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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

	 	ชสอ.	กำ�หนดจัดประชุมใหญ่ส�มัญ	ประจำ�ปี	2565	ผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์	วันเส�ร์	ที่	11	มิถุน�ยน				
พ.ศ.	2565	ณ	อ�ค�รสำ�นกัง�น	ชสอ.	จงัหวดันนทบรุ	ีโดยกำ�หนดหนว่ยเลอืกตัง้ต�มเขตพืน้ทีท่ีส่หกรณต์น้สงักดั
ถูกกำ�หนดว่�อยู่เขตพื้นที่หรือหน่วยเลือกตั้งใด	ให้ไปลงคะแนน	ณ	หน่วยเลือกตั้งต�มที่	ชสอ.	กำ�หนด	ระหว่�ง
เวล�	12.30	-	14.00	น.	(สำ�หรับสถ�นที่เลือกตั้ง	ชสอ.จะแจ้งให้ทร�บอีกครั้ง)	สอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่	0	2496	1199	ต่อ	204	และ	228
	 ชสอ.	ไดป้ระก�ศรับสมัครเลอืกต้ังกรรมก�รดำ�เนนิก�ร	ประจำ�ป	ี2565	ผูท้ีส่นใจสมคัรรบัเลอืกตัง้ส�ม�รถ
ตดิตอ่ขอรบัใบสมัครไดท้ีฝ่่�ยสำ�นักง�น	ชสอ.	ชัน้	1	ตัง้แตว่นัจนัทร	์ที	่4	เมษ�ยน	2565	เปน็ตน้ไป	และกำ�หนด
ยื่นใบสมัคร	วันที่	24	–	28	เมษ�ยน	2565	ระหว่�งเวล�	09.00	–	16.00	น.	(เว้นวันหยุดร�ชก�รและวันหยุด
นักขตัฤกษ)์	ณ	อ�ค�รสำ�นกัง�น	ชสอ.	จงัหวดันนทบรุ	ีสอบถ�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี	่ง�นเลอืกตัง้	โทรศพัท์	
0	2496	1199	ต่อ	223	และ	213	
	 ท�้ยนี	้ขอเชญิชวนสหกรณ์ใชบ้ริก�รเงนิกู	้โครงก�รเงนิกูร้ะยะย�วโครงก�รพเิศษ	6	อตัร�ดอกเบีย้	3.20%	
ต่อป	ี(ไม่มีเฉลี่ยคืน)		โครงก�รเงินกู้ระยะป�นกล�งโครงก�รพิเศษ	7	อัตร�ดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	
โครงก�รสินเชื่อเพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์		อัตร�ดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี			(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	
โดยมีก�รเพิ่มวงเงินกู้จ�ก	10	ล้�นบ�ท	 เป็นจำ�นวน	20	ล้�นบ�ท	และโครงก�รสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือสม�ชิก
สหกรณ์ที่มีหนี้หล�ยท�ง	อัตร�ดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี	 (ไม่มีเฉล่ียคืน)	 โดยเพ่ิมวงเงินกู้จ�ก	500	ล้�นบ�ท								
เป็นจำ�นวน	1,000	ล้�นบ�ท	 เพื่อลดภ�ระหนี้สินของสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ไปสู่คุณภ�พชีวิตที่ดีและ												
มีคว�มสุขอย่�งพอเพียง	 โดยสหกรณ์ฯ	ส�ม�รถเข้�ร่วมโครงก�รฯ	ดังกล่�วเพื่อขอกู้เงินกับ	ชสอ.	และนำ�ไป
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในก�รให้บริก�รเงินกู้แก่สม�ชิกสหกรณ์ที่เข้�ร่วมโครงก�รฯ	ต่อไป	 เปิดให้บริก�รตั้งแต่															
วันที	่17	มกร�คม	2565	สม�ชิกที่มีคว�มประสงค์ใช้บริก�รติดต่อ	ฝ่�ยสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	
ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227	ขอบคุณครับ	

