รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
*************
ผู้มาประชุม
1. คณะกรรมการดําเนินการฯ และเลขานุการ จํานวน 14 คน
1.1 นายปรเมศวร์
อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการ
1.2 พลตํารวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
1.3 นางมณีพรรณ
โคตรบุตร
รองประธานกรรมการ
1.4 นายนพดล
วรมานะกุล
รองประธานกรรมการ
1.5 นายศิริชัย
ออสุวรรณ
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากัด
1.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์
กรรมการดําเนินการ
1.7 นายจันทร์
หวนสันเทียะ
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จํากัด
1.8 นางสุนารี
มีทรัพย์
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด
1.9 นายทวิวัส
เหลี่ยมดี
กรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จํากัด
1.10 นายณรงค์
สุขโท้
กรรมการดําเนินการ
1.11 นายยอดฉัตร
วงษ์ละม่อม
กรรมการดําเนินการ
1.12 นายวงศกร
เอการัมย์
กรรมการดําเนินการ
1.13 นายเจียง
นาอุดม
กรรมการดําเนินการ
1.14. ดร.ปัณฐวิชญ์
มุ่งสมัครศรีกลุ
ผู้อํานวยการ/เลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
2. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน
2.1 ดร.วันทนา
บ่อโพธ์
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
2.2 นายจําเริญ
พรหมมาศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
2.3 นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ
3. ที่ปรึกษา จํานวน 9 คน
3.1 นายอลงกรณ์
พลบุตร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3.2 นายนัทธี
ถิ่นสาคู
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
3.3 นายสมพล
ตันติสันติสม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
/3.4นางบริสุทธิ์...
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3.4 นางบริสุทธิ์
เปรมประพันธ์
ที่ปรึกษา
3.5 รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ที่ปรึกษา
3.6 ว่าที่พันตรีสมบัติ
วงศ์กําแหง
ที่ปรึกษา
3.7 นายเรวัต
เปี่ยมระลึก
ที่ปรึกษา
3.8 นายศรายุทธ
เพ็ญเจริญ
ที่ปรึกษา
3.9 นายชาลี
บุญเรือง
ที่ปรึกษา
4. ผู้สอบบัญชี จํานวน 1 คน
4.1 นางสาวบุญรัตน์ อาจหาญรณฤทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2563
5. ผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ
จํานวน 650 คน
6. ผู้สังเกตการณ์จากสหกรณ์ทวั่ ประเทศ
จํานวน 439 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อผู้แทนสหกรณ์มาครบองค์ประชุมแล้ว ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อํานวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 116 บัญญัติให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดให้มี
การประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ดังนั้น
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563
จึงมีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา
เป็นต้นไป ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
บัดนี้ มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก จํานวน 650 คน และผู้สังเกตการณ์จาก
สหกรณ์ทั่วประเทศ จํานวน 439 คน รวมแล้วจํานวน 1,089 คน นับว่าครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญประธาน
กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้เปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิด
การประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
1. สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีนโยบายสนับสนุนให้สหกรณ์ที่จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี อุดหนุน
ข้าวสารจากสหกรณ์การเกษตรที่เป็นผลผลิตของสมาชิก ไปแจกในวันประชุมใหญ่ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
เชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสหกรณ์แต่ละประเภท
2. สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ทุกวันที่ 10 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันที่มีการยกเลิก
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ. 2459 แล้วประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 เป็นกฎหมาย
สหกรณ์ฉบับแรก และจะงดจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติทุกวันที่ 26 กุมภาพันธ์ โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานดังกล่าว
/สันนิบาต...
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สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดการสัมมนาร่วมกัน ในช่วงวันที่ 19 - 21 มิถุนายน
2564 อันเป็นส่วนหนึ่งของงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อพูดคุยในประเด็นที่สหกรณ์มีข้อขัดข้องในการ
ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อกําหนดของราชการ และประเด็นที่ส่วนราชการไม่เห็นด้วยกับการดําเนินงานของ
สหกรณ์
ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นําเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยได้จัดทํารายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 และแจ้งเวียนให้ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าประชุมพิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว
และหากมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ แ จ้ ง ทางสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ทราบเพื่ อ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ภายในวั น ที่
31 มกราคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ สสท. ที่ 0107/ว 07 ลงวันที่ 13 มกราคม 2562 พร้อมทั้ง
ได้นําขึ้นเว็บไซต์ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ (www.clt.or.th) เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้พิจารณาอีกทางหนึ่ง นั้น
ปรากฏว่ามีผู้แทนสหกรณ์ตอบกลับมาทั้งสิ้น 71 คน มีผู้รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการ
แก้ไข 69 คน มีผู้เสนอความเห็น 2 คน ดังนี้
1. นายสุธีพงศ์ นราภิรมย์ขวัญ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่ อ การศึ ก ษา จํ า กั ด ขอให้ ชี้ แ จงระเบี ย บวาระที่ 3.1 รายงานผลการดํ า เนิ น งานในส่ ว นความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะ ข้อ 5 เรื่อง “ควรทบทวนการกําหนดอัตราค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้เหมาะสม” เนื่องจาก
มีประเด็นข้อสงสัยว่า สหกรณ์ที่มีทุนดําเนินการเกินห้าล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาท ควรจ่ายค่าบํารุง
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ในอัตราใด ระหว่างร้อยละ 0.7 ของกําไรสุทธิ (ทุนดําเนินงานไม่เกินสองล้านบาท) กับ ร้อยละ
1.5 ของกําไรสุทธิ (ทุนดําเนินงานเกินหนึ่งพันล้านบาท)
2. นายบุญนํา เจริญมี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขในการจัดการประชุมใหญ่และการเลือกตั้ง ดังนี้
2.1 ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ คือ
การดําเนินการเลือกตั้ง การแจกบัตรลงคะแนน และการลงคะแนน ยังไม่เป็นระเบียบ มีความสับสนวุ่นวาย
เนื่องจากผู้จัดไม่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทําให้เกิดความล่าช้าและวุ่นวายอย่างยิ่ง
2.2 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมยังขาดความคล่องตัวและรวดเร็ว ทําให้ผู้เข้าร่วมประชุม
รอนานและสับสน เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจระบบลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ และยัง
ขาดความชํานาญ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562
มติที่ประชุม รับทราบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่
21 ธันวาคม 2562
/ระเบียบวาระที่3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 รายงานผลการดําเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2563
ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นําเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยการ
ดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ตามแผนงานและงบประมาณ ประจําปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน
2563) ได้สิ้นสุดลงแล้ว เป็นการดําเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในแผนพัฒนา
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564) สอดคล้องกับภารกิจ บทบาท อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 110 โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานพอสังเขป ดังนี้
1. การปฏิรูปสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการควบคุม กํากับ ตรวจสอบ ภายใต้ระบบ
ธรรมาภิบาล อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ COVID-19 สันนิบาตสหกรณ์ฯ
ยังสามารถบริหารจัดการงบประมาณทั้งรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในปีงบประมาณ 2564
แผนยุทธศาสตร์ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) จะเริ่มมีการนํายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูง
(High Performance Organization : HPO) มาใช้สนับสนุนการทํางานให้มีความทันสมัยและเป็นสากล ปรับปรุง
ระบบการทํางานที่มีความสะดวกและรวดเร็วในยุค 5G สู่การขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ได้อย่างครอบคลุม
มากขึ้น
2. การยกระดับการพัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์
เน้นพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ พัฒนาผู้นําสหกรณ์ชั้นสูงให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
กิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2563 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น
33 โครงการ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า 2,344 คน มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนผ่านสื่อดิจิตอล ได้แก่
หลักสูตร กฎหมายสหกรณ์ยุคดิจิตอล มีผู้ผ่านการอบรม 170 คน เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการ
อบรมในการเดินทางมายังสันนิบาตสหกรณ์ฯ เนื่องด้วยผู้เข้ารับการอบรมบางส่วนเดินทางไกลและเดินทางลําบาก
การจัดฝึกอบรมออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้อีกด้วย
3. การกระจายอํานาจบริหาร
สร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ ด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
เพิ่มขึ้นในปี 2563 รวม 58 จังหวัด และจะดําเนินการจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด พร้อมจัดให้มีการสัมมนาสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัด เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมกันแก้ไขให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจ
ต่างๆ ได้เป็นผลสําเร็จ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ และแก้ไขปัญหา
ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
4 การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม
ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ การสร้างเครือข่าย
ความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคล การบริห ารจั ดการ
การดําเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ผ่านกลไก
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 10 ของเงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่เก็บได้ในจังหวัด
นั้นๆ ให้ทางสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด นําเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจัดโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรของสหกรณ์
สมาชิกในระดับจังหวัด ให้มีความรู้ สามารถดําเนินการบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
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5. การแก้ไขกฎหมายสหกรณ์
เป็นผู้นําในการแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ และ ระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์ ที่เอื้อต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ และการจัดตั้งสํานักงานที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือสหกรณ์
ทางกฎหมาย มีสหกรณ์มารับความช่วยเหลือกว่า 100 สหกรณ์ รวมถึงการริเริ่มจัดทําคู่มือทางด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้สหกรณ์สมาชิกสามารถค้นหาแนวทางในการปฏิบัติทางด้าน
กฎหมายได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
6. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ
เพิ่ ม ช่อ งทางการขายสิ น ค้ าอี ก หนึ่ ง ช่อ งทาง คื อ การแสดงสิ นค้ า บนเว็บ ไซต์ ข องสั นนิ บ าต
สหกรณ์ฯ โดยนําสินค้าของสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ นํามาลงในเว็บเพื่อให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ง่าย
ขึ้น รวมไปถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การจําหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น
7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การเกิดสถานการณ์ COVID-19 ทําให้การจัดการประชุมโดยปกติที่พบปะพร้อมหน้ากันต้องมี
การปรับเปลี่ยนใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทํางาน สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงได้มีการจั ดการประชุม ออนไลน์
ผ่านระบบ ZOOM โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมายังที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นได้ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการเก็บและติดตามค่าบํารุง
สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นการอํานวยความสะดวกต่อผู้ที่มาชําระค่าบํารุงฯ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการชําระ
ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย
8. พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์
สร้างความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ให้มีความเชื่อมโยงทุกระดับทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นแกนหลักตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ว่า เป็นองค์กรกลาง
เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ภายใต้หลักคิด “เราจะไม่ทิ้ง
สหกรณ์ใด สหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง”
***รายละเอียดปรากฏตามการนําเสนอผลงานด้วยรูปแบบสื่อวีดิทศั น์ และเอกสารรายงานกิจการประจําปี 2563***

