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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. 255๘
ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้มาประชุม
: กรรมการ 2๔ คน และผู้ช่วยเลขาฯ 1 คน
ผู้ไม่มาประชุม
: กรรมการ ๒ คน
ผู้เข้าร่วมประชุม : 4๐ คน
ประธานในที่ประชุม : นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
เลขานุการ
: นายโอภาส กลั่นบุศย์ (อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์)
เริ่มประชุมเวลา 1๐.๑๕ น.
เรื่อง/สาระสาคัญ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

มติ คพช.

- ไม่มี ระเบี ย บวาระที่ 2 เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม
ไม่มีคณะกรรมการขอแก้ไขรายงานการประชุม
คณ ะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒ นาการ
๑/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๘ สหกรณ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/255๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙
(หน้า 4)
กุมภาพันธ์ 255๘
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
แต่ งตั้ งผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น กรรมการในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
(หน้า ๔-๕)

รับทราบ

วาระที่ 3.๒ ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหา สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด (หน้า 5)

รับทราบ

วาระที่ 3.3 สหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนบ้ านโคกม่วง จากั ด
ขอให้ ท บทวนมติ คพช. ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๓
ตุลาคม ๒๕๕๗ (หน้า ๘)

รับทราบ

สหกรณ์ ได้ ยื่ นฟ้ องสหกรณ์ จั งหวั ดสงขลา ในฐานะรอง
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ คพช. เป็น
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองสงขลา ตามคดีหมายเลข
ดาที่ ๓๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ และกรมฯ ได้
มอบให้นิติกรทาคาให้การแก้คดีแทน คพช. เรียบร้อยแล้ว

ฝ่ายเลขานุการ คพช.

การประชุม คพช. ครั้งที่ 2/๒๕๕7

2
เรื่อง/สาระสาคัญ

มติ คพช.

วาระที่ ๓.๔ รายงานประจาปี แยกตามประเภทสหกรณ์ ประธานให้ ข้ อสั งเกตว่า คพช. ควรมี การหารือร่วมกั น
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๗ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา วิเคราะห์ สถานภาพและข้อเท็ จจริง เพื่ อหาแนวทางการ
๑๖(๗) (หน้า ๙)
แก้ไขและพัฒนาสหกรณ์
รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่ อ งเพื่ อ พิ จ ารณา (หน้ า ๑๐)
วาระที่ ๔.๑ ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริม เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ
สนับสนุนการขยายธุรกิจ และการลงทุนของสหกรณ์ และ ในคณะอนุกรรมการฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ (ผอ.กอง
มอบหมายผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ ด้านการเงินและร้านค้า เป็ นอนุกรรมการ
แห่งชาติเป็นอนุกรรมการ (หน้า ๑๐-๑๑)
และเลขานุการ) ผู้แทนกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและ
ร้านค้า และผู้แทนกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มอบหมายให้นายชูชาติ อินสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช.
ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ
วาระที่ ๔.๒ มอบหมายผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ในคณะกรรมการ
เห็ นชอบมอบหมายให้ นายสรพ ล เถระพั ฒ น์
พั ฒ นาการสหกรณ์ แห่ งชาติ เป็ นอนุ กรรมการใน ผู้ทรงคุณวุฒิใน คพช. ร่วมเป็นอนุกรรมการฯ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องข้ออุทธรณ์ (หน้า ๑๑-๑๒)
วาระที่ 4.๓ สหกรณ์ ออมทรั พย์ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ ง
คณะกรรมการเห็นด้วยในหลักการ ซึ่งให้สหกรณ์ลงทุน
ประเทศไทย จากัด ขอความเห็นชอบการลงทุนในกองทุน ในกองทุนรวมได้ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะต้องมีความเสี่ยง
รวมโครงสร้างพื้นฐาน (หน้า ๑๒-๑๖)
น้อย และกองทุนจะต้องมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ
เห็นชอบให้สหกรณ์ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ ในการก ากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการก ากั บ
หลั กทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ โดยการลงทุ น ดั งกล่ าว
ต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์ และต้องผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้ และ
ให้ตัดข้อ ๓(๗) ในประกาศฉบับเดิมออก
วาระที่ 4.๔ สหกรณ์กองทุนสวนยางอาเภอบ่อทอง จากัด คณะกรรมการพิ จารณาเห็ นว่า กรณี นี้ ไม่อยู่ในอ านาจ
ขออนุญาตสหกรณ์จดทะเบียนเป็นผู้ค้ายางพาราในประเทศ ของ คพช. เนื่ อ งจากสหกรณ์ ต้ อ งด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตาม
จีน (หน้า ๑๖-๑๙)
วัตถุประสงค์ที่ขอจดทะเบียนไว้
มติที่ประชุม ให้นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้พิจารณาการ
ขอจดทะเบียนเป็นผู้ค้ายางพาราในประเทศจีนของสหกรณ์
กองทุนสวนยางบ่อทอง จากัด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖
ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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เรื่อง/สาระสาคัญ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

มติ คพช.
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 1๒.๑๕ น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง)
ผู้อานวยการสานักบริหารเงินทุน
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายโอภาส กลั่นบุศย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายเลขานุการ คพช.
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