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26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
สหกรณ์

เป็นวิธีการหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลกใช้
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
เดียวกับประเทศไทย ที่การสหกรณ์เริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 5 โดย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงริเริ่ม
จัดตั้ง และจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์ “วัดจันทร์
ไม่จ�ำ กัดสินใช้” ทีอ่ �ำ เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมือ่ วันที่
26 กุมภาพันธ์ 2459 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2527 ได้ถือเอา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”
สหกรณ์ในประเทศไทยถือกำ�เนิดขึน้ ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เมือ่ มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ
มากขึน้ ทำ�ให้ระบบ “เพือ่ เลีย้ งตัวเองในชนบท” มาสูร่ ะบบเศรษฐกิจ “เพือ่ การค้า” ความต้องการเงินทุนเพือ่
ขยายการผลิตและการครองชีพเพิม่ มากขึน้ ทำ�ให้เกษตรกรทีอ่ ยูใ่ นฐานะยากจน ขาดแคลนเงินทุนต้องกูห้ นี้
ยืมสินจากพ่อค้านายทุน “คหบดี” ซึ่งมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืมทุกวิถีทาง
ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2459 มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้น การจัดตั้งสหกรณ์ในระยะ
แรกจึงดำ�เนินไปอย่างช้าๆ ต่อมาเมือ่ เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ สหกรณ์เป็นสิง่ ทีส่ ามารถจัดทำ�ได้ส�ำ เร็จ จึงประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ขึ้น และจัดหาทุนมาให้กู้ยืมมากขึ้น ได้มีการขยายสาขาออกไป
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การสหกรณ์จึงได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะรัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมสหกรณ์ มีการจัดตั้งสหกรณ์อีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ที่ดิน ร้านสหกรณ์
ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ขยายงานสหกรณ์จากระดับกรมขึ้นมาเป็นระดับกระทรวง เมื่อปี
พ.ศ. 2495 หลังจากปี พ.ศ. 2497 อัตราการขยายตัวของสหกรณ์ลดลงเนื่องจาก เป็นระยะที่มีการขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วของสหกรณ์มาก่อน จนไม่สามารถจะดูแลให้ทวั่ ถึง ในขณะเดียวกันกระทรวงสหกรณ์ถกู ยุบ
ไปรวมกับกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ขาดกำ�ลังเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ
ต่อมา เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2515 มีการยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มารวมเป็น “กรม
ส่งเสริมสหกรณ์” เพียงกรมเดียว ส่วนกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ยงั คงอยูใ่ นฐานะเดิมเพราะงานตรวจสอบ
บัญชีเป็นงานอิสระ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขนึ้ กับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และ พ.ศ.
2542 ตามลำ�ดับ รวมทัง้ การบัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตัง้ แต่ ฉบับ พ.ศ.2492 จนถึง
ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560)
ตลอดระยะเวลา 100 กว่าปีที่มีการก่อตั้งสหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์เป็นที่สนใจและยอมรับ
ของประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจจนทำ�ให้จำ�นวนสหกรณ์
จำ�นวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน ผลกำ�ไร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ 7 ประเภท คือ สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำ�นวน 6,680 สหกรณ์
มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน สหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ต่อประชาชน
ทุกกลุม่ สาขาอาชีพ ทัง้ ในเมืองและชนบท สหกรณ์จงึ เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมทีช่ ว่ ยแก้ไขปัญหา
ในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ ข องทุ ก ปี รั ฐ บาลไทยและขบวนการสหกรณ์ ไ ทยจึ ง ได้ ร่ ว มจิ ต ใจจั ด งาน
“วันสหกรณ์แห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อร่วมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
องค์ผู้ให้ก�ำ เนิด “สหกรณ์” ผู้เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” เป็นผู้ปูพื้นฐาน
และทรงเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการสร้างความผาสุก
แก่ประชาชนเพื่อการกินดีอยู่ดี และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เรียบเรียงโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
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สารประธานกรรมการ
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สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน
ในเดือนนี้มีวันสำ�คัญของขบวนการสหกรณ์คือ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปี ผมขอเชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกร่วมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและขออาราธนาคุณ ให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านจงคุ้มครอง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่านให้มีพลานามัย สมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง
ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
ในปี 2565 ชสอ.ได้เพิม่ ช่องทางการให้บริการตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์สมาชิกผ่านทาง Web Application
และ Mobile Application ทั้งด้านหุ้น เงิน ฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ของสหกรณ์
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันที สะดวกรวดเร็วทันสมัยใส่ใจสมาชิก และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์ เพื่อคนสหกรณ์” ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายของคน
สหกรณ์ให้น�ำ สินค้ามาจำ�หน่ายเป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั สมาชิกทีม่ งี านประจำ�และเป็นช่องทางในการหารายได้
ในวัยเกษียณอายุการทำ�งาน อันจะนำ�ไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกสหกรณ์
ท้ า ยนี้ ขอเชิ ญ ชวนสหกรณ์ ใ ช้ บ ริ ก ารเงิ น กู้ โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 อั ต รา
ดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และโครงการ
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) เพื่อลดภาระ
หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ
สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำ�ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงิน
กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วม โครงการฯ ต่อไป เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 สมาชิกที่มี
ความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ
227 ขอบคุณครับ
		

รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท
					
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
							
ประธานกรรมการ
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สำ�รวจพื้นที่สถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ประจำ�ปี 2565
เมื่ อ วั น ที่ 29 ธั น วาคม
2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. มอบหมายให้
นายกิ ต ติ์ เกิ ด โสภา ประธาน
ก ร ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก า ร
ร้ อ ยตำ � รวจเอก สุ วิ ท ย์ มากด้ ว ง
กรรมการสือ่ สารฯ และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผูจ้ ดั การใหญ่
สำ � นั ก บริ ห ารงาน ลงพื้ น ที่ สำ � รวจสถานที่ ก่ อ สร้ า งอาคาร
กิจกรรมสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง
บ้านปาล์มไทยพัฒนา อำ�เภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อ
สนับสนุนโครงการตามพระราชดำ�ริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ
เกี่ยวกับสหกรณ์ ให้นักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ด้ า นสหกรณ์ เห็ น คุ ณ ค่ า ของการสหกรณ์ ที่ มี ต่ อ สั ง คม
โดยมี พ.ต.ท.กิตติเชษฐ์ รักเกต ครูใหญ่ ให้การต้อนรับ โดยมี
การหารือสาระสำ�คัญของการสนับสนุนการก่อสร้าง และนำ�
คณะเดินสำ�รวจสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ นายสะอาด อุสมา
ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส ตู ล จำ � กั ด
นายประพันธ์ ด้วยกาแด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสตูล จำ�กัด ร.ต.ท.สมศักดิ์ สะอา รองประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจสตูล จำ�กัด ร่วมลงพืน้ ทีด่ งั กล่าวด้วย
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง สังกัด
กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายที่ 43 มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่
3 งาน 84 ตารางวา ปัจจุบนั เปิดทำ�การเรียนการสอน ในระดับ
ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมนักเรียนทั้งหมด 82 คน
นักเรียนชาย 45 คน นักเรียนหญิง 37 คน และครู จำ�นวน 8
คน บุคลากรอื่น 3 คน
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ชสอ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนพัฒนา
ชสอ. ฉบับที่ 6

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่
6 (ปีบัญชี 2565 – 2569) โดยมี นายนพดล อินปา ประธาน
กรรมการวางแผนและวิจัย นำ�เสนอ “สรุปผลการดำ�เนินงาน
ชสอ. ตามแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 5 (ปีบัญชี 2560 -2564)”
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้าทีร่ ะดับบริหารของ ชสอ. เข้าร่วม ทัง้ นี้ ชสอ.
ได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล และทีมงานวิทยากรให้
ความรู้ในการจัดทำ�แผน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกฝ่ายในการกำ�หนดกรอบทิศทางการพัฒนา ชสอ. สหกรณ์
ออมทรัพย์ ขบวนการสหกรณ์ และสังคมโดยรวมใน 5 ปี
ข้างหน้า และนำ�ความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมไปจัดทำ�แผนพัฒนา
ชสอ. ฉบับที่ 6 (ปีบัญชี 2565 – 2569) ณ สำ�นักงาน ชสอ.
จังหวัดนนทบุรี

