


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  หน้า 1 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

 *************  

ผู้มาประชุม 
คณะกรรมการดำเนินการ และเลขานุการ  จำนวน 15 คน 
1. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ 
2. นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการดำเนินการ 
3. นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนินการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร   มินวงษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ 
 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 
5. นายศิริชัย ออสุวรรณ กรรมการดำเนินการ 
 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 
6. รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ   วงศ์สรรค์ กรรมการดำเนินการ 
 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
7. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์   แป้นสัมฤทธิ์ กรรมการดำเนินการ 
 ประธานกรรมการชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 
8. นายจันทร์ หวนสันเทียะ กรรมการดำเนินการ 
 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด 
9. นายทวิวัส เหลี่ยมดี กรรมการดำเนินการ 
 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด 
10. นายสมพิศ ทามี กรรมการดำเนินการ 
 ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย จำกัด 
11. นายณรงค์ สุขโท ้ กรรมการดำเนินการ 
12. นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการดำเนินการ 
13. นายวงศกร เอการัมย์ กรรมการดำเนินการ 
14. นายเจียง นาอุดม กรรมการดำเนินการ 
15. นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการและเลขานุการ 
กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  จำนวน 2 คน 
 1.1 นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 1.2 นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล ผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการ 

 
/ผู้ตรวจสอบกิจการ...  
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  ผู้ตรวจสอบกิจการผู้ไม่มาประชุม (ติดภารกิจและลาประชุม)    
 1.1 ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

  2. คณะที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ  จำนวน 8 คน 
 2.1 นายนัทธี ถิ่นสาคู ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 2.2 นายทรงพล พนาวงศ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 2.3 นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ ที่ปรึกษา 
 2.4 รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ที่ปรึกษา 
 2.5 ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ที่ปรึกษา 
 2.6 นายเรวัต เปี่ยมระลึก ที่ปรึกษา 
 2.7 นายศรายุทธ เพ็ญเจริญ ที่ปรึกษา 
 2.8 นายสมพล ตันติสันติสม ที่ปรึกษา 
 

  3. ผู้สอบบัญชี  จำนวน 1 คน 
 3.1 นางสาวเนตรทิพย์  เฮงคราวิทย์   ผู้เชี่ยวชาญด้านสอบบัญชี  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
     ผู้สอบบัญชีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 
 

  4. ผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภทท่ัวประเทศ จำนวน  695  คน 
  5. ผู้สังเกตการณ์  จำนวน  317  คน 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 

 เมื่อผู้แทนสหกรณ์มาครบองค์ประชุมแล้ว นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประธานที่ประชุม  
แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และชุมนุม
สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  ในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ ์ดังต่อไปนี้ 
 1. แก้ไขปัญหากรณีหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน  และสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ 
จำกัด ซ่ึงแนวโน้มจะมีความสำเร็จอย่างแน่นอน 
 2. แก้ไขปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด คาดว่าจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน
เนื่องจากน่าจะได้รับการอนุเคราะห์เงินทุนจากธนาคารออมสินในการฟ้ืนฟูวิกฤตการณ์ทางการเงินให้แก่สหกรณ์ฯ 
 

/ส่วนสหกรณ์ประเภทอื่นๆ... 
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 ส่วนสหกรณ์ประเภทอ่ืน ได้แก่ สหกรณ์ประเภทนิคมและสหกรณ์การเกษตร สันนิบาตสหกรณ์ฯ 
จะพยายามช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้ประสบความสำเร็จให้ได้ ทั้งนี้ หากสหกรณ์
ใดมีปัญหาด้านคดีความ ขอให้ทำหนังสือแจ้งไปยังสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพ่ือจะได้ช่วยเหลือกันต่อไป 
 
 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 นายปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 
โดยจัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และแจ้งเวียนให้ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าประชุมพิจารณา
รับรองเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่ 0107/ว 29 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2564 พร้อมทั้งได้นำขึ้นเว็บไซต์ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ (www.clt.or.th) เพ่ือให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้พิจารณา
อีกทางหนึ่ง และหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้แจ้งแก่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทราบเพ่ือดำเนินการแก้ไข
เพ่ิมเติมภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
 ปรากฏว่ามีผู้แทนสหกรณ์ตอบกลับมาทั้งสิ้น 93 คน โดยมีผู้รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข 86 คน 
และมีผู้เสนอขอแก้ไขรายงานการประชุม 3 คน ดังนี้  
 1. นายสุธีรพงศ์ นราภิรมย์ขวัญ  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา จำกัด แก้ไขหน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2 บรรทัดที่ 9 จากเดิม “ข้อ 1. นายสุธีพงศ์...” แก้ไขเป็น 
“ข้อ 1. นายสุธีรพงศ์...” 
 2. นายอานันท์ หินแก้ว  ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีกุดจอกพัฒนา จำกัด 
แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
  2.1 หน้า 6 วาระ 3.2 บรรทัดที่ 3 จากเดิม “สำหรับปีทางบัญชีสินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 
ของทุกปีนั้น” แก้ไขเป็น “สำหรับปีบัญชีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563” 
  2.2 หน้า 14 แก้ไขมติที่ประชุมในวาระ 4.1 จากเดิม “รับรองงบการเงินของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563” แก้ไขเป็น “เห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 เป็นเอกฉันท์” ,  
และแก้ไขวาระ 4.2 จากเดิม “อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2564” แก้ไขเป็น “พิจารณาอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2564”  
  2.3 หน้า 22 แก้ไขวาระ 4.3 จากเดิม “เห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. .....” 
แก้ไขเป็น “พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม 
และการดำเนินกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .....” 
  2.4 หน้า 24 แก้ไขวาระ 4.4 จากเดิม “เห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .....” แก้ไขเป็น “พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .....” 

/2.5 หน้า26 แก้ไขวาระ... 

http://(www.cl/
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  2.5 หน้า 26 แก้ไขวาระ 4.5 จากเดิม “เห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่...) พ.ศ. .....” แก้ไขเป็น “พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงิน (ฉบับท่ี...) พ.ศ. .....” 
  2.6 หน้า 29 แก้ไขโดยตัดหัวข้อวาระ 5.1 ออก 
 3. ดร.สุวรรณา เธียรอังกูร  รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ จำกัด แก้ไขรายงานการประชุมดังนี้  
  หน้า 1 ข้อ 1.6 เพ่ิมข้อมูลของผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ โดยเพ่ิมตำแหน่ง 
“ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด” 
  หน้า 1 บรรทัดก่อนผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้เพ่ิม “ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-” 
  หน้า 25 บรรทัดที่ 5 แก้คำผิด จากเดิม “...นอกจากการหย่อยบัตรลงคะแนน...” แก้ไขเป็น 
“...นอกจากการหย่อนบัตรลงคะแนน...” 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
 
  มติที่ประชุม   รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เม่ือวันที่ 10 
ธันวาคม 2563 
 
 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชมุทราบ 
 

 3.1 รายงานผลการดำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 
 

 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ด้วยการ 
ดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 
ถึง 30 กันยายน 2564) ได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์หลักของสันนิบาต 
สหกรณ์ฯ ในแผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 - 2564) และสอดคล้องกับภารกิจ บทบาท  
และอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 110 โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน 
พอสังเขป ดังนี้  
 1. การปฏิรูปสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
  ยกระดับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถึงแม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ COVID-19 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ก็ยังสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณทั้งรายรับรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งในปีงบประมาณ 2564 แผนยุทธศาสตร์ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ก็มีการนำยุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization : HPO) มาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีความทันสมัยและเป็นสากลมากขึ้น มีการปรับปรุง พัฒนาระบบ 
การทำงานให้มีความสะดวกและรวดเร็วเข้าสู่ยุค 5G เพ่ือการขับเคลื่อนและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ได้อย่างครอบคลุม 
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 2. การยกระดับการพัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพคนสหกรณ์  
  เน้นพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ พัฒนาผู้นำสหกรณ์ชั้นสูงให้มีขีดความสามารถในการบริหารกิจการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2564 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 20 โครงการ  
มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นกว่า 2,013 คน มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนผ่านสื่อดิจิตอล เป็นการอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้ารับการอบรมโดยไม่ต้องเดินทางมายังสันนิบาตสหกรณ์ฯ และเพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อ
ไวรัส COVID-19 การจัดฝึกอบรมออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมได้อีกด้วย 
 3.  การกระจายอำนาจบริหาร  
  สร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ ด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพ่ิมขึ้น
ในปี 2564 มีสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดรวม 66 จังหวัด และจะดำเนินการจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด พร้อมจัดให้มีการ
สัมมนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมกันแก้ไขให้สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ได้เป็นผลสำเร็จ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ และแก้ไข
ปัญหาในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 
 4 การจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรม  
  ผลักดันให้มีการขับเคลื่อนภารกิจในด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ 
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ผ่านกลไกสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด  
โดยสนับสนุนงบประมาณร้อยละ 10 ของเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่เก็บได้ในจังหวัดนั้นๆ ให้ทางสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัด นำเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจัดโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกในระดับจังหวัด  
ให้มีความรู้ สามารถดำเนินการและบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง 
 5. การแก้ไขกฎหมายสหกรณ์  
  เป็นผู้นำของขบวนการสหกรณ์ไทยในการมีส่วนร่วมกับการออกกฎกระทรวง ประกาศ และ ระเบียบ
ปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่เอ้ือต่อการพัฒนาสหกรณ์ และการจัดตั้งสำนักที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ 
ทางกฎหมาย ซ่ึงมีสหกรณ์มารับความช่วยเหลือกว่า 100 สหกรณ์  
 6. การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ  
  เพ่ิมช่องทางการขายสินค้าให้แก่สหกรณ์อีกหนึ่งช่องทาง คือ การแสดงสินค้าบนเว็บไซต์ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนำสินค้าของสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ลงในเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจซื้อสินค้า
สามารถสั่งซื้อได้ง่ายขึ้น รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าให้เป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไปเพ่ิมขึ้น 
 7. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
  การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้การจัดการประชุมโดยปกติ 
ที่พบปะกันพร้อมหน้าต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการทำงาน จึงได้มีการจัดการประชุมออนไลน์ 
สัมมนา และฝึกอบรมผ่านระบบ ZOOM ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นได้ 
รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการชำระและติดตามค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นการอำนวยความสะดวก
ต่อผู้ที่มาชำระค่าบำรุงฯ มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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 8. พัฒนาเครือข่ายสหกรณ์  
  สร้างความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ให้มีความเชื่อมโยงทุกระดับรวมถึงองค์การของ
สหกรณ์ในต่างประเทศด้วย โดยสันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย เป็นแกนหลักตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า เป็นองค์กร
กลาง เพ่ือพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ภายใต้หลักคิด “เราจะไม่ทิ้ง
สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง”  
 