	 	 	 	 รองศ�สตร�จ�รย์	พิเศษ	พลโท	
	 							 	 	 	 	 	 	 		(ดร.วีระ		วงศ์สรรค์)
	 	 	 	 	 								 	 	 												ประธ�นกรรมก�ร
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผ่านการประเมิน
เกณฑ์มาตรฐานทางด้านการเงิน ได้เกรด
ระดับ A จึงได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำ ปี 2564 
ซึ่งรางวัลดังกล่าวเกิดจากการที่  ชสอ. มี  
นโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของ
สหกรณ์ ไทยให้มีคุณภาพ และมอบรางวัล
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ 
ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหาร
จัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อ
เ ป็ น ก า ร เ ชิ ด ชู เ กี ย ร ติ ใ ห้ กั บ ส ห ก ร ณ์ ที่ มี
คุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเช่ือมั่น
ของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ โดยการ
รักษาระดบัคุณภาพมาตรฐานของสหกรณน้ี์ 
จะมีการประเมินคุณภาพเพ่ือติดตามผล
การดำาเนินงานทุกปี ถ้ากรณีสหกรณ์ ไม่ ได้
มาตรฐาน ชสอ. จะดำาเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาร่วมกับสหกรณ์เพ่ือยกระดับให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ หนดต่อไป

พิธีเปิดป้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. 

ประจำ ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมก�รพัฒน�ชุมชน	จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ก�รเคหะแห่งช�ติ	จำ�กัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลพัทลุง	จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลพระพุทธชินร�ช	จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข�้ร�ชก�รสรรพ�กร	จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้�ท่�	จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพ�วุธทห�รอ�ก�ศ	จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นซิงเกอร์	จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพยกรมช�่งโยธ�ทห�รอ�ก�ศ	จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซูซุประเทศไทย	จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน	6	จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขระยอง	จำ�กัด
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	 เมื่อวันที่	 19	 มีน�คม	 2565	 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.                    
เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมใหญ่ส�มัญ	 ประจำ�ปี	 2564							
เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก	ชสอ.	ภ�คตะวันออก	และร่วมเสวน�	
เรื่อง	 “ส�รพันปัญห�ก�รบริห�รสหกรณ์ออมทรัพย์ใน														
ยุคปัจจุบัน”	 โดยมีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร	ที่ปรึกษ�	และ				
ผูต้รวจสอบกิจก�รของ	ชสอ.	รว่มรบัฟังขอ้คดิเหน็	ขอ้เสนอแนะ
ต่�งๆ	 จ�กสหกรณ์สม�ชิก	 จำ�นวน	70	คน	40	สหกรณ์							
เพื่อนำ�ไปพัฒน�	ปรับปรุง	ก�รดำ�เนินง�นของ	ชสอ.	ต่อไป
	 ท้ังน้ี	ชสอ.	มอบงบประม�ณสนับสนุน	จำ�นวน	200,000	บ�ท	
ซึง่เป็นไปต�มแผนง�นของเขตพ้ืนทีฯ่	โดยม	ีนายณฐกร แก้วด ี
ประธ�นกรรมก�รเขตพ้ืนท่ีฯ	พร้อมด้วย
คณะกรรมก�ร	 เป็นผู้รับมอบ	ณ				
โรงแรมเดอะเวโลโฮเทล	 แอนด์								
บี เอ็ ม เอ็ กซ์ 	 ป๊ัมแทร๊ ค 	 อำ � เภอ
อรัญประเทศ	จังหวัดสระแก้ว