ที่ประชุม
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2563
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3.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2563
ตามที่ที่ป ระชุม ใหญ่ส ามัญ สัน นิบ าตสหกรณ์ฯ ประจํา ปี 2562 เมื่อ วัน ที่2 1 ธัน วาคม 2562
ได้เลือกตั้ง ดร.วันทนา บ่อโพธิ์, นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล และนายจําเริญ พรหมมาศ เป็นคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปีนั้น
บัดนี้ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
และตามข้อ 8 ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบประจําปี ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1.1 เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของสัน นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบ วัตถุประสงค์ และนโยบายของที่ประชุมใหญ่
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทําบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี
ให้ถูกต้องสมบูรณ์
1.3 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้
ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน
ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ประชุมใหญ่
2.3 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เพื่ อ ประเมิน ผลและอาจให้ ข้อ แนะนํา แก่ค ณะกรรมการดํา เนิน การ ผู้อํา นวยการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
2.4 ตรวจสอบการจัดจ้างและการแต่งตั้งผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
2.5 ตรวจการปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบียบ วัตถุประสงค์ และนโยบายที่ประชุมใหญ่
2.6 ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเหมาะสม
2.7 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
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3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ ควรแก้ไข
3.1 โครงสร้างทางการเงิน

ปีบัญชี 2563 สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง และมีทุนเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีบัญชี 2562 โดยสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 248,581,312.33 บาท (สองร้อยสี่สิบ
แปดล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์) มีหนี้สิน จํานวน 41,667,802.39 บาท
(สี่ สิ บ เอ็ ด ล้ า นหกแสนหกหมื่ น เจ็ ด พั น แปดร้ อ ยสองบาทสามสิ บ เก้ า สตางค์ ) และมี ทุ น รวมจํ า นวนทั้ ง สิ้ น
206,913,509.94 บาท (สองร้อยหกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) เป็นทุนทั่วไป
28,194,575.51 บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เป็นเงินทุน
เพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จํานวน 8,590,806.18 บาท (แปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดร้อย
หกบาทสิบแปดสตางค์) เป็นทุนจัดตั้งวิทยาลัยพิทยาลงกรณ์ จํานวน 13,219,164.06 บาท (สิบสามล้านสองแสน
หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทหกสตางค์) เป็นทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 5,673,964.19 บาท
(ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์) และเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคามูลค่าที่ดินจํานวน
151,235,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาท)

/3.2ผลการดําเนินงาน...
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3.2 ผลการดําเนินงาน
ปี 2563

ปี 2562

มากกว่า/(น้อยกว่า)
จํานวนเงิน

ร้อยละ

รายได้

67,225,134.48

69,269,080.57

(2,043,946.09)

(2.95)

ค่าใช้จ่าย

55,393,951.31

58,065,126.29

(2,671,174.98)

(4.60)

รายได้สูงกว่า(ต่ํากว่า)

11,831,183.17

11,203,954.28

627,228.89

5.60

ผลการดําเนินงานปีบัญชี 2563 สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนเงิน
11,831,183.17 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) สูงกว่าปี
2562 จํานวน 627,228.89 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.6 โดยมีรายได้จํานวน 67,225,134.48 บาท (หกสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบ
สี่บาทสี่สิบแปดสตางค์) และมีค่าใช้จ่ายจํานวน 55,393,951.31 บาท (ห้าสิบห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพัน
เก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
3.3 ด้านรายได้ มีรายได้จากค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้นขึ้นจากปีก่อน 1,065,174.40
บาท คิดเป็น 1.77% รายได้จากการเก็บเงินค่าลงทะเบียน เพิ่มขึ้น 829,335.17 บาท คิดเป็น 41.25% ค่าใช้จ่าย
สูงกว่ารายได้ศูนย์การประชุมรัชนีฯ ขาดทุนเพิ่มขึ้น (4,491,526.72 บาท) เป็นเงิน (4,644,560.62 บาท)
ปั ญ หาทั้ ง ด้ า นรั บ และด้ า นจ่ า ยเกิ ด จากการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ ก าร
ดําเนินงานครึ่งปีหลังของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ไม่สามารถดําเนินการได้หรือต้องดําเนินการด้วยความรอบคอบ
3.4 ด้านบัญชี
สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีนโยบายบัญชีที่สําคัญ ได้แก่
- บันทึกบัญชีสําหรับรายได้ ค่าใช้จ่าย โดยใช้เกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายได้ค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด
- รายได้ที่เกิดจากค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ และดอกเบี้ยรับ คํานวณร้อยละ 5 เป็นทุนการ
จัดตั้งโรงเรียนสหกรณ์
- รายได้และค่าใช้จ่ายในการให้เช่าและจัดทําวัตถุมงคล หักลบกันแล้ว คงเหลือสมทบเข้าเป็น
ทุนสร้างอาคาร น.ม.ส.
การบันทึกบัญชี
สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีเอกสารประกอบทางการเงินสําหรับบันทึกบัญชี จัดทํางบทดลอง และ
ทํางบการเงินประจําเดือนทุกเดือนและจัดทํางบประจําปี โดยมีการเปิดเผยข้อมูล แสดงรายละเอียดเพิ่มใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
/3.5เงินค่าบํารุง...
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3.5 เงินค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ปี 2563 สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ได้ รั บ ค่ า บํ า รุ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ เป็ น จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น
61,160,476.32 บาท (หกสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) แบ่งตามประเภท
สหกรณ์ ดังนี้ (1) ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทเป็นจํานวนเงิน 406,770.69 บาท (สี่แสนหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท
หกสิบเก้าสตางค์) (2) สหกรณ์การเกษตร 19,920,856.48 บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบหก
บาทสี่สิบแปดสตางค์) (3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5,983,668.51 บาท (ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อย
หกสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) (4) สหกรณ์นิคม 791,630.83 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบ
บาทแปดสิบสามสตางค์) (5) สหกรณ์บริการ 2,504,554.86 บาท (สองล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทแปด
สิบหกสตางค์ (6) สหกรณ์ประมง 209,235.76 บาท (สองแสนเก้าพันสองร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
(7) สหกรณ์ร้านค้า 1,015,027.75 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันยึ่สิบเจ็บบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ และ(8) สหกรณ์
ออมทรัพย์เป็นจํานวนเงิน 30,328,731.44 บาท (สามสิบล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาท
สี่สิบสี่สตางค์)
หากแบ่ ง เป็ น รายจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด ที่ ชํ า ระค่า บํ า รุ ง สั น นิ บ าตฯ เป็ น จํา นวนเงิ น สู ง สุ ด
3 อันดับแรก คือ (1) กรุงเทพมหานคร โดยมีจํานวนสหกรณ์ที่ชําระค่าบํารุงฯ 379 สหกรณ์ เป็นจํานวนเงิน
9,265,407.70 บาท (เก้าล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) (2) จังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน
สหกรณ์ที่ชําระค่าบํารุงฯ 149 สหกรณ์ จํานวนเงิน 1,983,095.03 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพัน
เก้าสิบห้าบาทสามสตางค์) และ (3) จังหวัดขอนแก่น มีจํานวนสหกรณ์ชําระค่าบํารุงฯ 93 สหกรณ์ เป็นเงิน
1,777,639.64 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสี่สตางค์)
และในปี 2563 สั นนิบาตสหกรณ์ฯ มียอดค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ค้างชําระจํ านวน
3,757,689.53 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) ทําให้มียอด
ค่าบํารุงค้างชําระสะสมรวมทั้งสิ้นเป็นจํานวนเงิน 46,760,081.05 บาท (สี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดสิบเอ็ด
บาทห้าสตางค์) หากแบ่งตามประเภทสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์การเกษตรมียอดค้างชําระมากที่สุดคือจํานวน
สหกรณ์ 1,722 สหกรณ์เป็นจํานวนเงิน 26,982,894.48 บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อย
เก้าสิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์) แบ่งตามประเภทจังหวัด พบว่า จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสหกรณ์ค้างค่าบํารุงฯ
จํานวน 165 สหกรณ์ เป็นจํานวนเงิน 4,687,189.94 บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
เก้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
3.6 สถาบันพิทยาลงกรณ์
ตามแผนงานงบประมาณประจํ า ปี 2563 กํ า หนดให้ ส ถาบั น พิ ท ยาลงกรณ์ ดํ า เนิ น การ
ฝึกอบรมทั้งหมด 7 หลักสูตร รวม 38 รุ่น แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ โควิด-19 ทําให้สถาบันฯ ไม่สามารถ
ดําเนินการจัดฝึกอบรม 2 หลักสูตร รวม 2 โครงการ และเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน” 1 หลักสูตร รวม 3 โครงการ มาดําเนินการระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 ทําให้ปี 2563
สถาบันฯ ดําเนินการจัดฝึกอบรมจํานวน 4 หลักสูตร รวม 33 โครงการ โดยมีสหกรณ์ที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม จํานวน 1,242 สหกรณ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ภาคการเกษตร 771 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 62.08
ของสหกรณ์ที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม รองลงมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 380 สหกรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 30.60 และมีบุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นจํานวน 2,344 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรจาก
/ร้อยละ...
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สหกรณ์ภาคการเกษตร จํานวน 1,427 คน คิดเป็นร้อยละ 61.42 ของจํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม
รองลงมาเป็นบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 725 คน คิดเป็นร้อยละ 30.56
ด้านการประเมินผล สถาบันฯ ได้ประเมินผลจากแบบสํารวจที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสูตร แต่ละรุ่น สรุปผลได้ดังนี้ จากการประเมินภาพรวมของการฝึกอบรมทั้งหมด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้แสดงความเห็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 33 โครงการที่ 4.43
สรุปรายรับ-รายจ่ายการดําเนินการจัดการฝึกอบรมทั้ง 4 หลักสูตร 33 โครงการ สถาบันฯ
มีรายรับรวมทั้งสิ้นจํานวน 4,391,400.00 บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็น รายรับ
จากงบประมาณสันนิบาตสหกรณ์ฯ จํานวน 1,389,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
และรายรับจากค่าลงทะเบียนจํานวน 3,002,400.00 บาท (สามล้านสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และมีรายจ่าย
รวมทั้ งสิ้ น 2,698,081.17 บาท (สองล้ านหกแสนเก้าหมื่นแปดพั นแปดสิ บเอ็ด บาทสิบเจ็ดสตางค์) สรุปผล
การดําเนินงานจัดการฝึกอบรม ปี 2563 รายรับสูงกว่ารายจ่าย จํานวน 1,693,318.83 บาท (หนึ่งล้านหกแสน
เก้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสามสตางค์)
3.7 ด้านกฎหมาย
ปี งบประมาณ 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 – 30 กัน ยายน 2563) สั นนิ บ าตสหกรณ์ฯ โดย
สํานักงานที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมายได้ให้ ความช่วยเหลือสหกรณ์และรั กษาผลประโยชน์
ของสหกรณ์ในภาพรวม ดังนี้
3.7.1 การช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ในภาพรวม
- การมีส่วนร่วมในการตรากฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่ อ กํ า กั บ ดู แ ลและกํ า หนด
หลักเกณฑ์การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จํานวน 7 ฉบับ
- การมีส่วนร่วมในการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ. 2563
- การผลั กดั น ระเบีย บนายทะเบีย นสหกรณ์เกี่ ยวกับ การกํา หนดให้ชุ ม นุม สหกรณ์
ระดับประเทศร่วมกับสหกรณ์สมาชิกจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
- การประสานสําหรับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
3.7.2 การให้คําปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมายเป็นการเฉพาะราย
- คดีแพ่ง จํานวน 15 คดี
- คดีอาญา จํานวน 2 คดี
- คดีปกครอง จํานวน 2 คดี
- อุทธรณ์คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 3 คําสั่ง
- คดีฟื้นฟู กว่า 89 สหกรณ์ เพื่อยื่นคําขอรับชําระหนี้
3.7.3 การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
บรรยายกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นแก่สหกรณ์ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและสถาบันพิทยาลงกรณ์
/ข้อสังเกต...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

