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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

	 	ผมขอแสดงความยนิดกีบัสหกรณอ์อมทรพัยท์ีไ่ด้รบัรางวลัสหกรณอ์อมทรพัยค์ณุภาพมาตรฐานของ	ชสอ.	
ประจำาปี	2564	จำานวน	17	สหกรณ์	และรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สามารถรักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน	
ชสอ.	ไว้ได้	3	ปี	ติดต่อกัน	ประจำาปี	2564	จำานวน	11	สหกรณ์	ซึ่งรางวัลดังกล่าว	ชสอ.	มีนโยบายที่จะมอบ
โล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ	ชสอ.	 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน	พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์
 
	 ทา้ยน้ี	ขอเชญิชวนสหกรณใ์ชบ้ริการเงนิกู้	โครงการเงนิกูร้ะยะยาวโครงการพิเศษ 6	อตัราดอกเบีย้	3.20%	
ต่อป	ี(ไมม่เีฉล่ียคนื)		โครงการเงนิกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7	อตัราดอกเบีย้	2.70	ตอ่ป	ี(ไมม่เีฉล่ียคนื)	
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 	อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ย
คืน)	 โดยมีการเพิ่มวงเงินกู้จาก	10	ล้านบาท	 เป็นจำานวน	20	ล้านบาท	และโครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง	อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	โดยเพิ่มวงเงินกู้จาก	50	ล้านบาท						
เป็นจำานวน	100	ล้านบาท	 เพ่ือลดภาระหน้ีสินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและ										
มีความสุขอย่างพอเพียง	โดยสหกรณ์ฯ	สามารถเข้าร่วมโครงการฯ	ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ	ชสอ.		และนำาไปใช้
เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	ต่อไป	 เปิดให้บริการตั้งแต่วันท่ี	
17	มกราคม	2565	สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	
212	–	216,	223,	226,	และ	227	ขอบคุณครับ	

	 รองศาสตราจารย์	พิเศษ	พลโท	
	 							 	 	 	 		(ดร.วีระ		วงศ์สรรค์)
	 	 	 	 	 												ประธานกรรมการ
	 																										ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด																																	
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	 เมื่อวันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2565	ชสอ.	จัดพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำาเนินงานคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพประชาชนระหว่าง	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ					
โดยนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครอง   
สิทธิและเสรีภาพ 	กับ		ชสอ.		โดยรองศาสตราจารย์พิเศษ                  
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ท้ังน้ี	
พลตำารวจโท	วรวิทย์	ลิปิพันธ์	กรรมการดำาเนินการในฐานะ		
รองประธานคณะทำางานจัดตั้งสำานักกฎหมายและศูนย์								
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	 ชสอ.	 ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำาเนินงานด้านการคุ้มครอง										
โดยมี	 นายชัยวุฒิ	 มัณฑะนานนท์	 สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี											
นายนำาโชค			พงศ์จันทรเสถียร			ยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี							
ดร.ปรีดา	บุญเพลิง	ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู	
นายประเสริฐ	 แจ้งแก้ว	อนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตุ
และแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครู		ผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ	ผู้บริหาร	ชสอ.	และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขี
พยาน	และร่วมเปิดป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน							
ด้านหน้าทางเข้า	ชสอ.	พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	
ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น	5	อาคารสำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 49	มีแนวนโยบาย						
ด้านกฎหมาย	รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก					
ในการดำาเนินคดต่ีางๆ		โดยไมเ่สยีค่าใช้จา่ย		ซึง่		ชสอ.		ไดเ้หน็					
ความสำาคัญในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการปกป้องสิทธิ
ของขบวนการสหกรณ์	 การลดความขัดแย้ง	 เพื่อก่อให้เกิด								
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่กรณี	 และความสมานฉันท์ขึ้น			
ในสังคม	 ชสอ.จึงได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ																

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำ เนินงานคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพประชาชน ระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทภาคประชาชน

จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ
สร้างการรับรู้กฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่สมาชิก	 ชสอ.	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	
ประชาชน	การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น			
การเข้าถึงบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบสารสนเทศที่	
ทันสมัย	 มีประสิทธิภาพ	 และพัฒนาระบบให้มีมาตรฐาน											
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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	 เม่ือวันท่ี	 14	กุมภาพันธ์	 2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
พร้อมด้วย	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	 ผู้จัดการใหญ่	 ร่วมพิธีสงฆ์
และมอบแจกันดอกไม้ที่ระลึกแสดงความยินดี	 เนื่องในโอกาส
งานทำาบุญครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์	 9	 สมาคม	 7	 กลุ่มวิชาชีพ	 เพื่ออุทิศ													

	 เมื่อวันที่	 19	กุมภาพันธ์	 2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
พร้อมด้วย	นายศิริวัฒน์	อินทรมงคล	รองประธานกรรมการ	
นายวิทยา	ประเทศ	กรรมการและเลขานุการ	ดาบตำารวจ																		
เดชาวัตร	อุ่นสอน	นายพรศักดิ์	คุณวุฒิมโนธรรม	พลตำารวจโท
วรวิทย์	 ลิปิพันธ์	 รองศาสตราจารย์	 ทันตแพทย์	 สุรินทร์													
สูอำาพันธ์	กรรมการดำาเนินการ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการ
ใหญ่	 และฝ่ายจัดการ	ชสอ.	 เข้าร่วมพิธีสงฆ์และมอบแจกัน
ดอกไม้แสดงความยินดีกับ	ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย นายก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย(สสธท) เน่ืองในโอกาสพิธเีปิดอาคารสำานกังาน	
“อาคารเพชรสะพานบุญ”	และพิธีเปิดป้ายอาคาร		ปลูกต้นไม้
ท่ีระลึก	 	 และร่วมขบวนแห่องค์หลวงปู่มั่นเข้าสู่อาคาร												
เพชรสะพานบุญ	 โดยได้รับความเมตตาจากพระเมธีวชิโรดม	
(เจา้คณุ	ว.	วชริเมธ)ี	และไดร้บัเกยีรตจิาก	นายแพทย์เกยีรตภิมู	ิ
วงศ์รจิต	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	เป็นประธานในพิธี	โดยมี
คณะผูบ้รหิาร	ฝา่ยจดัการ	สสธท.	และแขกผู้มเีกยีรตเิขา้รว่มพธิ	ี
ณ	อาคารเพชรสะพานบุญ	ตำาบลบางสีทอง	อำาเภอบางกรวย	
จังหวัดนนทบุรี

ทำ บุญครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์  9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ

พิธีเปิดอาคารเพชรสะพานบุญ

สว่นกศุลใหก้บัสมาชกิผูล้ว่งลบัเปน็ประเพณมีาทกุๆ	ป	ีโดยได้
กราบนิมนต์พระสงฆ์	วัดบางอ้อยช้าง	จำานวน	9	รูป	มาทำาพิธี
เพื่อความเป็นสิริมงคล	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	7	อาคารสำานักงาน
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย	จังหวัด
นนทบุรี

	 จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2565	
เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำาเนินงานสมาคม	ประจำาปี	
2564	ซึ่งปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกเพิ่มขึ้นตามลำาดับ	ณ	วัน
ที่	 1	กุมภาพันธ์	 2565	มีสมาชิก	จำานวน	217,950	ราย	
และตั้งแต่วันที่	 1	มิถุนายน	2554	ถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	
2564	มีสมาชิกเสียชีวิต	จำานวน	5,801	ราย	สสธท.	มอบเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวแล้วทั้งสิ้น	6,189,758,669.55	บาท																			
นับว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจแห่งแรกที่มอบเงินสงเคราะห์ต่อ
ศพให้ทายาทได้มากที่สุดในประเทศไทย	ชสอ.	และสหกรณ์
สมาชิกท่ัวประเทศ	ขออำานวยอวยชัยให้	สสธท.	มีความเจริญ
รุ่งเรือง	ก้าวหน้า	มั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป
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	 เมื่อวันที่	 26	กุมภาพันธ์	 2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ                     
พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์	 วิศิษฐ์ศักดิ์	 แป้นสัมฤทธิ์										
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ		ชสอ.		เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม				
สกัการะ	นอ้มรำาลกึพระกรณุาธคุิณพระราชวรวงศเ์ธอกรมหมืน่							
พิทยาลงกรณ์	พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	 โดย	นางสาว
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี														
พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ	
ประจำาปี	2565	โดยมี	