	 เมื่อวันที่	25	มีน�คม	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	บรรย�ย
พิเศษ	ก�รจัดโครงก�ร	New	normal	สหกรณ์กับกฎกระทรวง
ใหม่	 และยุทธศ�สตร์นวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์		
และก�รประชุมใหญ่ส�มัญ	ประจำ�ปี	2564	เขตพื้นที่สหกรณ์
สม�ชิก	ชสอ.	กรุงเทพมห�นคร	พ้ืนท่ี	1	พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�ร	ที่ปรึกษ�	ชสอ.	ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ
ต่�งๆ	จ�กสหกรณ์สม�ชิก	จำ�นวน	95	คน	50	สหกรณ์
	 ทั้งน้ี	 ชสอ.	 ได้มอบงบประม�ณสนับสนุน	 จำ�นวน	
200,000	 บ�ท	 ซึ่งเป็นไปต�มแผนง�นของเขตพ้ืนที่ฯ										
โดยมี 	 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำาพัน          

ประธ�นกรรมก�รเขตพ้ืนท่ีฯ	
พ ร้ อ ม คณะก ร ร มก � ร	
เป็นผู้ รับมอบ	ณ	 สำ�นัก
พั ฒ น � แ ล ะ ถ่ � ย ท อ ด
เทคโนโลยีก�รสหกรณ์ 	
กรุงเทพมห�นคร

ภาคตะวันออก

กรุงเทพมหานคร พื้นที่  1

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
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	 เมื่อวันที่	 26	 มีน�คม	2565	นายสามัคคี 
เดชกลา้ รองประธานกรรมการ ชสอ.	ไดร้บัมอบ
หม�ยจ�กประธ�นกรรมก�ร	ชสอ.	 เป็นประธ�น
เปิดก�รอบรม	หลักสูตร	 “ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
สหกรณ์ขั้นพื้นฐ�น”	 จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์
สม�ชิก	 ชสอ.	 ภ�คตะวันตก	พร้อมด้วยคณะ
กรรมก�รดำ�เนินก�ร	ที่ปรึกษ�	และผู้ตรวจสอบ
กิจก�รของ	ชสอ.	ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น	ข้อเสนอ
แนะต�่งๆ	จ�กสหกรณส์ม�ชกิจำ�นวน	97	คน	41	
สหกรณ์	เพ่ือนำ�ไปพัฒน�	ปรับปรุง	ก�รดำ�เนินง�น
ของ	ชสอ.	ต่อไป

	 ทั้งนี้	 ชสอ.	 ได้มอบงบประม�ณสนับสนุน	จำ�นวนเงิน	
200,000	บ�ท	ซึ่งเป็นไปต�มแผนง�นของเขตพื้นที่ฯ	 โดยมี	
นายสถิตย์ชัย วรานนวาณิชย์ ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่ฯ 
พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร	 เป็นผู้รับมอบ	และได้รับเกียรติจ�ก
ทมีวทิย�กร	สำ�นกัง�นตรวจบญัชสีหกรณจ์งัหวดัเพชรบุรมี�ให้
คว�มรู้ในก�รอบรม	ณ	โรงแรมลองบีช	อำ�เภอชะอำ�	จังหวัด
เพชรบุรี

	 เมือ่วนัที	่26	มนี�คม	2565	นายศิริวฒัน์ อนิทรมงคล 
รองประธานกรรมการ ชสอ.	 ได้รับมอบหม�ยจ�กประธ�น
กรรมก�ร	 เป็นประธ�นเปิดก�รอบรมหลักสูตร	 “ผู้ตรวจสอบ
กิจก�รขั้นพื้นฐ�น”	 จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก	 ชสอ.					
ภ�คเหนอื	พรอ้มดว้ยคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�ร	ทีป่รกึษ�	และ								
ผูต้รวจสอบกิจก�รของ	ชสอ.	ร่วมรบัฟังขอ้คดิเหน็	ขอ้เสนอแนะ
ต่�งๆ	จ�กสหกรณ์สม�ชิกที่เข้�รับก�รอบรม	จำ�นวน	97	คน	
26	สหกรณ์	 เพื่อนำ�ไปพัฒน�	ปรับปรุง	ก�รดำ�เนินง�นของ	
ชสอ.	ต่อไป
	 ทั้งน้ี	 ชสอ.	 ได้มอบงบประม�ณสนับสนุน	 จำ�นวน
เงิน	200,000	บ�ท	ซึ่งเป็นไปต�มแผนง�นของเขตพื้นที่ฯ									
โดยมี	นายสันติชัย บัวทอง	 ประธ�นกรรมก�รเขตพื้นที่ฯ	
พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร	 เป็นผู้รับมอบ	และได้รับเกียรติจ�ก							
น�ยเกรยีงศกัดิ	์เน้ือสจีนั	ประธ�นกรรมก�รสหกรณอ์อมทรพัย์
ครูพิษณุโลก	จำ�กัด	กล่�วต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมร�ชพฤกษ์	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จำ�กัด	อำ�เภอเมือง	 จังหวัด
พิษณุโลก

ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษ�ยน 2565

8

อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

	 เม่ือวันท่ี	3	มีน�คม	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่�วเปิด
ก�รอบรมออนไลน์ผ�่น	Zoom	Meeting	หลักสูตร	“ก�รเงิน	
ก�รบัญชี	และก�รบริห�รสำ�หรับกรรมก�รสหกรณ์”	รุ่นที่	18	
สำ�หรับสหกรณ์ขน�ดใหญ่	โดยม	ีน�ยวิทย�	ประเทศ	ประธ�น
กรรมก�รวิช�ก�ร		กล่�วร�ยง�น		และ	ดร.สมนึก		บุญใหญ	่									
ผู้จัดก�รใหญ่		กล่�วต้อนรับ		ซึ่งก�รอบรมจัดขึ้นระหว่�งวันที่					
3	 -	4,	8	 -	11	และ	14	 -	16	มีน�คม	2565	รวมระยะ
เวล�ในก�รอบรม	 9	 วัน	 เ พ่ือให้ เป็นไปต�มประก�ศ																														
กฎกระทรวง	สหกรณ์ขน�ดใหญต้่องมกีรรมก�รซึง่มคีณุวฒุหิรอื
ผ่�นก�รฝึกอบรมหลักสูตร	ต�มที่คณะกรรมก�รพัฒน�ก�ร
สหกรณ์แห่งช�ติกำ�หนด	อย่�งน้อยส�มคน	และส�ม�รถนำ�
คว�มรู้ไปประยุกต์ใช้บริห�รและกำ�กับดูแลสหกรณ์ได้อย่�ง
มีประสิทธิภ�พ	มีผู้เข้�อบรม	จำ�นวน	117	คน	74	สหกรณ์						
ณ	สำ�นักง�น	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	21	มีน�คม	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่�วเปิด
ก�รอบรมออนไลน์ผ่�น	Zoom	Meeting	 เรื่อง	 “ก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์”	 โดยมี	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่									
ผู้จัดก�รใหญ่	กล่�วต้อนรับ	 วิทย�กรให้คว�มรู้โดย	น�งส�ว	
อรุณี	วงศ์ร�เชน	อดีตผู้เชี่ยวช�ญด�้นวิเคร�ะห์ภ�วะเศรษฐกิจ
ก�รเงิน	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เพื่อให้บุคล�กรของสหกรณ์
ได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของสหกรณ์	และ
แนวท�งก�รจดัก�รคว�มเสีย่งของสหกรณอ์อมทรพัย	์ส�ม�รถ
นำ�ไปปรับใช้กับก�รบริห�รสหกรณ์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ							
มีผู้เข้�ร่วมจำ�นวน	307	คน	112	สหกรณ์	ณ	สำ�นักง�น	ชสอ.	
จังหวัดนนทบุรี

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ หรับกรรมการสหกรณ์” 
รุ่นที่ 18

“การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์”



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

 ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษ�ยน 2565

9

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

 