หน้า 10

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
คณะผู้ตรวจสอบได้ตั้งข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นการจั ดซื้อวั สดุ /ครุ ภัณฑ์ โดยให้
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานยืมเงินทดรองแล้วไปหาซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ด้วยตัวเอง คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอ
ให้การจัดซื้ อวัส ดุ /ครุ ภัณฑ์ ต้องดํ าเนิ นการตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการพัส ดุ 2555 ซึ่งคณะ
ผู้ตรวจสอบได้ติดตามผลพบว่าได้มีแก้ไขตามที่คณะผู้ตรวจสอบเสนอทันที ซึ่งต่อมาการจัดซื้อจัดจ้างของสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2555
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุม
รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563 โดยมีข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้
1. โครงการฝึ ก อบรมของสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ สั ด ส่ ว นของสหกรณ์ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม
จะเน้นหนักไปที่สหกรณ์ภาคการเกษตรมากกว่าประเภทอื่น จึงควรพิจารณาจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม
กับสหกรณ์ประเภทอื่นด้วย
2. ควรเพิ่ มบุค ลากรที่ มีค วามเชี่ ย วชาญด้า นกฎหมายให้ เ พีย งพอเพื่อ รองรับ การให้ ค วาม
ช่วยเหลือแก่สหกรณ์ที่มาขอรับคําปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ
3. ควรผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการสหกรณ์ให้ประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
4. ควรปรับปรุงการใช้งานโปรแกรมภายใน รวมถึงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปี 2563
ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมั ครศรีกุล ผู้อํานวยการสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ นําเสนอต่อที่ ประชุม ว่า ด้วย
ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ด้วยการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนงาน
และงบประมาณ ประจํ า ปี 2563 (1 ตุ ล าคม 2562 - 30 กัน ยายน 2563) ได้ สิ้ น สุ ดลง และผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้
ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พิจารณางบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวแล้วมีมติอนุมัติ
และให้นําเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบต่อไป
ระเบี ย บสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย การประชุ ม ใหญ่ ข องสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ
และหลักเกณฑ์การจัดส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ พ.ศ. 2549 ข้อ 12 (2) กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
/คณะกรรมการ...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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คณะกรรมการดํ า เนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ชุ ด ที่ 25 จึ ง ขอเสนองบแสดงฐานะการเงิ น
ประจําปี 2563 ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย นางสาวบุญรัตน์
อาจหาญรณฤทธิ์ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้
สอบบัญชี ประจําปี 2563 ได้ตรวจสอบงบการเงินของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และงบรายได้และค่าใช้จ่ายสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินสันนิบาตสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย
สินทรัพย์
รวมสินทรัพย์

ปี 2563
80,662,140.21
167,919,172.12
248,581,312.33

ปี 2562
68,617,966.77
167,241,781.29
235,859,748.06

หนี้สนิ และทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ

ปี 2563
2,684,127.86
38,983,674.53
41,667,802.39

ปี 2562
2,519,428.02
40,504,497.14
43,023,925.16

ทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ

ปี 2563
28,194,575.51
8,590,806.18
151,235,000.00
13,219,164.06
5,673,964.19
11,831,183.17
7,243,153.47
4,500,000.00
88,029.70
206,913,509.94
248,581,312.33

ปี 2562
20,963,688.08
5,000,000.00
151,235,000.00
9,778,441.76
5,858,693.06
11,203,954.28
6,203,954.28
5,000,000.00
0.00
192,835,822.90
235,859,748.06

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ทุนทั่วไป
เงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
ทุนจัดตั้งโรงเรียนสหกรณ์
กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
หัก โอนไปเป็นทุนทั่วไป
โอนไปเป็นทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
โอนไปทุนสมทบปรับปรุงอาคารบุญจิราธร
รวมทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
รวมหนี้สนิ และทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ

งบรายได้และค่าใช้ข่าย สําหรับปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย
รายได้
รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

ปี 2563
%
67,225,134.48 100.00
55,393,951.31 82.40
11,831,183.17 17.60

ปี 2562
%
69,269,080.57 100.00
58,065,126.29 83.83
11,203,954.28 16.17
/งบรายได้...