	 นายนพดล	อินปา	รองประธานกรรมการ	ชสอ.	พร้อม
ด้วย	ดร.สมนึก	บุญใหญ	่ผู้จัดการใหญ่	และนายนลทวัช	สมาธิ	
รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาฯ	 เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่ง
ชาติจังหวัดนนทบุรี	 โดยมีนายชัยวุฒิ	มันฑณานนท์	สหกรณ์

	 รอ งศาสตราจารย์
พิเศษ	พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	
ประธานกรรมการ	พรอ้มด้วย	
คณะกรรมการดำาเนินการ					
ที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	
และฝ่ายจดัการ	ชสอ.	เขา้รว่ม	
พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์	เพ่ือน้อมรำาลึก
พระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์				
โดยมี	 นางสาวมนัญญา	 ไทยเศรษฐ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เป็นประธานในพีธีวางพานพุ่ม	
และกล่าวสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	 กล่าวรายงาน
โดย	นายปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	ประธานกรรมการดำาเนิน
การสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จากน้ันได้ทำาการเปิด						
ศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย	 และเปิดตลาดซื้อขายสินค้า

วันสหกรณ์แห่งชาติ  2565
กรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำ กัด

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายอำาพันธ์ุ	 เวฬุตันติ	นายระพีภัทร์	 จันทรศรีวงศ์	 รองปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	อธิบดี					
กรมส่งเสริมสหกรณ์	นายโอภาส	ทองยงค์	อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์	 ผู้แทนหน่วยงานราชการ	 ผู้แทนสหกรณ์	
ขบวนการสหกรณ์	ผู้บริหาร	ข้าราชการ	พนักงานกรมส่งเสริม
สหกรณ์	 เข้าร่วมพิธี	ณ	บริเวณลานพระอนุสาวรีย์พระราช								
วรวงศ์เธอ	กรมหมืน่พทิยาลงกรณ	์กรมสง่เสรมิสหกรณ์	เทเวศร์	

สหกรณ์ไทย	พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ	งานมหกรรมจำาหน่าย
สินค้าสหกรณ์	 มีผู้แทนหน่วยงาน	ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร	ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ	องค์กร					
คณะบุคคล	และสหกรณ์ต่างๆ	 เข้าร่วม	นอกจากนี้ยังได้จัด
กิจกรรมเสวนา	 โดยได้เชิญผู้บริหารระดับแถวหน้าของเมือง
ไทยอย่าง	คุณกิตติรัตน์	ณ	ระนอง	และคุณรักษ์พงษ์	เซ่งเจริญ	
มาเสวนาในหัวข้อ	“เศรษฐกิจจะฟื้น	หรือทรุด	สหกรณ์จะหยุด
วกิฤตเิศรษฐกจิไทยไดอ้ยา่งไร”	โดยมคีณุจอมขวญั	หลาวเพช็ร	์
พธิกีรและนกัขา่วมอือาชีพ	เปน็ผูด้ำาเนนิรายการ	โดยการเสวนา
ดังกล่าวจะพูดถึงเร่ืองของปากท้องของชาวบ้าน	 การแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจรากหญ้าโดยใช้ระบบสหกรณ์	ณ	สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	กรุงเทพมหานคร

จังหวัดนนทบุรี	 เป็นประธานในพิธี	พร้อมมอบเงินสนับสนุน												
การจดังาน	โดยม	ีนายเอนก	ลว่งลอื	ประธานสนันบิาตสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี	 นายวิทยา	ประเทศ	 รองประธานสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	เป็นผู้รับมอบ	และเข้าร่วมพิธีวางพาน
พุ่มถวายสักการะ	พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์					
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	 เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ						
26	กุมภาพันธ์	2565	ณ	ห้องประชุมชั้น	4	สำานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จำากัด