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์”

รุ่นที่ 16 สำ�หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน
การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 16
สำ�หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธาน
กรรมการวิ ช าการ กล่ า วรายงาน เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสหกรณ์
มีความรูค้ วามเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
สหกรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดเล็ก ต้องมี
กรรมการซึ่งมีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ�หนดอย่างน้อย
หนึง่ คน และสามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้บริหารและกำ�กับ
ดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม
จำ�นวน 116 คน 81 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัด
นนทบุรี
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ชสอ. ช่วยเหลือสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สิน
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
วั น ที่ 2 5 ม ก ร า ค ม
2565 รองศาตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์
ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์
ทั น ตแพทย์ สุ ริ น ทร์ สู อำ� พั น
นายวิทยา ประเทศ นายเอนก ล่วงลือ นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
คณะทำ � งานศึ ก ษาความเสี่ ย ง และการกำ �หนดหลั ก เกณฑ์
เฉพาะในการให้สนิ เชือ่ ของ ชสอ. พลตำ�รวจโทวรวิทย์ ลิปพิ นั ธ์
กรรมการดำ�เนินการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ สหกรณ์
ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย จำ�กัด และคณะแก้ไข
ปั ญ หาหนี้ ข องตำ � รวจ เข้ า พบหารื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น
ของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่ง ชสอ. ได้เปิดให้บริการเงินกู้โครงการ
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทางในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำ�เพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างพอเพียง โดย
สหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ

ชสอ. และนำ�ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป ณ สำ�นักงาน ชสอ.
จังหวัดนนทบุรี

ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วม
การประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขหนี้สินครู ร่วมกับนายปรีดา
บุญเพลิง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุและ
แนวทางแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครู พร้อมด้วย นายศิรวิ ฒ
ั น์ อินทรมงคล
รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์
สูอำ�พัน พลตำ�รวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์ กรรมการดำ�เนินการ
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นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ ที่ปรึกษา นายประสงค์
กระแสพันธ์ ผู้ไกล่เกลี่ย และผู้แทนจากกระทรวง
ยุตธิ รรม เพือ่ ร่วมแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
เกีย่ วกับการบริหารจัดการสหกรณ์ ตลอดจนการแก้ไข
ปั ญ หาหนี้ สิ น ผ่ า นกระบวนการทางสหกรณ์ ให้
คณะอนุ ก รรมการฯ ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข้อเท็จจริง
เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ ศึกษา
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการ
บริหารจัดการปัญหาหนี้สินครู ทำ�ให้การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 405 อาคารรัฐสภา
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ชสอ. หารือกรอบความร่วมมือการดำ�เนินงาน

ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
		
เมื่ อ วั น ที่ 30 ธั น วาคม
2564 รองศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. พ ร้ อ ม ด้ ว ย
นายวิ ท ยา ประเทศ นายพรศั ก ดิ์
คุ ณ วุ ฒิ ม โนธรรม พลตำ � รวจโท
วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองศาสตราจารย์
ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำ�พัน กรรมการดำ�เนินการ เข้าหารือ
กับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เพื่อ
ร่วมกันดำ�เนินงานเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับ
สิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส่งเสริม พัฒนา
สร้างความเข้มแข็งและปกป้องสิทธิ
ของขบวนการสหกรณ์ แก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทเพื่อให้ข้อพิพาทยุติได้ก่อน
ขึ้นสู่ศาล ทำ�ให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

ลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ลดค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยกรอบความร่วมมือ
พัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู ้เกี ่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
กิจการสหกรณ์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
ศู น ย์ ไ กล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทภาคประชาชน โดยมี ชสอ. เป็ น
ศูนย์กลาง ทั้งนี้มีการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้ว 722 แห่ง

ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมาย
ให้ นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 1/2565
โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในการประชุม เรือ่ งแนวทางการนำ�เงินของสหกรณ์
ฝากหรือลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ (คพช.) พร้อมด้วยผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐและสหกรณ์
เข้าร่วม โดย ชสอ. เสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบให้สหกรณ์
เจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัทการบินไทยเพิ่มทุนของบริษัทการบินไทย
จำ�กัด (มหาชน) และขยายขอบเขตการลงทุนในหุ้นสามัญให้

สหกรณ์สามารถลงทุนในหุ้นสามัญรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมโดยถือ
ตามความหมายของกฎหมาย 2 ฉบับเพิ่มเติม คือ พระราช
บัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
วิธกี ารงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัตกิ ารพัฒนา
กำ�กับและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และเสนอ ข้อกำ�หนด
เพิ่มเติมในประกาศ คพช. ให้มีข้อกำ�หนดให้ลงทุนในตราสาร
ทุนหรือหุ้นสามัญเพื่อให้สหกรณ์สามารถลงทุนในตราสารทุน
หรือหุ้นสามัญ โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน
เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อศึกษากรอบแนวทางการ
ลงทุนวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียและความเสี่ยง แนวทางการลงทุน
ที่นอกเหนือจากประกาศ คพช. เดิม เพื่อให้คณะอนุกรรมการ
ลงทุนพิจารณาแนวทางเสนอ คพช.ต่อไป ณ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ภาคหนือ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การสั ม มนา “โครงการพัฒนาสหกรณ์อ อมทรัพย์” และ
การประชุ ม คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ.
ภาคเหนือ พร้อมด้วย ดร.สามัคคี เดชกล้า นายนพดล อินปา
นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล นายธงชัย พุทธมอญ รองประธาน
กรรมการ ดาบตำ�รวจ เดชาวัตร
อุ่นสอน นายกิตติ์ เกิดโสภา
นายพรศักดิ์ คุณวุฒมิ โนธรรม
นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายเอนก
ล่ ว งลื อ รองศาสตราจารย์
ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำ�พัน
กรรมการดำ�เนินการ นายณฐกร
แก้วดี นายปกาศิต นิราศภัย ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ที่ปรึกษา
เข้าร่วมและมอบงบประมาณสนับสนุน จำ�นวน 200,000 บาท
ตามแผนงานเของเขตพืน้ ทีฯ่ โดยมี นายสงบ จินะแปง ประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำ�กัด กล่าวต้อนรับ และ
นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวรายงาน

จากนั้น เป็นการบรรยาย “การบริหารการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์” โดย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และ “หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของคณะผู้ บ ริ ห ารและฝ่ า ยจั ด การ
สหกรณ์ออมทรัพย์” โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีต
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตน ตลอดจน
การพัฒนาองค์กรให้มั่นคงยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 450 คน
40 สหกรณ์ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำ�เภอเมือง จังหวัด
น่าน

ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท ดร.วีระ
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจ
สอบกิ จ การขั้ น พื้ น ฐาน” จั ด โดยเขต
พื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวัน
ออก พร้อมด้วย นายนพดล อินปา นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล
รองประธานกรรมการ ดาบตำ�รวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธาน
กรรมการส่งเสริมและพัฒนา นายเอนก ล่วงลือ นายพรศักดิ์
คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการส่งเสริมฯ ที่กำ�กับดูแลเขตพื้นที่ฯ
นายวิทยา ประเทศ กรรมการและเลขานุการ และนางสาว
วั น ทนา บ่ อ โพธิ์ ที่ ป รึ ก ษา เข้ า ร่ ว มและมอบงบประมาณ
สนับสนุนการจัดโครงการตามแผนงาน จำ�นวนเงิน 200,000
บาท โดยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ
ภาคตะวันออก เป็นผูร้ บั มอบ การอบรมครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่
2 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรที่กรมตรวจ
8

