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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. 255๘
ณ ห้องประชุม 1๒3 ชั้น ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้มาประชุม
: กรรมการ 2๓ คน และผู้ช่วยเลขาฯ 1 คน
ผู้ไม่มาประชุม
: กรรมการ ๑ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม : ๓๐คน
ประธานในที่ประชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เลขานุการ
: นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
เริ่มประชุมเวลา 1๔.๐๐ น.
เรื่อง/สาระสาคัญ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติ คพช.

- ไม่มี ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม - นายก่อเกียรติ สมประสงค์ นักวิเคราะห์ นโยบายและ
คณ ะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ แผนชานาญการพิเศษ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
๒/๒๕๕๘ เมื่อวัน พฤหั ส บดี ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สังคมแห่งชาติ ขอแก้ไขการสะกดชื่อ
(หน้า 4)
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพั ฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/255๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่
๒๘ พฤศจิกายน 255๘
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 กาหนดการจัดกิจกรรม ๑๐๐ ปีสหกรณ์ไทย
(หน้า ๔-๕)

รับทราบ

วาระที่ 3.๒ ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา สหกรณ์ รับทราบ โดยคณะกรรมการมี ข้อสั งเกตให้มี การศึกษา
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด (หน้า 5-๑๐)
ปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเกิดจากอะไร มีความเสียหายมากน้อย
เพี ยงใด และวิ ธี การป้ องกั นไม่ ให้ เกิ ดปั ญ หาเช่ นนี้ อี กใน
ขบวนการสหกรณ์
วาระที่ 3.3 หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสหกรณ์ (หน้า ๑๐-๑๒)
รับทราบ โดยมีข้อสังเกตให้ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการตั้งชื่อ
โดยชื่อสหกรณ์ต้องไม่มีคาหรือข้อความดังต่อไปนี้
กลุ่มเกษตรกรด้วย
(1) พระนามของพระเจ้าแผ่นดิน พระมเหสี
รัชทายาทหรือพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวงศ์ปัจจุบัน
เว้นแต่จะได้รับพระบรมราชานุญาต
(2) ชื่อที่เหมือนกับกระทรวง ทบวง กรมส่วน
ราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของ
ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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เรื่อง/สาระสาคัญ
รัฐ เว้น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากรัฐ มนตรี เจ้ ากระทรวงที่
เกี่ยวข้อง
(3) ชื่อประเทศ กรณี ใช้ชื่อประเทศเป็นส่ว น
หนึ่งของชื่อให้ระบุไว้ในวงเล็บต่อท้ายชื่อ
(4) ชื่อที่คล้ายคลึง หรือ อาจก่อให้ เกิดสาคัญ
ผิดว่า รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมส่วนราชการ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานหรือองค์การของรัฐทั้งของประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศเป็ น
เจ้าของหรือ ผู้ดาเนินการ
(5) ชื่อที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(6) ชื่อที่ เหมือนหรื อมีเสีย งเรี ยกขานตรงกัน
กับ ชื่อ สหกรณ์ ที่ได้ยื่ น ขอจดทะเบี ย นหรือนายทะเบีย น
สหกรณ์ ได้รั บ จดทะเบี ย น ไว้ก่ อนแล้ ว ซึ่งอาจท าให้ เกิ ด
ความหลงผิดได้ เว้นแต่
(6.1) ชื่อสหกรณ์ ที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อแล้วหรือ
(6.2) ชื่ อ ที่ เหมื อ นหรื อ มี เสี ย งเรีย กขาน
ตรงกับชื่อของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์ ขีดชื่อออก
จากทะเบียนแล้ว
(6.3) ชื่อที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ รับ จด
ทะเบียนไว้แล้ว

มติ คพช.

วาระที่ ๓ .๔ ความก้ าวหน้ าการป รั บ ป รุ ง แก้ ไข
รับทราบ และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอขอแก้ไข
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (หน้า ๑๓-๑๗)
พระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา ๔๑ ด้วย (คุณสมบัติของ
สมาชิกสมทบ)
วาระที่ 4 เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา (หน้ า ๑๗)
วาระที่ ๔.๑ แผนพั ฒ นาความเข้ ม แข็ งสหกรณ์ พ.ศ. เห็นชอบ แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๕๙-๒๕๖๐ (หน้า ๑๗-๑๙)
๒๕๖๐ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
- เพิ่มเติมความหมายของสหกรณ์บริการ
- การจัดตั้งสถาบันคุ้มครองผู้ฝากเงิน
- การจัดตั้งสถาบันพัฒนาสหกรณ์
- การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ฯลฯ
ให้กรมฯ พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
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เรื่อง/สาระสาคัญ
มติ คพช.
วาระที่ ๔.๒ หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไข ชุ ม นุ ม สหกรณ์
มอบฝ่ ายเลขานุ ก ารฯ ศึ ก ษาข้ อ เท็ จ จริ งและสรุ ป
ระดับประเทศ (หน้า ๒๐-๒๕)
ความเห็นคณะกรรมการ และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาใน
คราวต่อไป
วาระที่ 4.๓ ปรับปรุงอัตราค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
เห็ นชอบการปรับปรุงอัตราค่าบารุงสันนิ บาตสหกรณ์
ประเทศไทย (หน้า ๒๕-๒๙)
แห่งประเทศไทย จากอัตราเดิม “ร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” เป็นอัตราใหม่ “ร้อยละหนึ่งของ
ก าไรสุ ท ธิ แ ต่ ไม่ เกิ น สามหมื่ น บาท” และให้ สั น นิ บ าต
สหกรณ์ ฯ จั ดท าแผนงาน/โครงการที่ จะด าเนิ น การให้
ชัดเจน
วาระที่ 4 .๔ การพิ จารณ าข้ ออุ ท ธรณ์ ต าม ม ติ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ (หน้า ๓๐-๓๒)
- กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จากัด
นายกิติศักดิ์ อิ่มเจริญ นายสุ รสิทธิ์ ศรีประภา นางสุ นิ ตา
ทันตานนท์ และนายสรกฤช วรรณลั กษณ์ อุทธรณ์ คาสั่ ง
นายทะเบี ยนสหกรณ์ กรณี สั่ งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่ลงมติให้
บุคคลที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการสหกรณ์

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สหกรณ์ได้ดาเนินการสรร
หาคณะกรรมการตามข้อบังคับของสหกรณ์ และได้นาเสนอ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ซึ่ งเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ของสหกรณ์ ที่ มี
สมาชิกเป็นจานวนมาก
มติที่ประชุม อุทธรณ์ของสหกรณ์ ฟังขึ้น ที่ประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้เพิกถอนคาสั่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่
สสพ.๒ ๓๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
นายชูชาติ อินสว่าง เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์และ รับทราบ
ร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า ง กสส. กตส. ธกส. และขบวนการ
สหกรณ์ เพื่อให้ระบบสหกรณ์มีศักยภาพยิ่งขึ้น สหกรณ์มี
ความเข้มแข็ง มีการส่ งเสริมช่วยเหลือสมาชิกอย่างเป็น
ระบบ ด้วยการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์และรัฐบาล
เลิกประชุมเวลา 1๘.๓๐ น.
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง)
ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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