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สรุปวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ครั้งที่ 1/๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ หองประชุม 1๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ผูมาประชุม
: กรรมการ 23 คน และผูชวยเลขาฯ 1 คน
ผูไมมาประชุม
: กรรมการ 3 คน
ผูเขารวมประชุม : ๒3 คน
ประธานในที่ประชุม : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ)
เลขานุการ
: นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข (อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ)
เริ่มประชุมเวลา 13.0๐ น.
เรื่อง/สาระสําคัญ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ กลาวถึงนโยบายในการสรางความเขมแข็งใหแก
สหกรณ และการรวมมื อให ความสําคั ญ กั บ การผลักดัน
การเสริมสรางความเขมแข็ง

มติ คพช.
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ แห งชาติ ครั้งที่
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
4/๒๕๕9 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 4 ตุ ล าคม พ.ศ.๒๕๕9 สหกรณ แห งชาติ ครั้ งที่ 4/2559 เมื่ อ วั น อั งคารที่ 4
ตุลาคม 2559
(หนา 4)
โดยมีกรรมการขอแกไขรายงานการประชุม หนาที่ 20
ซึ่งฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงานการประชุม
เรียบรอยแลว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 ผลการหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรณี “ผู มี ส ว นได เสี ย ” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ
พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 (หนา 4-5)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาไดมีหนังสือแจงตอบ
ขอหารือถึงกรมสงเสริมสหกรณ สรุปรายละเอียดไดดังนี้
- การอุทธรณตามมาตรา 26
ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแก ผูที่ถูกผลกระทบจากผลของ
คําสั่งนั้นๆ ทั้งดานที่เปนคุณและดานที่เปนโทษ

ฝายเลขานุการ คพช.

รับทราบ
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เรื่อง/สาระสําคัญ
- การอุทธรณตามมาตรา 38 ประกอบมาตรา 44
ผู มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ได แ ก คณะผู จั ด ตั้ ง สหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิกของสหกรณ
- การอุทธรณตามมาตรา 72
ผู มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ได แก สหกรณ คณะกรรมการ
ดําเนินการ และสมาชิกของสหกรณ
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
วาระที่ ๔.๑ แนวทางการแกไขปญหา กรณีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณวางลงทั้งคณะ (หนา 5-7)
ฝายเลขานุการไดรายงานผลการจําแนกกรณีปญหา
และเสนอมาตรการปองกันป ญหาในระยะยาว โดยแจงให
สํานักงานสหกรณจังหวัด และสํานักงานสงเสริมสหกรณ
พื้นที่ 1 และ 2 ดําเนินการดังนี้
1. จั ด ทํ าทะเบี ย นคุ ม วาระการดํ ารงตํ าแหน งของ
กรรมการดําเนินการสหกรณ
2. กํากับใหสหกรณและชุมนุมสหกรณจัดประชุมใหญ
สามัญประจําปใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นป
ทางบัญชีของสหกรณ โดยเครงครัด
3. กําหนดเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจําป
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5.๑ ผลการศึ กษา วิ เคราะห รู ปแบบธนาคาร
สหกรณ และขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การจัดตั้งธนาคารสหกรณ (หนา 8-13)
ฝายเลขานุการไดรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อน
การจั ด ตั้ งธนาคารสหกรณ และได ม อบให ตั ว แทนจาก
คณะทํ างานศึ กษารู ป แบบธนาคารสหกรณ ที่ เหมาะสม
นําเสนอผลการศึกษารูปแบบธนาคารสหกรณ ที่เหมาะสม
“ศูนยกลางทางการเงินสหกรณ (Financial Cooperative
Central Finance Facility : CFF)” ดังนี้
1. ความเปนมา
2. การดํ าเนิ นการของคณะอนุ กรรมการขั บเคลื่ อน
การจัดตั้งธนาคารสหกรณ
3. ปญหาที่สําคัญในระบบสหกรณ

ฝายเลขานุการ คพช.

มติ คพช.