***รายละเอียดปรากฏตามการนำเสนอด้วยสื่อมัลติวิชั่นและเอกสารรายงานกิจการประจำปี 2564*** 
 
 ที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 
 
 
 3.2 รายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ 
  แห่งประเทศไทย 
 

  นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ระเบียบ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย เงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ พ.ศ.2562 ข้อ 4 (1) 
กำหนดให้สามารถนำเงินรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ส่วนที่ เกินกว่ารายจ่ายในปี งบประมาณที่ผ่านมา 
เข้าเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และข้อ 7 กำหนดให้แผนงานหรือโครงการ (ปรับปรุง ซ่อมแซม 
หรือต่อเติมสำนักงานหรือทรัพย์สินถาวร) ที่จะใช้จ่ายจากเงินทุนนี้ ต้องระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าใช้จ่ายจากเงินทุนนี้  
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ ประกอบกับแผนงานและงบประมาณ 2564 มีแผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่าย 
จากเงินทุนนี้ตามที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ นั้น 
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงขอรายงานสรุปค่าใช้จ่ายจากเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ 
 
  เงินทุน : 8,590,806.18 บาท 
  ค่าใช้จ่าย  :  1. โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส  
    = 2,031,989.10 บาท  
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในห้องพัก 
    - ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องโถง 
    - ค่าซ่อมแซมห้องพัก 
    2. สร้างศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย = 775,212.00 บาท 
     - ค่าก่อสร้าง 2 งวด 
     - ค่าดำเนินการ 
 
 

/รายละเอียดประกอบ... 

  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  หน้า 7 
 

รายละเอียดประกอบ :  
  

สรุปค่าใช้จ่ายจากเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณต้ังไว้ รายจ่าย 
 1.โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส    

1.1 ปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม รวมเฟอร์นิเจอร์  1,300,000.00  
1.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องโถง 5 ตัว (แบบตู้ 3ตัว / 4ทิศทาง 2 ตัว)  1,600,000.00 1,467,289.72 
1.3 ทาสีอาคารภายนอก ด้านข้างและด้านหลัง 3,080 ตารางเมตรๆ ละ 250 บาท 

และฉาบก่อปูนกันน้ำเข้า 25 ห้องๆ ละ 1,200 บาท 
 800,000.00  

1.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชั้น 3 จำนวน 6 ตัว  280,000.00  
1.5 ติดตาข่ายกันนกห้องพักที่มีระเบียง จำนวน 36 ห้อง    
1.6 เปลี่ยนกระจก 8 บาน ๆ  ละ 5,000 บาท และติดฟิล์ม 80 บาน  ๆละ 1,000 บาท บริเวณด้านหน้า

ทางเข้าอาคารศูนย์การประชุมฯ ทั้งหมด 
 120,000.00  

1.7 ทำหลังคาที่จอดรถ ขนาด 72 เมตร  1,080,000.00  
1.8 ทำสัญญาณทีวีทั้งระบบภายในห้องพักและศูนย์การประชุมฯ  200,000.00 185,750.00 
1.9 ปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์ห้องพัก    

 1.เตียงบล็อกสปริงมีหัวเตียงพร้อมฐานรองที่นอนขนาด 3.5 ฟุต 24 หลังๆละ  
   6,500 บาท (12ห้อง) ชั้น 2(2ห้อง)  ชั้น 3(4ห้อง)  ชั้น6(6ห้อง) 

78,000.00  60,000.00 

 2.จัดซ้ือทีวี LED 32 นิ้ว Smart TV 46 เครื่องๆละประมาณ 7,000 บาท 322,000.00  274,065.42 
 3.ตู้ข้างเตียง ขนาด 45 ซม. ลึก 50 ซม. สูง 55 ซม.  45 ชุดๆ ละ 2,500 บาท 112,500.00   
 4.โต๊ะวางหน้ากระจก ขนาด 24*32 นิ้ว  10 ตัวๆ ละ 3,000 บาท 30,000.00   
 5.ตู้วางทีวี/ตู้เย็น  ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 70 ซม. สูง 90 ซม.  45 ชุด ๆ ละ  

   6,000 บาท 
292,500.00 835,000.00  

1.10 งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพัก    
 1.เปลี่ยนกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น 6 (18ห้อง) 36,000.00  44,883.96 
 2.ปูกระเบื้องหน้าทางเข้าอาคารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 110 ตารางเมตรๆ  ละ 1,500 บาท 

พร้อมอุปกรณ ์
165,000.00 201,000.00  

 3.ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้นใต้ดินและชั้น 1, 2, 3  400,000.00  
 รวมโครงการปรบัปรงุ 6,852,000.00 2,031,989.10 
 2.สร้างศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย    

2.1 ค่าก่อสร้างอาคารแสดงสินค้าสหกรณ์ไทย  1,430,000.00 715,000.00 
2.2 ค่าดำเนินการ  70,000.00 60,212.00 

 รวมสร้างศูนยแ์สดงสินค้าสหกรณ์ไทย 1,500,000.00 775,212.00 
 รวม 2 โครงการ 8,352,000.00 2,807,201.10 

 
 
  ที่ประชุม รับทราบ 
   
 
 

/3.3รายงานของผู้ตรวจ... 

  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  หน้า 8 
 

 3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ประจำปี 2564 
 

  ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2562 ได้เลือกตั้ง ดร.วันทนา บ่อโพธิ์, นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล และนายจำเริญ พรหมมาศ เป็นคณะ 
ผู้ตรวจสอบกิจการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะ 
ผู้ตรวจสอบกิจการได้ดำเนินการตรวจสอบและเสนอผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์ฯ เป็นประจำทุกเดือน  
  คณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2564  
ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยสรุปดังนี้ 
 
   1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
    1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ  
และที่ประชุมใหญ่ 
    1.2 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทำบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน หนี้สิน และเอกสาร
ประกอบการรายงานทางบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี 
    1.3 เพ่ือสอบทานและประเมินผลการจัดการองค์กรและการบริหารของฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ 
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพ่ือโอกาสในการพัฒนาคุณภาพและการควบคุม
ภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น 
  2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
    2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของ
สันนิบาตสหกรณฯ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสันนิบาตสหกรณ์สหกรณ์ฯ ที่เป็นอยู่จริง 
  2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องตามอำนาจกระทำการต่าง ๆ ภายในกรอบวัตถุประสงค์
ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพ่ือประเมินผลและให้ข้อแนะนำ แก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ทั้งทางการบริหาร วิชาการและการปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 
 2.3 ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและการแต่งตั้งบุคคลและเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
ทั้งระบบ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน พร้อมเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
 2.5 ติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติและคำสั่งของสันนิบาตสหกรณ์ฯ หรือกิจการ
อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร หรือเห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
 2.6 ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้อำนวยการ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไข
แผนงาน ระเบียบ มติ และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้อำนวยการ 
 2.7 ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเสนอข้อมูล ปัญหาและการแก้ไขงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้อำนวยการ 

/3.ผลการตรวจสอบ... 
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 3. ผลการตรวจสอบ 
 

  3.1 ผลการดำเนินงาน 
   สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 260,731,160.98 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 
45,226,001.62 บาท มีส่วนทุนรวมทั้งสิ้น 215,505,159.36 บาท มีรายได้รวมทั้งปีเป็นเงิน 57,218,212.70 บาท 
มีค่าใช้จ่ายรวมเป็นเงิน 50,970,437.15 บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 6,247,775.55 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางแสดงรายได้รายจ่ายเปรียบเทียบ ปี 2563 และปี 2564 

