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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 417 เดือนพฤษภาคม 2565

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ สำ�นักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564
และรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การรับสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่
และการออกจากชุมนุมสหกรณ์
3.2 รายงานประจำ�ปี 2564
3.3 รายงานของผูต้ รวจสอบกิจการประจำ�ปี 2564
3.4 รับทราบนโยบายและแผนงานการบริหาร
ความเสี่ยง ชสอ.
3.5 รายงานข้อร้องเรียน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4.2 เลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ
4.3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำ�ปี 2564
4.4 อนุมัติจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2564
4.5 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
4.6 แก้ไขระเบียบ ชสอ.ว่าด้วยการกำ�หนดวิธี
ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ และ
กรรมการดำ�เนินการ ของชุมนุมสหกรณ์
พ.ศ.2562
4.7 อนุมัตินโยบายและแผนงานการลงทุน ชสอ.
4.8 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำ�ปี 2565
4.9 กำ�หนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือ
ค้�ำ ประกัน ประจำ�ปี 2565
4.10 คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 รับทราบเรื่องการดำ�เนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบัน
หรือองค์การที่ชุมนุมสหกรณ์เป็นสมาชิก
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน
คณะกรรมการดำ�เนินการ ชสอ. ชุดที่ 49 มีมติเห็นชอบ กำ�หนดสวัสดิการเงินช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก               
ทีส่ �ำ นักงานสหกรณ์ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั หรือมหันตภัยอืน่ และเพิม่ การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สงเคราะห์ศพให้แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
นอกจากนี้  ชสอ.   ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำ�ทุกปี          
โดยสนั บ สนุ น แบบต่ อ เนื่ อ งให้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย นมู ล นิ ธิ ร่ ว มจิ ต ต์ น้ อ มเกล้ า ฯ จนจบระดั บมั ธ ยมศึ ก ษา และ              
อีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ สำ�หรับใน               
ปี 2564  ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้จ�ำ นวนเงิน 1,170,000.- บาท           
(78 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท)
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6 อัตราดอกเบี้ย
3.20% ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี                  
(ไม่มีเฉลี่ยคืน) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย 2.70          
ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยมีการเพิ่มวงเงินกู้จาก 10 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 20 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อ
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยเพิ่มวงเงินกู้จาก
500 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 1,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์น�ำ ไปสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ.
และนำ�ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป เปิดให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ 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 จำ�กัด                                 
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เปิดสำ�นักงานสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำ�กัด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมแสดง
ความยินดี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จำ�กัด   
เนื่องในโอกาสพิธีเปิดอาคารสำ�นักงานแห่งใหม่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการดำ � เนิ น การ และที่ ป รึ ก ษา ชสอ. มอบของ           
ที่ระลึก โดยมี นายนิกูล ใบบัว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้
ยังได้รับเกียติจาก นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นประธานพิธเี ปิดอาคารสำ�นักงานสหกรณ์ฯ
มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่ภาคตะวันตก หน่วยงานราชการ
และแขกผูม้ เี กียรติรว่ มแสดงความยินดี ณ สำ�นักงานสหกรณ์ฯ
ตำ�บลลาดใหญ่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำ�กัด
เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ และ              
นายโกวิท  เกตุงาม  กรรมการดำ�เนินการ  ร่วมเป็นเกียรติ     
ในพิ ธี เ ปิ ด อาคารสำ � นั ก งานแห่ ง ใหม่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์            
ครูกาญจนบุรี จำ�กัด พร้อมมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี      
โดยมี ดร.ณรินทร์ ชำ�นาญดู ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ เป็น ผู้รับมอบ นอกจาก
นี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เกตุทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ
สำ�นักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร
สำ�นักงานสหกรณ์ฯ มีสหกรณ์ออมทรัพย์ในพืน้ ทีภ่ าคตะวันตก
หน่วยงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี
ณ สำ�นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำ�กัด ตำ�บล
บางแพรก อำ�เภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน ชสอ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำ�กัด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย
นายกิตติ์ เกิดโสภา นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการ
ดำ � เนิ น การ และฝ่ า ยจั ด การ ร่ ว มต้ อ นรั บ นายนิ น นาท
พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำ�กัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ
จำ�นวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานด้านสินเชื่อของ ชสอ. เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์ พร้อมเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์
สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 ชสอ. รับสมัครเลือกตั้ง
กรรมการดำ�เนินการวันแรก โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับ   
ผู้สมัคร ณ สำ�นักงาน ชสอ.
การรับสมัครในปีนี้ ชสอ. ได้มกี ารปรับกิจกรรมให้เข้ากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด - 19 เนื่องจากยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงต้องกำ�หนดให้เฉพาะผู้สมัครเท่านั้นที่จะเข้ามาภายในพื้นที่
รับสมัครของ ชสอ. และกำ�หนดยืน่ ใบสมัคร ระหว่างวันอาทิตย์
ที่ 24 - วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565 ระหว่างเวลา
09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัด
นนทบุรี
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พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำ�กัด
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธี
เปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐาน ชสอ. พร้อมด้วย
นายนพดล อินปา รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ.
ร่วมพิธีเปิดป้าย และแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสิงห์บุรี จำ�กัด โดยมี นายสมบูรณ์ เสือสุภาพ รักษาการ
ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดำ � เนิ น การ ฝ่ า ยจั ด การของสหกรณ์ และแขกผู้ มี เ กี ย รติ          
ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์ ณ สำ�นักงานสหกรณ์ฯ ตำ�บล
ต้นโพธิ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยราชการในพระองค์ ๑ จำ�กัด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธี
เปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐาน ชสอ. พร้อมด้วย
นายพิทยา ทิพยโสตถิ นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธาน
กรรมการ พลตำ�รวจโทวรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองศาสตราจารย์
ทั น ตแพทย์ สุ ริ น ทร์ สู อำ � พั น กรรมการดำ � เนิ น การ และ         
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีเปิดป้าย และแสดงความยินดีกับ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ห น่ ว ยราชการในพระองค์   ๑  จำ � กั ด          
โดยมี พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ ประธานกรรมการ
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ ฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์ และแขกผูม้ เี กียรติ ร่วมแสดงความยินดีกบั สหกรณ์
ณ สำ�นักงานสหกรณ์ฯ ถนนหน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำ�กัด
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธี
เปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐาน ชสอ. พร้อมด้วย
นายสามัคคี เดชกล้า นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล รองประธาน
กรรมการ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำ�พัน
กรรมการดำ�เนินการ  นางสาววันทนา  บ่อโพธิ์  นายณฐกร     
แก้วดี ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธีเปิดป้าย และ
แสดงความยินดีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำ�กัด
โดยมี นางสาวเกตุธริน ไชยศรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการ ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ให้การ
ต้อนรับ ณ สำ�นักงานสหกรณ์ฯ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร
6
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การสัมมนาออนไลน์

การแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การสัมมนาออนไลน์ “การแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542” พร้อมด้วยคณะทำ�งานด้านกฎหมาย ชสอ. และเปิดเวที
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น ผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ ปรับปรุงบทบัญญัติสหกรณ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภท
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 75
วรรค 3 และวิเคราะห์พระราชบัญญัติสหกรณ์ในแต่ละมาตรา
ที่เ ป็นปัญหา อุปสรรคในการทำ�งานสหกรณ์ที่สำ � คั ญ โดย               
ยกร่าง พ.ร.บ. เพือ่ แก้ไขปัญหาและเพิม่ การจัดตัง้ กองทุนรักษา
เสถียรภาพทางการเงิน พร้อมทั้งกำ�หนดมาตรการผลักดันให้
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ได้รับการแก้ไขและมีผลบังคับใช้
ต่อไป มีสหกรณ์สมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นจำ�นวน 100
คน 98 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

การอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting
การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์

รุ่นที่ 19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน
การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 19
สำ�หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่
ชสอ. กล่ า วต้ อ นรั บ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสหกรณ์ มี ค วามรู้               
ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์
ตามประกาศกฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดเล็ก ต้องมีกรรมการซึง่
มีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ�หนดอย่างน้อยหนึ่งคน และ
สามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้บริหารและกำ�กับดูแลสหกรณ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมจำ�นวน 77
คน 48 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ�ปี 2564
ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำ�ทุกปี โดยสนับสนุน
แบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  จนจบระดับมัธยมศึกษา และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุน
ในโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
สำ�หรับในปี 2564 ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไว้จ�ำ นวนเงิน 1,170,000.- บาท (78 โรงเรียนๆ ละ 15,000 บาท)
เขตพื้นที่
สอ. ภาค

ที่

กทม. พืน้ ที่ 1
กทม. พืน้ ที่ 2
เหนือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตะวันออก

ตะวันตก
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

โรงเรียนที่ได้รับทุน

โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
โรงเรียนทุง่ สองห้อง (ทุง่ สองห้องคุปตัษเฐียรอุทศิ )
โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
โรงเรียนบ้านน้�ำ มิน
โรงเรียนแม่ฮา่ งวิทยา
โรงเรียนบ้านโป่งแค
โรงเรียนบ้านปางเป๋ย
โรงเรียนบ้านสันติครี ี
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว สาขาบ้านท่ารวงทอง
โรงเรียนบ้านสมอทอง
โรงเรียนบ้านแม่ทราย (คุรรุ าษฏร์เจริญวิทย์)
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว
โรงเรียนวัดบ้านก้อง
โรงเรียนวัดพระฝาง
โรงเรียนบางระกำ�วิทยศึกษา
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ
โรงเรียนสีแ่ ยกเขาดิน
โรงเรียนวัดบางคา (บุญชู.ฟุง้ .ประชานุกลู )
โรงเรียนนิคมพัฒนา
โรงเรียนบ้านเขาดิน
โรงเรียนวัดโพธิแ์ ทน
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

โรงเรียนวัดน้�ำ รัก(ประชาน้�ำ รัก)
โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย
โรงเรียนวัดธรรมสถิตว์ิ ราราม
(ธรรมวิถสี ามัคคีราษฎร์อทุ ศิ )
32 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปีย่ มวิทยาคม)
33 โรงเรียนวัดกุฏ(ิ นันทวิเทศประชาสรรค์)
34 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก

จังหวัด

ชื่อโครงการ

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครสวรรค์
กำ�แพงเพชร
ตาก
พะเยา
ลำ�ปาง
สุโขทัย
น่าน
เชียงราย
แม่ฮอ่ งสอน
อุทยั ธานี

จำ�นวนเงิน
(บาท)

โครงการ “ปลูกผักบนดิน หนูกนิ เอง” (เกษตรเพือ่ อาหารกลาวัน)
โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
โครงการกำ�จัดขยะแบบบูรณาการ
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
โครงการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์เป็นสถานศึกษา
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
โครงการกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมการเรียนรูส้ หกรณ์โรงเรียน
โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน...สร้างสรรค์ความรู้
ผ่านสหกรณ์โรงเรียน
แพร่
โครงการผลิตก้อนเชือ้ เห็ดนางฟ้าเพือ่ อาหารกลางวัน
เพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน
ลำ�พูน
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
อุตรดิตถ์
โครงการสหกรณ์โรงเรียน ส่งเสริมการออม
พิษณุโลก
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพือ่ อาหารกลางวัน
เชียงใหม่
โครงการเตาเผาขยะมลพิษ
พิจติ ร
ฉะเชิงเทรา โครงการตูก้ บั ข้าวโรงเรียน
ปราจีนบุรี โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
โครงการคัดแยกขยะเพือ่ พัฒนาสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน
ชลบุรี
นครนายก โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ตราด
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันโรงเรียน
โครงการสหกรณ์โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยอง
สระแก้ว
โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพนักเรียนชายแดน :
การเลีย้ งปลาในกระชัง และเลีย้ งปลาในบ่อดิน
จันทบุรี
โครงการพัฒนาสหกรณ์โรงเรียน
สมุทรปราการ โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน
ราชบุรี
โครงการ เก่ง ดี  มีสขุ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นครปฐม
โครงการผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่ ป็นประโยชน์กบั นักเรียน

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี

15,000
15,000
15,000
15,000

โครงการเกษตรพอเพียง เลีย้ งชีพได้
โครงการขยะแลกเงิน
โครงการปูนปัน้ สรรสร้างอย่างพอเพียง
โครงการ “เกษตรพอเพียงปลอดสารพิษพิชติ โควิด-19”

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
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เขตพื้นที่
สอ. ภาค

ที่

ตะวันตก

35
36
ตะวันออกเฉียงเหนือ 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

กลาง

ใต้

โรงเรียนที่ได้รับทุน

โรงเรียนบ้านเขาแดง
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา
โรงเรียนนาแกวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองจันทร์
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา
โรงเรียนบ้านป่งเปือย
โรงเรียนบ้านหนองหิน
โรงเรียนบ้านผึง้ (รัฐราษฎร์บ�ำ รุง)
โรงรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทยฯ
โรงเรียนน้อมเกล้า