รับ ทราบ โดยคณะกรรมการได มี ความเห็ น เพิ่ มเติ ม
ในการใช อํ า นาจนายทะเบี ย นสหกรณ เพื่ อ กํ า หนด
แนวทางแกไขปญหาดั งกลาวใหเปนมาตรการที่ชัดเจน
ซึ่ งฝ า ยเลขานุ ก ารได รั บ ความเห็ น ของคณะกรรมการ
ดังกลาวไปดําเนินการ

1. เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดตั้งธนาคารสหกรณ
ในรูป แบบ “ศูนยกลางทางการเงินสหกรณ (Financial
Cooperative Finance Facility : CFF)
2. มอบใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคาร
สหกรณ ดํ าเนิ นการปรับปรุ ง Road Map เกี่ ยวกับระยะเวลาการปฏิบั ติงานใหเหมาะสม โดยให เพิ่ มเติ มการเตรียม
ความพรอมของสหกรณ ในชวงระยะเวลา 3 ปแรก คือ
1) การสรางความเขมแข็งใหกับสหกรณ 2) การสราง
ความรูค วามเขาใจกับ สหกรณ เกี่ย วกับ การจัด ตั้ ง CFF
3) ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้ง CFF 4) มีการ
ประเมินความพรอมของสหกรณ
และให อนุ กรรมการฯ ติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานตามแผน
การขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนยกลางทางการเงินสหกรณ
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เรื่อง/สาระสําคัญ
4. สรุป วัต ถุป ระสงค ของแนวคิ ดเกี่ ย วกับ ธนาคาร
สหกรณ และเทียบกับบริบทประเทศไทย
5. รูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารสหกรณ
- ศูนยกลางทางการเงินสหกรณ (CFF)
6. ขอเสนอรูปแบบศูนยกลางทางการเงินสหกรณ
- การจัดตั้ง
- คุณสมบัติของผูมีสิทธิในการขอใบอนุญาต
- เงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
- ขอบเขตธุรกรรม
- การกํากับดูแล
7. Road Map การจัดตั้งศูนยกลางทางการเงิน
ระยะที่ 1 พั ฒ นาสหกรณ ให มี ก ารดํ า เนิ น การ
ในขอบเขตตามพันธกิจ (สรางความเขมแข็ง)
ระยะที่ 2 จัดตั้งศูนยกลางทางการเงินสหกรณ

มติ คพช.

วาระที่ 5.๒ คั ดเลื อกผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ (หนา ๑3-16)
ฝ า ยเลขานุ ก ารได เสนอรายชื่ อ ผู มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการคั ด สรร
ผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพั ฒนาการสหกรณ แห งชาติ
ไดมีมติคัดสรร ดังตอไปนี้
1. นายชาติ ฟาปกาศิต
2. นายชูชาติ อินสวาง
3. นายทรงพล พนาวงศ
4. นายเรวัต เปยมระลึก
5. นายศุภชัย บานพับทอง
และรายชื่อสํารอง 3 ทาน ดังนี้
สํารองลําดับที่ 1. นายสุรศักดิ์ วานิชกิจ
สํารองลําดับที่ 2. นายมานะ สุดสงวน
สํารองลําดับที่ 3. นายชัยยุทธ มาศสุพงศ
เพื่ อให ที่ ป ระชุ ม คพช. พิ จารณาคั ด เลื อกเป นกรรมการ
ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ และมอบให
ฝายเลขานุการดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
เสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณลงนาม
แตงตั้งตอไป

1. คั ด เลื อ กผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ านวน 5 ท าน เพื่ อ เป น
กรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ดังนี้
(1) นายชาติ ฟาปกาสิต
(2) นายชูชาติ อินสวาง
(3) นายทรงพล พนาวงศ
(4) นายเรวัต เปยมระลึก
(5) นายศุภชัย บานพับทอง
และมอบให ฝ ายเลขานุการดําเนินการจั ดทํ าคํ าสั่ งแต งตั้ ง
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ เสนอรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณลงนามแตงตั้งตอไป
2. รายชื่อสํารอง 3 ทาน ได แก ลําดับที่ 1 นายสุรศั กดิ์
วานิ ชกิ จ ลํ าดั บที่ 2 นายมานะ สุ ดสงวน และลํ าดั บที่ 3
นายชั ย ยุ ท ธ มาศสุ พ งศ มอบให ฝ ายเลขานุ การศึ กษา
รายละเอียดวาสามารถขึ้นบัญชีเปนรายชื่อสํารองเพื่อทดแทน
ผูที่ขอถอนตัวหรือตองพนจากตําแหนง วาสามารถกระทําได
หรือไม

ฝายเลขานุการ คพช.
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วาระที่ 5.๓ การพิ จารณาเรื่ องข ออุ ทธรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 จํานวน 7 เรื่อง

มติ คพช.