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

 ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีน�คม 2565
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	 เมื่อวันที	่17	กุมภาพันธ	์2565	
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ  พ ล โ ท 
ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 
ชสอ.	 กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์
ผ่าน	Zoom	Meeting	หลักสูตร	“การ
เงิน	การบัญชี	และการบริหารสำาหรับ
กรรมการสหกรณ์”	 รุ่นที่	 17	 สำาหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก									
โดยมี	นายวิทยา	ประเทศ	ประธานกรรมการวิชาการ	กล่าว
รายงาน	 เพ่ือให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การเงิน	การบัญชี	การบริหารจัดการสหกรณ์	ตามประกาศ									
กฎกระทรวง	สหกรณ์ขนาดเลก็	ตอ้งมกีรรมการซึง่มคีณุวุฒหิรอื
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร	ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำาหนดอย่างน้อยหนึ่งคน	และสามารถนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำากับดูแลสหกรณ์ได้อย่าง						
มีประสิทธิภาพ	โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำานวน	124	คน	
77	สหกรณ	์ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เม่ือวันท่ี	 24	กุมภาพันธ์	 2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน	Zoom	Meetings	หลักสูตร	
“ผูต้รวจสอบกิจการข้ันพืน้ฐาน”	(หลกัสตูร	1)	โดยม	ีนายวทิยา 
ประเทศ ประธานกรรมการวิชาการ		กล่าวรายงาน		เพื่อให้		
ผู้เข้ารับการอบรมไดร้ับทราบแนวคิดและมีความรู้	ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์	กฎหมาย	บทบาทหน้าที	่จริยธรรม
ของผู้ตรวจสอบกิจการ	การดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท		
ระบบบัญชีและระบบควบคุมภายในของสหกรณ์		การรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการ	 รวมทั้งระเบียบและคำาแนะนำาที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติด้าน
การเงินการบัญชีของสหกรณ์	
และสามารถนำาความรู้ไปปรับใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งได้
แลกเปลีย่นประสบการณแ์ละ
ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมกับวิทยากร	

อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ หรับ
กรรมการสหกรณ์” รุ่นที่  17 สำ หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก

หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1)

	 ทัง้นี	้ชสอ.	ขอขอบคุณวิทยากร	จากกรมสง่เสรมิสหกรณ	์
และกรมตรวจบญัชสีหกรณ	์ทีใ่ห้เกยีรตมิาบรรยายใหค้วามรูก้บั
ผูเ้ขา้รบัการอบรม	จำานวน	141	คน	90	สหกรณ	์ณ	สำานกังาน	
ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีน�คม 2565

	 เมื่อวันที	่5	กุมภาพันธ	์

2565	 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์
สรรค์ ประธานกรรมการ 
ชสอ. เป็นประธานเปิดการ
อบรมหลักสูตร	 “กฎหมาย

เก่ียวกับการบริหารสหกรณ์สู่

ภาคปฏิบัติ”	จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคตะวัน

ออกเฉยีงเหนือ	โดยมคีณะกรรมการดำาเนนิการ	ท่ีปรึกษา	และ

ผู้ตรวจสอบกิจการของ	ชสอ.	 ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอ

แนะต่างๆจากผู้เข้าร่วมอบรมกว่า	 100	คน	50	สหกรณ์												

เพื่อนำาไปพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานของ	ชสอ.	ต่อไป

	 ทั้งน้ี	 ชสอ.	 มอบงบประมาณสนับสนุน	 จำานวนเงิน	

200,000	บาท	ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ		โดยม	ี	

ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ประธานกรรมการ เขตพ้ืนที่ฯ          
พร้อมด้วยคณะกรรมการเป็นผู้รับมอบ	การจัดอบรมในครั้งนี้	

ยังไดรั้บเกยีรติจาก	พนัจา่เอก	ณฐกร	แกว้ดี	ประธานกรรมการ

 เมื่อวันที	่5	กุมภาพันธ	์2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ	

พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธานกรรมการ	ชสอ.	มอบหมาย

ให้	นายวิทยา ประเทศ กรรมการและเลขานุการ	เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนา	 “กฎกระทรวงที่มีผลกระทบต่อ											

การบรหิารงานสหกรณ”์		จดัโดยเขตพ้ืนทีส่หกรณส์มาชิก	ชสอ.													