	 เมื่อวันที่	23	มีน�คม	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่�วเปิด								
ก�รสัมมน�ออนไลน์ผ่�น	Zoom	Meeting	 เรื่อง	 “บูรณ�ก�ร
ก�รบริห�รจัดก�รสหกรณ์ออมทรัพย์อย่�งมีประสิทธิภ�พ”	
โดยม	ีดร.สมนกึ	บญุใหญ	่ผู้จดัก�รใหญ	่กล�่วตอ้นรับ	วทิย�กร
ให้คว�มรู้โดย	รองศ�สตร�จ�รย์ส่งเสริม	หอมกลิ่น	อ�จ�รย์
แขนงวิช�สหกรณ์	มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช	 เพื่อให้														
ผู้เข้�สัมมน�ได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รสหกรณ์ในฐ�นะ
สหกรณ์	และฐ�นะองค์กรธุรกิจก�รบูรณ�ก�รหลักก�รจัดก�ร
สหกรณ์เพื่อก�รว�งแผนธุรกิจก�รเงินของสหกรณ์อย่�ง										
มปีระสทิธภิ�พ	ส�ม�รถนำ�ไปปรบัใชก้บัก�รบริห�รสหกรณไ์ด้
อย่�งมีประสิทธิภ�พ	มีผู้เข�้ร่วมสัมมน�จำ�นวน	174	คน	94	
สหกรณ์	ณ	สำ�นักง�น	ชสอ.จังหวัดนนทบุรี

“บูรณาการการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างมีประสิทธิภาพ”

“การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างม่ันคงและย่ังยืน”   
	 เมื่อวันที	่25	มีน�คม	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ        
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	 กล่�ว
เปิดก�รสัมมน�และบรรย�ย	 เรื่อง	 “ก�รบริห�รสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่�งมั่นคงและยั่งยืน”	 เพื่อให้ผู้เข้�สัมมน�ของ
สหกรณไ์ดร้บัคว�มรูเ้กีย่วกบัก�รบรหิ�รจดัก�รสหกรณภ์�ยใต	้															
หลกัธรรม�ภบิ�ล	ก�รพฒัน�คุณภ�พชีวติทีดี่ภ�ยใต้ก�รบรหิ�ร
จดัก�รทีเ่ปน็เลศิ	ก�รให้คว�มรูฝ้กึอบรมแกส่ม�ชิกต�มหลักก�ร	
อุดมก�รณ์		และวิธีก�รสหกรณ์		และระบบส�รสนเทศเพื่อ				
ก�รจัดก�รสหกรณ์	 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์
และคว�มคิดเห็นระหว่�ง	ผู้เข้�สัมมน�กับวิทย�กร	มีผู้เข้�										
ร่วมสัมมน�	จำ�นวน	148	คน	76	สหกรณ์	ณ	สำ�นักง�น	ชสอ.	
จังหวัดนนทบุรี
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	 100268	 กองบิน	21	 1