รายการ 
จำนวนเงิน (บาท) 

ปี 2564 ปี 2563 ผลต่าง 
รายได้    
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 54,924,659.64 61,160,476.32 (6,235,816.68) 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 559,424.00 4,000,000.00 (3,440,576.00) 
รายได้จากการฝึกอบรม 1,869,725.19 2,839,873.69 (970,148.50) 
ดอกเบี้ยรับ 1,184,531.17 1,381,824.44 (197,293.27) 
รายได้จากการชำระบัญชีสหกรณ์ 2,220,725.15 529,510.25 1,691,214.90 
รายได้อ่ืนๆ  1,394,679.62 1,716,946.80 (322,267.18) 
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ศูนย์การประชุมฯ (5,099,628.87) (4,491,526.72) (608,102.15) 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำหน่ายวัตถุมงคล 156,686.80 88,020.70 68,666.10 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจำหน่ายแสตมป์ 7,410.00 9.00 7,401.00 
รวมรายได้ 57,218,212.70 67,225,134.48 (10,006,921.78) 
รายจ่าย    
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 35,918,108.02 36,412,529.73 (500,421.71) 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 11,504,718.63 15,326,161.39 (3,821,442.76) 
ค่าสมทบทุนจัดตั้งวิทยาลัยพิทยาลงกรณ์ 2,829,374.54 3,110,452.16 (281,077.62) 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  724,235.96 544,808.03 179,427.93 

รวมรายจ่าย 50,970,437.15 55,393,951.31 (4,423,514.16) 
รายได้สูงกว่ารายจ่าย 6,247,775.55 11,831,183.17 (5,583,407.62) 

 
  ปีงบประมาณ 2564 สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีรายได้ลดลงจากปีก่อนเกือบทุกรายการ เช่น  
ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ลดลงจากปีก่อน จำนวน 6,235,816.68 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาลลดลง 3,440,576.00 
บาท เป็นต้น ยกเว้นรายได้จากการชำระบัญชีที่สูงกว่าปีก่อน จำนวน 1,691,214.90 บาท ส่วนรายได้จากการดำเนิน
กิจกรรมอ่ืนพบว่า รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายวัตถุมงคลเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจำนวน 68,666.10 บาท รายได้ 
สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายแสตมป์ เพ่ิมขึ้น 7,401.00 บาท ยกเว้นการดำเนินงานของศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส  
มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ เพ่ิมขึ้น 608,102.15 บาท ทำให้ รายได้ รวมทั้ งสิ้นลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 
10,006,921.78 บาท 

/ด้านรายจา่ย... 
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  ด้านรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ใช้จ่ายลดลงทุกรายการทำให้รายจ่าย
รวมทั้งสิ้นลดลงจากปีก่อน จำนวน 4,423,514.16 บาท 
  3.2 ด้านการบริหารทั่วไป 
   สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีโครงสร้างการจัดการองค์กรที่ชัดเจน มีระเบียบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน มีการกำหนดลักษณะงานของแต่ละงาน มีการกำหนดระดับความรู้ 
ความสามารถเพ่ือคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน ตลอดจนมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำหรับ 
การบริหารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ในระยะยาว และมีการจัดทำแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย สำหรับการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 
   ระหว่างปี สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ดังนี้ 
   (1) บริจาคผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ เป็นจำนวนเงิน 100,000.00 บาท  
   (2) จัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค (น้ำดื่ม) และชุดป้องกันเชื้อไวรัส (PPE) สำหรับบุคลากร 
ทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงิน 200,000.00 บาท 
   (3) มอบข้าวสารเสาไห้ บรรจุ 5 กิโลกรัม จำนวน 250 ถุง และน้ำดื่ม 200 แพ็ค ให้แก่ชุมชน
เขตดุสิตที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 ชุมชน โดยมีตัวแทนจากชุมชนดังกล่าวมารับมอบ  
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ 
   (4) มอบข้าวสารเสาไห้ จำนวน 100 กระสอบ, หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 36 กล่อง และชุด 
PPE จำนวน 40 ชุด ณ กระทรวงยุติธรรม โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้รับมอบ 
   นอกจากนี้ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพ้ืนที่
ภาคใต้ที่เกิดกับพ้ืนที่ไร่ นา บ้านพัก และปศุสัตว์ ได้รับความเสียหายโดยจ่ายผ่านสหกรณ์ จำนวน 166 สหกรณ์ ๆ ละ 
2,000.00 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 332,000.00 บาท 
   3.3 ด้านบัญช ี
     สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีการจัดทำบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้างสำหรับรายได้และค่าใช้จ่าย ยกเว้น
รายได้ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ บันทึกโดยใช้เกณฑ์เงินสด และมีเอกสารประกอบการบันทึกรายการ และมีการ
ตรวจทานความถูกต้องของเอกสาร 
     สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีการบันทึกบัญชีสำหรับรายได้และค่าใช้จ่ายของศูนย์การประชุมรัชนี 
แจ่มจรัส พร้อมทำงบรายได้ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ประจำปี แยกจากบัญชีหลักของสันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยปี 2564  
ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสมีผลประกอบการค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ จำนวน 5,099,628.87 บาท 
     ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัสมีรายได้ลดลงจากปีก่อน จำนวน 3,208,876.47 บาท หรือลดลง
คิดเป็นร้อยละ 39.05 จากรายได้ของปีก่อน โดยรายได้ที่ลดลงมากที่สุดคือรายได้ ค่าห้องพักซึ่งลดลงจากปีก่อน จำนวน 
2,391,616.91 บาท หรือลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 50.93 
     ด้านรายจ่าย ลดลงจากปีก่อน จำนวน 2,175,598.19 บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.99 
จากปีก่อน โดยรายจ่ายส่วนใหญ่ลดลง ยกเว้น 2 รายการ คือ ค่าน้ำประปาเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จำนวน 57,156.45 บาท 
หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 43.59 และค่าวัสดุอุปกรณ์ ห้องพัก ห้องประชุม ห้องครัว เพ่ิมขึ้นจำนวน 136,312.71 บาท 
หรือเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 519.88 รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง 

 
/(ตาราง)รานยการ... 

  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  หน้า 11 
 

 

รายการ 
จำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ 

จากปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 
รายได้รวม 5,008,067.51 8,216,943.98 (3,208,876.47) 39.05 
รายได้ค่าห้องพัก 2,304,401.16 4,696,018.07 (2,391,616.91) 50.93 
ค่าใช้จ่ายรวม 10,107,696.38 12,708,470.70 (2,600,774.32) 20.47 
ค่าน้ำประปา 188,285.92 131,129.47 57,156.45 43.59 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ห้องพัก 
ห้องประชุม และห้องครัว 

162,532.71 26,220.00 136,312.71 519.88 

 
 3.4 ด้านการเงิน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีเงินสดคงเหลืออยู่ที่สันนิบาตสหกรณ์ฯ 19,566.00 บาท  
และมีเงินสดย่อยคงเหลืออยู่ที่ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 3,000.00 บาท เป็นไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
ว่าด้วย การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงินสด ข้อ 43 ให้เก็บรักษาเงินสดไว้ในตู้นิรภัยได้ไม่เกิน 30,000.00 บาทในแต่ละวัน 
(ไม่รวมเงินสดย่อยจำนวน 5,000.00 บาท) 
 
เงินฝากธนาคาร  
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีเงินฝากธนาคารรวมทั้งสิ้น 31,994,372.62 บาท 
ประกอบด้วย 
   เงินฝากกระแสรายวัน – สสท. จำนวน 5,230,549.04 บาท 
   เงินฝากออมทรัพย์ – สสท. จำนวน 25,146,359.60 บาท 
   เงินฝากออมทรัพย์ – น.ม.ส. จำนวน 736,533.37 บาท 
   เงินฝากประจำ จำนวน 858,364.61 บาท 
   จากบัญชีเงินฝากดังกล่าว มี เงินฝากประจำ 2 บัญชีที่มีภาระผูกพัน คือ เงินฝากประจำ
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีย่าน จำนวนเงิน 216,555.16 บาท เป็นเงินประกันของพนักงานลูกจ้าง  
จะถอนได้เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออกจากสันนิบาตสหกรณ์ฯ และเงินฝากประจำธนาคารทหารไทย จำกัด สาขา 
ศรีย่าน จำนวนเงิน 641,809.45 บาท นำไปค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าในวงเงิน 345,600.00 บาท 
 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด จำนวน 56,857,717.72 บาท 
 
เงินลงทุน 
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สันนิบาตสหกรณ์ฯ ไม่มีเงินลงทุนใดทั้งสิ้น 
 