ภาคกลาง	เพือ่ใหมี้ความรู	้ความเขา้ใจถงึกฎหมาย	กฎกระทรวง	

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการดำาเนินงานสหกรณ	์นำาไปปฏิบตังิานสหกรณ	์

ด้วยความถูกต้อง	โดยมี	รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักด์ิ	แป้นสัมฤทธ์ิ	

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ	ชสอ.	และกรรมการบรหิารกองทนุ

พัฒนาสหกรณ์	 เป็นวิทยากร	พร้อมกันน้ี	 ชสอ.	 ได้มอบเงิน

สนับสนุนการจัดโครงการตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ	 จำานวน	

200,000	 บาท	 โดยมี	 นายสุรศักดิ์ วาดเขียน ประธาน
กรรมการ	พร้อมด้วย	กรรมการดำาเนินการ	และที่ปรึกษา					
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก		ชสอ.	ภาคกลาง		ร่วมรับมอบ		มีผู้					

เข้าร่วมสัมมนา	114	คน	49	สหกรณ์	ณ	โรงแรมยูเรเซียชะอำา

ลากูน	จังหวัดเพชรบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	 ภาคตะวันออก	 ประธาน

กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	ที่ปรึกษา	ชสอ.	และ

ทนายความ	บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ	

	 1.	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ที่สำาคัญ	

	 2.	ประเด็นสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์

	 3.	ประเด็นสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์

	 4.	ประเดน็สำาคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายทวงถามหนี้

	 5.	การลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ณ	โรงแรมอุ่นรัก	เชียงคาน	รีสอร์ท	จังหวัดเลย

8

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
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	 เม่ือวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์ผ่าน	 Zoom	Meeting	 เรื่อง					

“การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำาหรับ

สหกรณ์”	โดยมี	นายวิทยา	ประเทศ	ประธานกรรมการวิชาการ	

กล่าวรายงาน	 เพื่อให้มีความเข้าใจถึงสาระสำาคัญของพระราช

บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	มาตรการทั่วไป

และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำาเป็นที่

ต้องนำามาใช้กับงานสหกรณ์				และรับทราบข้อแนะนำาในการ		

เตรียมแผนงานภายในองค์กร	 เพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม

กฎหมายเพื่อให้สามารถนำาไปปรับใช้กับการบริหารสหกรณ์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีผู้เข้ารับการอบรมจำานวน	261	คน	

126	สหกรณ์	ณ	สำานักงาน	ชสอ.จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	 17	กุมภาพันธ์	2565	สหกรณ์ออมทรัพย์

ตำารวจสุราษฎร์ธานี	จำากดั	โดย	ร.ต.อ.สุวทิย ์มากดว้ง ประธาน
กรรมการ	พร้อมด้วย	 ร.ต.ท.วรานนท์	 รักษ์หนู	 เหรัญญิก	

ร.ต.ต.สุรชัย	 สุทธิช่วย	 เลขานุการ	 ร.ต.อ.นฤคม	คุ่ยยกสุย					

ด.ต.จิรศักดิ์	 เรืองเวช	กรรมการ	นายประทักษ์	 เพชรวารินทร์		

ผู้จัดการ	และเจ้าหน้าท่ี	 เป็นตัวแทนสหกรณ์	มอบสวัสดิการ

ช่วยเหลือบุตรสมาชิกตามโครงการช่วยเหลือเด็กพิเศษ											

ประจำาปี	2565	จำานวน	17	ราย	และเราจะช่วยเหลือกันต่อๆ	ไป

อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง 
“การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำ หรับสหกรณ์”