	 100497	 คอสโมอุตส�หกรรม	 1

	 100864	 ตำ�รวจภ�ค	5	 1

	 100874	 โรซี่	บลู	ไดมอนด์	 2

	 100575	 บริษัทเฟดเดอรัลอีเลคตริค	 3

	 100863	 พนักง�นส่วนท้องถิ่นสระบุรี	 3

	 101007	 จอมธน�	 3

	 101051	 พนักง�นไทยซูซูกิมอเตอร์	 3

	 100443	 ข้�ร�ชก�รองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด	 4

	 100466	 ส�ธ�รณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 4

	 100486	 สหภ�พแรงง�นไทยค�ร์บอนแบล็ค	 4

	 100567	 ไทยอ�ซ�ฮีเคมีภัณฑ์	 4

	 100620	 ครูอำ�น�จเจริญ	 4

	 100654	 ส�ธ�รณสุขชัยภูมิ	 4

	 100048	 ตำ�รวจตระเวนช�ยแดนที่	43	 5

	 100070	 ครูมห�ส�รค�ม	 5

	 100213	 ครูระยอง	 5

	 100280	 โรงพย�บ�ลสระบุรี	 7

	 100954	 พนักง�นอูเอโน	 8

	 100957	 จอห์นสัน	คอนโทรลส์	แอนด์	ซัมมิท	อินทีเรียส์	 8

	 100852	 เนชั่นมัลติมีเดีย	กรุ๊ป	 9

	 100212	 โรงพย�บ�ลเลย	 10

	 100218	 ข้�ร�ชก�รจังหวัดนครร�ชสีม�	 10

	 100366	 พนักง�นไทยบริดจสโตน	 10

	 100413	 สำ�นักง�น	ก.พ.	 10

	 100429	 พนักง�นอูช่�สย�มสตีลอินดัสตรียส์	 10

	 100816	 ไทยบรรจุภัณฑ์และก�รพิมพ์	 10

	 100952	 เทศบ�ลเมืองกระบี่	 10

	 101011	 พนักง�นในเครือ	แพรนด้�	จิวเวลรี่	 10

	 100201	 ครูพะเย�	 11

	 100909	 สมิทธิญ�ณและเพื่อน	 11

	 100227	 ส�ธ�รณสุขจังหวัดบุรีรัมย์	 12

	 100278	 โรงพย�บ�ลพระปกเกล้�	 14

	 100294	 บริษัท	ทีโอที	 14

	 100137	 ตำ�รวจภูธรจังหวัดปร�จีนบุร	ี 16

	 100242	 โรงพย�บ�ลประจวบคีรีขันธ์	 16

	 100259	 โรงพย�บ�ลหัวเฉียว	 17

 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

สมาชิกครบรอบวันก่อต้ัง ประจำ เดือนเมษายน 2565
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 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 
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	 100625	 สำ�นักชลประท�นที	่12	 17