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

โรงเรียนปลาปากราษฎร์บ�ำ รุง
โรงเรียนโพธิต์ ากพิทยาคม
โรงเรียนบ้านโนนกลาง
โรงเรียนบ้านทุง่ ขุนน้อยหนองจานวิทยา
โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสทุ โธ
โรงเรียนสุวรรณภูมวิ ทิ ยาลัย
โรงเรียนบ้านบุง่ ตาข่าย
โรงเรียนมหาวิชานุกลู
โรงเรียนบ้านอุม่ ยางหนองดัง่
โรงเรียนวัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บ�ำ รุง)
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64
โรงเรียนวัดห้วคุง้
โรงเรียนวัดราชปักษี
โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยาง
โรงเรียนโคกสำ�โรง
โรงเรียนวัดตาลเสีย้ น(สีมาราษฎร์)
โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมติ ร
โรงเรียนกระบุรี
โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
โรงเรียนบ้านวังหิน
โรงเรียนบ้านเกาะปอ
โรงเรียนบ้านบ่อแสน
โรงเรียนบ้านคอเอน

72
73
74
75
76
77
78

โรงเรียนบ้านห้วยไทร
โรงเรียนวัดควนแร่
โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120
โรงเรียนบ้านแม่ที
โรงเรียนบ้านตรัง
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนนิคมพิทกั ษ์ราษฎร์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส

จังหวัด

ชื่อโครงการ

จำ�นวนเงิน
(บาท)

ประจวบคีรขี นั ธ์
กาญจนบุรี
อุดรธานี
ชัยภูมิ
กาฬสินธุ์
หนองบัวลำ�ภู
บึงกาฬ
สุรนิ ทร์
มุกดาหาร
ขอนแก่น
ศรีสะเกษ
สกลนคร
ยโสธร

โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
โครงการสหกรณ์รา้ นค้าในโรงเรียน
15,000
โครงการกองทุนพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล้อม
15,000
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียน
15,000
โครงการธนาคารขยะอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
15,000
โครงการพัฒนาสหกรณ์รา้ นค้าโรงเรียน
15,000
โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
15,000
โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
15,000
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเลีย้ งปลาหมอเทพในโรงเรียน 15,000
โครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน
15,000
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สอ่ื เทคโนโลยี
15,000
นครพนม โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
15,000
หนองคาย โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
บุรรี มั ย์
อุบลราชธานี โครงการ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
15,000
นครราชสีมา โครงการ LPK Eco-School
15,000
ร้อยเอ็ด
โครงการอิม่ ท้อง สมองใส ใส่ใจ วิถพี อเพียง
15,000
เลย
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูส้ หกรณ์รา้ นค้าโรงเรียน
15,000
15,000
มหาสารคาม โครงการเกษตรพอเพียงเพือ่ อาหารกลางวัน
อำ�นาจเจริญ โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
นนทบุรี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ฝกึ หัดในโรงเรียน
15,000
ปทุมธานี โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
พระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
15,000
โครงการปลูกผักสวนครัวในสถานศึกษา
15,000
อ่างทอง
โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
15,000
สิงห์บรุ ี
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพลักษณะด้านศิลปะดนตรีไทย
15,000
ชัยนาท
ลพบุรี
โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
15,000
โครงการปรับปรุงระบบสหกรณ์รา้ นค้าโรงเรียน
15,000
สระบุรี
ชุมพร
โครงการขยะมีคณ
ุ ค่า พัฒนา อ.ส.บ.อย่างยัง่ ยืน
15,000
ระนอง
โครงการสหกรณ์อาชีพ
15,000
15,000
สุราษฎร์ธานี โครงการกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน
15,000
นครศรีธรรมราช โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
กระบี่
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
พังงา
ภูเก็ต
โครงการปรับปรุงโรงเรือนและเพิม่ จำ�นวนการเลีย้ งไก่ไข่
ในโรงเรียนบ้านคอเอน
15,000
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
ตรัง
โครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวัน
15,000
พัทลุง
สตูล
โครงการสหกรณ์โรงเรียน
15,000
สงขลา
โครงการเศษฐกิจพอเพียง อาหารกลางวันเพือ่ น้อง
15,000
ปัตตานี
โครงการจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง15,000
ยะลา
โครงการปลูกผักบนโต๊ะ
15,000
15,000
นราธิวาส โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
9
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สมาชิกครบรอบวันก่อตัง้ ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2565
เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100075
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
100110
ตำ�รวจลำ�ปาง
100224
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100905
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
101077
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 33
100488
ทนายความแห่งประเทศไทย
100838
พนักงานไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม
100926
พนักงานมาจอเร็ตต์(ประเทศไทย)
100553
รพช.ร้อยเอ็ด
100801
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
100996
ตำ�รวจสำ�นักงานกำ�ลังพล
100967
บริษัทไทรอัมฟ์
100910
สาธารณสุขจังหวัดน่าน
100557
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
100598
พนักงานเร็นโทคิล
100797
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
100942
บริษัทสยามกลการ
100010
ครูกรมสามัญศึกษา
100535
สาธารณสุขกาฬสินธุ์
100807
พนักงาน ซีเคแอล อิเลคทรอนิคส์
100274
สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
100570
เบญจมิตร
100685
พนักงานบริษัทเจวีซีแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)
100772
นักสหกรณ์ตรัง
100818
พนักงานซันแฟลค
100401
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
100626
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
100698
เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน
101014
โรงพยาบาลโพธาราม
100052
ครูราชบุรี
101049
โรงพยาบาลอินทร์บุรี
100023
ครูสมุทรสาคร
100983
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
100756
สาธารณสุขพะเยา
10