CSR สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ รวจสุราษฎร์ธานี จำ กัด

9
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	 100029	 ตำารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย	์ 1

	 100107	 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	 1

	 100117	 ผู้ปฏิบัติงาน	ทศท	คอร์ปอเรชั่น	 1

	 100399	 คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล	 1

	 100422	 พนักงานเทศบาล	 2

	 100439	 พนักงานสหกรณ์สุรินทร์	 2

	 100457	 ร.13	พัน	3	 2

	 100463	 ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำามันพืช	 2

	 100572	 โรงพยาบาลบ้านหมี่	 2

	 100695	 พนักงานบริษัท	รอยัลปอร์ซเลน	 2

	 100707	 พนักงานโนโวเทล	กรุงเทพฯ	 2

	 100727	 ตำารวจตระเวนชายแดนที่	14	 4

	 100730	 กลุ่มบริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	 5

	 100735	 ครูตาก	 6

	 100830	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 6

	 101045	 สหภาพวายเอสภัณฑ์	 6

	 101072	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์	 7

	 100108	 กระทรวงมหาดไทย	 8

	 100340	 สาธารณสุขสมุทรสงคราม	 8

	 100456	 ยุทธโยธา	 9

	 101094	 บี	แอล	ซี	 9

	 100001	 ครูฉะเชิงเทรา	 10

	 100096	 ครูนครนายก	 10

	 100410	 ค่ายเสนาณรงค์	 10

	 100418	 ทหารศรีสองรัก	 10

	 100700	 ค่ายภาณุรังษี	 10

	 100812	 โสสุโก้	 10

	 100345	 มาห์เล	สยาม	ฟิลเตอร์	ซิสเต็มส์	 10

	 100815	 สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 11

	 100982	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 11

	 101075	 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	 11

	 100277	 สาธารณสุขสงขลา	 12

	 100680	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก	 12

	 100678	 กระจกเพชรมงคล-พีเอ็มเค	เซ็นทรัล	 13

	 100335	 สาธารณสุขมหาสารคาม	 14

	 100448	 พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก	 14

	 100582	 โรงพยาบาลอุดรธานี	 15

	 100103	 กรมที่ดิน	 16

 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

สมาชิกครบรอบวันก่อต้ัง ประจำ เดือนมีนาคม 2565
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 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