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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งบรายได้และค่าใช้จ่ายศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้)

ปี 2563
%
8,216,943.98 100.00
12,708,470.70 154.66
(4,491,526.72) (54.66)

ปี 2562
%
10,206,145.14 100.00
10,053,111.24 98.72
153,033.90 1.50

รายได้-ค่าใช้จ่ายสินค้าโคออปมาร์ท/รูปหล่อจําลองฯ สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ปี 2563
รายได้
ค่าใช้จ่าย

0.00
0.00
0.00

รายได้ต่ํากว่าค่าใช้จ่าย

%
0.00
0.00
0.00

ปี 2562
%
2,839,938.75 100.00
2,864,362.64 100.86
(434,239.17) (15.29)

รายได้และค่าใช้จ่ายวัตถุมงคลสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายนําสมทบปรับปรุงอาคารบุญจิราธร

ปี 2563
%
112,891.00 100.00
24,870.30 22.03
88,020.70 77.97

ปี 2562
%
15,568.00 100.00
212.80 1.37
15,355.20 98.63

รายได้และค่าใช้จ่ายแสตมป์สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายได้
ค่าใช้จ่าย
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายนําสมทบสร้างพิพธิ ภัณฑ์ฯ

ปี 2563
%
26,410.00 100.00
26,401.00 99.97
9.00
0.03

ปี 2562
%
21,080.00 100.00
19,967.00 94.72
1,113.00 5.28

*** หมายเหตุประกอบงบการเงิน ***
เงินสดและเงินฝากธนาคารรวม
เงินลงทุน
ลูกหนี้ระยะสั้นสุทธิ
เงินยืมทดรองจ่าย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาสะสม
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปี 2563
18,647,924.70
3,000,000.00
704,771.87
0.00
801,137.70
650,588.22
165,895,260.29
156,104,256.12

ปี 2562
10,976,871.60
12,000,000.00
425,419.00
135,000.00
833,329.02
1,389,629.43
162,956,095.59
157,790,302.57
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ทุนสมทบปรับปรุงอาคารบุญจิราธร คงเหลือทั้งสิ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ทุนทั่วไป
เงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ทุนจัดตั้งวิทยาลัยพิทยาลงกรณ์
กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ปี 2563
902,416.51
585,595.77
2,653,594.79
259,979.74
28,194,575.51
8,590,806.18
13,219,164.06
5,673,964.19

ปี 2562
1,285,685.70
447,380.92
2,467,761.05
298,706.09
20,963,688.08
5,000,000.00
9,778,441.76
5,858,693.06

ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปีบัญชี 2563 ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้ว มีเสนอแนะให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ พิจารณาปรับใช้ทรัพยากรของ
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสที่ไม่ได้เปิดให้บริการลูกค้าในช่วงที่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่สันนิบาตสหกรณ์ฯ
มติที่ประชุม รับรองงบการเงินของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจําปี 2563

4.2 อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี 2564
ดร.ปั ญ ฐวิ ช ญ์ มุ่ ง สมั ค รศรี กุ ล ผู้ อํ า นวยการสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
ด้วยปีงบประมาณ 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2564 ประกอบกับการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะต้องอยู่ภายใต้แผนงานและงบประมาณประจําปีซึ่งที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี 2564 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จะนําไปสู่การส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณ์ในทุกด้าน เพื่อให้สหกรณ์ทุกประเภทมีความเข้มแข็ง มั่นคง อย่างยั่งยืนเป็นสําคัญ
คณะกรรมการดํ า เนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 13/2563 เมื่ อ วั น ที่ 20
กันยายน 2563 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจําปี 2564 และให้นําเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประมาณการรายรับ
จํานวน 87,076,700.00 บาท
(จากที่มาของแหล่งรายได้จํานวน 10 หมวด)
/2.ประมาณการ...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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2. ประมาณการรายจ่าย
จํานวน 87,012,120.00 บาท
(จากการใช้ไปของงบประมาณรายจ่ายจํานวน 8 หมวด)
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย
จํานวน 64,580.00 บาท
3. งบลงทุน
ใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ อนุมัติให้นําส่วนต่างของเงินรายได้ที่สูงกว่ารายจ่าย
ในปีงบประมาณ 2563 จํานวน 4,500,000.00 บาท (จากจํานวน 11,831,183.17 บาท) เมื่อรวมยอดยกมา
คงเหลือของปี 2563 จํานวน 4,090,806.18 บาท แล้วเป็นเงินทุนฯ ทั้งสิ้นจํานวน 8,590,806.18 บาท
ระเบี ยบสั นนิบาตสหกรณ์แ ห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชม และการดํ าเนิน
กิจ การของคณะกรรมการดํ าเนิ น การสั นนิ บ าตสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 ข้ อ 25 (9) กํา หนดให้ ค ณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปี เพื่อเสนอที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ และข้อ 25 วรรคสอง กําหนดให้กรณีที่แผนงานและงบประมาณประจําปียังมิได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่ ให้คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ บริหารกิจการเฉพาะในส่วนของงบดําเนินงานเท่าที่จําเป็น
ภายใต้กรอบแผนงานและงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมาไปพลางก่อน
ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย เงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาต
สหกรณ์ ฯ พ.ศ. 2562 ข้ อ 4 (1) กํ า หนดให้ นํ า เงิ น รายได้ ข องสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ส่ ว นที่ เ กิ น กว่ า รายจ่ า ย
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเข้าเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และข้อ 7 กําหนดให้แผนงาน
หรือโครงการ (ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมสํานักงานหรือทรัพย์สินถาวร) ที่จะใช้จ่ายจากเงินทุนนี้ ต้องระบุไว้
เป็นการเฉพาะว่าใช้จ่ายจากเงินทุนนี้และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
สรุ ป ประมาณการรายรั บ - รายจ่ า ยของสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ประจํ า ปี ง บประมาณ 2564
โดยเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
หมวดรายรับ

แหล่งที่มาของงบประมาณรายรับประจําปี 2563
สสท

1.เงินสนับสนุนจากรัฐ
2.ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ฯ

เงินอุดหนุน

ลงทะเบีย น

5,000,000.00

60,000,000.00
460,000.00

4.ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม

สสท

250,000.00

เงินสนับสนุน

ลงทะเบีย น

5,000,000.00

รวม(บาท)
5,000,000.00

60,000,000.00

460,000.00
3,562,000.00

5.ค่าบริ การสื่ อประชาสัมพันธ์

ประมาณการรายรับ ปี 2564

5,000,000.00

60,000,000.00

3.ดอกผลทุนกลาง

รวม

60,000,000.00
460,000.00

3,562,000.00

460,000.00
3,516,700.00

3,516,700.00

250,000.00

6.ค่าบริ การห้องพัก

9,500,000.00

9,500,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

7.ค่าบริ การห้องประชุม

1,200,000.00

1,200,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

8.ค่าบริ การเช่าพื้นที่/เช่าสถานที่

2,200,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

9.การจําหน่ายผลิตภัณฑ์โคออป

2,700,000.00

2,700,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

10.เงินสนับสนุน-งาน ตปท.
11.เงินรายได้อื่นๆ
รวมเป็ นเงิน

200,000.00

200,000.00

1,426,000.00
77,026,000.00

5,910,000.00

3,562,000.00

200,000.00

1,426,000.00

1,700,000.00

86,496,000.00

77,900,000.00

200,000.00
1,700,000.00

5,660,000.00

3,516,700.00

87,076,700.00

/(ตาราง)หมวดรายจ่าย..
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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หมวดรายจ่าย
1.งบบุคลากร (เงินเดือน สวัสดิการ)
2.งบดําเนินงาน (บริหารและดําเนินโครงการ)
3.งบลงทุน (ครุภัณฑ์สํานักงานและห้องพัก ห้องประชุม)
4.งบสนับสนุนจากภาครัฐ/สหกรณ์
4.1 เงินสนับสนุนจัดอบรมจากรัฐ
4.2 เงินดอกผลทุนกลาง อบรม ผตส.
4.3 จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
4.4 เงินลงทะเบียนอบรมบุคลากร/พัฒนาผู้นํา
5. งบอุดหนุน สสท.
5.1 จัดอบรม/พัฒนาบุคลากรสหกรณ์
5.2 เงินอุดหนุนจัดตั้งวิทยาลัยฯ
5.3 เงินสํารองบําเหน็จ จนท.สสท.
5.4 เงินบํารุงเครือข่ายภาคีระหว่างประเทศ
5.5 กฐินสหกรณ์สามัคคี และสาธารณประโยชน์
5.6 งานวันสหกรณ์แห่งชาติ (สสท.สมทบจัดงาน)
6.งบรายจ่ายอื่น
7.งบกลาง
8.ค่าภาษีโรงเรือนย้อนหลัง 10 ปี (ประมาณการ)
รวม
รายรับมากกว่ารายจ่าย

ประมาณการ
รายจ่ายปี 2563
รายจ่ายปี 2564
32,875,000.00
30,603,000.00
26,879,000.00
32,161,000.00
4,171,000.00
840,000.00
8,952,200.00
8,976,700.00
4,000,000.00
4,000,000.00
460,000.00
460,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
3,492,200.00
3,516,700.00
9,920,800.00
9,731,420.00
2,903,800.00
2,866,420.00
3,000,000.00
3,000,000.00
2,300,000.00
2,300,000.00
1,287,000.00
1,225,000.00
230,000.00
290,000.00
200,000.00
50,000,00
1,700,000.00
1,700,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
86,498,000.00
87,012,120.00
64,580.00

เงินกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ยกมาคงเหลือปี 2563
ขอกันงบส่วนต่างจากรายรับสูงกว่ารายจ่ายปี 2563
รวมเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาฯ
1. โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุม ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (p.65)
2. สร้างศูนย์แสดงสินค้า
รวม
ยอดเงินคงเหลือ

จํานวนเงิน
4,090,806.18
4,500,000.00
8,590,806.18
6,852,000.00
1,500,000.00
8,352,000.00
238,806.18

หมายเหตุ : 1.ขอใช้งบประมาณส่วนเหลื่อมจากที่ประชุมใหญ่ จํานวนเงิน 4,500,000.00 บาท
หมายเหตุ : 2.ขอใช้งบประมาณเหลื่อมปี 2563 จํานวนเงิน 604,000.00 บาท

/แผนงาน...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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แผนงานและงบประมาณของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประจําปี 2564
(แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)
โครงการ/ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สสท.

1) การบริหารบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร
30,603,000.00
1.5.1 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สสท. และพนักงาน นมส.
26,179,000.00
2. สวัสดิการเจ้าหน้าที่ สสท. และพนักงาน นมส. (HPO)
4,424,000.00
2) การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร
1,292,000.00
1.1.1 จัดทําคู่มือทางกฎหมายสําหรับการบริหารงานสหกรณ์ (HPO)
220,000.00
1.2.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของ สสท.
1,072,000.00
(HPO)
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์
2,434,420.00
1.3.1 โครงการพัฒนาผู้นําสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 15
777,420.00
1.4.1 ฝึกอบรมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกและฝ่ายจัดการ
455,000.00
สหกรณ์
1.4.2 การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ลส.1 (ดอกผลทุนกลาง)
1.4.3 การฝึกอบรม หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารฯ (HPO)
1.4.4 การฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตร (อุดหนุนจากรัฐ 4 ล้าน)
672,000.00
1.4.5 ประชุมพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ
200,000.00
1.4.6 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม Hot Issue (ฟรี)
330,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
945,600.00
2.1.1 การแสดงและจําหน่ายสินค้าสหกรณ์ระดับภาค/จําหน่ายสินค้าตาม
532,400.00
ฤดูกาล
2.3.1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการค้าออนไลน์
413,200.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือระหว่างสหกรณ์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร
100,000.00
3.1.1 ผลักดันการปฏิรูประบบการกํากับดูแลด้านการเงินและการบัญชี
100,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์
5,700,000.00
4.1.1 โครงการวันออมแห่งชาติประจําปี 2564
250,000.00
4.4.1 งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจําปี 2564 (เงินอุดหนุนจากรัฐ)
50,000.00
4.4.2 โครงการ สสท.สัญจรพบสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (HPO)
500,000.00
4.4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
4,500,000.00
4.4.4 โครงการเชื่อมโยงธุรกรรมเครือข่ายสหกรณ์
400,000.00
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
1,895,000.00
4.4.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ
350,000.00
4.4.6 โครงการเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล” ปีที่ 98
320,000.00
4.4.7 การส่งเสริมภาคีสมาชิกองค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ค่าสมาชิก
1,225,000.00
รายปี)
ฝ่ายบริหารทั่วไป
990,000.00
4.4.8 โครงการจัดงานวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย
500,000.00
4.4.9 การกุศลและสาธารณประโยชน์
50,000.00
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

แหล่งที่มาของงบประมาณ (บาท)
ลงทะเบียน
อุดหนุน/บริจาค

รวม
30,603,000.00
26,179,000.00
4,424,000.00
1,292,000.00
220,000.00
1,072,000.00

4,460,000.00

3,353,200.00
1,321,200.00
470,000.00

460,000.00
1,562,000.00
4,000,000.00

10,247,620.00
2,098,620.00
925,000.00
460,000.00
1,562,000.00
4,672,000.00
200,000.00
330,000.00
945,600.00
532,400.00
413,200.00
100,000.00
100,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00

6,700,000.00
250,000.00
1,050,000.00
500,000.00
4,500,000.00
400,000.00
1,895,000.00
350,000.00
320,000.00
1,225,000.00
990,000.00
500,000.00
50,000.00
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โครงการ/ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สสท.
4.4.10 งานทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีประจําปี 2563 (HPO)
240,000.00
4.4.11 การจัดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
200,000.00
ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์
432,000.00
4.4.12 โครงการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายฯผู้นําสหกรณ์ชั้นสูง รุ่นที่ 1-14
261,000.00
4.4.13 โครงการประสานความร่วมมือในการฝึกอบรมไตรภาคี
90,000.00
4.4.14 ส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์แก่เยาวชน (โครงการฝึกอบรมออนไลน์)
81,000.00
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
1,497,800.00
4.5.1 โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร
(1) ค่าผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
200,000.00
(2) ค่าจัดพิมพ์จุลสาร
472,800.00
4.5.2 โครงการมวลชนสัมพันธ์และผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีแก่
250,000.00
องค์กรและสหกรณ์ทุกประเภท
4.5.3 โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน สสท.
225,000.00
4.5.4 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive MPR)
120,000.00
4.5.5 โครงการปรับปรุงห้องบันทึกเสียงวีดิทัศน์
30,000.00
4.5.6 โครงการป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าศูนย์การประชุมรัชนี
200,000.00
แจ่มจรัส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สสท.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3,916,000.00
5.1.1 การบริหารงานทั่วไป (ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา ฯลฯ
1.ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ค่ากําจัดปลวก)
792,000.00
2.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสํานักงาน วัสดุใช้สอย
330,000.00
3.ค่าจ้างพนักงานทําความสะอาดสํานักงาน
140,000.00
4.ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
264,000.00
5.ค่าทาสีสํานักงาน
400,000.00
6.ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
120,000.00
7.ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษีรถประจําปี
90,000.00
8.ค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
240,000.00
9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง
240,000.00
10.ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ / วัสดุสํานักงาน
600,000.00
11.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
400,000.00
12.ค่าปรับปรุงห้องน้ําชาย - หญิง ชั้น 2 - 3
300,000.00
ฝ่ายเลขานุการและการประชุม
5,072,800.00
5.1.2 การบริหารงานทั่วไป (ค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษา)
1.ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563
1,200,000.00
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา
1,806,200.00
3.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ
966,000.00
4.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
189,600.00
5.ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
350,000.00
ที่ปรึกษา
6.ค่าใช้จ่ายในการมาปฏิบัติงานของประธานและคณะกรรมการดําเนินการ
350,000.00
7.ค่ารับรอง (แขกผู้มาเยือน,คณะบุคคล,สหกรณ์ต่างๆ)
100,000.00
8.ค่ากระเช้าดอกไม้,กระเช้าของขวัญ สําหรับมอบในโอกาสต่างๆ
30,000.00
9.ค่าจัดซื้อแก้วน้ํา,แก้วกาแฟ,ภาชนะสําหรับรับรองแขก(ทดแทนของที่แตก
5,000.00
ชํารุด)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

แหล่งที่มาของงบประมาณ (บาท)
ลงทะเบียน
อุดหนุน/บริจาค

รวม
240,000.00
200,000.00
432,000.00
261,000.00
90,000.00
81,000.00
1,497,800.00
200,000.00
472,800.00
250,000.00
225,000.00
120,000.00
30,000.00
200,000.00
3,916,000.00
792,000.00
330,000.00
140,000.00
264,000.00
400,000.00
120,000.00
90,000.00
240,000.00
240,000.00
600,000.00
400,000.00
300,000.00
5,072,800.00
1,200,000.00
1,806,200.00
966,000.00
189,600.00
350,000.00
350,000.00
100,000.00
30,000.00
5,000.00
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โครงการ/ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สสท.
10.ค่าอาหารปฏิบัติงานนอกเวลาทําการ
40,000.00
11.ค่าใช้จ่ายการประชุมระดับผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้างาน
36,000.00
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3,505,000.00
5.2.1 การซ่อมบํารุงพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี
465,000.00
สารสนเทศฯ
5.2.2 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมงานสนับสนุนการบริหารจัดการ (HPO) 2,600,000.00
5.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อข้อมูลและพัฒนาระบบเว็บไซต์
440,000.00
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
8,061,800.00
5.4.1 การบริหารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
1.การบริหารทั่วไป (HPO)
2,551,000.00
2.ค่าบํารุงรักษาและสาธารณูปโภค
3,973,400.00
3.ค่าวัสดุห้องพักห้องประชุม
437,400.00
4.จําหน่ายสินค้าสหกรณ์ (เงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อสินค้ามาจําหน่าย)
1,000,000.00
5.4.2 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (HPO)
100,000.00
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
400,000.00
5.5.1 การจัดทํารายงานกิจการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
1.การจัดทํารายงานกิจการประจําปี (HPO)
300,000.00
2.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี (HPO)
100,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร
350,000.00
6.1.1 โครงการผลักดันและประสานงานเพื่อนําเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์
100,000.00
6.1.2 การช่วยเหลือและให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่สหกรณ์ (HPO)
250,000.00
3) หมวดเงินอุดหนุน
5,300,000.00
3.1ทุนสะสมจัดตั้งวิทยาลัยการสหกรณ์ จัดสรร 5% ของรายรับค่าบํารุงฯ
3,000,000.00
3.2 เงินสํารองบําเหน็จ (เงินเดือนปัจจุบัน + 6%)
2,300,000.00
4) หมวดรายจ่ายอื่นๆ
1,700,000.00
4.1 ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสตัดจ่าย
1,700,000.00
5) งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์สํานักงาน)
840,000.00
6) หมวดงบกลาง
2,000,000.00
7) ค่าภาษีโรงเรือนย้อนหลัง 10 ปี (ประมาณการ)
1,000,000.00
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น 76,603,420.00

แหล่งที่มาของงบประมาณ (บาท)
ลงทะเบียน
อุดหนุน/บริจาค

รวม
40,000.00
36,000.00
3,505,000.00
465,000.00
2,600,000.00
440,000.00
8,061,800.00
2,551,000.00
3,973,400.00
437,400.00
1,000,000.00
100,000.00
400,000.00
300,000.00
100,000.00

5,460,000.00

เงินกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
ยกมาคงเหลือปี 2563
ขอกันงบส่วนต่างจากรายรับสูงกว่ารายจ่ายปี 2563
รวมเงินกองทุนเพื่อการพัฒนา
1.โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (p.65)
2.สร้างศูนย์แสดงสินค้า
รวม
ยอดเงินคงเหลือ