/3.5เงินสะสม... 
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   3.5 เงินสะสมเงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
     สืบเนื่องจากปีนี้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้การจัดกิจกรรมของสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดต้องหยุดชะงักลง รวมทั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบางแห่งได้รับเงินอุดหนุนจากเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
จำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในแต่ละปี ซึ่งระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด กำหนดให้
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดต้องจัดกิจกรรมขึ้นภายในปีงบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุน หากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงทำให้ 
เงินอุดหนุนในปีดังกล่าวจะถูกตัดไป 
     ดังนั้น เพ่ือให้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสามารถช่วยเหลือสหกรณ์ สมาชิกของสหกรณ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงมีมติให้แก้ไขระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพ่ือให้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสามารถสะสมเงินอุดหนุนเพ่ือใช้จัด
กิจกรรมในปีต่อ  ๆไปได้ โดยตั้งบัญชีเงินสะสมเงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขึ้น 
     ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีเงินสะสมเงินอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
จำนวน 3,137,760.12 บาท 
 
 4. ผลการแก้ไขปรับปรุง 
    จากผลการตรวจสอบระหว่างปี ทางคณะผู้ตรวจสอบกิจการพบข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสำคัญ 
โดยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไข ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ที่ประชุม รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 โดยมีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2564 สูงกว่าปีก่อน ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
ควรนำระบบควบคุมการปิด-เปิดไฟอัตโนมัติ มาติดตั้งในอาคารเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย และหากมีการก่อสร้าง
ในช่วงหยุดทำงาน ควรให้ผู้รับเหมาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้า 
  2. ควรทำการวิเคราะห์การลดลงของรายได้ว่าเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยใดบ้าง และควร
ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์เข้าใจถึงความสำคัญของการชำระเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึ่งจะช่วยให้รายได้จาก
เงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพิ่มขึ้น 
  3. การที่สหกรณ์ภาคการเกษตรมีการชำระเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ น้อยลง 
สาเหตุหนึ่งคือการที่ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกประสบภาวะขาดทุนไม่สามารถชำระหนี้
สหกรณ์ได้ สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงส่งผลกระทบต่อการชำระเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ  
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่4... 
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ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 
  44..11  พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 
 

 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การดำเนินงาน
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยภายใต้แผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) ได้สิ้นสุดลง และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน
ดังกล่าวแล้วมีมติอนุมัติและให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

  ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และหลักเกณฑ์การจัดส่งผู้แทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมใหญ่ พ.ศ. 2549 ข้อ 12 (2) กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงินของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
 

  คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 จึงขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน 
ประจำปี 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

งบแสดงฐานะทางการเงินสันนิบาตสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 
 

สินทรัพย์ ปี 2564 ปี 2563 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 90,840,253.14 80,662,140.21 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 169,890,907.84 167,919,172.12 

รวมสินทรัพย์ 260,731,160.98 248,581,312.33 
 

หนี้สินและทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ปี 2564 ปี 2563 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,497,497.15 2,684,127.86 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 39,728,504.47 38,983,674.53 

รวมหนี้สิน 45,226,001.62 41,667,802.39 
 

ทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ปี 2564 ปี 2563 
ทุนทั่วไป 34,148,231.85 28,194,575.51 
เงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 8,459,725.92 8,590,806.18 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 151,235,000.00 151,235,000.00 
ทุนจัดตั้งวิทยาลัยพิทยาลงกรณ์ (โรงเรียนสหกรณ์) 16,420,954.08 13,219,164.06 
ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 5,241,247.51 5,673,964.19 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 6,247,775.55 11,831,183.17 
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ทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ปี 2564 ปี 2563 
หัก  โอนไปเป็นทุนทั่วไป 6,083,678.75 7,243,153.47 

โอนไปเป็นทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 0.00 4,500,000.00 
โอนไปทุนสมทบปรับปรุงอาคารบุญจิราธร 164,096.80 88,029.70 

รวมทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 215,505,159.36 206,913,509.94 
รวมหนี้สินและทุนของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 260,731,160.98 248,581,312.33 

 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย 

 

รายได้ ปี 2564 % ปี 2563 % 
รวมรายได้ 57,218,212.70 100.00 67,225,134.48 100.00 
รวมค่าใช้จ่าย 50,970,437.15 89.08 55,393,951.31 82.40 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 6,247,775.55 10.92 11,831,183.17 17.60 

 
งบรายได้และค่าใชจ้่ายศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สำหรับปีบัญชีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 ปี 2564 % ปี 2563 % 
รวมรายได ้ 5,008,067.51 100.00 8,216,943.98 100.00 
รวมค่าใช้จ่าย 10,107,696.38 201.83 12,708,470.70 154.66 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย(ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้) (5,099,628.87) (101.83) (4,491,526.72) (54.66) 

 
รายได้และค่าใช้จ่ายวัตถุมงคลสำหรับปีบญัชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 ปี 2564 % ปี 2563 % 
รายได้ 234,006.00 100.00 112,891.00 100.00 
ค่าใช้จ่าย 77,319.20 33.04 24,870.30 22.03 
รายได้สูงกว่าคา่ใช้จ่ายนำสมทบปรับปรุงอาคารบุญจิราธร 156,686.80 66.96 88,020.70 77.97 

 
รายได้และค่าใช้จ่ายแสตมป์สำหรับปีบญัชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

 

 ปี 2564 % ปี 2563 % 
รายได้ 50,660.00 100.00 26,410.00 100.00 
ค่าใช้จ่าย 43,250.00 85.37 26,401.00 99.97 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายนำสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ 7,410.00 14.63 9.00 0.03 

 
 

/หมายเหตุประกอบงบ... 
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*** หมายเหตุประกอบงบการเงิน *** 
 

 ปี 2564 ปี 2563 
เงินสดและเงนิฝากธนาคารรวม 31,994,372.62 18,647,924.70 
เงินลงทนุ 0.00 3,000,000.00 
ลูกหนี้ระยะสัน้-สุทธ ิ 568,559.63 704,771.87 
สินค้าคงเหลือ 752,898.10 801,137.70 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 666,705.07 650,588.22 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธ ิ 167,944,628.57 165,895,260.29 
ค่าเสื่อมราคาสะสม 157,682,760.58 156,104,256.12 
ค่าพัฒนาโปรแกรมรอตัดบัญช ี 1,439,252.33 1,121,495.32 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 507,026.94 902,416.51 
เงินสะสมเงนิอุดหนุนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 3,137,760.12 0.00 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 1,389,558.24 585,595.77 
ทุนสมทบปรบัปรุงอาคารบุญจิราธร คงเหลือทั้งสิ้น 2,890,592.08 2,653,594.79 
หนี้สินไม่หมนุเวียนอ่ืน 286,092.39 259,979.74 
ทุนทั่วไป 34,148,231.85 28,194,575.51 
เงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 8,459,725.92 8,590,806.18 
จัดสรรรายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย 6,083,678.75 7,243,153.47 
ทุนจัดตั้งวทิยาลัยพิทยาลงกรณ ์(โรงเรียนสหกรณ์) 16,420,954.08 13,219,164.06 
กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ 5,241,247.51 5,673,964.19 

 
 ประเด็นพิจารณา 
  พิจารณาเห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบงบแสดงฐานะเงิน ประจำปี 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เป็นเอกฉันท ์
 
 
  44..22  พิจารณาพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับรายรับ--รายจ่ายรายจ่าย  ประจำปี 256ประจำปี 25655 
 

 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่
ปีงบประมาณ 2565 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เริ่มต้น วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
ประกอบกับการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะต้องอยู่ภายใต้แผนงานและงบประมาณประจำปีซึ่งที่ประชุมใหญ่ 
อนุมัต ินั้น 
 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565 โดยมุ่งเน้นการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสนับสนุนโครงการต่างๆ ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ของสหกรณ์ในทุกด้าน เพ่ือให้สหกรณ์ทุกประเภทมีความเข้มแข็ง มั่นคง อย่างยั่งยืนเป็นสำคัญ 

/คณะกรรมการ... 
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 คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2564 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแผนงานและงบประมาณประจำปี 2565 และให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประมาณการรายรับ    จำนวน  84,736,000.00 บาท  
  (จากที่มาของแหล่งรายได้จำนวน 10 หมวด) 
 2. ประมาณการรายจ่าย    จำนวน  84,736,000.00 บาท   
  (จากการใช้ไปของงบประมาณรายจ่ายจำนวน 9 หมวด) 
  ประมาณการรายรับสมดุลกับรายจ่าย 
 3. งบลงทุน ใช้จ่ายจากเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จากยอดคงเหลือ 
ของปี 2564 ยกมาจำนวน 8,459,725.92 บาท 
 
 ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชม และการดำเนินกิจการของ
คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 ข้อ 25 (9) กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปี เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และข้อ 25 วรรคสอง 
กำหนดให้กรณีที่แผนงานและงบประมาณประจำปียังมิได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ บริหารกิจการเฉพาะในส่วนของงบดำเนินงานเท่าที่จำเป็นภายใต้กรอบแผนงานและงบประมาณ 
ของปีงบประมาณที่ผ่านมาไปพลางก่อน 
 ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย เงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
พ.ศ. 2562 ข้อ 4 (1) กำหนดให้สามารถนำเงินรายได้ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ส่วนที่เกินกว่ารายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา
เข้าเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ และข้อ 7 กำหนดให้แผนงานหรือโครงการ (ปรับปรุง ซ่อมแซม 
หรือต่อเติมสำนักงานหรือทรัพย์สินถาวร) ที่จะใช้จ่ายจากเงินทุนนี้ ต้องระบุไว้เป็นการเฉพาะว่าใช้จ่ายจากเงินทุนนี้ 
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
 