วาระที่ 5.๓.๑ สหกรณ เครดิตยูเนี่ยนแกดํา จํากัด จังหวัด
มหาสารคาม (กรณีไมรับอุทธรณ) (หนา 17-19)
ขออุทธรณคําสั่ง ที่ มค 20/2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน
2559 ให ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การสหกรณ แ ก ไ ข
ขอบกพรอง

คพช. มีมติไมรับพิจารณาอุทธรณของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แกดํา จํากัด จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจาก หนังสืออุทธรณ
ของสหกรณ ไม ปรากฏประเด็ นโต แย งคํ าสั่ งนายทะเบี ยน
สหกรณ ทั้งนี้ ใหกรมสงเสริมสหกรณในฐานะนายทะเบียน
สหกรณพิจารณาการใชอํานาจนายทะเบียนสหกรณ ซึ่งควร
คํ านึ งถึ งความเดื อดร อนของสมาชิ กสหกรณ ที่ จะได รั บ
ผลกระทบดวย

วาระที่ 5.๓.๒ สหกรณ บ ริการไทนาแก จํ ากัด จังหวัด คพช. มี ม ติไม รับ พิ จ ารณาอุท ธรณ ของสหกรณ บ ริก าร
นครพนม (กรณีไมรับอุทธรณ) (หนา 19-20)
ไทนาแก จํากัด จังหวัดนครพนม เนื่องจาก หนังสืออุทธรณ
ขออุทธรณคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ดังนี้
ของสหกรณไมมีประเด็นโตแยงคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
- คําสั่ง ที่ 56/2559 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ให คณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณ แกไขขอบกพรอง
โดยให ร ะงั บ การรั บ สมาชิ ก สมทบ เงิ น ค า หุ น และ
คาธรรมเนียมแรกเขา
- คําสั่ง ที่ 57/2559 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559
ให คณะกรรมการดํ าเนิ น การสหกรณ แกไขขอบกพรอง
โดยใหคืนเงินแกสมาชิกสมทบ
- คําสั่ง ที่ 58/2559 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ใหประธานกรรมการและเลขานุการสหกรณหยุดปฏิบัติ
หนาที่ชั่วคราว
วาระที่ 5.๓.3 พั น ตํ า รวจเอกสุ ริ น ทร ทั บ พั น บุ บ ผา
อดี ต ประธานกรรมการสหกรณ อ อมทรั พ ย ตํ ารวจภู ธ ร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํากัด (อุทธรณตามมาตรา 20)
(หนา 20-22)
อุทธรณคําสั่ง ที่ (อย) 22/2559 ลงวันที่ 29 เมษายน
2559 เพิกถอนมติที่ประชุมใหญของสหกรณ

คพช. มีมติยกอุทธรณของพันตํารวจเอกสุรินทร ทับพันบุบผา
อดีต ประธานกรรมการสหกรณ อ อมทรัพ ยตํารวจภู ธ ร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื่องจาก คําอุทธรณฟงไมขึ้น คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
ชอบแลว