3,353,200.00

350,000.00
100,000.00
250,000.00
5,300,000.00
3,000,000.00
2,300,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
840,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
87,012,120.00

จํานวนเงิน
4,090,806.18
4,500,000.00
8,590,806.18
6,852,000.00
1,500,000.00
8,352,000.00
238,806.18

หมายเหตุ : 1.ขอใช้งบประมาณส่วนเหลื่อมจากที่ประชุมใหญ่ จํานวน 4,500,000.00 บาท
หมายเหตุ : 2.ขอใช้งบประมาณเหลื่อมปี 2563 จํานวนเงิน 604,000.00 บาท
/หมวดงบลงทุน…

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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หมวดงบลงทุน
สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประจําปีงบประมาณ 2564

ส่วนงาน/สายงาน/ฝ่าย
1.แผนงานและงบประมาณ
2.สื่อสารองค์กร

1.ความร่วมมือฯ
2.เทคโนโลยีฯ

1.วิชาการและฝึกอบรมฯ
2.ศูนย์การประชุมฯ

รายการ
จํานวนเงิน(บาท)
สายงานบริหาร = 55,000.00
1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (25,000 บาท x 1 ชุด)
25,000.00
2.เครื่องปริ๊นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
5,000,00
รวมฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
30,000.00
1.เครื่องปรับอากาศ
20,000.00
2,เครื่องปริ๊นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
5,000.00
รวมฝ่ายสื่อสารองค์กร
25,000.00
สายงานส่งเสริม = 300,000.00
1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (25,000 บาท x 1 ชุด)
25,000.00
2.เครื่องปริ๊นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง
5,000.00
รวมฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
30,000.00
1.คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (9 ชุด x 30,000.-)
270,000.00
1.1 ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์ = 2 เครื่อง
1.2 รองผู้อํานวยการ = 1 เครื่อง
1.3 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ = 1 เครื่อง
1.4 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร = 3 เครื่อง
1.5 ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ = 1 เครื่อง
1.6 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส = 1 เครื่อง
รวมฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
270,000.00
สถาบันพิทยาลงกรณ์ = 485,000.00
1.คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (25,000 บาท x 1 ชุด)
25,000.00
2.Software/Hardware และวัสดุอุปกรณ์สําหรับกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์
40,000.00
รวมฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ์
65,000.00
1.ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม = 1 ชุด
50,000.00
2. LCD = 2 เครื่อง
50,000.00
3.เก้าอี้ 100 ตัว / โต๊ะขาวพับ = 20 ตัว
114,000.00
4.เปลี่ยนไมค์ห้องประชุม ห้องรัชนี 6 = 18 ตัว (ผู้เข้าร่วมประชุม 17 ตัว + ประธาน 1 ตัว)
180,000.00
5.ไมค์ลอย UHF Wireless Microphones Dual Handheld = 2ชุด
26,000.00
รวมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส
420,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
840,000.00

ประเด็นพิจารณา
พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประมาณการรายรั บ จํ า นวน 87,076,700.00 บาท และประมาณการรายจ่ า ยจํ า นวน
87,012,120.00 บาท (ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่ายจํานวน 64,580.00 บาท)
/2.พิจารณา...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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2. พิจารณาเห็นชอบนําเงินส่วนต่างจากรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2563 จํานวน
4,500,000.00 บาท เข้ากองทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
3. พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) จากเงินกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จํานวน 8,352,000.00 บาท สําหรับโครงการดังนี้
3.1 โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งพั ก /ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์ ก ารประชุ ม รั ช นี แ จ่ ม จรั ส จํ า นวน
6,852,000.00 บาท และ
3.2 โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า จํานวน 1,500,000.00 บาท
ความเห็นของที่ประชุม
1. นายอุทัย ศรีเทพ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จํากัด เสนอความเห็นว่า สันนิบาต
สหกรณ์ฯ ควรบรรจุแผนงานโครงการเชื่อมโยงธุรกรรมเครือข่ายสหกรณ์ 7 ชุมนุมสหกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ
ของชุมนุมสหกรณ์ไว้ในแผนงานและงบประมาณประจําปี 2564 ด้วย เหมือนดังเช่นแผนงานโครงการที่กําหนดไว้
ในปีงบประมาณ 2563
2. นายวิฑูรย์ แนวพานิช ผู้แทนสหกรณ์แท็กซี่สยาม จํากัด แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
ดังนี้
2.1 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ควรสรุปประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของสหกรณ์และนํามาเสนอ
ผู้ แ ทนภาครั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ม าร่ ว มการประชุ ม ในช่ ว งพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม โดยตั ด พิ ธี ก าร
ที่ไม่สําคัญออกไป
2.2 ควรนําเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติมาใช้จ่ายในการช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก
ให้ทันต่อเหตุการณ์ และจัดสรรงบประมาณจัดโครงการฝึกอบรมรองรับการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่บุคลากร
สหกรณ์โดยเฉพาะกรรมการใหม่
3. นางสาวพนิตตา ทองเล็ก ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จํากัด เสนอให้สันนิบาต
สหกรณ์ฯ พัฒนาศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาตลาดการขายส่งสินค้าสหกรณ์
มติที่ประชุม
1. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําปี 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โดยมีประมาณการรายรับ จํานวน 87,076,700.00 บาท และประมาณการรายจ่ายจํานวน 87,012,120.00
บาท (ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่ายจํานวน 64,580.00 บาท)
2. เห็นชอบให้นําเงินส่วนต่างจากรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณ 2563 จํานวน
4,500,000.00 บาท เข้ากองทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ
3. อนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) จากเงินกองทุนเพื่อการพัฒนากิจการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จํานวน 8,352,000.00 บาท สําหรับโครงการ ดังนี้
3.1 โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งพั ก/ห้ อ งประชุ ม ศู น ย์ ก ารประชุ ม รัช นี แ จ่ ม จรั ส จํ า นวน
6,852,000.00 บาท และ
3.2 โครงการก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า จํานวน 1,500,000.00 บาท
/4.3เห็นชอบร่าง...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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4.3 เห็นชอบร่
นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง
่ ...)
การประชุม และการดําเนินกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ฉบับที...)
พ.ศ. .....
ประธานฯ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ด้ ว ยระเบี ย บสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2559 มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดังนี้
ข้ อ 12 วรรคสอง กํ า หนดให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการดํ า เนิ น การโดยวิ ธี ห ย่ อ นบั ต ร
ลงคะแนน แต่หากมีความจําเป็นหรื อเพื่อความเหมาะสม ที่ ประชุมใหญ่อาจมีมติให้เลือกตั้งโดยใช้วิธียกมือ
โดยเปิดเผยก็ได้
ปั จ จุ บั น ในแต่ ล ะองค์ ก รนิ ย มนํ า ระบบการลงคะแนนเลื อ กตั้ ง แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้
ในการลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ทําให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงมีมติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 12 โดยการกําหนดให้เลือกตั้งโดยวิธีลับซึ่งอาจกระทําโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
อินเทอร์เน็ต ระบบไปรษณีย์ นอกจากการหย่อนบัตรลงคะแนน ซึ่งจะทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว
ในแต่ละสถานการณ์ ดังนี้
ข้อความเดิม
“ข้อ 12. ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดวัน เวลา และสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดําเนินการ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการโดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนน แต่หากมีความจําเป็น
หรือเพื่อความเหมาะสม ที่ประชุมใหญ่อาจมีมติให้เลือกตั้งโดยใช้วิธียกมือโดยเปิดเผยก็ได้
หลั กเกณฑ์แ ละวิ ธีการสมั ครรับเลื อกตั้ งและการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการให้ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด”
ข้อความใหม่
“ข้อ 12. ให้คณะกรรมการดําเนินการกําหนดวัน เวลา และสถานที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดําเนินการ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการโดยวิธีลับหย่อนบัตรลงคะแนน แต่หากมีความจําเป็น
หรือเพื่อความเหมาะสม ที่ประชุมใหญ่อาจมีมติให้เลือกตั้งโดยใช้วิธียกมือโดยเปิดเผยก็ได้
การเลือกตั้งโดยวิธีลับ จะต้องเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายใน
สถานที่ที่กําหนดโดยไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วยหรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใด
ในขณะใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง รวมถึ ง ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง จะต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนถึ ง ผลการ
ลงคะแนนเลือกตั้งของตนในขณะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งด้วย
การออกเสี ย งลงคะแนนโดยวิ ธี ลั บ นี้ อาจกระทํ า โดยวิ ธี ก ารทางไปรษณี ย์ หรื อ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอินเตอร์เน็ต หรือวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน
/หลักเกณฑ์...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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หลั กเกณฑ์แ ละวิธีการสมั ครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งกรรมการดํ าเนิ นการให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด”
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 113 บัญญัติให้คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ
มีอํานาจออกระเบียบ แต่ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของ
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ได้มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานต่างๆ มากมาย การเลือกตั้งก็เช่นกัน
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงมีแนวคิดที่จะนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์มา
ใช้งานเลือกตั้งเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม
และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ (ฉบับที่....) พ.ศ. ......
ความเห็นของที่ประชุม
1. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด ตั้งข้อสังเกตและแสดงความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้
1) ข้อ 3 วรรคที่ 4 ข้อความว่า “...การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง...”
เฉพาะคําว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” นั้น ควรใช้คําว่า “ผู้แทนสหกรณ์” แทน เพราะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่กล่าวถึง ในร่าง
ระเบียบฯ นี้ หมายถึงผู้แทนสหกรณ์
2) คําว่า “ระบบอิเลคทรอนิกส์” หมายถึงระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน ส่วนเครื่องอิเลคทรอนิกส์
หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ดังนั้น ควรใช้คําว่า “เครื่องอิเลคทรอนิกส์” เพื่อแสดงถึงอุปกรณ์ที่กําหนดให้
ใช้ในการเลือกตั้ง
3) ข้ อ 3 วรรคท้าย ข้อความว่า“หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการให้เป็นไปตามที่...” มีคําว่า “และ” ซ้ํากันสองแห่ง ควรพิจารณาตัดออกเพื่อมิให้มีคําซ้ํา
4) ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ..... ในระเบียบวาระต่อไป
กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน แต่ร่าง
ระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ
(ฉบับที่....) พ.ศ. ...... ไม่ได้กําหนดไว้ ดังนั้น ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกัน
2. นายมณฑล ชาติสุวรรณ ผู้แทนร้านสหกรณ์พระนคร จํากัด ตั้งข้อสังเกตว่า การกําหนดให้
ผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจะต้องไม่เปิดเผยการเลือกตั้งของตนต่อสาธารณชน ถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามระบอบประชาธิปไตย
3. นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จํากัด ให้คําแนะนําในการเขียนร่าง
ระเบียบฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ข้อ 12 วรรคสี่ “การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับนี้...” ไม่ต้องมีคําว่า “นี้” และไม่จําเป็นต้อง
ให้ความหมายของการเลือกตั้งโดยวิธีลับว่ามีความหมายอย่างไร เพราะมีความหมายชัดเจน รวมถึงร่างระเบียบฯ
ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการในระเบียบวาระต่อไปก็ควรปรับแก้ไขเช่นเดียวกัน
/ประธานฯ...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร เป็นผู้ชี้แจง
นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร ชี้แจงต่อผู้อภิปรายซักถาม ดังนี้
1. ประเด็นถ้อยคําว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” นั้น ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย
การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์การส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุม
ใหญ่ พ.ศ. 2549 ได้กําหนดสิทธิของผู้แทนสหกรณ์ไว้แล้วว่ามีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกตั้ง
ดังนั้น คําว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ย่อมหมายถึงผู้แทนสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม สามารถใช้ได้ทั้งสองคํา แต่โดยส่วนตัว
เห็นว่า ควรใช้คําว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากกว่า เพราะในอนาคตอาจใช้วิธีการเลือกตั้งโดยอาศัยมติที่ประชุมของ
สหกรณ์และนําเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่สามัญของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพื่อรับรองอีกครั้งหนึ่ง
2. ประเด็นของการห้ามเปิดเผยการลงคะแนนเลือกตั้งของตนต่อสาธารณชน นั้น เป็นการห้าม
ในขณะเลือกตั้งเท่านั้น เมื่อออกนอกเขตบริเวณเลือกตั้งแล้ว ย่อมเป็นสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเปิดเผยต่อ
ผู้อื่นได้
3. ประเด็นคําว่า “และ” ซ้ําซ้อนกันในความว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการให้เป็นไปตามที่...” จะนํากลับไปพิจารณาการเชื่อมโยงของถ้อยคําก่อน หากเห็นว่า
เมื่อตัดออกแล้วความไม่เสีย ก็จะปรับให้ถ้อยคํากระชับขึ้น
4. ประเด็นการกําหนดให้ที่ประชุมใหญ่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นั้น ได้มีกําหนดไว้แล้วในระเบียบ ว่าด้วย การเลือกตั้ง
การประชุ ม และการดํ า เนิ น กิ จ การของคณะกรรมการดํ า เนิ น การสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ฉบั บ
พ.ศ. 2559 แล้ว
เมื่อไม่มีผู้อภิปรายซักถามเพิ่มเติมแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติ
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง
การประชุม และการดําเนินกิจการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ (ฉบับที่......) พ.ศ. ........
โดยให้ตรวจและปรับแก้ถ้อยคําให้ถูกต้อง