 ประมาณการรายรับ - รายจ่ายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำแนกได้
ดังนี้ 

หมวดรายรับ 
แหล่งท่ีมาของงบประมาณรายรับประจำปี 2564 

รวม 
ประมาณการรายรับ ปี 2565 

รวม(บาท) 
สสท เงินอุดหนุน ลงทะเบียน สสท 

เงิน
สนับสนุน 

ลงทะเบียน 

1.เงินสนับสนุนจากรัฐ  5,000,000  5,000,000  5,000,000  5,000,000 
2.ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 60,000,000   60,000,000 60,000,000   60,000,000 
3.ดอกผลทุนกลางฯ  460,000  460,000  460,000  460,000 
4.ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม   3,516,700 3,516,700   2,476,000 2,476,000 
5.ค่าบริการสื่อประชาสัมพันธ์     300,000   300,000 
6.ค่าบริการห้องพัก 9,000,000   9,000,000 8,500,000   8,500,000 
7.ค่าบริการห้องประชุม 2,000,000   2,000,000 2,000,000   2,000,000 
8.ค่าบริการเช่าพ้ืนที่/เช่าสถานที่ 2,200,000   2,200,000 2,000,000   2,000,000 
9.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคออป 3,000,000   3,000,000 2,000,000   2,000,000 
10.เงินสนับสนุน-งาน ตปท.  200,000  200,000    - 
11.เงินรายได้อื่นๆ 1,700,000   1,700,000 2,000,000   2,000,000 

รวมเป็นเงิน 77,900,000 5,660,000 3,516,700 87,076,700 76,800,000 5,460,000 2,476,000 84,736,000 
/(ตาราง)หมวดรายจ่าย... 
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หมวดรายจ่าย 
ประมาณการ 

รายจ่ายปี 2564 รายจ่ายปี 2565 
1.งบบุคลากร (เงินเดือน/สวัสดิการ) 30,603,000.00 34,591,200.00 
2.งบดำเนินงาน (บริหารและดำเนินโครงการ) 32,161,000.00 28,409,300.00 
3.งบลงทุน (ครุภัณฑส์ำนักงาน) 840,000.00 830,500.00 
4.งบสนับสนุนจากภาครัฐ/สหกรณ์ 8,976,700.00 7,936,000.00 
  4.1 เงินสนับสนุนจัดอบรมจากรฐั 4,000,000.00 4,000,000.00 
  4.2 เงินดอกผลทุนกลาง อบรม ผตส. 460,000.00 460,000.00 
  4.3 จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาต ิ 1,000,000.00 1,000,000.00 
  4.4  เงินลงทะเบียนอบรมบุคลากร/พัฒนาผู้นำสหกรณ ์ 3,516,700.00 2,476,000.00 
5. งบอุดหนุน สสท. 9,731,420.00 10,164,000.00 
  5.1  จัดอบรม/พัฒนาบุคลากรสหกรณ ์ 2,866,420.00 3,277,400.00 
  5.2  เงินอุดหนุนจัดตั้งวิทยาลัยพิทยาลงกรณ ์ 3,000,000.00 3,000,000.00 
  5.3  เงินสำรองบำเหน็จ จนท.สสท. 2,300,000.00 2,500,000.00 
  5.4  เงินบำรุงเครือข่ายภาคีระหว่างประเทศ 1,225,000.00 921,600.00 
  5.5  กฐินสหกรณ์สามัคคี และสาธารณประโยชน์ 290,000.00 365,000.00 
  5.6 งานวันสหกรณ์แห่งชาติ (สสท.สมทบจัดงาน) 50,000,00 100,000.00 
6.งบรายจ่ายอื่น 1,700,000.00 1,700,000.00 
7.งบกลาง 2,000,000.00 1,000,000.00 
8.ค่าภาษีโรงเรือนย้อนหลัง 10 ปี (ประมาณการ) 1,000,000.00 100,000.00 
9.ค่าภาษีป้ายอิเลคทรอนิกส ์ - 5,000.00 

รวม 87,012,120.00 84,736,000.00 
รายรับมากกว่ารายจ่าย 64,580.00 - 

เงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จำนวนเงิน 

ยอดคงเหลือปี 2564 ยกมา 8,459,725.92 

รวมเงินทุนเพ่ือการพัฒนาฯ 8,459,725.92 

1. โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุม/ครุภณัฑ์ศูนย์การประชุมรชันีแจ่มจรัส  3,839,259.00 

2. โครงการสร้างศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย 1,072,500.00 

รวม 4,911,759.00 

หมายเหตุ  หมายเหตุ  ::    ขอใช้งบประมาณเหลื่อมปี 2564 (งบประมาณ สสท.) จำนวนเงิน 3,859,525.00 บาทขอใช้งบประมาณเหลื่อมปี 2564 (งบประมาณ สสท.) จำนวนเงิน 3,859,525.00 บาท  
  
 
 

/แผนงาน... 
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แผนงานและงบประมาณของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประจำปี 2565 
(แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) 

โครงการ/ส่วนงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มาของงบประมาณ  (บาท) 
สสท. อุดหนุน ลงทะเบยีน รวม 

1) การบริหารบุคลากร     
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร     
1.5.1 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 34,591,200.00   34,591,200.00 
1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สสท. และพนกังาน นมส. 28,281,800.00   28,281,800.00 
2. สวัสดิการเจ้าหนา้ที่ สสท. และพนักงาน นมส. (HPO) 6,309,400.00   6,309,400.00 
2) การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์     
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบเสรมิสร้างศักยภาพคนสหกรณ์     
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร 1,320,000.00   1,320,000.00 
1.1.1 จัดทำคู่มือทางกฎหมายสำหรับการบริหารงานสหกรณ์ (HPO) 220,000.00   220,000.00 
1.2.1 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานบุคลากรของ สสท.      
        (HPO) 

1,100,000.00   1,100,000.00 

ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมสหกรณ ์ 3,277,400.00 4,460,000.00 2,476,000.00 10,213,400.00 
1.4.1 โครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท (งบประมาณ สสท. 
        สมทบ) 

445,000.00  570,000.00 1,025,000.00 

1.4.2 โครงการฝึกอบรมกรรมการสหกรณ์ทุกประเภท (ฟรี) [ดอกผล 
        ทุนกลางของบรรดาสหกรณ์ไม่จำกัด] 

 460,000.00  460,000.00 

1.4.3 โครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท (ลงทะเบียน 100%)   348,000.00 348,000.00 
1.4.4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงินการบัญชี และการบริหาร  
        (1) สำหรับกรรมการดำเนินการ” (หลักสูตรกลาง คพช.) 

  1,558,000.00 1,558,000.00 

1.4.4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเงินการบัญชี และการบริหาร 
        (2ปสำหรับกรรมการดำเนินการ” (สหกรณ์ขนาดเล็ก) 

740,000.00   740,000.00 

1.4.5 โครงการฝึกอบรมฝ่ายจัดการสหกรณ์ภาคการเกษตร (เงินอุดหนุน  
        4 ลา้น) 

1,382,400.00 4,000,000.00  5,382,400.00 

1.4.6 โครงการฝึกอบรม / สัมมนาออนไลน์ 110,000.00   110,000.00 
1.4.7 โครงการฝึกอบรม / สัมมนา Hot Issue 130,000.00   130,000.00 
1.4.8 โครงการประสานความร่วมมือในการฝึกอบรมไตรภาคี 90,000.00   90,000.00 
1.4.9 โครงการสัมมนาคืนสู่เหย้าผู้นำสหกรณ์ 270,000.00   270,000.00 
1.4.10 โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพบริการวิชาการสหกรณ์ 100,000.00   100,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ     
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสรมิธุรกิจการค้า 800,000.00   800,000.00 
2.1.1 งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภคระดับภาคและจำหนา่ยสินค้า 
        เนื่องในวันสำคัญ 

600,000.00   600,000.00 

2.3.1 โครงการฝึกอบรมออนไลน์/การสง่เสริมศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ 200,000.00   200,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการเงินทีเ่กื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือระหว่างสหกรณ ์   
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร 100,000.00   100,000.00 
3.1.1 ผลักดันการปฏิรูประบบการกำกบัดูแลด้านการเงินและการบัญชี 100,000.00   100,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์     
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ ์ 5,708,000.00 1,000,000.00  6,708,000.00 
4.4.1 งานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565 (เงินอุดหนุนจากรัฐ) 100,000.00 1,000,000.00  1,100,000.00 
4.4.2 โครงการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยสัญจรพบสหกรณ์สมาชิก  
        4 ภาค 

708,000.00   708,000.00 

4.4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด  4,500,000.00   4,500,000.00 
4.4.4 โครงการเชื่อมโยงธุรกรรมเครือข่ายสหกรณ์ 400,000.00   400,000.00 
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โครงการ/ส่วนงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มาของงบประมาณ  (บาท) 
สสท. อุดหนุน ลงทะเบยีน รวม 