	 100799	 องค์ก�รสวนพฤกษศ�สตร์	 17

	 100660	 โรงพย�บ�ลพระนั่งเกล�้	 18

	 101020	 พัน.สห.11	 18

	 101047	 สหภ�พแรงง�นเอสโซ่แห่งประเทศไทย	จำ�กัด	 18

	 100088	 ครูสุพรรณบุรี	 19

	 100485	 ส�ธ�รณสุขอุทัยธ�นี	 19

	 100587	 นักสหกรณ์จังหวัดนร�ธิว�ส	 19

	 100594	 ครูสระแก้ว	 19

	 100882	 กลุ่มพิธ�น	 19

	 100354	 โรงพย�บ�ลชุมพร	 20

	 101042	 โรงพย�บ�ลปัตต�นี	 20

	 100026	 ครูนครศรีธรรมร�ช	 22

	 100130	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�้ธนบุรี	 22

	 100141	 โรงเรียนเอกชน	 22

	 100041	 ครูกรุงเทพมห�นคร	 24

	 100214	 ส�ธ�รณสุขตร�ด	 24

	 100611	 โรงพย�บ�ลพัทลุง	 24

	 100631	 ศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจภูธรภ�ค	1	 24

	 100731	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเย�	 24

	 100740	 สิ่งทอซ�ติน	 24

	 100761	 เมืองทองสัมพันธ์	 24

	 100789	 มิตซูบิชิ	เอลเลเวเตอร์	เอเชีย	 24

	 100861	 พนักง�นปูนซีเมนต์เอเซีย	 24

	 100667	 โรงแรมไพลิน	 26

	 100865	 พนักง�น	เอเชียน	ม�รีน	เซอร์วิสส์	 26

	 100188	 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่	 27

	 101082	 โกเบลโก้	 28

	 100851	 หน่วยข่�วกรองท�งทห�ร	 29

	 100251	 สย�มบรรจุภัณฑ์	 30

	 100400	 ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย	 30

	 100425	 สหภ�พแรงง�นไทยคูร�โบ	 30

	 100817	 พนักง�นส่วนตำ�บลจังหวัดลำ�ป�ง	 30

	 100841	 ร�ม�	ชูส์	อินดัสตรีส์	 30

	 101021	 โรงพย�บ�ลสุโขทัย	 30

	 101081	 ไทยเบนกัน	 30
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	 เมื่อวันที่	 4	มีน�คม	2565	 ชสอ.	 เข้�ร่วมโครงก�ร
ศึกษ�ดูง�นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่�งประเทศ								
แบบออนไลน์	 จัดโดยสม�คมสม�พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย	(Association	of	Asian	Confederation	
of	Credit	Unions	:	ACCU)	ร่วมกับ	Nepal	Federation	of	
Savings	and	Credit	Cooperative	Unions	Ltd.	(NEFSCUN)	
และ	Chandragiri	Savings	and	Credit	Cooperative	Society	
Ltd.	(Chandragiri	SACCOS)	มีวัตถุประสงค์ในก�รนำ�เสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้�นขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
ประเทศสหพันธ์ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยเนป�ล
	 Chandragiri	SACCOS	ก่อตั้งเมื่อ	6	มกร�คม	2544	
โดยกลุ่มอ�ส�มัคร	25	คน	ต่อม�ได้มีก�รจดทะเบียนภ�ย
ใต้พระร�ชบัญญัติสหกรณ์เมื่อวันที่	 19	 เมษ�ยน	 2544											
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับคว�มย�กจน	ซึ่งมีศูนย์บริก�ร	
4	แห่ง	ดำ�เนินง�นอยู่ท�งเหนือของเทือกเข�	Chandragiri	
เมืองก�ฐม�ณฑุครอบคลุมพื้นที	่3	เมืองในประเทศ	ให้บริก�ร
ด้�นก�รเงินและบริก�รอื่นๆ	 เพ่ือยกระดับสถ�นะท�งด้�น
เศรษฐกิจและสังคมแก่สม�ชิก	 โดยมีวิสัยทัศน์คือ	 “สหกรณ์
ยั่งยืน	สม�ชิกมีคว�ม
สุข	และประสบคว�ม
สำ�เร็จ”	 และพันธกิจ
ท่ีระบุว่ � 	 “ก�รยก
ระดับม�ตรฐ�นก�ร
ดำ�รงชีวิตของสม�ชิก
ผ่�นบริก�รท�งก�ร
เงินและบริก�รอื่นๆ	

โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ

รวมถึงโครงก�รด้�นสังคมอื่นๆ	 โดยก�รใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และกระบวนก�รนวัตกรรมต�มหลักก�รสหกรณ์ส�กล”	ซึ่งมี
ลักษณะก�รดำ�เนินง�น	ดังนี้
	 1.	เป็นองค์กรเพื่อชุมชน	มีสม�ชิกเป็นเจ้�ของสหกรณ์
	 2.	ให้บริก�รด้�นก�รเงิน	ก�รธน�ค�รตลอด	365	วัน
	 3.	ให้บริก�รต้ังแต่เช้�จดค่ำ�	ระหว่�งเวล�	8.00-19.00	น.
	 4.	หลักประกันท�งสังคมแก่สม�ชิก	บริก�รรถพย�บ�ล
และรถบรรทุกศพ
	 5.	บรกิ�รรปูแบบดจิทิลัต�่งๆ	เช่น	ATM	ก�รทำ�ธรุกรรม
ท�งก�รเงินผ่�นโทรศัพท์มือถือ	ตู้อเนกประสงค์ที่ให้บริก�ร	
ด้�นก�รเงิน	(KIOSK	Banking)	และอื่นๆ
	 6.	ไมโครไฟแนนซ์
	 ณ	14	มกร�คม	2565	Chandragiri	SACCOS	มสีม�ชกิ
ทั้งสิ้น	14,388	คน	81	องค์กร	ทุนเรือนหุ้น	46,103,549	
บ�ท	เงนิฝ�ก	633,499,140	บ�ท	เงนิกู	้526,517,056	บ�ท	
ทุนสำ�รอง	43,825,351	บ�ท	และสินทรัพย์	782,594,595	
บ�ท	
	 (1	เหรียญดอลลาร์สหรัฐ	=	33.307	บาท)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษ�ยน 2565



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

 ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษ�ยน 2565

13

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง
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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

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

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

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปณศ.บ�งกรวย
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