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 เมื่ อวันที่  23 ธันวาคม 2565 ชุมนุมสหกรณ์                  
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด และสมาพันธ์สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมเสนอ               
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและ
กำากับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ฯ และประชาพิจารณ์       
รา่งพระราชบญัญตักิารฌาปนกจิสงเคราะห ์(ฉบับที ่…) พ.ศ. … 
นำาโดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ พรอ้มด้วย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค ์
ปติปิญัญา รองประธานกรรมการ นายเสนอ วสิทุธนะ กรรมการ
และเลขานุการ ชสอ. นายอุทัย ศรีเทพ  นายก สส.ชสอ.  และ   
นายสมชาย รัตนอารี ผู้จัดการ สส.ชสอ. เป็นผู้ดำาเนินรายการ 
โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชวาลล์ คงอุดม สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคท้องถ่ินไท เป็นประธาน
ในการเปิดประชุม และรับร่างหนังสือพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่…) พ.ศ… จากผู้นำาขบวนการ
สหกรณ์และสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ โดยมีคณะผู้บริหาร 
ชสอ. และผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมและ   
เป็นสักขีพยานกว่า 450 คน ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ 
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ                  
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา          
รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำาปี 2565 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ณ ห้อง Diamond Hall ช้ัน 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต 
อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายปรเมศวร์ 
อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุม
กว่า 1,500 คน ประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์จากทุกประเภท                         
ทัว่ประเทศรว่มรับทราบผลการดำาเนนิงาน สสท. และพจิารณา
ตามวาระ พร้อมกันนี้ภายในงานมีการมอบโล่บุคลากร        
ทรงคุณค่าต่อขบวนการสหกรณ์จำานวน  2  ท่าน  ได้แก ่            
1. นายศิริชัย จันทร์นาค ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จำากัด 2. พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานฯ สสจ.จังหวัด
กาฬสินธุ์
 คณะกรรมการดำาเนินการฯ สสท. ชุดที่ 25 บริหารงาน
มุ ่งเน้น   พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ทุกประเภททั ่วประเทศ 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมจนสำาเร็จเป็นรูปธรรม อาทิ        
ด้านการส่ ง เสริมและพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ให้ มีขีด                  
ความสามารถมากยิ่งขึ้น เช่น ฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์
และออนไซต์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้สหกรณ์ได้
รับความรู้อย่างทั่วถึง โดย รวมถึงเร่งจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและ      
เชื่อมโยงกระจายสินค้า ปัจจุบันจัดตั้งแล้วจำานวน 73 จังหวัด 
อยู่ระหว่างการจัดตั้งฯ จำานวน  4  จังหวัด  นอกจากนี้  สสท.        
ยังได้จัดตั้งสำานักงานที่ปรึกษาและช่วยเหลือสหกรณ์ทาง
กฎหมายเพื่อช่วยเหลือด้านกฎหมายและรักษาผลประโยชน์
ของสหกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นต้น

ประชุมเสนอความคิดเห็น
ร่างกฎกระทรวงการบริหาร
จัดการและกำ�กับดูแลทางการเงิน
ของสหกรณ์ฯ�และประชาพิจารณ์
ร่าง�พรบ.การฌาปนกิจสงเคราะห์��

สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย�
ประชุมใหญ่สามัญ�
ประจำ�ปี�2565
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 ตามบันทึกข้อตกลงทวิภาคีที่ลงนามร่วมกันระหว่าง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.) 
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี        
(The  Korean  Federation  of  Community  Credit                        
Cooperatives : KFCC) KFCC ได้กำาหนดจัดโครงการ        
แลกเปลี่ยนผู้นำาสหกรณ์ระหว่างประเทศ ประจำาปี 2565        
แก่ผู้แทนชสอ. จำานวน 20 คน เมื่อวันที่ 17-24 ตุลาคม 
2565 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ KFCC 
ที่สำานักงานใหญ่ในกรุงโซล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน (MG) และศึกษาดูงานที่สหกรณ์    
ออมทรัพย์ชุมชนโฮนัมที่เกาะเชจู
 MG เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนที่สืบสานมรดกใน
รูปแบบดั้งเดิมของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี ไม่เพียงแต่ให้บริการด้านการเงินท่ีรวมถึง 
ธุรกิจสินเชื่อและโครงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในฐานะ
สหกรณเ์ท่านัน้ แต่ยงัใหบ้รกิารด้านสงัคมทีร่วมไปถงึสวสัดกิาร
สมาชิกและโครงการเพื่อชุมชนท้องถิ่นต่างๆ อีกด้วย MG      
ทำาเชน่นัน้เพือ่หวงัวา่จะพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิและนำา
ไปสู่การพัฒนาต่อยอดทั้งชุมชนท้องถิ่นและเศรษฐกิจ           

โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์
ระหว่างประเทศ�
ประจำ�ป�ี2565

โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์
ระหว่างประเทศ�
ประจำ�ป�ี2565
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ของประเทศ MG หมายถึง ความคิดหลากหลายที่เชื่อมโยง
กับแนวคิดต่างๆ เช่น ชีวิต การใช้ชีวิต ความสำาเร็จ การ
พบปะ ความปิติยินดี และเพื่อนบ้านของสมาชิก ที่พิเศษยิ่ง
ไปกว่านั้น  MG ย่อมาจาก “ทำาชีวิตให้ดี (Make Good Life)”              
(ชีวิตที่มั่งคั่ง) และ “การพบปะทักทาย (Meet&Greet)”        
(ก ับเพื ่อนบ้าน)  สหกรณ์ออมทรัพย์ช ุมชนแห่งแรกคือ        
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนฮาดูนมาอึล ก่อตั้งเมื่อปี 1963  
ปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนทั้งสิ้น 1,297 แห่ง            
ทั่วประเทศ มีสินทรัพย์รวม 242,056,762 ล้านวอน ณ        
31 ธันวาคม 2564 
 KFCC ให้การสนับสนุนส่ง เสริมและกำากับดูแล            
การบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจของ MG และส่งเสริม    
การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส KFCC ทำาเช่นนั้น โดยหวังจะ
อำานวยความสะดวกในการพัฒนา MG อย่างมั่นคงปลอดภัย 
ในฐานะธนาคารกลางของ MG นั้น KFCC สานต่อประโยชน์
ร่วมกนักบั MG ทัว่ประเทศผา่นการตดัสนิใจอย่างมเีหตุผลและ
เป็นประชาธิปไตย KFCC มีบทบาทในการจัดตั้งและดำาเนิน
แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน KFCC 
ประกอบด้วยสำานักงานใหญ่ และสำานักงานภูมิภาค 13 แห่ง
ทั่วประเทศในการสร้างความหวังและความสุขผ่านเครือข่าย      
การเงินบนพื้นฐานของการบริหารจัดการอย่างมีความ            
รับผิดชอบ แนวทางการจัดการแบบเปิด ความเชี่ยวชาญของ
ทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ  

 นอกจากนี้ ชสอ.ยังได้จัดโครงการดังกล่าวแก่ประธาน
กรรมการ คณะกรรมการดำาเนินการ และเจ้าหน้าที่ KFCC 
จำานวน 21 คน เมื่อวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2565 ขึ้นที่
ประเทศไทย โดยไดน้ำาคณะKFCC เข้าศกึษาดงูานทีส่ำานกังาน 
ชสอ. พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดน่าน โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์   
ครูน่าน จำากัด อำานวยความสะดวกคณะ KFCC ในการเข้า
ศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลสำ�คัญของ�KFCC
     

 ขนาดธุรกิจ 2564 2563

 สินทรัพย์รวม 74,615,732 75,014,286

 หลักทรัพย์ในความต้องการ

 ของตลาด 42,407,211 49,876,004

 สินเชื่อ 25,923,742 20,242,804

 รายได้สุทธิ 435,640 323,182

(หน่วย: 1 ล้านวอน)
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สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ�จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย�จำ�กัด�
เปิดอาคารรัตนนาคา

 เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2565 
ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  
ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา 
รองประธานกรรมการ 
ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก         
รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ 
พลเรือโท บงกช ผาสุข รองประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำากัด นำาฝ่ายจัดการ พร้อมด้วย 
นางชวลี สวัสดิบุตร  กรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน  จำากัด  เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำา          
แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์  การประเมินเกณฑ์มาตรฐาน      
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์   การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน  และกฎกระทรวงฯ  พร้อมทั้ง         
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน และเข้าเย่ียมชม
พพิธิภัณฑส์หกรณแ์ละแหลง่เรยีนรู้สหกรณ ์ช้ัน 4 ณ สำานกังาน 
ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

 เมือ่วนัที ่ 24  ธนัวาคม  2565  รองศาสตราจารย์พิเศษ    
พลโท  ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
ดร.สามัคคี  เดชกล้า  กรรมการดำาเนินการ  พร้อมด้วย 
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ มอบของที่ระลึกให้แก่ 
ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย ประธานกรรมการ สหกรณ์        
ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำากัด เนื่องในโอกาส        
เปิดอาคารสำานักงานสหกรณ์แห่งใหม่ “อาคารรัตนนาคา”        
ณ  ตำาบลโพธิ์ชัย  อำาเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  โดยช่วงเช้า   
มีพิธีสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ ตั้งศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ 
และศาลตายาย จากนั้นพิธีเปิดป้ายอาคาร โดยพระราช- 
รัตนาลงกรณ์ รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เจ้าอาวาส               
วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว       
นายแพทย์สาธารณสุขหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร          
ฝา่ยจดัการ และแขกผูม้เีกยีรต ิตอ่จากนัน้รว่มปลกูตน้ไม้มงคล
หน้าอาคาร เมื่อเสร็จพิธี มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 
2565 ณ ห้องประชุมบุญศรีมณีชัย
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก�ชสอ.�ภาคตะวันตก

