
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

ครั้งท่ี 15/2565 (พิเศษ) วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 1 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม  

1. นายเสรี    ปรัชญกุล   ประธานกรรมการ 

2. รอยโทสุพจน ใชบางยาง  รองประธานกรรมการดำเนินการ 

3. นายสุชาติ  โชติกธีรกุล  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

4. นายเสกสรร เสริมพงศ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายจีรวัฒน นันทวรเดช  กรรมการดำเนินการ 

6. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

7. นายสมชาย อักษรภักดิ์  กรรมการดำเนินการ 

8. นายวิรัช  วังจันทร   กรรมการดำเนินการ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุมผานสื่ออเิล็กทรอนิกส  

1. นายปยพจน รุธิรโก   กรรมการดำเนินการ 

2. นายวัลลภ  กิตติวิวัฒน  กรรมการดำเนินการ 

3. นายภาคภูมิ ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

4. นายพีระพล ปูรณะโชติ  กรรมการดำเนินการ 

5. นายมิ่งศษิฐ ศภุธาเสฏฐ  กรรมการดำเนินการ 

6. นายรณภา ทองโปรง  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ  

7. นายสเฐียรพงศ ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

กรรมการดำเนินการที่ไมเขารวมประชุม   

- ไมมี    - 
 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายสิทธิพันธ เลาหโรจนกุล  ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นางสาวปณาลี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวอุไร คชรินทร  ผูชวยผูจัดการ สอ.กฟภ. 

4. นางสวรรณ วิจิตรสุข   ผูชวยผูจัดการ สอ.กฟภ. 
 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.  

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

ประธาน          -  ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

เรื่องที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 

  ครั้งที ่14/2565  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบและรับรอง  
 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  

  ครั้งที ่14/2565  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565   

 

ระเบียบวาระที่ 3   รายงานผูสอบบัญชี/ผูตรวจสอบกิจการ 

   - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องสืบเนื่อง 

  - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

เรื่องที่ 5.1 รางประกาศนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด จัดใหมีโครงการประเมินและ

บูรณาการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดใหมีการจัดทำนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ดานสินเชื่อดานการลงทุน ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ วัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณฯ มีระบบบริหาร

ความเสี่ยงหรือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี่ยงที่กำหนดในกฏกระทรวง นั้น 

  ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปและเปนไปตามกฎกระทรวง การดำเนินงาน

และการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ออกตามความในมาตรา 89/2 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 จึงไดพิจารณารางนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการเพ่ือพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางประกาศนโยบายดานการบริหารความเสี่ยง 

 



 

 

เรื่องที่ 5.2 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกัน ประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด พ.ศ.2565 หมวดที่ 4 การ

ดำเนินงาน (เอกสารแนบ 1)  

 “ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืม หรือการคำ้ประกันสำหรับ

ปหนึ่งๆ ไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ  

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม หรือการค้ำ

ประกันสำหรับปใด  ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปกอนไปพลาง 

 ขอ 19. การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน หรือตราสาร

การเงิน หรือโดยวิธีอื ่นใดสำหรับใชเปนทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

เห็นสมควร ทั้งนี้จะตองอยูภายในวงเงินกูยืม หรือการค้ำประกันตามขอ 18” 

 2. ขอมูล 

 2.1 ตามระเบียนนายทะเบียนสหกรณวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ำ

ประกันของสหกรณ พ.ศ.2561 (เอกสารแนบ 2) 

 ขอ 7 หลักเกณฑการพิจารณาวงเงินการกูยืมของสหกรณ 

  7.2 หลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณแตละประเภท 

       7.2.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชำระแลวรวมกับทุนสำรองของสหกรณตามงบทดลอง ณ 

วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ 

     กรณีสหกรณมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินปปจจุบัน ใหพิจารณาจากทุนเรือนหุน

หลังหักผลขาดทุนสะสมแลว กรณีสหกรณใดมีผลขาดทุนสะสมเกินก่ึงของจำนวนทุนเรือนหุนในการกำหนดวงเงิน

การกูยืมจะตองเสนอแผนฟนฟูการดำเนินงานของสหกรณใหที่ประชุมใหญพิจารณาเห็นชอบดวย  และในการ

พิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืม ใหพิจารณาความเปนไปไดในการจัดหาเงินทุนเพื่อดำเนินงานตามแผน

ฟนฟูการดำเนินงานของสหกรณ แตตองไมเกินกวาหลักเกณฑในขอ 7.2.2 หรือเทากับที่สหกรณกอหนี้ภาระ

ผูกพันไวแลว 

       7.2.2 กำหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกูยืมของสหกรณ แยกตามประเภท

ของสหกรณ  ดังนี้ 

     1. ประเภทสหกรณออมทรัพย ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 1.5 เทาของ

ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ 

     2. ประเภทสหกรณรานคา ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 10 เทาของทุน

เรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ 



 

 

     3. ประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณบริการ สหกรณ

เครดิตยูเนี่ยน ถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณไมเกิน 5 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสำรองของสหกรณ 

 2.2 ตามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 (เอกสารแนบ 3) เห็นชอบให สอ.กฟภ. 

กำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายในวงเงิน 15,000.- ลานบาท    

 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่องคำนิยามวงเงินการกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณประกาศ 

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2561(เอกสารแนบ 4) 

 “ขอ 2 วงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบหมายถึง วงเงินที่สหกรณจะสามารถกอหนี้ภาระผูกพันได  

ซึ ่งจำกัดสำหรับรอบปทางบัญชีหนึ ่งๆตามที ่นายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา 47 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542” 

 ทั้งนี้ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2565   ธนาคารพาณิชยจำนวน 6 แหงไดอนุมัติวงเงินกูยืม

ระยะสั้น (PN) จำนวน  12,370.- ลานบาท  โดยนำเงินออกมาใชจริงสูงสุด 10,540.- ลานบาท   

(ณ 31 กรกฎาคม 2565) (เอกสารแนบ 5) 

 2.3 จากงบแสดงฐานะการเงินของ สอ.กฟภ. สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565  สอ.กฟภ. มีทุนเรือน

หุนและทุนสำรองรวม  26,130.368  ลานบาท  (24,208.341+1,922.027)  ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนตามขอ 

7.2.1 และ 7.2.2  ขอยอย 1   สอ.กฟภ. สามารถถือใชวงเงินการกูยืมของสหกรณได  39,195.552 ลานบาท 

(26,130.368  x1.5) (เอกสารแนบ 6) 

 3. ขอพจิารณา 

คณะอนุกรรมการการลงทุนในการประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาแลว

เห็นควรขออนุมัติวงเงินกูยืม หรือค้ำประกันประจำปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในการประชุมใหญ

สามัญประจำป พ.ศ.2565 เทากับวงเงินกู ย ืมหรือค้ำประกันประจำป 2565 ที ่วงเงิน 15,000.- ลานบาท          

เพื่อสำรองการทำธุรกรรมของสมาชิกในการกูยืมสำรองในกรณีหากเกิดวิกฤตทางการเงินและเพื่อเปนโอกาสใน

การลงทุนในป 2566   
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2566 วงเงิน 15,000 ลานบาท และนำเสนอที่

ประชุมใหญสามัญประจำป 2565 พิจารณาตอไป 

 

 

 

 

  



 

 

เรื่องที่ 5.3 พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2565 และการเลือกต้ัง 

  คณะกรรมการดำเนินการประจำป 2566 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

     ตามบ ันท ึกฝ ายจ ัดการที่  สอ.กฟภ.  4293/2565 ลงว ันที่  23 พฤศจ ิกายน 2565 เสนอให

คณะอนุกรรมการอำนวยการ พิจารณากำหนดรูปแบบการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2565 และเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ ประจำป 2566 เพื่อเปนขอสรุปใหคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งดำเนินการตอไป 

(เอกสารแนบ 1) 
 
 2. ขอมูล 

     2.1 ตามหนังสือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ที่ กษ 1110/2883 ลงวันที่ 8 

กันยายน 2565 เรื ่อง ตอบขอหารือการจัดประชุมใหญและเลือกตั้งกรรมการตำเนินการ สำนักงานสงเสริม 

สหกรณฯ ชี ้แจงวา พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 43(8) และ (9) บัญญัติใหสหกรณกำหนด           

ขอกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญและการเลือกตั้งของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไวในขอบังคับสหกรณ 

ดังนั้น การประชุมใหญและการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจึงตองดำเนินการตามที่ขอบังคับกำหนดไว (เอกสาร

แนบ 2) 

     2.2 ตามขอบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 ซึ่งนายทะเบียนรับจดทะเบียน เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2565 ได

กำหนด เกี่ยวกับเรื่องการประชุมใหญไวในหมวดที่ 6 (ขอ 62 - 66) ตาม พรบ.สหกรณฯ มาตรา 43(8) และได

กำหนดเก่ียวกับเรื่องการเลือกตั้งของคณะกรรมการดำเนินการ ไวในหมวดที่ 7 (ขอ 68 - 72) ตาม พรบ.สหกรณฯ 

มาตรา 43(9) ดังนั้น ขอบังคับฯ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2565 จึงเปนไปตามคำตอบหารือของสำนักงานสงเสริมสหกรณ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

     2.3 ในประเด็นที่สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แจงวา การประชุมใหญและการ

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ตองดำเนินการตามที่ขอบังคบักำหนดไว จึงสามารถดำเนินการได ดังนี้ 

  2.3.1 การประชุมใหญ ตองดำเนินการตามขอบังคับสหกรณ ขอ 62 - 66 โดยขอบังคับสหกรณ

ขอ 62 กำหนดวา "การประชุมใหญสามัญใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกประขุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายใน

หนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการประชุมใหญ" 

  2.3.2 การเลือกตั้งกรรมการ ตองดำเนินการตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 68 - 72 

     2.4 ปจจุบัน สอ.กฟภ. ไดจัดทำระเบียบ สอ.กฟภ. วาดวย การประชุมใหญ พ.ศ. 2565  (เอกสาร    

แนบ 3) และไดจัดสงใหสำนักงานกรมสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2 รับทราบแลวเมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2565 โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวกับการกำหนดรูปแบบการประชุม สรุปไดดังนี้ 

  2.4.1 สหกรณสามารถดำเนินการจัดประชุมได 2 รูปแบบ คือ 

          1) การประชุมใหญในหองประชุม เปนการประชุมใหญโดยใหผูเขารวมประชุม 

    เขาประชุมที่แหงเดียว ภายในหองประชุมเดียวกัน 



 

 

          2) การประขุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนการประชุมใหญที่สหกรณกำหนดใหตองมี 

    การประชุมที่กระทำผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูรวมประชุมมิไดอยูในสถานที่เดยีวกัน 

    มีการสื่อสารเชื่อมโยงกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น 

    และลงมตไิดเสมือนอยูในหองประชุมเดียวกัน 

  2.4.2 การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะกระทำไดโดยมติคณะกรรมการ 

  2.4.3 สถานที่จัดประชุมใหญผานสื่ออิเล็กทรอกนิส สถานที่ประชุมหลัก และสถานที่ประชุม    

แตละแหงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกำหนด รวมทั้งกำหนดใหชัดเจนวาผูเขาประชุมคนใดตองเขาประชุม     

ณ สถานที่ใด 
 
 3. ขอพจิารณา 

     คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั ้งที ่ 10/2565 เมื ่อว ันที ่ 24 พฤศจิกายน 2565 

พิจารณาแลวเห็นวา การจัดประชุมใหญในรูปแบบจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยกำหนดสถานที่จัดประชุม 

แบงเปน 13 แหง ประกอบดวยหองประชุมหลักที่สำนักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค 1 แหง และหองประชุมที่

การไฟฟาเขต 12 แหง เชนเดียวกับเมื่อปกอน มีความเหมาะสมกับสักษณะ ของ สอ.กฟภ. ที่มีสมาชิกอยูทั่ว

ประเทศ เพราะนอกจากสมาชิกจะสามารถมาเขารวมประชุมใหญไดสะดวกและมีจำนวนมากขึ้นแลว ยังชวยลด

การแออัดการจราจรโดยรอบของ กฟภ. สำนักงานใหญและพื้นที่ใกลเคียง ในกรณีจัดที่สำนักงานใหญเพียงแหง

เดียวไดอีกดวย เห็นสมควรจัดประชุมใหญ ประจำป 2565 โดยวิธีประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบวา

ดวยการจัดประชุมใหญ พ.ศ. 2565 จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบดังนี้ 

 1. ใหจัดประชุมใหญในรูปแบบจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยกำหนดสถานท่ีประชุมแบงเปน 

     13 แหง ประกอบดวยหองประชุมหลักที่สำนักงานใหญการไฟฟาสวนภูมภิาค 1 แหง และหองประชุม 

     ที่การไฟฟาเขต 12 แหง เชนเดียวกับปกอน 

 2. แบงหนวยเลือกตั้งออกเปน 13 แหง ประกอบดวยหนวยเลือกตั้งที่สำนักงานใหญการไฟฟาสวน 

              ภูมภิาค 1 แหง และหนวยเลือกตั้งหองประชุมท่ีการไฟฟเขต 12 แหง 

 3. ใหฝายจัดการกำหนดใหชัดเจนวาผูเขาประชุมคนใดตองเขาประชุม ณ สถานที่ใด 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา พรอมนี ้ไดแนบขอพิจารณาหนังสือนายทะเบียนที ่ กษ 0216/28227       

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2544 ตอบขอหารือเกี่ยวกับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณของ สอ.ครูกรมสามัญ

ศึกษา (เอกสารแนบ 4) มาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลว 
  
ความเห็นของคณะกรรมการ :  ใหฝายจัดการสรุปวาการจัดประชุมใหญและเลือกตั้งขัดกับกฎหมายใหญหรือไม

อยางไร ชี้แจงใหชัดเจน   

 

 

 



 

 

ฝายจัดการ :   เรื่องการจัดประชุมใหญสามัญในสวนของกฎหมายที่เก่ียวของตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 

2542 มาตรา 43(9) และมาตรา 43(8) ไดบัญญัติใหสหกรณกำหนดขอกำหนดเกี ่ยวกับการประชุมใหญและ     

การเลือกตั้งไวในขอบังคับของสหกรณ ซึ่งขอบังคับของ สอ.กฟภ. ขอ 62 กำหนดไววา การประชุมใหญสามัญ    

ใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชี

ของสหกรณ โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการประชุมใหญ ซึ่งการดำเนินการตามระเบียบวาดวยการประชุม

ใหญถือวาเปนไปตามขอบังคับ พ.ศ. 2565 ที่กำหนด และนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนเมื่อวันที่           

4 ตุลาคม 2565 

  สรุปตามที่ฝายจัดการไดนำเสนอคณะอนุกรรมการอำนวยการ พิจารณารูปแบบการจัดประชุม

ใหญประจำป 2565 ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการอำนวยการไดพิจารณาใหจัดประชุมใหญและแบงหนวย

เลือกตั้งออกเปน 13 แหง ฝายจัดการไดใหความเห็นวาการดำเนินการดังกลาวสามารถกระทำไดโดยไมขัดตอ

กฏหมาย ขอบังคับหรือระเบียบของ สอ.กฟภ. แตอยางใด 

 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นชอบ  ดังนี้ 

1. ใหจัดประชุมใหญในรูปแบบจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยกำหนดสถานที่ประชุมแบงเปน 13 แหง 

ประกอบดวยหองประชุมหลักที่สำนักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค 1 แหง และหองประชุมท่ีการไฟฟา

เขต 12 แหง สำหรับ กฟต.3 หากมีปญหาเรื่องความมั ่นคง ให ผชก. (ต.3) พิจารณาสถานที่จัดการ

ประชุมใหญภายในสังกัด กฟต. 3 ไดตามความเหมาะสม 

2. ใหจัดสถานที่เลือกตั้งแบงเปน 13 แหง ประกอบดวยหนวยเลือกตั้งท่ีสำนักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค      

1 แหง และหนวยเลือกตั ้งที ่การไฟฟาเขต 12 แหง  สำหรับ กฟต.3 หากมีปญหาเรื ่องความมั ่นคง                      

ให ผชก. (ต.3) พิจารณาสถานที่จัดการเลือกตั้งภายในสังกัด กฟต. 3 ไดตามความเหมาะสม 

3. ใหฝายจัดการ ดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 พิมพรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้ง ณ วันที่  31 ธันวาคม 2565  โดยสมาชิกสามารถแจงเปลี่ยน

สถานที่การเขารวมประชุมและใชสิทธิเลือกตั้ง ภายใน 31 มกราคม 2566 หากพนกำหนดใหเปน

อำนาจของประธานกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง  

3.2 สวนสมาชิกที่ไดสมัครและเปนสมาชิกในเดือนมกราคม 2566 ใหถือวามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได 

โดยใหฝายจัดการจัดทำทะเบียนรายชื่อเพ่ิมเติม  

 

 

 

 

 



 

 

เรื่องที่ 5.4 ขออนุมัติจัดจางบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานหลัก (MA) ระบบงานสหกรณป 2566 

เลขานุการ  

 1. เรื่องเดิม 

 ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่ 26 ในการประชุมครั ้งที ่ 14/2565 เมื ่อวันที ่ 30 

พฤศจิกายน 2565  เรื ่องที ่ 5.20 อนุมัติในหลักการจางบริษัท ไฮโซแคร ชิสเตมส จำกัด บำรุงรักษา (MA) 

ระบบงานสหกรณป 2566 ประกอบดวย ระบบงาน Web Application, ระบบ Web Mobile Application, 

Web Online และใบเสร็จรับเงิน Online, ระบบ SMS, ระบบสำรองขอมูล (Backup), และระบบ ATM Online 

รวม 5 ระบบ โดยวิธีพิเศษในวงเงิน 430,525 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 

 2. ขอมูล 

 2.1 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ไดพิจารณา

รายละเอียดตาง ๆ ตามที่บริษัทฯ เสนอแลว มีรายละเอียดครบถวนถูกตองตามที่ สอ.กฟภ. กำหนด จึงไดทำการ

ตอรองราคาไปยังบริษัทอีกครั้ง ซึ่งบริษัทฯ ยินดีลดราคารวมจากเดิม 430,525 บาท ลงเหลือ 418.025 บาท 

(ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ระบบงาน ราคาที่เสนอ ลดราคา ราคาคงเหลือ 

ระบบงาน Web Application 250,000.00 5% 237,500.00 

ระบบ Web Mobile Application, 

Web Online และใบเสร็จรับเงิน Online 

29,960 00 - 29960.00 

ระบบสำรองขอมูล (Backup) 71,599.00 - 71,599.00 

ระบบ SMS 28,248.00 - 28,248.00 

ระบบ ATM Online 50,718.00 - 50,718.00 

 รวม 390,677.57 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 27,347.43 

 รวมทั้งสิ้น 418,025.00 

 

 2.2 ตามระเบียบ วาดวยการจัดซื้อและจัดจางของสหกรณ พ.ศ. 2560 ขอ 21(2) คณะกรรมการจัดซื้อ

จัดจางมอีำนาจจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษเกินกวา 100,000 บาท แตไมเกิน 300,000 บาท  และตามขอ 29(4) ข. 

วงเงินจัดซื้อจัดจางเกินกวา 300,000 บาท ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางเปนผูพิจารณานำเสนอคณะกรรมการ

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แลวนำเสนอประธานกรรมการเพ่ือลงนามจัดซื้อหรือจัดจางตอไป 

 

 

 



 
 

 3. ขอพจิารณา 

 เพื่อใหการบำรุงรักษา (MA) ระบบงานสหกรณเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจาง จึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการจัดจาง บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จำกัด บำรุงรักษา

โปรแกรมระบบงานหลัก (MA) รวม 5 ระบบ ตออีกเปนระยะเวลา 1 ป (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2566) เปนเงิน 390,677.57 บาท ภาษีมูลคาเพิ ่ม 7% เปนเงิน 27,347.43 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

418,025.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันยี ่สิบหาบาทถวน) รายละเอียดตามใบเสบอราคา (ลดราคา) เลขที่ 

gtt651110 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ดามแนบ ต่ำกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร จำนวน 12,500.00 บาท 

(430,525 – 418,025) คดิเปน 2.90 % 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติจางบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานหลัก (MA) รวม 5 ระบบ ตออีก 1 ป (วันท่ี 1 มกราคม 

2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566) เปนจำนวนเงินรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 418,025.00 บาท 

 

เรื่องที่ 5.5 ขออนุมัติแตงตั้งคณะทำงานคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันเจาหนาที่สหกรณ 

เลขานุการ 

 1. เรื่องเดิม 

    ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ครั ้งที ่ 14/2565 ลงวันที ่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื ่องที ่ 5.3 

คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบเพ่ิมอัตรากำลังเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา และใหดำเนินการ

จางตามระเบียบสอ.กฟภ. วาดวย เจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 ตอไป ประกอบดวย 

    1.1  ฝายการลงทุน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรการเงิน 

         เศรษฐศาสตรการคลัง  เศรษฐศาสตรและการลงทุน 

    1.2  ฝายบัญชี 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี 

    1.3  ฝายบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ  การจัดการ 

         เศรษฐศาสตรสหกรณ 
 

 2. ขอมูลและขอพิจารณา 

    เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการแกสมาชิก และเปนไปตามระเบียบ สอ.กฟภ.      

วาดวย เจาหนาที่แหงสหกรณ พ.ศ. 2557 ขอ 9, 10 และขอ 11 ฝายจัดการจึงเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาแตงตั้งคณะทำงานคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันเจาหนาที่สหกรณ ดังนี้ 

2.1 คณะทำงานคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันเจาหนาที่สหกรณตำแหนงเจาหนาที่บัญขี    

     และเจาหนาที่เงินลงทุน จำนวน 2 อัตรา ประกอบดวย 

 

 



 

      -  นายวัลลภ    กิตติวิวัฒน  ประธานคณะทำงาน 

      -  นายสุชาติ    โชติกธีรกุล  คณะทำงาน 

      -  นายสิทธิพันธ   เลาหโรจนกุล  คณะทำงาน 
 

 2.2 คณะทำงานคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกหรือสอบแขงขันเจาหนาที่สหกรณตำแหนงเจาหนาที่ 

          ฝายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ประกอบดวย 

      - นายปยพจน   รุธิรโก   ประธานคณะทำงาน 

     - นายสุชาติ   โซติกธีรกุล  คณะทำงาน 

      - นายสิทธิพันธ   เลาหโรจนกุล  คณะทำงาน 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม อนุมตัติามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  เพื่อทราบ 

เรื่องที่ 6.1 รายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. 

เลขานุการ ตามที่ สอ.กฟภ.ไดจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บล/บลจ.) จำนวน 5 แหง  เพื่อ

บริหารจัดการกองทนุสวนบุคคลของ สอ.กฟภ. นั้น  ทั้งนี้ บล/บลจ. ไดแจงผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2565 ดังนี้  

ลําดับ บลจ.
โอนเงินให 

บลจ. จัดการ

มูลค าสินทรัพย

 ณ 30 ก.ย.65 

(ล านบาท)

มูลค าสินทรัพย 

ณ 31 ต.ค .65 

(ล านบาท)

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ใน

สินทรัพยสุทธิจากการ

ดําเนินงานระหวางงวด 

(ล านบาท)

1 UOB(EQ) Tier 03 ก.พ. 63 489.523 505.616 16.093

2 ONE(PV0580) Tier 13 ก.พ. 63 485.802 504.159 18.357

3 UOB(EQ2) Trigger 06 ม.ค. 64 496.030 512.110 16.080

4 ONE(PV0592) Trigger 06 ม.ค. 64 485.570 504.650 19.080

5 UOB(EQ3) Tier 01 มิ.ย. 65 514.773 503.901 -10.872

6 DAOL(PV0253)Tier 01 ก.ค. 65 500.980 517.841 16.861

7 MFC(PEACOO)Trigger 01 ก.ค. 65 493.484 510.165 16.681

8
SCBAM(PFPEACO)

Trigger
01 ก.ค. 65 498.422 506.166 7.744

3,964.584 4,064.608 100.024รวมท้ัง 8 กอง
 

 



 
1

UOB

(EQ)

2

ONE

(PV0580)

3

UOB

(EQ2)

4

ONE

(PV0592)

5

UOB

(EQ3)

6

DAOL

(PV0253)

7

MFC

(PEACOO)

8

SCBAM

(PFPEACO)