4.4 เห็ น ชอบร่า งระเบีย บสัน นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ง ประเทศไทย ว่ า ด้ ว ย การตรวจสอบ
กิจการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....
ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร เป็นผู้นําเสนอ
นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร นําเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยระเบียบ
สัน นิบ าตสหกรณ์ ฯ ว่ าด้ วย การตรวจสอบกิจ การ พ.ศ. 2560 ข้ อ 7 กํา หนดให้ ที่ป ระชุม ใหญ่เ ลื อ กตั้ งคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการจากผู้แทนสหกรณ์โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนน
/ปัจจุบัน...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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ปัจจุ บัน ในแต่ละองค์ กรนิยมนํ าระบบการลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหาร ทําให้ประหยัดเวลา และทรัพยากร ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 โดยกําหนดให้เลือกตั้งโดยวิธีลับซึ่งอาจกระทํา
โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบไปรษณีย์ นอกจากการหย่อยบัตรลงคะแนน ซึ่งจะทําให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว ในแต่ละสถานการณ์ ดังนี้
ข้อความเดิม
"ข้อ 7. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการจากผู้แทนสหกรณ์โดยวิ ธีหย่อนบัตร
ลงคะแนน
ที่ประชุมใหญ่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน โดยมี
ผู้อํานวยการเป็นเลขานุการ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการก็ได้
ข้อความใหม่
"ข้อ 7. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการจากผู้แทนสหกรณ์โดยวิธีลับหย่อนบัตร
ลงคะแนน
การเลือกตั้งโดยวิธีลับ จะต้องเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายใน
สถานที่ที่กําหนดโดยไม่มีผู้อื่นอยู่ร่วมด้วยหรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครคนใด
ในขณะใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง รวมถึ ง ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง จะต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนถึ ง ผลการ
ลงคะแนนเลือกตั้งของตนในขณะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งด้วย
การออกเสี ย งลงคะแนนโดยวิ ธี ลั บ นี้ อาจกระทํ า โดยวิ ธี ก ารทางไปรษณี ย์ หรื อ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน
ที่ประชุมใหญ่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์จํานวนไม่เกินห้าคน โดยมี
ผู้อํานวยการเป็นเลขานุการ เพื่อดําเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการก็ได้
หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด”
ทั้งนี้ ระเบี ยบสั นนิบาตสหกรณ์แ ห่งประเทศไทย ว่ าด้ วย การตรวจสอบกิจการ เป็นระเบีย บ
ที่คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ออกโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ
(ฉบับที่....) พ.ศ. ......
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การตรวจสอบ
กิจการ (ฉบับที่....) พ.ศ. ...... โดยให้ตรวจและปรับแก้ถ้อยคําให้ถูกต้อง
/4.5เห็นชอบร่าง...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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4.5 เห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การใช้จ่ายและการ
เก็บรักษาเงิน (ฉบับที...)
่ ...) พ.ศ. .....
ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร เป็นผู้นําเสนอ
นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร นําเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยระเบียบ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2562 ข้อ 43 กําหนดให้เก็บรักษา
เงินของสันนิบาตสหกรณ์ไว้ในตู้นิรภัยได้ไม่เกินสองหมื่นบาทในแต่ละวัน โดยมีหัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบ
หากเกินสองหมื่นบาทจะต้องนําฝากตามข้อ 42 ในวันนั้น แต่ถ้าหากมีความจําเป็นไม่สามารถนําฝากได้ในวันนั้น
ให้นําฝากในวันทําการถัดไปหรือในโอกาสแรกที่จะทําได้
ปัจจุบัน การเก็บรักษาเงินเพี ยงวันละ 20,000 บาท ตามระเบียบดังกล่าว โดยฝ่ายการเงิน
เก็บรักษาไว้ 17,000 บาท และศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสเก็บรักษาไว้ 3,000 บาท ไม่สอดคล้องกับการดําเนิน
กิจการของศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จึงมีมติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้
จ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 ข้อ 43 เพื่อให้สามารถถือเงินสดต่อวันได้มากขึ้นสอดคล้องกับการดําเนินงาน
ของศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ดังนี้
ข้อความเดิม
"ข้อ 43. ให้เก็บรักษาเงินของสันนิบาตสหกรณ์ไว้ในตู้นิรภัยได้ไม่เกินสองหมื่นบาท ในแต่ละวัน
โดยมีหัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกินสองหมื่นบาทจะต้องนําฝากตามข้อ 42 ในวันนั้น แต่ถ้าหาก
มีความจําเป็นไม่สามารถนําฝากได้ในวันนั้น ให้นําฝากในวันทําการถัดไปหรือในโอกาสแรกที่จะทําได้"
ข้อความใหม่
"ข้อ 43. ให้เก็บรักษาเงินของสันนิบาตสหกรณ์ไว้ในตู้นิรภัยได้ไม่เกินสองหมื่นบาทสามหมื่นบาท
ในแต่ละวัน โดยมีหัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบ หากเกินสองหมื่นบาทสามหมื่นบาทจะต้องนําฝากตาม
ข้อ 42 ในวันนั้น แต่ถ้าหากมีความจําเป็นไม่สามารถนําฝากได้ในวันนั้น ให้นําฝากในวันทําการถัดไปหรือในโอกาส
แรกที่จะทําได้"
ทั้ง นี้ พระราชบั ญ ญัติ ส หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 113 บั ญ ญั ติ ใ ห้ ค ณะกรรมการสั น นิ บ าต
สหกรณ์ฯ มีอํานาจออกระเบียบ แต่ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การใช้จ่ายและการเก็บ
รักษาเงิน (ฉบับที่....) พ.ศ. ......
มติที่ประชุม เห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การใช้จ่ายและ
การเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่....) พ.ศ. ......
/4.6พิจารณาตัด...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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4.6 พิจารณาตัดจําหน่ายหนี้สูญค่าบริการและรายได้ค้างรับ
ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร เป็นผู้นําเสนอ
นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร นําเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการติดตามหนี้สินที่ค้างจ่ายมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันแต่มิได้
รับการชําระหนี้ โดยการติดตามครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 แต่ก็มิได้รับ
ชําระหนี้เช่นเดิม โดยมีรายละเอียดหนี้สินค้างจ่ายดังนี้
1. ลูกหนี้ค่าบริการ (ค่าอาหาร , ค่าที่พัก) จํานวน 58,027.87 บาท ดําเนินการติดตามทวงถาม
หนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนตุลาคม 2563 จํานวน 3 ราย ประกอบด้วย
1.1 นายเพิ ก เลิ ศ วั ง พง ค้ า งชํ า ระตั้ งแต่ ปี ง บประมาณ 2556 จํา นวน 41,280.37 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา
1.2 นายเฉลิ ม ปิ่ น สกุ ล ค้ า งชํ า ระตั้ ง แต่ ปี ง บประมาณ 2552 จํ า นวน 13,219.50 บาท
เป็นค่าใช้บริการห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
1.3 นายเชื้อชาย สุวรรณกุล ค้างชําระตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 จํานวน 3,528.00 บาท
เป็นค่าใช้บริการห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
2. รายได้ ค้ า งรั บ ได้ แ ก่ ค่ า เช่ า พื้ น ที่ แ ละค่ า ลงโฆษณาในหนั ง สื อ พิ ม พ์ โ คออปนิ ว ส์ จํ า นวน
134,727.02 บาท ประกอบด้วย
2.1 รายได้ค้างรับของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จํากัด ค้างชําระ
ตั้งแต่ปี 2549 และไม่สามารถติดตามได้เพราะขาดเอกสารหลักฐานสนับสนุนหรือยืนยันในปัจจุบัน โดยมีรายการ
ดังนี้
(1) ค่าเช่าพื้นที่
จํานวน 22,800.00 บาท
(2) ค่ากระแสไฟฟ้า จํานวน
100.00 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์
จํานวน
4,246.85 บาท
รวม
27,146.85 บาท
2.2 รายได้ค้างรับค่าโฆษณาหนังสือพิมพ์โคออปนิวส์จํานวน 107,580.17 บาท ซึ่งได้ติดตาม
ทวงถามมาโดยตลอด จนถึงเดือนกันยายน 2563 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดทําหนังสือทวงถามหนี้อีกครั้งหนึ่ง
(ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้) จํานวน 2 ราย ดังนี้
(1) บริษัท มินิม าร์ท เอ็กซ์เพรส จํากัด ค้างชําระตั้งแต่ปีปีงบประมาณ 2550 จํานวน
79,542.79 บาท
(2) บริษัทเอ็มเทค เทคโนโลยี อินเตอร์เทรด จํากัด ค้างชําระตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552
จํานวน 28,037.38 บาท
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อ
วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2563 ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า หากติ ด ตามทวงหนี้ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จะเกิ ด ปั ญ หาด้ า น
อายุความ ประกอบกับไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี และเป็นการติดตามอย่างถึงที่สุดแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ
ให้ ตั ด หนี้ สู ญ ค่ า บริ ก ารและรายได้ ค้ า งรั บ ดั ง กล่ า ว โดยให้ นํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
/จึงเสนอที่ประชุม...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ตั ด จํ า หน่ า ยหนี้ สู ญ ค่ า บริ ก ารและรายได้ ค้ า งรั บ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น จํ า นวน
192,754.89 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์)
มติที่ประชุม อนุมัติตัดจําหน่ายหนี้สูญค่าบริการและรายได้ค้างรับ จํานวน 192,754.89 บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์) ของลูกหนี้ ตามเสนอ