	 100777	 สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์	 16

	 100819	 พนักงานไซโก	 16

	 100963	 พนักงานในเครือ	บ.ไทยโพลีอะซีทัล	และ	บ.ไทยโพลีคาร์บอเนต	 16

	 100968	 บีทีเอส	กรุ๊ป	 16

	 100053	 ครูนครสวรรค์	 17

	 100034	 ครูระนอง	 17

	 100683	 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	 17

	 100592	 เครือสมิติเวช	 17

	 100249	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 18

	 100747	 กรมพลาธิการทหารบก	 18

	 100396	 ค่ายประเสริฐสงคราม	 18

	 100985	 พนักงานบริษัทโกลเด้น	ฟู้ดส์	สยาม(ลำาลูกกา)	 19

	 100632	 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 20

	 100993	 สยามฟูรูกาวา	 20

	 100155	 สาธารณสุขนครราชสีมา	 22

	 100604	 พนักงานบริษัทไลท์ออน	อิเลคทรอนิคส์	 22

	 100637	 โรงพยาบาลสกลนคร	 22

	 100139	 ตำารวจพัทลุง	 23

	 100455	 กองบิน	23	 23

	 100012	 ครูชัยภูมิ	 24

	 100292	 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	 24

	 100293	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 24

	 100788	 กองบัญชาการช่วยรบที่	2	 26

	 100109	 สาธารณสุขเชียงราย	 27

	 100504	 โรงเรียนนายเรืออากาศ	 27

	 100820	 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ	 27

	 100944	 พนักงานบริษัท	เอช	วี	ฟิลลา	 27

	 100999	 ตะวันนา	 27

	 100198	 สสวท.	 28

	 100795	 พนักงานสหกรณ์นครราชสีมา	 28

	 101076	 ทีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์	 28

	 101091	 ยู	กรุ๊ป	 28

	 100127	 ครูเชียงใหม่	 29

	 100157	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 29

	 100916	 ถิรไทย	 29

	 100085	 ตำารวจตระเวนชายแดน	 30

	 100729	 พนักงาน	บริษัทคาร์ตัน	ออปทิคัล	(สยาม)	 31

	 100895	 แอนเซลล์	 31
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	 สมาคมสมาพนัธส์หกรณอ์อมทรพัย์และเครดิตในเอเชยี	
(Association	of	Asian	Confederation	of	Credit	Unions	:	
ACCU)	ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	
จำากัด	(ช.ส.ค.)	และสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียนศนูย์กลางเทวา	จำากดั		
จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์
ระหวา่งประเทศ	แบบออนไลน	์เมือ่วนัที	่11	กมุภาพันธ	์2565	
มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ	190	คน	จาก	9	ประเทศในภูมิภาค
เอเชีย	 โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำาเสนอและแลกเปลี่ยน					
เรียนรู้ด้านขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา	 จำากัด	 เป็น
องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อย
โอกาสทางด้านการศึกษา	 เศรษฐกิจ	สังคม	และสาธารณสุข											
บาทหลวงอัลเฟรด	บอนแนงค์	และนายแพทย์ชวลิต	 จิตรานุ
เคราะห	์ไดจั้ดต้ังสมาคม	“ศนูย์กลางเทวา”		ขึน้ท่ีสลมัหว้ยขวาง	
เพือ่อบรมศกึษาผูใ้หญแ่ละช่วยคนยากจนโดยวธิเีครดติยเูนีย่น	

โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ

ในปี	พ.ศ.	2508	นายอัมพร	วัฒนวงศ์	 ได้จัดตั้งกลุ่มเครดิต							
ยูเนี่ยนข้ึนสำาเร็จ	ด้วยจำานวนสมาชิกแรกเริ่ม	13	คน	 เงินทุน
รวม	360	บาท	โดยใชช้ือ่วา่	“กลุม่เครดติยเูนีย่นแหง่ศนูยก์ลาง
เทวา”	นบัเปน็เครดติยเูนีย่นแหง่แรกในประเทศไทย	ซึง่ในเวลา
ต่อมาได้มีการจดทะเบียนสหกรณ์ภายใต้ช่ือ	 “สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา	จำากัด”	จากนั้นเป็นต้นมา	ขบวนการ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็แพร่ขยายและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	
โดยมี	 ช.ส.ค.	 เป็นศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์เครดิต																		
ยเูนีย่นในปจัจบุนั	ผู้นำาสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นยงัยดึมัน่ถอืปฏบิตัิ
ในคุณธรรม	5	ประการ	 ได้แก่	ความซื่อสัตย์	ความเสียสละ	
ความรบัผดิชอบ	ความเห็นอกเหน็ใจ	และความวางใจ	ณ	เดอืน
ธันวาคม	2564	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา	จำากัด				
มีสมาชิกทั้งสิ้น	1,717	คน	ทุนเรือนหุ้น	126,918,230	บาท	
เงินฝาก	70,313,585	บาท	เงินกู้	69,328,210	บาท	และ
สินทรัพย์	226,717,206	บาท	
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 เม่ือวันที่	 28	กุมภาพันธ์	 2565	 รองศาสตราจารย์	
พิเศษ	พลโท	ดร.วีระ	 วงศ์สรรค์	 ประธานกรรมการ	 ชสอ.																	
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์การ	 เพ่ือพิจารณา
ตัดสินรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยในกิจกรรมประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์	 (LOGO)	 เนื่องในโอกาสครบรอบ					
50	ปี	ชสอ.		ในวันที	่	1		กันยายน		2565		ในการประกวด
ครั้งนี้	 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตัดสิน	 ได้แก่	 นายชาญชัย	 เลิศกุลทานนท์	 รองประธาน																																						
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์	บริษัท	แพนดอร่า	โพรดักช่ัน	จำากัด	และ	
นายอัมพร	 ดุลยตระกูล	
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	
บานาน่า	กราฟฟิก	จำากัด	
โดยจะมีการประกาศผล
รางวัลต่างๆ	ในวันที่	23	
มีนาคม	2565	 ผ่านทาง	
www. fsct .com	 และ	
Facebook	:	fsct	coop

ตัดสินรางวัล
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์  (LOGO)  50 ปี ชสอ.