บัญชีสหกรณ์กำ�หนด และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ
ของสหกรณ์สมาชิก มีผู้เข้ารับการอบรม 92 คน 41 สหกรณ์
ณ โรงแรมรอยั ล พลาคลิ ฟ ฟ์ บี ช รี ส อร์ ท แอนด์ ส ปา อำ � เภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออก ได้ตะหนักถึงมาตรการ
ความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด
19 โดยมีการให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทำ�การตรวจ ATK ให้กบั
ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ภาคตะวันตก
เมื่ อ วั น ที่ 22 มกราคม
2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร. วี ร ะ วงศ์ ส รรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว
เปิดการสัมมนา “พระราชบัญญัติ
คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและ
ประเด็นข้อพิพาททีพ่ บในสหกรณ์
ที่ควรรู้” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิ ก ชสอ. ภาคตะวั น ตก
พร้ อ มด้ ว ย นายศิ ริ วั ฒ น์ อิ น ทรมงคล รองประธาน
กรรมการ นายโกวิท เกตุงาม พลตำ�รวจโทวรวิทย์ ลิปิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำ�พัน กรรมการ
ดำ�เนินการ นางสาววันทนา บ่อโพธิ์ นายปกาศิต นิราศภัย
ทีป่ รึกษา เข้าร่วมพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน จำ�นวนเงิน
200,000 บาท ตามแผนงานของเขตพืน้ ทีฯ่ โดย นายสถิตย์ชยั
วรานนท์วนิช ประธานกรรมการเขตพืน้ ที่ ชสอ. ภาคตะวันตก
เป็นผูร้ บั มอบ และการบรรยาย โดย นายวรเทพ เชือ้ สุนทรโสภณ
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในสาระสำ�คัญของพระราชบัญญัติ

คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
อย่ า งถู ก ต้ อ ง มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนา 103 คน 40 สหกรณ์
ณ สุวรรณาริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำ�เภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ประชุมหารือการพิจารณา

ด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
เมื่ อ วั น ที่ 30 ธั น วาคม
2 5 6 4 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. มอบ
หมายให้ นายพิทยา ทิพยโสตถิ
รองประธานกรรมการ เข้าพบ
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รอง
อธิ บ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ โดยมี คณะกรรมการ
ติดตามฯ เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณาด้อยค่าเงินลงทุน
ในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ซึ่งผลสรุปการประชุม กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้พจิ ารณาจาก มูลค่าของหุน้ กูใ้ นปัจจุบนั การทำ�
ตามมาตรฐานทางการเงิน และเอกชนอืน่ ทีล่ งทุนในหุน้ กูม้ กี าร
บันทึกรับรูก้ ารด้อยค่าของหุน้ กูแ้ ล้ว จึงขอให้สหกรณ์ถอื ปฏิบตั ิ
ตามหนังสือ กษ 0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่ง
หากบริษัทการบินไทยฯ มีการดำ�เนินธุรกิจดีขึ้นอย่างชัดเจน