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสรมิธุรกิจการค้า 1,021,600.00 - - 1,021,600.00 
4.4.5 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ไทยกับสหกรณ์ต่างประเทศ 
        (สำรองกรณีเดินทางระหว่างประเทศ) 

100,000.00   100,000.00 

4.4.7 ชำระค่าสมาชิกองค์กรสหกรณ์ระหว่างประเทศ  921,600.00   921,600.00 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 825,000.00 - - 825,000.00 
4.4.8 โครงการจัดงานวันสันนิบาตสหกรณ์ไทย 260,000.00   260,000.00 
4.4.9 การกุศลและสาธารณประโยชน ์ 50,000.00   50,000.00 
4.4.10 งานทอดกฐินสหกรณ์สามัคคีประจำป ี2564 315,000.00   315,000.00 
4.4.11 การจัดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 200,000.00   200,000.00 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 1,860,800.00 - - 1,860,800.00 
4.5.1 โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร     
(1) ค่าผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 170,000.00    
(2) ค่าจัดพิมพ์จุลสาร 472,800.00    
4.5.2 โครงการมวลชนสัมพันธ์และผลิตสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี 
        แก่องค์กรและสหกรณ์ทุกประเภท 

155,000.00   155,000.00 

4.5.3 โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสมัพันธ์เผยแพร่ผลงานสันนิบาต 
        สหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ไทย 

160,000.00   160,000.00 

4.5.4 โครงการปรับปรุงห้องทำงานฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น 3 เป็นหอ้งบันทึก 
        เทปและซ่อมแซมห้องบันทึกเสียงวีดิทัศน์ 

560,000.00   560,000.00 

4.5.5 โครงการ HPO เพื่อการประชาสมัพันธ์โรงแรม หอ้งพัก ห้องประชุม 
        นมส. 

50,000.00   50,000.00 

4.5.6 โครงการ HPO ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเครือข่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อ 
        ประชาสัมพันธ์สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 

200,000.00   200,000.00 

4.5.7 โครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์มือใหม่ในยุค New 
        Normal 

93,000.00   93,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล สสท.    
ฝ่ายบริหารทั่วไป 3,028,000.00 - - 3,028,000.00 
5.1.1 การบริหารงานทั่วไป (ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา ฯลฯ     
1.ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, ค่ากำจัดปลวก) 700,000.00   700,000.00 
2.ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสำนักงาน วสัดุใช้สอย 250,000.00   250,000.00 
3.ค่าจ้างพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน 168,000.00   168,000.00 
4.ค่าวัสดุส้ินเปลือง 150,000.00   150,000.00 
5.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 120,000.00   120,000.00 
6.ค่าเบี้ยประกันภยัและภาษีรถประจำปี 90,000.00   90,000.00 
7.ค่าบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 240,000.00   240,000.00 
8.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 4 เครื่อง 240,000.00   240,000.00 
9.ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์วัสดุสำนกังาน 800,000.00   800,000.00 
10.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 250,000.00   250,000.00 
11.ค่ากำจัดปลวก 20,000.00   20,000.00 
ฝ่ายบัญช ี 205,000.00 - - 205,000.00 
5.1.1 (1) การบริหารงานทั่วไป (ปิดบัญชีประจำป ี2564)     
1. โปรแกรมบัญช ี 125,000.00   125,000.00 
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบทดรองประจำเดือนและงบการเงิน 80,000.00   80,000.00 
ฝ่ายเลขานุการและการประชุม 4,239,600.00 - - 4,239,600.00 
5.1.2 การบริหารงานทั่วไป (ค่าใช้จา่ยของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
        ที่ปรกึษา) 
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โครงการ/ส่วนงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มาของงบประมาณ  (บาท) 
สสท. อุดหนุน ลงทะเบยีน รวม 

1.ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2563 1,300,000.00   1,300,000.00 
2.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา 1,500,000.00   1,500,000.00 
3.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะอนกุรรมการคณะต่างๆ 600,000.00   600,000.00 
4.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะผู้ตรวจสอบกจิการ 189,600.00   189,600.00 
5.ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
  ที่ปรึกษา 

260,000.00   260,000.00 

6.ค่าใช้จ่ายในการมาปฏิบัติงานของประธานและคณะกรรมการดำเนินการ 200,000.00   200,000.00 
7.ค่ารับรอง (แขกผู้มาเยือน,คณะบุคคล,สหกรณ์ต่างๆ) 100,000.00   100,000.00 
8.ค่ากระเช้าดอกไม้,กระเช้าของขวัญ สำหรับมอบในโอกาสตา่งๆ 40,000.00   40,000.00 
9.ค่าอาหารปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ 20,000.00   20,000.00 
10.ค่าใช้จ่ายการประชุมระดบัผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหวัหน้างาน 30,000.00   30,000.00 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,460,000.00 - - 1,460,000.00 
5.2.1 การซ่อมบำรุงพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ 

370,000.00   370,000.00 

5.2.2 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมงานสนับสนุนการบริหารจัดการ 600,000.00   600,000.00 
5.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชือ่มต่อข้อมูลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ 490,000.00   490,000.00 
ศูนย์การประชมุรัชนีแจม่จรัส 8,277,900.00 - - 8,277,900.00 
5.4.1 การบริหารศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส     
1.การบริหารทั่วไป (HPO) 2,617,500.00   2,617,500.00 
2.ค่าบำรุงรักษาและสาธารณูปโภค 4,185,000.00   4,185,000.00 
3.ค่าวัสดุห้องพักห้องประชุม 403,400.00   403,400.00 
4.จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ (เงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อสินค้ามาจำหนา่ย) 1,000,000.00   1,000,000.00 
5.4.2 โครงการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกเพือ่เผยแพร่ศูนยก์ารประชุมรัชนแีจ่มจรัส 72,000.00   72,000.00 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 600,000.00 - - 600,000.00 
5.5.1 การจัดทำรายงานกิจการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน     
1.การจัดทำรายงานกิจการประจำปี (HPO) 300,000.00   300,000.00 
2.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิานประจำป ี(HPO) 100,000.00   100,000.00 
5.5.2 แผนยุทธศาสตร์ สสท. (HPO)     
1.จัดทำแผนปฏิบัตกิาร (ปีละ 1 คร้ัง : ก.ย. 64 : สสท.) 50,000.00   50,000.00 
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารแผนงานและโครงการแบบก้าวหน้า” 50,000.00   50,000.00 
3.ประชุมรายงานผลลัพธ์การดำเนินงานประจำเดือน Monthly Report 50,000.00   50,000.00 
4.ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (ร่วมกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ) 50,000.00   50,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรบัปรงุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ และแนวปฏบิัติ     
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร 350,000.00 - - 350,000.00 
6.1.1 โครงการผลักดันและประสานงานเพื่อนำเสนอร่างกฎหมายสหกรณ์ 100,000.00   100,000.00 
6.1.2 การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่สหกรณ์ (HPO) 250,000.00   250,000.00 
3) หมวดเงินอุดหนุน 5,500,000.00 - - 5,500,000.00 
3.1ทุนสะสมจัดตั้งวิทยาลัยพิทยาลงกรณ์ จัดสรร 5% ของรายรับค่าบำรุงฯ 3,000,000.00   3,000,000.00 
3.2 เงินสำรองบำเหน็จ (เงินเดือนปัจจุบนั + 6%) 2,500,000.00   2,500,000.00 
4) หมวดรายจา่ยอ่ืนๆ 1,700,000.00 - - 1,700,000.00 
4.1 ค่าเสื่อมราคา 1,700,000.00   1,700,000.00 
4.2 ค่าพัฒนาโปรแกรมภายใน -    
4.3 ค่าปรับปรุงศูนย์การประชุมฯ ตัดจา่ย -    
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โครงการ/ส่วนงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มาของงบประมาณ  (บาท) 
สสท. อุดหนุน ลงทะเบยีน รวม 

5) งบลงทุน (ครุภณัฑ์สำนักงาน) 835,500.00   835,500.00 
6) หมวดงบกลาง 1,000,000.00   1,000,000.00 
7) ค่าภาษีโรงเรือนย้อนหลัง 10 ปี (ประมาณการ) 100,000.00   100,000.00 
8) ค่าภาษปี้ายอิเล็คทรอนิกส ์ 5,000.00   5,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,800,000.00 5,460,000.00 2,476,000.00 84,736,000.00 
  

เงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จำนวนเงิน 
ยอดคงเหลือปี 2564 ยกมา 8,459,725.92 

รวมเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  8,459,725.92 
1.โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุม/ครุภัณฑ์ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 3,839,259.00 
2.โครงการสร้างศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย 1,072,500.00 

รวม 4,911,759.00 
หมายเหตุ  :  ขอใช้งบประมาณเหลื่อมปี 2564 (งบประมาณ สสท.) จำนวนเงิน 3,859,525.00 บาท 

 

 
หมวดงบลงทุน 

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน(บาท) 
 1. หมวดเคร่ืองปรับอากาศ  