วาระที่ 5.๓.4 สหกรณการเกษตรบางบาล จํากัด จังหวัด คพช. มีมติยกอุทธรณของสหกรณ การเกษตรบางบาล จํากัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จํ า กั ด (อุ ท ธรณ ต ามมาตรา 22) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจาก คําสั่งนายทะเบี ย น
สหกรณชอบแลว คําอุทธรณฟงไมขึ้น
(หนา 22-23)
อุทธรณคําสั่ง ที่ อย 0010/181 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ
2559 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง
กรณีการสั่งซื้อปุย
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มติ คพช.
วาระที่ 5.๓.5 สหกรณการเกษตรเวียงชัย จํากัด จังหวัด คพช. มี มติยกอุทธรณ ของสหกรณ การเกษตรเวี ยงชัย จํากั ด
เชียงราย จํากัด (อุทธรณตามมาตรา 22) (หนา 24)
จังหวัดเชี ยงราย เนื่ อ งจาก คํ าสั่ งนายทะเบี ย นสหกรณ
อุทธรณ คําสั่ง ที่ 31/2559 ลงวัน ที่ 17 มิถุน ายน ชอบแลว คําอุทธรณฟงไมขึ้น
2559 ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแกไขขอบกพรอง
กรณีการสั่งซื้อปุย
วาระที่ 5.๓.6 นางประคอง ตองประสงค คณะผูจัดตั้ง
สหกรณ บริ ก ารเรื อ ลํ า เลี ย ง จํ า กั ด จั งหวั ด ปทุ ม ธานี
(อุทธรณตามมาตรา 38) (หนา 25-26)
อุ ท ธรณ คํ าสั่ ง ที่ ปท 0010/1443 ลงวั น ที่ 25
พฤษภาคม 2559 ไม รั บ จดทะเบี ย นสหกรณ บ ริ ก าร
เรือลําเลียงปทุมธานี จํากัด

คพช. มี ม ติ ย กอุ ท ธรณ ข องนางประคอง ต อ งประสงค
คณะผูจัดตั้งสหกรณ บริการเรือลําเลียงปทุ มธานี จํากัด
จังหวัดปทุมธานี เนื่องจาก ขออุทธรณของคณะผูจัดตั้งสหกรณฯ
ฟงไม ขึ้น คํ าสั่ งนายทะเบี ย นสหกรณ ช อบแล ว และให
กรมสงเสริมสหกรณชี้แจงทําความเขาใจกับคณะผูจัดตั้ง
สหกรณ โดยหากประสงคที่จะตั้งสหกรณ ตองคํานึงถึง
ผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกตามแนวทางของ
ระบบสหกรณ

วาระที่ 5.๓.7 สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด
กรุงเทพมหานคร (อุทธรณตามมาตรา 38) (หนา 26)
อุทธรณคําสั่ง ที่ กษ 1110/1943 ลงวันที่ 20 มิถุนายน
2559 รับจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ฯ
แตใหตัดขอความในขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ (ฉ)
“เปนบุคคลธรรมดาที่คณะกรรมการดําเนินการเห็ นสมควร
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ที่อยูในที่ประชุม” ออก

คพช. มีมติยกอุทธรณของสหกรณออมทรัพยกระทรวง
ยุติธรรม จํากัด กรุ งเทพมหานคร เนื่ องจาก ข ออุทธรณ
ของสหกรณ ฯ ฟ ง ไม ขึ้ น คํ า สั่ ง นายทะเบี ย นสหกรณ
ชอบแลว

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ประธานกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติไดเสนอ รับทราบ
ประเด็นไว 3 เรื่อง ดังนี้
ประเด็ น ที่ 1 แนวทางการจั ด ตั้ งธนาคารสหกรณ
ในรูปแบบศูนยกลางทางการเงินสหกรณ (CFF) ใหคณะ
อนุกรรมการติดตามความคืบหนาตามแนวทางที่ไดเสนอ
สําหรั บ โครงสราง Road Map ให ป รับ ปรุ งรายละเอี ย ด
ใหชัดเจนขึ้น และแจงสมาชิกสหกรณทั้งหมดไดรับทราบ
ประเด็นที่ 2 การสรางความเขมแข็งใหแกระบบสหกรณ
กระบวนการใดที่สหกรณดําเนินการไมถูกตอง นายทะเบียน
สหกรณพิจารณาแลวจําเปนตองสั่งเลิกสหกรณก็ตองสั่ง
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ประเด็ น ที่ 3 ขอบคุ ณ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ได ให ค วาม
ชวยเหลือตอคณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณแหงชาติ
ซึ่งเปนประโยชนตอคณะกรรมการฯ อยางมาก

มติ คพช.

เลิกประชุมเวลา 16.๓๐ น.
ผูจดรายงานการประชุม
(นายจิรศักดิ์ เงินเส็ง)
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข)
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
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