ในปีใด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตรา
การบันทึกรับรู้การด้อยค่าต่อไป ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
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สมาชิกครบรอบวันก่อตัง้ ประจำ�เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100543
โรงพยาบาลนครพนม
100564
นักสหกรณ์ก�ำ แพงเพชร
100690
พัฒน์กล
100867
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
100593
ครูมัธยมศึกษานครพนม
100627
สุริยพงษ์
100641
สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
100744
ซีคอนสแควร์
100808
พนักงานคลังพลาซ่า
100947
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
101001
กองกำ�กับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ
100373
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
100355
กรมทหารราบที่ 9
101012
สำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
100663
กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5
100722
พนักงานโตโยต้า
100787
สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)
100470
โรงพยาบาลเบตง
100702
โรงพยาบาลทักษิณ
100990
พนักงานแอมเวย์
100444
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 31
100711
ค่ายอิงคยุทธบริหาร
100208
กองทุนสงเคราะห์การทำ�สวนยาง
100332
ไทยยาซากิและในเครือ
100875
ร.25 พัน.3
101083
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
100270
สาธารณสุขลำ�พูน
100613
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
100004
ข้าราชการกรมการรักษาดินแดน
100022
ครูอุดรธานี
100072
ครูชุมพร
100438
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
100813
สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล
100886
กระทรวงยุติธรรม
100507
พนักงานบริษัทขนส่ง
100936
สปท.
100526
สังคมพัฒนา
100980
พนักงานเอยูที
101063
โรงพยาบาลหนองคาย
100114
รพช.
100134
ตำ�รวจกระบี่
100262
อบจ.เลย
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เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100473
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี
101009
คริสตจักรคริสตคุณานุกูล
101062
ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช
101066
บีดีไอกรุ๊ป
100030
ครูหนองคาย
101053
เอ แอล ที
100011
ครูศรีสะเกษ
100273
สาธารณสุขร้อยเอ็ด
100480
กองกำ�กับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ
100753
ชุมชนบ้านฝาง
100015
ครูตรัง
100133
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี
100342
พนักงานยาสูบ
100501
สาธารณสุขระนอง
100871
ตำ�รวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
100979
อูเบะ(ประเทศไทย)
100403
สาธารณสุขเพชรบุรี
100828
พนักงานเจริญธานี
100738
สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก
100763
กรีนสปอต
100822
โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)
100150
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
100337
พนักงานสหกรณ์ลพบุรี
100430
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 32
100902
วังเดิม
101056
โรงพยาบาลพระรามเก้า
100842
เอส วาย เค
100849
สาธารณสุขสมุทรสาคร
100987
โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
100074
ครูปราจีนบุรี
100421
สาธารณสุขกำ�แพงเพชร
100471
ปตท.
101058
โกลบอลแอนด์ไทยซอน
100031
ครูชัยนาท
100419
กองทัพภาคที่ 3
100759
ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค
100791
พนักงานไทยตาบูชิอีเล็คทริค
100932
สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
100474
ป.ป.ช.
100903
พรมไทย
101089
พนักงานบริษัทดีโบลด์ (ประเทศไทย)
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โครงการศึกษา
ดูงานและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ
สหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ
สมาคมสมาพั น ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละเครดิ ต
ในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit
Unions : ACCU) ร่วมกับ Cooperative Credit Union League
of Bangladesh Limited (CCULB) และ Rajnagar United
Cooperative Credit Union Limited (RUCCU) ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ กำ�หนดจัดโครงการศึกษา
ดูงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่ างประเทศ
แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 125 คน จาก 11 ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย โดยมี
วัตถุประสงค์ ในการนำ�เสนอธุรกิจ การดำ�เนินงาน สมาชิก
ปั ญ หาและความท้ า ทาย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร รวมถึ ง
ผล กระทบและการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19
RUCCU เป็ น สมาชิ ก ของ CCULB ซึ่ ง สมาชิ ก ของ
RUCCU เป็นกลุ่มคนในชุมชนที่ประกอบไปด้วยเกษตรกร
พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และแม่บ้าน สหกรณ์
12

ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อ
สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก
12,969 คน และสินทรัพย์ 7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 231 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา
มีการดำ�เนินงานที่ประสบความสำ�เร็จมาโดยตลอด เนื่องจาก
การมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ในปั จ จุ บ ั น นอกจากบริ ก ารทางด้ า น
การเงินแล้ว RUCCU ยังให้บริการในด้านอื่นๆ แก่สมาชิก
อีกด้วย เช่น ด้านสังคม การศึกษา และสวัสดิการ เป็นต้น
นอกจากนี้ RUCCU ยั ง ได้ รั บ รางวั ล สหกรณ์ ดี เ ด่ น ในปี
พ.ศ. 2547 จากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นหลายครั้ง
รวมถึงในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานี้ด้วย
(1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ = 32.939 บาท)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 414 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
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802027
ร้อม
กล่องข้าวสแตนเลรส้อพน
กระเป๋าเก็บความ .- บาท
ราคา ชุดละ 280

802025
กล่องถนอมอาหาร
พร้อมกระเป๋าเก็บ 2 ใบ
ราคา ชุดละ 280.-ความร้อน
บาท

สินค้าธุรกิจเสริม
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com,
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายธุรกิจเสริม 02-496-1199 ต่อ121,122,105,106

15

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 414 เดือนกุมภาพันธ์ 2565

จัดทำ�โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
http://www.fsct.com E-mail: info@fsct.com