 Tier  Tier  Trigger Trigger  Tier Tier Trigger Trigger

ป  2564

6 คร้ัง 60.000 40.000 30.000 30.000 160.000

ป  2565

1 03 ก.พ. 65 25.000 25.000

2 14 ก.พ. 65 20.000 20.000

3 17 มิ.ย. 65 20.000 20.000

4 18 ส.ค. 65 21.000 21.000

5 25 ส.ค. 65 10.000 10.000

6 26 ส.ค. 65 15.000 15.000

7 29 ส.ค. 65 20.000 20.000

8 31 ส.ค. 65 20.000 20.000 40.000

9 27 ต.ค. 65 19.000 19.000

10 31 ต.ค. 65 6.000 6.000

รวมป  65 40.000 45.000 30.000 20.000 19.000 0.000 21.000 21.000 196.00

รวมท้ังหมด 100.000 85.000 60.000 50.000 19.000 0.000 21.000 21.000 356.000

ลําดับ ว.ด.ป.
รวมท้ังสิ้น

(ลานบาท)

 
  

ในเดือนตุลาคม 2565  สอ.กฟภ. นำผลประโยชนออกจากกองทุนสวนบุคคลกองที่ 5 (UOB EQ3) 

จำนวน 19 ลานบาท และกองที ่ 8 (SCBAM PFPEACO) จำนวน 6 ลานบาท  รวมนำผลประโยชนออกจาก

กองทุนสวนบุคคลจำนวนทั้งสิ้น 25 ลานบาท 

 

ทั้งนี้ บลจ. ไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจดังนี้ 

 ความกังวลตอสถานการณโควิด-19 ลดนอยลง  และหลายประเทศทั่วโลกดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กลับสูสภาวะปกติ ยกเวนประเทศจีนที่ยังคงยึดมั ่นในมาตรการโควิดเปนศูนยอยางเขมงวด การตอสูระหวาง

รัสเซียกับยูเครนยังคงยืดเยื้อ และไมมีพัฒนาการเชิงบวก รัสเซียใชกำลังทางทหารเพิ่มขึ้นในยูเครนและใชกำลัง

ทหารควบคุมชายแดนยูเครน กองทุนการเงนิโลก (IMF) คงประมาณการเศรษฐกิจโลกป 2565 ที่ +3.2% แตปรับ

ลดประมาณการป 2566 ลงเปน +2.7% เนื่องจากอัตราเงินเฟอทรงตัวในระดับสูง วิกฤตคาครองชีพ การเรงข้ึน

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายแหงทั่วโลก ความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตรและผลกระทบจากภาวะโลกรอน  

โดยคาดวามีประเทศ 1 ใน 3 จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจหดตัวในปนี้หรือปหนาโดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยุโรป  

ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแตป 2552 (ไมรวมวิกฤตโควิด-19) 

 

 



 

 ประเทศสหรัฐ : เศรษฐกิจกลับมาขยายตัวเปนบวกในไตรมาส 3/2565 ตลาดแรงงานแข็งแกรง อัตราเงิน

เฟอทรงตัวสูง  กลุมยูโร : เศรษฐกิจไตรมาส 3/2565 ชะลอตัวลง  อัตราเงินเฟอสูงตอเนื่อง ธนาคารกลางยุโรปขึ้น

ดอกเบี้ยตอเนื่องอีก 0.75%  ประเทศญี่ปุน : เศรษฐกิจฟนตัวตอเนื่อง อัตราเงินเฟอสูงขึ้นตามราคาพลังงานและ

คาเงินเยนออน  ประเทศจีน : เศรษฐกิจไตรมาส 3/2565 ขยายตัวดีขึ้นแตแนวโนมยังมีความไมแนนอนจาก

นโยบายโควิดเปนศูนย 

 ประเทศไทย : เศรษฐกิจฟนตัวจากอุปสงคตางประเทศ  นำโดยนักทองเที่ยวตางชาติ  ในขณะที่เงินเฟอ

ชะลอลงตามราคาน้ำมัน  ปจจัยในประเทศ : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน  ธนาคารแหงประเทศไทย  คาดวาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เปน 1.25%  แนวโนมตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศ เดือนพฤศจิกายน 2565  ตราสารหนี้ภาครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยจะผัน

ผวนตามปจจัยดังนี้ 1.ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักตางๆ เชน Fed, ECB, BOJ      

เปนตน  2.การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจตางๆอาทิเชน เงินเฟอ การจางงาน GDP เปนตน  3. แนวโนมคาเงินบาท

ที่ออนคาเปนอีกปจจัยลบสนับสนุนใหตางชาติขายสินทรัพยสกุลเงินบาทในชวงสั้นตอไป  โดย Fund Flow ยัง

เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหตลาดพันธบัตรเคลื่อนไหวผันผวนใหน้ำหนักการลงทุน “ต่ำกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย” หุน

กูธนาคารพาณิชยและบริษัทเอกชน : คาดอัตราผลตอบแทนหุนกู รายเดือนจะกลับมาเปนบวก  โดยคาดวา 

Credit Spread ทรงตัวถึงปรับลดลงตามความตองการลงทุนในหุนกู(Demand) ไมเกิน 5 ปที่มีอยูอยางตอเนื่อง

เพื่อทดแทนความผันผวนตลาดพันธบัตร  โดยการลงทุนในหุนกูภาคเอกชนยังเปนสัดสวนการลงทุนหลักของนัก

ลงทนุ  เนื่องจากใหผลตอบแทนที่ดีกวาพันธบัตร  

 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งท่ี 17/2565  เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  ฝายจัดการ

ไดรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. ทั้ง 8 กอง ตามรายละเอียดแนบ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทจัดการกองทุนขอ งสอ.กฟภ.  

ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2565 

 

เรื่องที่ 6.2 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด รายงานการขายหุนสามัญ บริษทั ปตท. น้ำมัน

และการคาปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ตามหนังสือที่ สอ.กฟภ.4473/2565 ลว.27 ต.ค.2565 

เลขานุการ ตามหนังสือที่ สอ.กฟภ.4473/2565 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรียน ผูจัดการกองทุนสวนบุคคล 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด เรื่อง 

แจงใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จำกัด  ขายหุนสามัญ OR ในสวนท่ีลงทุนระหวางวันที่ 7 กันยายน 

2565 – 3 ตุลาคม 2565  ภายใน 15 วันนับจากวันที่ไดรับแจง  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 

13/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565  นั้น 

 

 



 

  บลจ.วรรณ ไดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565  เรียนผูจัดการสหกรณ        

ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด  แจงวาขณะนี้ บลจ.วรรณ ไดดำเนินการขายหุนสามัญ OR 

ทั้งหมดดังกลาวเรียบรอยแลว 
 

มูลค าซ้ือ (รวมค านายหน า) มูลค าขาย (รวมค านายหน า) สูง(ตํ่า) กวามูลค า

PV0580 28,659,789.00 26,081,770.78 -2,578,018.22

PV0592 16,730,977.47 15,286,689.93 -1,444,287.54

รวม 45,390,766.47 41,368,460.71 -4,022,305.76
 

 

  ทั้งนี้ในกรณีความเสียหายและคาใชจายใด ๆ ทาง บลจ.วรรณ จะดำเนินการดังกลาวโดยพลัน

(เอกสารแนบ) 

  ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  

คณะอนุกรรมการการลงทุนเห็นควรใหฝายจัดการติดตามในสวนการจายคาเสียหายแก สอ.กฟภ. และรายงานให

ทราบตอไป 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนวรรณ จำกัด รายงานการขายหุนสามัญ บริษัท ปตท. 

น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ตามหนังสือที่ สอ.กฟภ.4473/2565 ลว.27 ต.ค.

2565 

 

เรื่องที่ 6.3 รายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เลขานุการ ตามคำสั่งที่ สอ.กฟภ. 05/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้งอนุกรรมการบริหารความ

เสี่ยงที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีอำนาจหนาที่และ

ความรับผิดชอบ ตามขอ 6. "รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุมใหญทราบ โดย

แสดงรายละเอียดในรายงานประจำป" และเปนไปตามขอ 80 (6) แหงขอบังคับสหกรณฯ 

พ.ศ. 2565 นั้น 

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ เดือนตุลาคม 2565 ตอที่

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทราบในเบื้องตน กอนนำเสนอตอที่ประชุมใหญทราบตอไป (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ) 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 



 

เรื่องที่ 6.4 ผลการศึกษาระบบ Call Center หรือรูปแบบอื่น 

เลขานุการ  

1. เรื่องเดิม 

ตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

ยุทธศาสตร :  ดานการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค     :  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหเกิดความเชื่อมั่นในระบบการทำงานและการ   

       บริการของสหกรณฯ ตอสมาชิกและบุคคลทั่วไป 

กลยุทธ      :  พัฒนาระบบการใหบริการและสวัสดิการ 

แผนงาน/โครงการ   :  ศึกษาการใหบริการในรูปแบบ Call Center หรือรูปแบบอ่ืนท่ีเหมาะสม 

ตัวชี้วัด      :  1. มีการศกึษา/ดูงาน การใหบริการในรูปแบบ Call Center หรือรูปแบบอ่ืน 

2. มีรายงานผลการศึกษาที่แสดงถึงความเปนไปไดในการใหบริการ รูปแบบ Call Center     

   หรอืรูปแบบอ่ืน 

เปาหมาย     :  สหกรณฯ ทราบถึงรูปแบบแนวทางในการใหบริการ Call Center หรือรูปแบบอื่นเพ่ือชวย    

       ในการพิจารณาตัดสินใจ 

2. ขอมูล 

    คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ และฝายจัดการไดเขาศึกษาดูงานระบบ Call Center ฝายบริหาร

คุณภาพบริการ ศูนยโทรคมนาคมนนทบุรี เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2565 แลวนั้น ฝายจัดการสรุปรายละเอียด ดังนี้ 

ระบบการใหบริการ Call Center ของ NT (TOT) 

    ระบบที่ใช คือ AVAYA เปนระบบกลางท่ีเก็บขอมูลทุกอยางทุกทางที่ลูกคาติดตอเขามา ไมวาจะติดตอ

เขามาแบบ Voice หรือ Non Voice ทุกขอมูลทั้งหมดจะเขาไปในระบบกลาง เพื่อเก็บบันทึกขอมูล เพื่อนำมา

สำรวจ วิเศราะหขอมูล เพ่ือออกรายงาน 
 
ระบบการใหบริการ Call Center แบงเปน 

 1. Voice  แบงเปน 

    (1) การติตตอระบบอัตโนมัติ ที่เปน ระบบ IVR = กดปุมเลือกตามหัวขอที่ตองการฟง ASR = คำสั่ง

เสียงเพื ่อไปหัวขอที่ตองการฟง เมื่อกดเลือกหัวขอหรือพูดหัวขอที่ตองการแลว จะมีเสียงอัตโนมัติ เพื่อแจง

รายละเอียดขอมูลที่ลูกคาตองการทราบในเรื่องนั้น ๆ แตเปนการใหขอมูลเบื้องตน เชน แพ็กเกจ ปจจุบันคืออะไร 

มีแพ็กเกจอะไรบาง เปนตน 

    (2) การติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่ Call Center 

        การติดตอโดยตรงกับเจาหนาที่ Call Center เจาหนาที่ทุกคนจะตองสามารถตอบคำถามขอมูล

พ้ืนฐานไดทั้งหมด แตถาเปนเรื่องเฉพาะ จะมีการสงตอสายใหกับเจาหนาที่ในระดับที่สูงกวา หรือเจาหนาที่เฉพาะ

ในเรื่องนั้น ๆ แตถาเปนไปไดเจาหนาที่ Call Center ตองตอบคำถามใหลูกคาไดภายในสายเดียว 

 



 

    (3) หลังจากตอบขอมูลลูกคาครบถวนแลว จะมีการประเมินการใหบริการของเจาหนาที่ Call Center 

ทุกครั้ง เพ่ือเก็บขอมูลไปใชในการประเมินการทำงานของเจาหนาที่ Call Center 

 2. Non Voice เชน IG , FB , web , Twitter , Email 

    จะมีขอความตอบกลับอัตโนมัติในเบื้องตนกอน และจะมีหัวขอใหเลือกสำหรับสอบถามลูกคาสามารถ

พิมพขอความเพื่อสอบถามได และจะมีเจาหนาที่ตอบกลับ 

    โดยทุกชองทางที่มีการติดตอเขามา จะมีการเก็บขอมูลเขาไปในระบบกลาง เพื่อนำไปทำเปนประวัติ 