วันครบรอบ
1
1
1
1
1
2
4
4
6
6
6
7
8
9
9
9
9
10
10
10
12
12
12
12
12
13
13
15
15
16
16
18
18
19

CONGRATULATIONS

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

CONGRATULATION
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เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100699
ศรีสำ�อางค์ซัพพลายเออร์
100927
ศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจภูธรภาค 8
101002
เอส พี เอส
100405
พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมทำ�เครื่องแก้วไทย
100802
ไทยนำ�ศิริอินเตอร์เท็กซ์
100196
ตำ�รวจภูธรจังหวัดพะเยา
100498
กรมอนามัย
100132
ตำ�รวจอ่างทอง
100197
กรมการบินพลเรือน
100652
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
100383
พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทยการย้อม
100446
สำ�นักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
100478
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
100217
โรงพยาบาลอ่างทอง
100560
เครือโรงพยาบาลพญาไท
100988
พนักงาน ดีตะวัน
100991
บีเอจีเอส ภูเก็ต
100397
สำ�นักงานประปาเขตนครสวรรค์
100406
กรมทหารราบที่ 13
101037
เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง
100459
โรงพยาบาลชลบุรี
100883
สหภาพแรงงานแพนเอเชียเปเปอร์ไทย
100234
การตรวจเงินแผ่นดิน
100241
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
100969
พนักงานบริษัท โตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียร์(ประเทศไทย)
100205
ศาลยุติธรรม
100393
สาธารณสุขแพร่
100766
ทีทีแอนด์ที
100856
ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท
101030
มณฑลทหารบกที่ 13
100113
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
100202
กรมทางหลวง
101029
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
100475
สาธารณสุขเลย

วันครบรอบ
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
31
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โครงการศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์
ระหว่างประเทศ
ชสอ. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ นเรียน
รูก้ บั สหกรณ์ระหว่างประเทศ แบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมสมา
พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association
of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) ร่วมกับ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด (ช.ส.ค.)
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำ�กัด เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2565
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จำ�กัด เป็นสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี จัดตั้ง
สหกรณ์โดยสมาชิก 26 คน และทุนเรือนหุ้นแรกเริ่ม 1,524
บาท มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรและแรงงาน      
ณ กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นหนองขานาง จำ�กัด
มีสมาชิก 12,515 คน ทุนเรือนหุ้น 272 ล้านบาท เงินฝาก
323 ล้านบาท เงินให้กยู้ มื 650 ล้านบาท และทุนสำ�รอง 110
ล้านบาท
วิสัยทัศน์ สหกรณ์ยั่งยืนสร้างความเป็นอยู่ดีให้แก่
สมาชิกด้วยการบริหารจัดการที่โปร่งใสและการบริการที่มี
คุณภาพ

พันธกิจ

1. การบริหารจัดการสหกรณ์ – พัฒนาความรู้ ความสามารถ
แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
2. บริ ก ารสิ น เชื่ อ – เพิ่ ม ช่ อ งทางการชำ � ระเงิ น และ
ผลิตภัณฑ์เงินกู้ใหม่ๆ
3. บริการเงินรับฝาก – พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ
4. สวั ส ดิ ก าร – การพั ฒนาธุ ร กิ จ ใหม่ ๆ และที่ พั ก
12

อาศัยให้แก่สมาชิก การดูแลสุขภาพประจำ�ปี และพัฒนาศูนย์            
การเรียนรู้การเกษตรให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี – พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับการใช้งาน และช่อง
ทางการศึกษาด้านสหกรณ์
6. การดูแลและสนับสนุนส่งเสริมชุมชนและสังคม –
สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 417 เดือนพฤษภาคม 2565
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สินค้าธุรกิจเสริม
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802103 เสื้อโปโลนาโน
ราคาตัวละ 310.- บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com,
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายธุรกิจเสริม 02-496-1199 ต่อ 121, 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 417 เดือนพฤษภาคม 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

