพ ผูตรวจสอบกิจการเพือ่เปนกลไกปองกนัและเฝาระวังการทุจริต
6. โครงการทบทวนกฎหมายใหเอื้อตอการแกปญหา กรณีเกิดขอบกพรองหรอืทุจรติ 
7. โครงการศกึษา วิจัย องคประกอบของคณะกรรมการสหกรณที่เหมาะสม
8. นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ใชในการบริหารจัดการขอมูลสหกรณสําหรบัการกาํกบั บริหารจัดการองคกรและความเสี่ยง

ยุทธศาสตร์ที 6 การปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าทีขบวนการสหกรณ์และภาครัฐเพือให้ทันต่อการ
เปลียนแปลง
1. โครงการศึกษา วิจัย เพื่อปรับโครงสรางบทบาท หนาที่ ขบวนการสหกรณรวมทั้งหนวยงานภาครฐัที่เกีย่วของเพือ่ใหทันตอการเปล่ียนแปลง
2. โครงการปรบัโครงสรางขบวนการสหกรณใหสอดคลองกบัการศกึษา
3. โครงการปรบัปรงุทบทวนโครงสรางและบทบาทหนาที่ของภาครฐัและแนวทางการสงเสริมสหกรณ
4. ปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบเกีย่วกับการพฒันาสหกรณใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลงและเอื้อกบัการสรางความเขมแข็งของสหกรณ
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“คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ (คพช.) 
เห็นชอบแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5 (พ.ศ. 2566-2570)
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ ครังที 3/2565

เมือวันอังคารที 11 ตุลาคม 2565
ณ ห้องประชุม 123 ชัน 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “

คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

กระบวนการขับเคลือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5 ไปสู่การปฏิบตัิ
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คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

กระบวนการขับเคลือนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5 ไปสู่การปฏิบตัิ
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สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท

1. จัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ป/แผนรายปฯ ทีสอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5 และ
ขับเคลือนไปสู่การปฏิบัติ

2. จัดทําแผนงาน/โครงการ ทีสอดคล้องกับทัง 6 ยุทธศาสตร์
ของแผนฯ ฉบับที 5

3. บูรณาการกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เพือขับเคลือนทัง 6 ยุทธศาสตร์

4. รายงานผลการดําเนินงานต่อ คพช. ผ่านคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือนฯ

1. จัดทําแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ป/แผนรายปฯ ทีสอดคล้องกับ
ทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5 และ
ขับเคลือนไปสู่การปฏิบัติ

2. กําหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์แต่ละประเภท
ให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์

3. จัดทําแผนงาน/โครงการ ทีสอดคล้องกับทัง 6
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ ฉบับที 5

4. บูรณาการกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 
เพือขับเคลือนทัง 6 ยุทธศาสตร์

5. รายงานผลการดําเนินงานต่อ คพช. ผ่านคณะอนุกรรมการ
ขับเคลือนฯสหกรณ์ทุกแห่ง

1. จัดทําแผนพัฒนาสหกรณ์ระยะ 5 ป/แผนรายปฯ ทีสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5 และขับเคลือน
ไปสู่การปฏิบัติ

2. จัดทําแผนงาน/โครงการ ทีสอดคล้องกับทัง 6 ยุทธศาสตร์ของแผนฯ ฉบับที 5
3. บูรณาการกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพือขับเคลือนทัง 6 ยุทธศาสตร์
4. รายงานผลการดําเนินงานต่อ คพช. ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลือนฯ

ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน
1. จัดทําแผนของหน่วยงาน ทีสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที 5 และขับเคลือนไปสู่การปฏิบัติ
2. บูรณาการกับขบวนการสหกรณ์และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพือขับเคลือนทัง 6 ยุทธศาสตร์
3. รายงานผลการดําเนินงานต่อ คพช. ผ่านคณะอนุกรรมการขับเคลือนฯ