วันเครดิตยูเนี่ยนสากล�ครั้งที�่20�ประจำ�ปี�2565

 เมือ่วันที ่18 ธนัวาคม 2565
รองศาสตราจารย์พิ เศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ เป็น
ประธานพธิเีปิดและบรรยาย
พิเศษโครงการสัมมนาเรื่อง 
“ระเบียบ คำาสั่ง ข้อบังคับ 
และกฏหมายที่ เกี่ยวข้องกับ
สหกรณอ์อมทรพัย”์ จดัโดยเขตพืน้ที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก พร้อมด้วยนายเอนก ล่วงลือ     
รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ ประธานกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต 
กรรมการดำาเนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
ชสอ. พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุน จำานวนเงิน 200,000 
บาท โดย ดร.สรุยิะ ชมศรีเมฆ ประธานเขตพืน้ทีฯ่ รับมอบ ทัง้นี้
ได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัด
นนทบรุ ีคนที ่24 มาเปน็วทิยากรบรรยายใหค้วามรู ้มีผูเ้ขา้รว่ม
สัมมนา จำานวน 145 คน ณ โรงแรมปัตตาเวีย รีสอร์ทแอนด์
สปา อำาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม 
2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
และนางสาวพจนา วาสิกรัตน 
รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน ชสอ. มอบช่อดอกไม้         
ให้แก่ นายสมาน พวงจันทร์ รองประธานกรรมการ       
เน่ืองในโอกาสร่วมงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 20   
ประจำาปี 2565 ณ ออนวัลเลย์ (ดัชฟาร์ม) อำาเภอสันกำาแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน และ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้มีชุมนุมเครดิต
ยูเน่ียน สาขาภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพในปีนี้ จุดประสงค์การ      
จดังานในครัง้เพือ่เปน็การรำาลกึถงึวนักอ่กำาเนิดขบวนการเครดติ
ยูเนี่ยนและเผยแพร่ขบวนการเครดิตยูเน่ียนของประเทศไทย
ให้เป็นที่รู้จัก และมีพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดงานวันเครดิต            
ยูเนี่ยนสากล ครั้งที่ 21 ให้แก่ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี     
ในครั้งหน้าต่อไป
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CSR�กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

ชสอ.�ร่วมมอบน้ำ�ดื่ม
ให้เจ้าหน้าที่ประจำ�จุดตรวจและบริการประชาชน

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

 ชสอ. โดย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้ จัดการใหญ่      
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมมอบน้ำาดื่ม เพื่อเป็นการให้
กำาลังใจกับเจ้าหน้าที่ประจำาจุดตรวจและบริการประชาชนที่
เดนิทางในชว่งเทศกาลปใีหม ่2566 ระหวา่งวนัที ่29 ธนัวาคม 
2565 - 4 มกราคม 2566 ณ สำานักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

 เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2565 ดร.สมนึก 
บุญใหญ่  ผู้ จัดการใหญ ่  พร้ อมด้ วย           
นางประภาษร ทิพย์ดี  นางสาวพจนา                  
วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ 
ชสอ. ร่วมมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ 
จำานวน 10,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขม้ิน 
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อของขวัญและการจัด
งานคริสต์มาสให้กับเด็กๆ บ้านนกขมิ้นใน
กรุงเทพฯ และสาขาต่างจังหวัด ณ สำานักงาน 
ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
 เนือ่งในเดอืนธนัวาคม 2565 นี ้มูลนธิิ
บา้นนกขมิน้จะจดังานครสิตม์าสฟอรค์ดิส์และ
ปีใหม่ให้กับเด็กๆและมอบของขวัญปีใหม่ให้
กับเด็กๆ 10,000 คนในโครงการ 10,000 
รอยยิ้ม เพื่อทวงคืนความน่ารักสดใสเสียง
หัวเราะและรอยยิ้มคืนจากความเศร้าหมอง 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ชสอ. ได้นำาสิ่งของ เสื้อผ้า   
ของเล่น ฯลฯ มาร่วมบริจาคให้น้องๆ มูลนิธิ
บ้านนกขมิ้นด้วย
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สินค้าธุรกิจเสริม

803135  แก้วน้ำ�จ�กฟ�งข้�วส�ลี  
ร�ค�  ใบละ 70 บ�ท

สั่งซื้อสินค้�ได้ที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค�้แบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้�ของที่ระลึกเฉพ�ะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่  ฝ่�ยธุรกิจเสริม  02-496-1199  ต่อ 121, 122, 105, 106

805105 น�ฬิก�แขวนผนัง 
ร�ค�เรือนละ  250 บ�ท

808516 กระด�ษโน้ตโพสอิท
ในกล่องปกหนังพีวีซี  
ร�ค�อันละ 130 บ�ท



ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย�จำ�กัด

เปิดทำ�การ�� วันจันทร์�-�วันศุกร�์
เวลา�08.30�-�16.30�น.
ปิดทำ�การ�� วันเสาร์�-�วันอาทิตย�์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ�โดย�:�ฝ่ายสื่อสารองค์การ�ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย�จำ�กัด
เลขที�่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
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552

ปณศ.บางกรวย
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