1.1 เครื่องปรับอากาศ 35,000 btu 8 เครื่อง 280,000.00 
1.2 เครื่องปรับอากาศ 18,000 btu 1 เครื่อง  25,000.00 
1.3 เครื่องปรับอากาศ 16,000 btu 1 เครื่อง 25,000.00 

 2. หมวดเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 2 ชุด 50,000.00 
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 8 ชุด 240,000.00 
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ Server 30,000.00 
2.4 เครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 5,000.00 

 3. หมวดอุปกรณ์สำนักงาน  
3.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ช้ัน มีกระจกบานเลื่อน 1 ใบ 3,500.00 
3.2 ตู้ไม้หรือเหล็กเก็บเอกสาร2 ช้ันเปดิโล่ง 2 ใบ 4,000.00 
3.3 เก้าอี้นั่งทำงาน 2 ตัว 6,000.00 
3.4 ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดใหญ่ 2 ใบ 15,000.00 
3.5 ตู้เหล็กเก็บเครื่องมืออุปกรณ์บันทึกเทป 1 ใบ 7,000.00 
3.6 กล้องดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทอดสด / Live Stream อุปกรณ์ไลฟส์ด 60,000.00 
3.7 จอภาพแสดงผล/Software/Hardware และวัสดุอุปกรณส์ำหรับกิจกรรมฝึกอบรม/

สัมมนาออนไลน ์
80,000.00 

 รวม 14 รายการเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 830,500.00 
 

/หมวดค่าใช้จ่าย... 
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หมวดค่าใช้จ่าย (ตัดจ่ายจากเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการ สสท.) โครงการปรับปรุงห้องพัก / ห้องประชุม 
ศูนย์การประชุมรัชนีแจม่จรัส สถาบันพิทยาลงกรณ์ 

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. ค่าปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ช้ันใต้ดินและช้ัน 1,2,3 400,000.00 

โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุม (ขออนมุัติดำเนินการต่อเนื่องในปี 65) 2 รายการ 
1. ค่าปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3 (4งวด) 1,240,259.00 
2. ค่าจัดซื้อ ติดตั้งและเคลื่อนย้ายปรับอากาศช้ัน 3 259,000.00 
  1,899,259.00 

 
รายการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องพัก/ห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 25654 

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. ตู้ข้างเตียง 45 ชุดๆ ละ 2,500 บาท 112,500.00 
2. โต๊ะวางหน้ากระจก 10 ตัว ตัวละ 3,000 บาท 30,000.00 
3. ตู้วางทีวี/ตู้เย็น 45 ชุดๆ ละ 6,500 บาท 292,500.00 
4. เปลี่ยนแอร์ห้องพัก 15 เครื่อง 500,000.00 
5. เปลี่ยนพัดลมดูดอากาศห้องพัก 70 ห้อง/70 ตัว 84,000.00 
6. LCD จำนวน 1 เครื่อง 25,000.00 
7. เก้าอี้ 100 ตัว/โต๊ะขาวพับ 40 ตัว (โต๊ะเก้าอี้สัมมนาในห้องประชุม) 90,000.00 
8. โต๊ะหน้าขาว 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท (สำหรับวิทยากรบนเวที) 5,000.00 
9. ไมค์ลอย UHF Wireless Microphones Dual Handheld จำนวน 2 ชุด 26,000.00 
10. ไมค์สาย 2 ชุด 20,000.00 
11. เพาเวอร์แอมป์ห้องประชุมรัชนี 4 10,000.00 
12. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 ชุด 25,000.00 
13. ชุดโซฟาห้องประชุม 20,000.00 
14. จอรับภาพพร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ห้องประชุมชั้น 3 200,000.00 
15. ชุดควบคุมเครื่องเสียงพร้อมระบบเสียงท้ังหมด ห้องประชุมชั้น 3 

-ไมค์ห้องประชุม (26 ตัว ผู้เข้าร่วมประชุม 25 ตัว , ประธาน 1 ตัว) 
-เพาเวอร์แอมป์พร้อมตู้เก็บ 1 ชุด 
-ไมค์ลอย UHF Wireless Microphones Dual Handheld จำนวน 4 ชุด 
-ลำโพง 6 ตัว 
-ชุดควบคุมคอนโทรลเสียง 

500,000.00 

 รวม 1,940,000.00 
 รวมงบประมาณปรับปรุง/จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องพัก 3,839,259.00 

 
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า สายงานส่งเสริม (ขออนุมัติดำเนินการต่อเนือ่งในปี 65) 1 รายการ 

ลำดับที่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1. สร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย 1,072,500.00 
 รวมค่าใช้จ่ายเพ่ือตัดจ่ายจากเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการ สสท. 4,911,759.00 

 
/นายปัณฐวิชญ์... 
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 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณประจำปี 2565 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
 1. ประมาณการรายรับจำนวน 84,736,000 บาท และประมาณการรายจ่ายจำนวน 84,736,000 บาท  
(ประมาณการรายรับสมดุลกับรายจ่าย) 
 2. พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จากเงินทุนเพ่ือการพัฒนากิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
จำนวน 4,911,759 บาท สำหรับโครงการดังนี้ 
 2.1 โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส จำนวน3,839,259 บาท  
 2.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย จำนวน 1,072,500 บาท  
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติ 
 
 มติที่ประชุม 
 1. อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำปี 2565 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี
ประมาณการรายรับจำนวน 84,736,00 บาท และประมาณการรายจ่ายจำนวน 84,736,000 บาท   
 2. อนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินทุนเพื่อการพัฒนากิจการสันนิบาตสหกรณ์  
แห่งประเทศไทย จำนวน 4,911,759 บาท สำหรับใช้จ่ายในโครงการดังนี ้
  2.1 โครงการปรับปรุงห้องพัก/ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส จำนวน 3,839,259 บาท  
  2.2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย จำนวน 1,072,500 บาท 
 
 
  
  44..33  เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  ประธานที่ประชุม มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และนิติกรเป็นผู้นำเสนอ 
 นายธีรุตม์ ชูช่วย  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
 
  ข้อเท็จจริง 
 1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยมติคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 
กำหนดเปิดสมัครรับเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2563 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยผู้แทนสหกรณ์ดังกล่าวจะต้องมาสมัครด้วยตัวเองตามที่
ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 กำหนด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่ สสท. 0103/ว.206 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

 
 

/2.สันนิบาตสหกรณ์ฯ... 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  หน้า 24 
 

 2. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 วรรคสาม แห่งระเบียบ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีคำสั่งที่ 109 /2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 
2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์  
แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 

1) นายนพดล วรมานะกุล ประธานกรรมการ 
2) นายณรงค์ สุขโท ้ รองประธานกรรมการ 
3) นายสมพิศ ทามี กรรมการ 
4) นายจันทร์ หวนสันเทียะ กรรมการ 
5) นายยอดฉัตร วงษ์ละม่อม กรรมการ 
6) ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขานุการ 

  โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ และประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตลอดจน
ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีระเบียบและประกาศเกี่ยวข้องกำหนด  
 3. ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ จำนวน 5 คน 5 หมายเลข ประกอบด้วย 
 

ชื่อ-สกุล ผู้แทนสหกรณ์ วันสมัคร 
1.นายจำเริญ  พรหมมาศ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 
15 พฤศจิกายน 2564 

2.นางสาวชนันทพ์ลอย เจริญโชติวรกุล ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
หนองขานาง จำกัด 

16 พฤศจิกายน 2564 

3.นายประสาร  เพชรมอญ ประธานกรรมการสหกรณ์ 
การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด 

18 พฤศจิกายน 2564 

4.นายอุทัย  ศรีเทพ ประธานกรรมการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 

19 พฤศจิกายน 2564 

5.นางสาววันทนา  บ่อโพธิ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
บริษัท ทีโอที จำกัด 

19 พฤศจิกายน 2564 

 
 ระเบียบ 
  ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 กำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ดังนี้ 
 ข้อ 6. ให้มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนไม่เกินสามคน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากผู้แทน
สหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมใหญ่ เพ่ือส่งเสริมการปรับปรุง พัฒนา และป้องกัน 
การดำเนินการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสันนิบาตสหกรณ์ในแต่ละปีงบประมาณ 

/ข้อ7. ให้ที่ประชุมใหญ่... 
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 ข้อ 7. ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการจากผู้แทนสหกรณ์โดยวิธีลับ 
 การเลือกตั้งโดยวิธีลับ จะต้องเป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งภายใน
สถานที่ที่กำหนดโดยไม่มีผู้อ่ืนอยู่ร่วมด้วยหรือสามารถล่วงรู้ได้ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้ สมัครคนใด
ในขณะใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมถึงผู้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจะต้องไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนถึงผลการลงคะแนน
เลือกตั้งของตนในขณะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งด้วย 
 การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีลับนี้ อาจกระทำโดยวิธีการทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือระบบอินเตอร์เน็ต หรือวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนน วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน 
  ที่ประชุมใหญ่อาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งจากผู้แทนสหกรณ์จำนวนไม่เกินห้าคนโดยมี
ผู้อำนวยการเป็นเลขานุการ เพ่ือดำเนินการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการก็ได้ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ข้อ 9 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