4.7 พิจารณาเห็นชอบการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2531
ประธานฯ มอบหมายให้นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร เป็นผู้นําเสนอ
นายธีรุตม์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร นําเสนอความเป็นมาต่อที่ประชุมว่า
ในอดีต สถาบันฝึกอบรมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ ได้ถูกยุบรวมเข้ากับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 6 พฤษภาคม 2529 และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 สนับสนุนงบประมาณ
จํ า นวน 4,000,000 บาท เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรมสหกรณ์ ภ าคการเกษตร นอกจากนี้ รั ฐ บาล
จึงได้อุดหนุนเงินผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ จํานวน 1,000,000 บาท ให้แก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เพื่อจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจําทุกปี โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจัดสรรงบประมาณจํานวน
1,000,000 บาทนี้ไปยังสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเพื่อร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเช่นกัน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกันกําหนดหลักเกณฑ์การขอรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน 4,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตรขึ้น
เพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยขอให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
นําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบ นอกจากนี้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีแนวนโยบาย
ที่ จ ะนํ า เงิ น อุ ด หนุ น จํ า นวน 1,000,000.00 บาท ที่ ใ ช้ จั ด งานวั น สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ มาใช้ จั ด งานวั น คล้ า ยวั น
สิ้นพระชนม์ของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทยขึ้นเป็นการเฉพาะ เนื่องจากวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นวันที่มุ่งหมายส่งเสริมให้เห็นความสําคัญของ
สหกรณ์เป็นหลัก
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
1. พิจารณาเห็นชอบให้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จํานวน 4,000,000 บาท (สี่ล้าน
บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ ภาคการเกษตร
/2.พิจารณา...
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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2. พิจารณาเห็นชอบให้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่ง
ล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบให้ ข อรั บ งบประมาณสนั บ สนุน จากภาครั ฐ จํ า นวน 4,000,000 บาท (สี่ล้ า น
บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ ภาคการเกษตร
2. เห็นชอบให้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ
2.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์
ประธานฯ นําเสนอต่อที่ประชุม ว่าสันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
กิจ การสหกรณ์ ทุ ก ประเภทให้มี ค วามเจริญ ก้า วหน้า จึง กํ า หนดให้ มี ว าระนี้ ใ นการประชุ ม ใหญ่ ของสั นนิ บ าต
สหกรณ์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้สหกรณ์ทุกประเภทนําเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อสันนิบาต
สหกรณ์ฯ จะได้นําปัญหาดังกล่าวไปดําเนินการแก้ไข และ/หรือเสนอต่อรัฐบาลต่อไป
จึงขอเชิญสหกรณ์ทุกประเภทแสดงความคิดเห็นและนําเสนอปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการ
ดําเนินงานของสหกรณ์
ความเห็นและข้อเสนอของที่ประชุม
1. ขอให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นผู้แทนสหกรณ์เจรจากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพื่อขอให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สําหรับสหกรณ์
2. ขอให้ สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ผลั ก ดั น การจั ด ตั้ ง กองทุ น ฟื้ น ฟู แ ละช่ ว ยเหลื อ สหกรณ์ ใ ห้ สํ า เร็ จ
เพื่อเป็นหน่วยช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่สหกรณ์ สหกรณ์จะได้ลดการพึ่งพาธนาคารซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูง
3. ขอให้ สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ผลั ก ดั น ให้ มี นั ก กฎหมายที่ มี ศั ก ยภาพ หรื อ เพิ่ ม การจั ด หลั ก สู ต ร
ฝึกอบรมทนายความ หรือหลักสูตรการดําเนินคดีต่างๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางกฎหมายให้แก่สหกรณ์ได้มากขึ้น
4. ขอให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ เพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการแก่สหกรณ์ภาคการเกษตร
/เมื่อไม่มีผู้...
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เมื่อไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้มาประชุมทุกท่าน และกล่าวปิด
การประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม)
ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ประธานที่ประชุม

(ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล)
ผู้อํานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

(นางสาวอรนุช วัฒนะ)
นักบริหารงานเลขานุการ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายเลขานุการและการประชุม
ผู้จดรายงานการประชุม
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แบบตอบรับรองรายงานการประชุ
รอง
มใหญสามัญประจําป 2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรต อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
1) ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................
ชุมนุมสหกรณ/สหกรณ.............................................................................................................................
.............................................................................................................................จํากัด
ตําแหนง
........................................................................................................................................
.................................................................................................................
2) ผลการพิจารณา
 รับรองรายงานการประชุ
ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 โดยไมมีขอแกไข
ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 และขอแกไขเพิ่มเติม ดังนี้
 รับรองรายงานการประชุ
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.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
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โปรดสงแบบตอบรับรองรายงานไปที
ไปที่ :
โทรสารหมายเลข 0-2669-3239 , Line : @clt.coop
e-mail
mail : cltthailand@gmail.com
ผูประสานงาน : นางสาวอรนุ
สาวอรนุช วัฒนะ โทรศัพทมือถือ 089 2056114
โทรศัพทสํานักงานหมายเลข 0-2669-3254
3254-63 ตอ 1083
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ฝายเลขานุ
เลขานุการและการประชุม สายงานบริหาร