 ขอเชิญร่วมกิจกรรม
กดไลค์ กดแชร์ 

เพื่อให้คะแนนรางวัล	Popular vote	กับ	ผลงาน
ที่ร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์	(LOGO)	

ครบรอบ	50	ปี	ชสอ.	“ชอบกด Like ใช่กด Share”
 ร่วม VOTE	ผลงานที่ชอบได้เลย	เพียงแค่กด	Like	&	Share	

ผลงานที่ชอบตั้งค่าโพสให้เป็น	สาธารณะก็ลุ้นรับรางวัล
บัตร	Gift	voucher	รางวัลละ	1,000.-	บาท	จำานวน	3	รางวัล”
	ผลงานที่ได้รับการ	Like	&	Share	มากที่สุด	รับไปเลยรางวัล
“Popular vote”	รางวัลละ	2,000	บาท	จำานวน	1	รางวัล”

 ผลงานที่จะได้รับรางวัล Popular vote
จะมีกติกาสำ หรับการโหวต ดังนี้

-	ได้รับการกด	Like	=	1	คะแนน
-	ได้รับการกด	Share	(สาธารณะ)	=	3	คะแนน

ร่วมสนุกกับกิจกรรม	ได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่	1	–	18	มีนาคม	2565	

(ปิด	Vote	เวลา	10:00	น.)

 ประกาศรายชื่อ
รางวัลชนะเลิศ รางวัลชมเชย

ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
 ประกาศผลรางวัลผู้ชนะกิจกรรม Popular vote

และรายชื่อรางวัลผู้เข้าร่วมกิจกรรมกด Like & Share
ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
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KM เพ่ือการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย

ชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั  :ฝ่ายวางแผนและวจิยั  0 2496 1199 ต่อ 229, 306, 307 www.fsct.com

วิธีการคาํนวณ

ลูกหนีเ้งินกู้   หมายถงึ ลูกหนีเ้งินให้กู้แก่สมาชิก ไม่รวมเงินให้สหกรณอ์ื่นกู้ 

ประกอบด้วย ลูกหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน ลูกหนีเ้งินกู้สามัญ ลูกหนีเ้งินกู้พเิศษ ลูกหนี้

ดาํเนินคด ีลูกหนีต้ามคําพพิากษา เป็นต้น

ทุนเรือนหุ้น หมายถงึ ส่วนทุนทีเ่กดิจากการสะสมของสมาชิกตามระเบยีบของ

นายทะเบยีนสหกรณ์

เงินรับฝาก หมายถงึ ยอดเงินรับฝากเฉพาะสมาชิกเท่าน้ัน

ลูกหนีเ้งินกู้ (เฉพาะสมาชิก)

ทุนเรือนหุ้น + เงินรับฝาก (เฉพาะสมาชิก)



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

 ปีที่ 34 ฉบับที่ 415 เดือนมีน�คม 2565

15

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, 
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่  
ฝ่ายธุรกิจเสริม  02-496-1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

ขอเชิญชวน
สหกรณ์สมาชิกใช้บริการเงินกู้ 

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง 
อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 

โดยเพิ่มวงเงินกู้จาก 50 ล้านบาท เป็นจำ นวน 100 ล้านบาท 

เพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
นำ ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว
เพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำ ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ 
ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227

ราคา  ตัวละ  310.- บาท

802103 
เสื้อโปโลนาโน

สินค้าธุรกิจเสริมสินค้าธุรกิจเสริม



ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

เปิดทำ การ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ การ  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่  34 ฉบับที่  415 เดือนมีนาคม  2565