 (6) สหกรณ์ที่แต่งตั้งตนเป็นผู้แทนสหกรณ์ชำระค่าบำรุงสันนิบาตที่ได้รับการจัดสรรแล้วทั้งหมด  
ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรในปีบัญชีล่าสุดจะต้องชำระภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติจัดสรรด้วย 
 
  การตรวจสอบคุณสมบัติ 
  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้
ดำเนินการประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ครั้ง
ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ผลปรากฏดังนี้ 
 1. ผู้สมัครหมายเลข 1 คือ นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้แทนสหกรณ์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 
(กรรมการสหกรณ์) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 
2560 สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ ฯ ได้ 
   2. ผู้สมัครหมายเลข 2 คือ นางสาวชนันท์พลอย เจริญโชติวรกุล  ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
หนองขานาง จำกัด (ผู้จัดการสหกรณ์) เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจากสหกรณ์ที่แต่งตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ 
ชำระค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรปีบัญชีล่าสุด ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง เกินกว่า 60 วัน นับแต่
วันประชุมใหญ่ที่มีมติจัดสรร (ปีบัญชี 2563 ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และชำระค่าบำรุง  
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564) จึงไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้  
  3. ผู้สมัครหมายเลข 3 คือ นายประสาร เพชรมอญ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด 
(ประธานกรรมการ) เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจากสหกรณ์ที่แต่งตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ ชำระค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรปีบัญชีล่าสุด ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง เกินกว่า 60 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่
ที่มีมติจัดสรร (ปีบัญชี 2564 ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 26 สิหาคม 2564 และชำระค่าบำรุงเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2564) จึงไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ 
   4. ผู้สมัครหมายเลข 4 คือ นายอุทัย ศรีเทพ   ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด (ประธาน
กรรมการ) เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 
สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ 

/5.ผู้สมัคร... 
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   5. ผู้สมัครหมายเลข 5 คือ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์  ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 
(กรรมการ) เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เนื่องจากสหกรณ์ที่แต่งตั้งเป็นผู้แทนสหกรณ์ ชำระค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์ฯ ที่ได้รับการจัดสรรปีบัญชีล่าสุด ณ วันสมัครรับเลือกตั้ง เกินกว่า 60 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ที่มีมติ
จัดสรร (ปีบัญชี 2563 ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 และชำระค่าบำรุงเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564)  
จึงไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ  
จึงได้มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560  
  หมายเลข 1  นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 
  หมายเลข 4  นายอุทัย ศรีเทพ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 
 
   ประเด็นพิจารณา 
 1. พิจารณากำหนดให้มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ จำนวน 2 คน 
 2. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ จากผู้แทน
สหกรณ์จำนวนไม่เกิน 5 คน 
 3. พิจารณาเลือกตั้ งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ โดยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ ง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
  ความเห็นของที่ประชุม 
  เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 
  หมายเลข 1  นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 
  หมายเลข 4  นายอุทัย ศรีเทพ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 
  ที่ประชุม จึงเสนอให้มีมติเห็นชอบให้ผู้สมัครทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ  
 
  มติที่ประชุม 
  1. เห็นชอบให้มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ จำนวน 2 คน 
  2. เห็นชอบใหผู้้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย อย่างเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 
   1) นายอุทัย ศรีเทพ  ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัด 
   2) นายจำเริญ พรหมมาศ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 
   อนึ่ง คณะผู้ตรวจสอบกิจการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ประชุมกันแล้วมีมติให้นายอุทัย ศรีเทพ 
เป็นประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ และนายจำเริญ พรหมมาศ เป็นเลขานุการคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
/4.4พิจารณา...    
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  44..44  พิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม พิจารณาเห็นชอบ(ร่าง)ระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม   
    และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
 

 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  ประธานที่ประชุม มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร  
เป็นผู้นำเสนอ 
 นายธีรุตม์ ชูช่วย  หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 
 
    ข้อเท็จจริงข้อเท็จจริง  
    สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีนโยบายในการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมีนโยบายในการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
เพ่ือส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตัวแทนขอเพ่ือส่งเสริมหรือเปิดโอกาสให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตัวแทนของตนเองเข้ามาบริหารงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ งตนเองเข้ามาบริหารงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ   
มากข้ึน โดยการให้สหกรณ์เป็นผู้ลงคะแนนสรรหาหรือคัดเลือก (ใช้มติที่ประชุมของสหกรณ์ว่าจะเลือกตั้งบุคคลใด) มากข้ึน โดยการให้สหกรณ์เป็นผู้ลงคะแนนสรรหาหรือคัดเลือก (ใช้มติที่ประชุมของสหกรณ์ว่าจะเลือกตั้งบุคคลใด)   
และนำผลการลงคะแนนนั้นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่และนำผลการลงคะแนนนั้นเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพ่ือรับรองหรือเลือกตั้ง รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือรับรองหรือเลือกตั้ง รวมถึงการแก้ไขเพ่ิมเติม
ประเด็ประเด็นอ่ืน  ๆเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมนอ่ืน  ๆเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม  
  
    คณะกรรมการดำเนินการคณะกรรมการดำเนินการ  
    คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2564 มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง 2564 มีมติเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการการประชุม และการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ
ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ (ฉบับที่...) พ.ศ. ..... ภายใต้หลักการข้างต้น และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ (ฉบับที่...) พ.ศ. ..... ภายใต้หลักการข้างต้น และนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564   
  
    ประเด็นพิจารณาประเด็นพิจารณา  
    พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสันนิบาตสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง การประชุม และการดำเนินกิจการและการดำเนินกิจการ
ของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....ของคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ (ฉบับที่...) พ.ศ. .....  
  
    นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯสันนิบาตสหกรณ์ฯ  เสนอต่อที่ประชุมขอถอนเสนอต่อที่ประชุมขอถอน
วาระนี้ออกไปก่อน วาระนี้ออกไปก่อน   
  
    มติที่ประชุม   มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อนเห็นชอบให้ถอนวาระนี้ออกไปก่อน  
  
  
  44..55  ขอความเห็นชอบรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ขอความเห็นชอบรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
    6 พฤษภาคม 2529 และวันที่ 24 พฤษภาคม 25316 พฤษภาคม 2529 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 
 

 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้  
 

/1)มติคณะ... 
  



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564 สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  หน้า 28 
 

 1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2529 และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2531 ได้รับทราบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขความช่วยเหลือของประชาคมยุโรป สำหรับโครงการฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตรของสถาบัน
ฝึกอบรมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (NECTI) และการยุบรวมสถาบันการฝึกอบรมสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ  
เข้ากับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะนั้น นำเสนอ รวมทั้งให้สำนักงบประมาณ
จัดสรรเงินงบประมาณอุดหนุนให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ปีละ 4,000,000.-บาท ผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตร 
 2) รัฐบาลได้อุดหนุนเงินผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย เพ่ือจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จัดสรรงบประมาณ
ส่วนนี้ไปยังสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเพ่ือร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเช่นกัน 
 
 ข้อเท็จจริง 
 1. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน 4,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสหกรณ์ภาคการเกษตรขึ้นเพ่ิมเติม เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยขอให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นำเรื่องนี้เสนอที่ประชุมใหญ่ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
 2. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีนโยบายในการนำเงินอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท ที่ใช้จัดงาน 
วันสหกรณ์แห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่มุ่งหมายส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสหกรณ์เป็นหลัก เพ่ือเป็นการน้อมรำลึกถึง 
พระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการสหกรณไ์ทย 
 
 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้ 
 
 ประเด็นพิจารณา 
 1. พิจารณาเห็นชอบให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 4,000,000.00 บาท 
(สี่ล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2. พิจารณาเห็นชอบให้สันนิบาตสหกรณ์ฯขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 1,000,000.00 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติ 
 
  มติที่ประชุม 
 1. เห็นชอบให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 4,000,000.00 บาท  
(สี่ล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
 2. เห็นชอบให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ จำนวน 1,000,00.00 บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
/เมื่อไม่มีผู้... 





                       สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย                      ฝา่ยเลขานุการและการประชุม                    
           

แบบตอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 23 ธันวาคม 2564 

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ช้ัน 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร 
 

 

1) ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................................................ 

 ชุมนุมสหกรณ์/สหกรณ์.............................................................................................................................จำกัด 
 ตำแหน่ง ................................................................................................................. ....................... 
2) ผลการพิจารณา 

  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้  
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.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

     ลงช่ือ ………………….……………………………………………. 
           (........................................................................) 

      ตำแหน่ง ............................................................................... 
 

 
โปรดส่งแบบตอบรับรองรายงานไปที่  :   
โทรสารหมายเลข  0-2241-1047 ,  Line : @clt.coop    
e-mail  :  cltthailand@gmail.com    
ผู้ประสานงาน  :  นางสาวอรนุช  วัฒนะ โทรศัพท์มือถือ 089 2056114   
โทรศัพท์สำนักงานหมายเลข 0-2669-3254-63 ต่อ 1045 


