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ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

1. การย�นคำรองขอฟนฟูกิจการ สคจ.ตอศาล ศาลสอบถามและใหความเห็นถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยรวม และการฟนฟูกิจการที่จะตองมีกฎหมายรองรับ

กระทรวงเกษตรประสานกับกระทรวงยุติธรรม ออกกฎกระทรวงใหกิจการ

สหกรณเครดิตยูเน่ียน สามารถฟนฟูกิจการได  คสช.เห็นชอบเม�อ 22 กค.

รมว.ย ุต ิธรรม(ร ักษาการ)ลงนามเม �อ 5 สค. และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเม�อ 7 สค. 2557

เม�อ สคจ.เขาสูข้ันตอนทำแผนฟนฟู สมาชิกทุกคนและเจาหน้ีทุกราย

จะมีสวนรวมพิจารณาแผนฟนฟูรวมกัน ภายในระยะเวลา 4-5 เดือน

เม�อวันที่ 3 กค.57

ศาลนัดพรอม ครั้งที่ 2, 21 สค. 57

ระยะเวลา 4-5 เดือน

2. แผนขอการสนับสนุนทางการเงิน 5,000 ลานบาท คกก.สคจ. ทำสรุปเลมรายงานงบการเงินเสนอตอกระทรวงเกษตรฯ เพ�อ

นำเสนอตอ คสช. ในการอนุมัติการสนับสนุน 

คสช. มอบหมายใหกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง พิจารณาเสนอ

แนวทางใหความชวยเหลือดานการเงินแก สคจ. 

กระทรวงเกษตร และกระทรวงการคลังพิจารณาเปน 2 แนวทางซ่ึงไดนำ

เสนอตอ คสช.ดังน้ี

1. ใหกระทรวงการคลังจัดสรรงบประมาณของรัฐ สนับสนุนชวยเหลือการ

   แก ไขปญหาของขบวนการสหกรณผานกองทุนพัฒนาสหกรณ

2. ใหกระทรวงการคลังประสานกับธนาคารออมสิน เพ�อพิจารณาสนับสนุน

   เงินกู ใหแก สคจ. 

คสช. มอบหมายในเดือน กค.57

พิจารณาในเดือน กย.57

สคจ. นำเสนอเม�อ 24 กค.57

3. การฟองคดีตอคณะกรรมการดำเนินการและ

ผูตรวจสอบ ชุดกอน ๆ (ต้ังแตชุดท่ี 23 ถึง 29) 

คกก.ชุดท่ี 30 มีมติเพ่ิมเติมใหฟองดำเนินคดีตอ คกก.และผูตรวจสอบ 

อีก 2 ชุด คือชุดที่ 23 และ 24 รวมเปน 7 ชุด 41 คน (ตั้งแตชุดที่

23 ถึง 29)  ขอหาละเวนปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับทำใหเกิดความ

เสียหายตอ สคจ.

ทีมกฎหมายดำเนินการย�นฟองคดี

ภายในเดือน สิงหาคม 2557



2/4

4. คณะ คสช.และขาราชการระดับสูงมาเยี่ยมพบ

สมาชิก สคจ.

คุณ เผด็จ  มุงธัญญา/ประธาน คกก.30 ติดตอประสานงานเพ�อ

การใหความชวยเหลือจาก คสช.และขาราชการระดับสูง ซึ่งไดรับ

การตอบรับและยืนยันการนัดหมายจากผูดำรงตำแหน�งระดับสูง

3 ทาน ที่จะมาเยี่ยมพบสมาชิก และ คกก.ที่ สนง.คลองจั่น

1. พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ หัวหนาคณะท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจ

   ของคณะ คสช.

2. คุณ ชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

3. ดร.จุมพล  สงวนสิน อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

กำหนดการ พุธที่ 27 สค.57

เวลา 10.00 น.

5.
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วันพุธที่ 27 สค. 57

เวลา 10.00 น. - 11.00 น.

หองประชุมตนทุนความดี สนง.คลองจั่น

จำกัดจำนวนสมาชิกที่ 100 คน (ลงทะเบียนลวงหนา)

การใหความชวยเหลือสมาชิกผานการเบิกถอน

เงินดอกเบี้ยหรือเงินปนผลคางจาย

คกก. มีมติอนุมัติการใหความชวยเหลือทางการเงินตอสมาชิก

ผานการเบิกถอนได 5% ของยอดเงินดอกเบี้ยหรือเงินปนผล

คางจาย

มาตรการนี้เปนการบรรเทาความเดือดรอนตอสมาชิกสวนหนึ่ง 

โดยมีเง�อนไขที่สมาชิกสามารถเลือกเบิกถอนไดอยางใดอยางหนึ่ง

ระหวางเงินดอกเบี้ยหรือปนผล

คกก. ขอสงวนสิทธิ์การเบิกถอนใหแกสมาชิกที่คงมีสมาชิกภาพที่

สมบูรณ(สงหุนสม่ำเสมอ) และไมมีคดีฟองตอ สคจ.

เริ่มใหสมาชิกเลือกเบิกถอนเงินปนผล

เม�อ 1 สค. 57

เดือนกันยายนใหเริ่มเบิกถอน วันที่

1 กย. 57



6. มาตรการเยียวยาสมาชิกตามนโยบาย คสช.