และเพื่อนำเอาขอมูลมาสำรวจ เพื่อวิเคราะหขอมูล วาลูกคาติดตอเขามาชวง วัน เวลา ไหนมากที่สุด และติดตอ

เรื่องอะไรมากที่สุด จะไดจัดเจาหนาที่เพื่อดูแลลูกคาไดสอดคลองกับปริมาณที่ลูกคาติดตอเขามาเพื่อรับบริการ 
 
เจาหนาที่ Call Center ประกอบไปดวย 

 1. พนักงาน 50% 

 2. ลูกจาง 25% 

 3. Outsource 25% (สามารถกำหนดความสามารถเบื ้องตนของบ ุคคลที ่จะมาเปนเจ าหน าที่             

Call Center ได คาจางประมาณ 30,000 บาท/คน/เดือน) 

 เจาหนาที่ทุกคนจะตองผานการอบรมอยางนอย 1 เดือน กอนจะเริ่มงาน เพื่อที่จะไดสามารถปฏิบัติงาน

ไดตามเกณฑ และจะมีการอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื ่อพัฒนาความรูทุกป และมีการจัดโครงการสราง

แรงจูงใจ โดยการมอบเกียรติบัตรหรือของขวัญใหกับเจาหนาที่ที ่ปฏิบัติงานงานดี ที่ไดคำชมและคะแนนการ

ประเมินสูงสุดในแตละเดือน 

เปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย 

รายละเอียด ขอดี ขอเสีย 

ระบบ  

Call Center 

- ลดปญหาการติดตอเขามาแลวไมม ีคน

รับสาย 

- สามารถใหขอมูลเบื้องตนของสหกรณได 

- สามารถเก็บขอมูลเพื่อนำไปวิเคราะหการ

ทำงานของเจาหนาที่ได 

- ก ร ณ ี จ  า ง  Outsource ส า ม า รถ ระ บุ

ความสามารถของบุคคลที่ตองการได 

 

 

 

– เนื ่องจากขอมูลของสหกรณเป นขอมูลเช ิงลึก

อาจจะตอบคำถามไดไมครบถวนภายในสายเดียวที่

สมาช ิกต ิดตอเข ามา เพราะสมาช ิก สอ.กฟภ. 

สวนมากที่ติดตอเขามา ตองการทราบ ขอมูลสวนตัว

ที่เฉพาะ เชน ขอมูลเงินกูวาถึงขั้นตอนไหน เอกสาร

ไมครบถวนขาดอะไร เจาหนาที ่ท ี ่สามารถตอบ

คำถามไดครบถวนจะเปนเจาหนาที่ที ่ดำเนินการทำ

เรื่อง เปนตน 

- มีคาใชจ ายในการติดตั ้งระบบคอนขางสูงและ

คาจางบ ุคลากรเพิ ่ม สำหรับการสรางทีม Call 

Center โดยเฉพาะ 

- ไม เหมาะสมกับหนวยงานที ่ม ีล ูกคาหลักหมื่น 

เหมาะสมกับหนวยงานที่มีลูกคาหลักลานรายขึ้นไป 

 



 

 3. ขอพจิารณา 

 พิจารณาจากขอมูลขางตนระบบการใหบริการ Call Center เหมาะสมกับหนวยงานขนาดใหญที่มีลูกคา

หลักลานคนขึ้นไป เชน ระบบ Call Center PEA. 1129 จางบริษัท NT โดยมีสัญญาจาง 5 ป คาใชจายรวมเปน

เงิน 312 ลานบาท จางพนักงาน 135 คน stand by 24 ชั่วโมง มีคูสาย 90 คูสาย ซึ่งไมเหมาะกับสหกรณฯ ที่มี

จำนวนสมาชิกเพียง 35,000 กวาคน โดยทาง NT แนะนำกรณีหนวยงานขนาดของสหกรณอาจใชเจาหนาที่ 

(Operator) หรือระบบ IP Phone (ไอพีโฟน) ซึ ่งปจจุบัน IP Phone เปนที ่น ิยมใชกันในรูปแบบโทรศัพท

สำนักงาน เพราะชวยพัฒนาประสิทธิภาพใหองคกร อีกทั้งยังชวยลดคาใชจาย 

 การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 พิจารณาแลวเห็นวา

ระบบดังกลาวไมเหมาะสมกับหนวยงานของสหกรณ และขอมูลของสหกรณเปนขอมูลเชิงลึก อาจจะตอบคำถาม

ไดไมครบถวนภายในสายเดียวที่สมาชิกติดตอเขามา ประกอบกับปจจุบันสหกรณอยูระหวางติดตั้งระบบโทรศัพท 

รูปแบบ IP Phone ซึ่งมีคุณสมบัติ ฟงเสียงขณะสนทนาไดทันทีแบบ Real - Time สามารถกำหนดสิทธิในการใช

งาน และแบงระดับการใชงาน มีระบบบันทึกเสียงโทรศัพทแบบอัตโนมัติ บันทึกวัน เวลา ระยะเวลา เบอรโทรเขา 

จัดเก็บประวัติการโทร โดยแบงแยกตามประเภทรายการโทร เบอรโทรออก เบอรโทรเขา และเบอรที่ไมไดรับสาย

ได สามารถแสดงขอมูลการโทรในรูปแบบกราฟได และ Export ไฟสเปน Excel หรือ CSV ของผูใชงานได 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบผลการศกึษาระบบ Call Cente ไมเหมาะสมกับ สอ.กฟภ. 

 

เรื่องที่ 6.5 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 

เลขานุการ ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด ไดดำเนินการจัดทำแผนปฏบัติ

งานประจำป 2565 เพื ่อใชเปนกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณฯ ใหมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได อีกทั้งเพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงได

กำหนดยุทธศาสตรในการบริหารจัดการสหกรณไว 5 ดาน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณที่ไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เปนจำนวนเงิน 11,100,000 บาท 

และคำสั่งท่ี สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการโดยมีอำนาจ

หนาที ่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการประจำป นำเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ (ตามขอ 8) นั้น 

  ดังนั้นเพื่อใหแผนปฏิบัติการประจำป 2565 บรรลุตามเปาหมายที่กำหนดและเปนไปตามคำสั่งที่

สอ.กฟภ. 14/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  และตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10/2565 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2565  ใหนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 (เดือนมกราคม 

– ตุลาคม) เห็นชอบนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ ดังนี้ 

 



 

 

1. ดำเนินการเรียบรอยแลว 19   โครงการ 

2. ดำเนินการแลวบางสวน  4    โครงการ 

3. อยูระหวางการดำเนินการ 12    โครงการ 

4. รอดำเนินการ   2    โครงการ 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำป 2565 เดือนตุลาคม 2565 

 

เรื่องที่ 6.6 รายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปช. ประจำเดือนตุลาคม 2565 

เลขานุการ ฝายจัดการ ขอรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง. ตั้งแตวันที่ 1-31  

ตุลาคม 2565 ดังนี้ 

1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (การฝากเงินสดตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป,   จำนวน   1  ราย 

    การถอนโอนบัญชีสหกรณตนเองไปบัญชีสหกรณของบุคคลอ่ืนตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป)  

2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (การจำนองและไถถอนทรัพยสินที่มี จำนวน   2  ราย 

         มูลคาทรัพยสินตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป เพ่ือเปนหลักประกันเงินกู   

3. แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)     จำนวน   -  ราย 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานผลการสงรายงานการทำธุรกรรมตอสำนักงาน ปปง.  

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

 

  



 

 

เรื่องที่ 6.7 รายงานการใชเงินงบประมาณ 

เลขานุการ ฝายจัดการขอเสนอรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน  ตุลาคม  2565 ดังนี้ 

รายการ 

งบประมาณที่เสนอขอ

อนุมัติ 

จายจริง มกราคม-ตุลาคม 

2565 คงเหลือ 

หมวดที่ 1  คาตอบแทน 33,543,000.00 27,049,107.44 6,493,892.56 

หมวดที่ 2  คาใชสอย 41,765,000.00 27,903,404.40 13,861,595.60 

หมวดที่ 3  คาใชจายตามแผนงาน/โครงการ 11,100,000.00 4,448,253.09 6,651,746.91 

หมวดที่ 4  ครภุัณฑขออนุมัติป 2565 2,307,148.83 163,028.00 2,144,120.83 

หมวดที่ 5  งบสำรองกรณีจำเปนเรงดวน 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

รวม 89,715,148.83 59,563,792.93 30,151,355.90 

 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบรายงานการใชเงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

 

เรื่องที่ 6.8 นำสงตนฉบับหนังสือสัญญาเงินกูของ นาย พ. เพื่อใชประกอบการสอบสวน 

   

เลขานุการ ตามที่ สถานีตำรวจภูธรลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ไดมีหนังสือและหมายเรียกพยานเอกสาร               

ขอให สอ.กฟภ. นำสงตนฉบับหนังสือสัญญาเงินกูของนาย พ. สมาชิกเลขที่ ............. สังกัด กฟอ............. เพื่อใช

ประกอบการสอบสวนตามคำสั่งของพนักงานอัยการ ในคดีระหวาง นาย พ. ผูกลาวหา กับ น.ส. ว.  ผูตองหา   

ตามเอกสารที่อางถึงนั้น 

  ดวยเหตุนี ้ สอ.กฟภ. จึงไดนำสงตนฉบับเอกสารใหแกสถานีตำรวจภูธรลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค ตามหมายเรียกพยานเอกสารหนังสือสถานีตำรวจภูธรลาดยาว ที่ ตช 0021 (นว).402/4123 ลงวันที่ 

22 มิถุนายน 2565  และ หมายเรียกพยาน (พยานเอกสาร) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565  โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  1. หนังสือสัญญากูเงินสามัญ พรอมเอกสารประกอบ เลขที่สัญญา สน.................. ลงวันที่ 28 

ธันวาคม 2558 

   

 



 

 

2. หนังสือสัญญากูเงินสามัญอเนกประสงค พรอมเอกสารประกอบ เลขที่สัญญา สอ.................            

ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2559 

  3. หนังสือสัญญาเงินกูฉุกเฉิน ATM พรอมเอกสารประกอบ เลขที่สัญญา ฉก.................. ลงวันที่          

28 กุมภาพันธ 2559 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบการนำสงตนฉบับหนังสือสัญญาเงินกูของ นาย พ. เพ่ือใชประกอบการสอบสวน 

   

 

เรื่องที่ 6.9 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 2 แจงผลการจัดมาตรฐานสหกรณ 

  ประจำป 2565 

เลขานุการ ตามหนังสือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 เลขที่ กษ 1110/ว3295 ลงวันที่ 

26 ตุลาคม 2565 เรื่อง ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ ประจำป 2565  

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ขอเรียนแจงวา  ตามที่กรมสงเสริมสหกรณ

มีนโยบายใชการจัดมาตรฐานสหกรณเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาสหกรณใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน โดยมีการ

จัดมาตรฐานสหกรณตั้งแตงบประมาณ พ.ศ. 2545 มาโดยลำดับ และไดปรับปรุงการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ

พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการจัดการภายในสหกรณ ซึ่งไดกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ

ออกเปนสองระดับ คือ ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ และ ไมผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ นั้น 

  สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ไดดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกณณ 

ประจำป 2565 เรียบรอยแลว จึงขอแจงวาผลการจัดมาตรฐานสหกรณ ประจำป 2565 สหกรณทานมีผลอยูใน

ระดับ ผานเกณฑมาตรฐานสหกรณ มาเพ่ือทราบ และเปนขอมูลในการพัฒาสหกรณตอไป 

  ทั้งนี้ หากสหกรณประสงคจะอุทธรณประกาศฯ ใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการกลั ่นกรองฯ 

ผานมายังสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 2 ภายใน 30   วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 
 
  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบหนังสือสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 แจงผลการจัดมาตรฐาน

สหกรณ ประจำป 2565 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ 

เรื่องที่  7.1 กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำเดือน ธันวาคม 2565 

ฝายจัดการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26  ประจำเดือนธันวาคม 2565 

  ครั้งที่ 16 ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565  เวลา 13.00 น. 
 

ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและสถานที่ประชุมใหทราบ

ตอไป 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุมเวลา 17.00 น. 

 

     ลงชื่อ       ประธานในที่ประชุม 

         (นายเสรี   ปรัชญกุล) 

                          ประธานกรรมการ 

 

 

     ลงชื่อ               ผูจดรายงานการประชุม 

                        (นายรณภา  ทองโปรง) 

                 กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ  

 

 

 

 

 

 

 