และกระทรวงเกษตร

คกก.ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติการเยียวยาสมาชิก 4 เง�อนไข เปดย�นเร�องและตรวจสอบเอกสารเดิม

พรอมเพิ่มหลักฐานใหม  ตั้งแตวันที่ 

29 กค. 57

ติดประกาศรายช�อผู ไดรับการอนุมัติ

ครั้งที่ 1 เม�อ 16 สค.57

จะติดประกาศรายช�อผู ไดรับการอนุมัติ

ครั้งที่ 2 ภายในเดือน กันยายน

3/4ขาวประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30

(ครั้งที่ 6 วันที่  20  สิงหาคม 2557)

ลำดับที่ หัวขอขาว สาระสำคัญ กำหนดเวลา

คารักษาพยาบาล

มาตรการ อนุมัติ
ย�น

เร�อง

15

6

8

43

28

8

19

138

72193รวม

คาฌาปนกิจศพ

คาเลาเรียนการศึกษา

คาครองชีพ

7. การฟองลูกหนี้ 28 ราย 32 สัญญา อยู ในระหวางการตรวจสอบทรัพยค้ำประกัน 

ดำเนินการฟองคดีตั๋วสัญญาใชเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

รัฐประชา วงเงิน 1,340 ลานบาท ที่ศาลจังหวัดนครปฐม

ย�นฟอง 1 สค. 57 และศาลนัด 

10 พย. 57

ทยอยฟองตามหลักฐานเอกสาร

8. การฟองนายศุภชัยและพวกคดียักยอก ฉอโกง

ประชาชนรวมกับ DSI 

คดียักยอก อยู ในระหวางการเตรียมสั่งฟองโดยอัยการซึ่งไดขอ

สำนวนเพิ่มเติมจาก DSI 

คดีฉอโกงประชาชน ไดมีการสรุปรวมคดี ใหเปนคดีพิเศษ อยู ใน

ระหวางการเตรียมการเรียกตัวผูถูกกลาวหามาสอบสวน 

พล.ต.อ.ชัชวาล สุขสมจิตร อธิบดี DSI ไดมีการนัดหมายให คกก.

และสมาชิก สคจ.เขาพบเพ�อการติดตามความกาวหนาการดำเนินคดี 

เดือน สค.57

เดือน สค.57

วันศุกรที่ 29 สค.57

9. การฟองคดีเงินบริจาควัดพระธรรมกาย ทุนทรัพยฟอง 814 ลานบาท

ผลการพิจารณาคดีเม�อ 15 สค. 57 ยังไมมีขอตกลง ศาลนัด

ไกลเกลี่ยในสัปดาหแรกของเดือนกันยายน

ศาลนัดไกลเกลี่ยในสัปดาหแรกของ

เดือนกันยายน

ครั้งที่ 1
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10. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก 

(ฉอโกง/ปปง.อายัดทรัพย)

ทุนทรัพยฟอง 3,811 ลานบาท 

ศาลไดพิจารณาคดีครั้งที่ 1 เม�อ 18 สค. สอบความแลว ศาลจัด

แบงจำเลย 18 คน เปนกลุม ๆ นัดไกลเกลี่ย 3 กลุม ในวันที่ 5 กย.

, 8 กย. , 18 กย. และนัดพรอมกัน 17 ตค. 

ศาลนัดพรอม 17 ตค. 57

12. การกลับเขามาปฏิบัติหนาที่ผูจัดการใหญ ,

นายอารีย แยมบุญยิ่ง

ศาลแรงงานกลางมีคำพิพากษาการไกลเกล่ียคดีนายอารีย แยมบุญย่ิง

ท่ีถูก คกก.ชุดท่ี 29 มีมติให ไลออก ซ่ึงเปนการเลิกจางท่ี ไมเปนธรรม

จากการพิจารณาสิทธิ์ทั้ง 2 ฝาย สคจ.และนายอารีย มีขอสรุปที่

จะใหนายอารีย กลับเขาปฏิบัติหนาที่ผูจัดการใหญตั้งแตวันที่ 2

กย. 57 เปนตนไป

ศาลพิพากษาไกลเกลี่ย 25 กค.57

13. งานประชาสัมพันธทางโซเชียลมีเดีย 

“ สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ”

เปดตัวงานประชาสัมพันธทางโซเชียลมีเดีย (เฟสบุค , ไลน ,เวปบอรด)

ช�อ “ สหกรณเครดิตยูเน่ียนคลองจ่ัน ”

เชิญสมาชิก สคจ.มาเปนเพ�อน เพ�อการส�อสารประชาสัมพันธแบบ 2 ทาง

เริ่มติดตอได 20 สค.57

เริ่มปฏิบัติงาน 2 กย.57

11. การฟองคดีนายศุภชัย และพวก (ละเมิดสิทธิ์

ติดตามทรัพยคืน ลาภมิควรได)

ทุนทรัพยฟอง 13,169 ลานบาท 

ศาลสั่งใหรวม 3 คดี เปนคดีเดียว ศาลนัดพิจารณา ศาลนัด 25 สค. 57

ถูกตองและชัดเจน

จริงใจและเช�อถือได

สรางสรรและเพ�อสมาชิก

14. คณะกรรมการพบสมาชิกประจำเดือน

กันยายน 2557

เสารที่ 6 ก.ย. 57  

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

กำหนดนัดพบสมาชิก สำหรับเดือน กันยายน 2557 

วันเสารท่ี 6 กันยายน 2557

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารยูทาวเวอร


