
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่30 ฉบบัที ่372 เดอืนมถินุายน 2561

News



2 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 372 เดือนมิถุนายน 2561

ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับ 

นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. 
ทีไ่ด้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าญีปุ่่นดีเด่น ประจ�าปี 2560
ในด้านอุทิศตนเพือ่สังคมและจิตสาธารณะ  
จากสมาคมนักเรียนเก่าญีปุ่่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เมือ่เดือนเมษายน 2561

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 

เมือ่วันที ่14 พฤษภาคม 2561  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ�ากัด

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี 2561



ประธานพบสมาชิก
(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45 ผมขอขอบคุณ ที่ปรึกษา กรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ์ ที่มีส่วนส�าคัญในการสร้าง 
ความส�าเร็จ ความก้าวหน้า มั่นคง ให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี 2560 (1 เมษายน 2560 - 31 มีนาคม 2561) ชสอ. มีจ�านวนสหกรณ์สมาชิก 
1,093 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 122,032 ล้านบาท และสามารถบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดก�าไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท  
นับว่าเป็นปีที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ และด้านความมั่นคง
ทางการเงิน ภายใต้การบริหารงานตามนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและอุดมการณ์สหกรณ์ 

นอกจากน้ี ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ. ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดท�าข้อเสนอแนวทาง 
การปฏริปูการบรหิารจดัการและก�ากบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น น�าไปหารอืร่วมกบักรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้ด�าเนินโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐานของ ชสอ. ให้กบัสหกรณ์สมาชกิทีม่กีารบรหิารจดัการในเกณฑ์คณุภาพมาตรฐานทีด่ ีเพือ่เป็นการเชดิชเูกยีรตสิหกรณ์
ทีมี่คุณภาพ ส่งเสรมิให้เป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ต้นแบบในด้านการบรหิารจดัการ เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่สมาชกิของสหกรณ์ 
พร้อมทั้งจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์สหกรณ์  
ชมรมสหกรณ์ต้านคนโกง และจดัท�าโครงการพฒันาคณุภาพชวีติสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ โดยร่วมกบัสหกรณ์ออมทรพัย์สมาชิก 
ในการส่งเสริมสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม ให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าจะได้มีเงินทุนไปใช้ในการประกอบ 
อาชีพเสริมที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัวมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และในปีหน้า ชสอ. จะมุง่มัน่พฒันาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์ ให้มคีวามรูค้วามสามารถ ส่งเสรมิระบบธรรมาภบิาล  
ทั้งในส่วนของคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ พัฒนา ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งให้แก่สหกรณ์ ตามเจตนา และความมุ่งมั่น ในการเป็นต้นแบบ 
องค์กร “สีขาว สะอาด โปร่งใส” ของขบวนการสหกรณ์ที่มีบทบาทส�าคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์  
ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”

ขอบคุณครับ
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รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



มาตรการและการสื่อสารของรัฐ : รักษาหรือท�าลาย 
ขบวนการสหกรณ์การเงินไทย

ข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนา

1. ระเบียบ ประกาศ และค�าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ออกมาบังคับใช้กับสหกรณ์ ซ่ึงไม่มีอ�านาจทางกฎหมาย  

ขอให้สหกรณ์แต่ละแห่งที่เกิดความเสียหายร่วมกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเพิกถอนระเบียบ ประกาศ และค�าสั่งของ 

นายทะเบียน

2. ชสอ. ควรมีการวางมาตรการระยะยาวในการสร้างสื่อโทรทัศน์เคเบิลทีวีที่เป็นของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์  

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ หรือการให้ข้อเท็จจริงสู่สาธารณชนในวงกว้าง

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการเสวนาหวัข้อ “มาตรการ 

และการสื่อสารของรัฐ : รักษาหรือท�าลายขบวนการสหกรณ์การเงินไทย” เพ่ือให้สมาชิก 

จากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเร่ืองการให้ข่าวต่อสาธารณชนของภาครัฐ และแก้ไข 

ในกรณท่ีีเป็นข่าวเชงิลบหรอืคลาดเคลือ่นไม่ตรงต่อความเป็นจรงิต่อขบวนการสหกรณ์ไทย ทีจ่ะท�าให้ 

ขบวนการสหกรณ์เสียหาย ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ตระหนักถึง 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการให้ข่าว 

ของภาครัฐที่ส่งผลกระทบกับ 

การบริหารงานสหกรณ์ต่อความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูล 

ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 ส�านักงาน 

ชสอ.
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3. กรณีที่ส่วนราชการที่ก�ากับ ดูแลสหกรณ์ หรือส่ือมวลชนมีการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีส่งผลกระทบให้สหกรณ์เกิดความ

เสียหาย ชสอ. ควรด�าเนินการตามกฎหมาย

4. ควรมีมาตรการตอบโต้ในการเดินขบวนเข้าพบส่วนราชการที่ก�ากับ ดูแลสหกรณ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการคัดค้าน 

กับมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาท�าให้สหกรณ์ต้องเสียหาย

5. ชสอ. ควรมีการจัดท�าข้อมูลให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างสหกรณ์และธนาคาร เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้เข้าใจสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น

6. ควรมีการออกหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ  ของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลให้เงินในระบบสหกรณ์ไหลออกไป

ยังสถาบันการเงินอื่น ๆ 

7. สาเหตุท่ีท�าให้ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ ในการก�ากับ ดูแลสหกรณ์ ก็เนื่องจากสหกรณ์บางแห่งได้ด�าเนินกิจการ 

ไปในการที่ท�าให้เกิดความเสียหาย และการทุจริต และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ก็เป็นสหกรณ์ประเภทเดียวที่มีจ�านวนเงิน

มากจนท�าให้สถาบันการเงินอื่นไม่ต้องการให้สหกรณ์เจริญเติบโตขึ้นไป ดังนั้น ขบวนการสหกรณ์ควรมีการพิจารณา

 7.1 ความพร้อมของคนในการรวมพลัง รวมความคิดเห็นที่จะแสดงอ�านาจในการต่อรอง

 7.2 ความพร้อมของข้อมูลต่าง ๆ ในการชี้แจงกับหน่วยงานภาครัฐให้ตระหนักถึงความส�าคัญสหกรณ์ในเชิงบวก 

   มากกว่าการก�ากับ

 7.3 ความพร้อมในระบบเครือข่ายภายในขบวนการสหกรณ์ที่จะร่วมมือกัน

8. ชสอ. ควรมีการตั้งคณะท�างานเพื่อด�าเนินการเป็นการเร่งด่วนในการวางมาตรการในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ 

ของขบวนการสหกรณ์

9. ชสอ. ควรรวบรวมข้อมูลความเสียหายของสหกรณ์สมาชิกที่เกิดจากการให้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ  

เพื่อด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ หรือที่ท�าให้เกิดความเสียหาย

สรุปผลการเสวนา

1. มอบให้ ชสอ. เป็นเจ้าภาพในการด�าเนินงาน

2. มอบให้ ชสอ. แต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อด�าเนินการคัดค้านมาตรการก�ากับดูแลของภาครัฐ

 2.1 ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 เขต

 2.2 ผู้แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

 2.3 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ

 2.4 ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในแต่ละกลุ่มอาชีพ

 2.5 ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

 2.6 ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสหภาพแรงงาน

 2.7 คณะบุคคลที่ ชสอ. เห็นสมควร 

3. ให้คณะท�างานก�าหนดมาตรการในการคัดค้าน ผลักดัน และเคลื่อนไหว

4. ให้คณะท�างานร่างหนังสือคัดค้าน

5. ก�าหนดวันในการรวมพลังสหกรณ์ ณ ส�านักงาน ชสอ. เพื่อปราศรัยสู่สาธารณชน
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คลินิกกฎหมาย

วยพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๑ เปิดโอกาสให้สหกรณ์สามารถมสีมาชกิสมทบได้ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ 

ในการส่งเสริมการออมของบุคคลที่ไม่อาจเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้หรือเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินกิจการ 

สหกรณ์ แต่สหกรณ์ประเภทใดจะมีสมาชิกสมทบได้ต้องให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศ ครั้นต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  

นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์  

พ.ศ. ๒๕๖๑ อนัเป็นการก�าหนดหลักเกณฑ์การรับจดทะเบยีนข้อบงัคบัของสหกรณ์เกีย่วกบัสมาชกิสมทบ โดยระเบยีบดงักล่าวได้ก�าหนด 

ให้สหกรณ์มีสมาชกิสมทบได้เฉพาะบคุคลใกล้ชดิของสมาชกิหรอือาศยัอยูใ่นท้องทีด่�าเนนิงานของสหกรณ์และมเีกณฑ์การให้สนิเชือ่ 

แก่สมาชิกสมทบอย่างระมัดระวังนั้น ก่อให้เกิดความกังวลแก่สหกรณ์ในหลายประเด็น คณะท�างานด้านกฎหมายของชุมนุมสหกรณ์ 

ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าระเบยีบดงักล่าวยงัคลาดเคลือ่นต่อข้อกฎหมายหลายประการทีไ่ม่อาจน�ามาใช้ 

บังคับได้

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ในมาตรา ๑๖ และนอกจากนั้น 

ยังให้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์ที่จะออก “ประกาศ” ในบางเรื่อง เช่น ประกาศแต่งตั้งรองนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ 

ประกาศการมอบอ�านาจหน้าที่ให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา ๑๖ วรรคท้าย ประกาศให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็น  

นายทะเบยีนกลุม่เกษตรกรประจ�าจังหวดั ตามมาตรา ๑๒๑ เป็นต้น ซึง่ประกาศดงักล่าวนีจ้ะใช้บงัคบัแก่สหกรณ์ทัว่ไปจะต้องประกาศ

ในราชกจิจานเุบกษา ส่วนประกาศทีเ่ป็นเฉพาะเร่ือง เช่น ประกาศก�าหนดประเภทสหกรณ์ท่ีสามารถรบัสมาชิกสมทบได้ ตามมาตรา ๔๑  

ประกาศการเลิกสหกรณ์ มาตรา ๗๐ ประกาศชื่อผู้ช�าระบัญชีตามมาตรา ๗๕ ซึ่งเป็นการออกค�าสั่งภายในหรือค�าสั่งทางปกครอง

เฉพาะรายเพื่อให้มีการปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนด ไม่จ�าต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ตามการประกาศของ 

นายทะเบยีนสหกรณ์แต่ละครัง้ต้องอ้างองิอ�านาจตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ แต่ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการรบัจดทะเบยีน 

ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่ปรากฏว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้อ้างบทบัญญัติในมาตราใดของ 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจในการออกระเบียบดังกล่าว จึงอาจท�าให้เข้าใจได้ว่าเป็น 

การออกระเบียบเกินขอบเขตอ�านาจที่กฎหมายให้ไว้ เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์ 

ออกประกาศเฉพาะประเภทสหกรณ์ทีส่ามารถรบัสมาชกิสมทบได้ตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึง่เท่านัน้ แต่ระเบยีบฉบบัดงักล่าวของ 

นายทะเบยีนสหกรณ์ได้ไปก�าหนดถงึคณุสมบตั ิวธิรีบัสมคัร และการขาดจากสมาชกิภาพ ตลอดจนสทิธแิละหน้าทีข่องสมาชกิสมทบ 

ตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง ซึง่เป็นหน้าทีข่องสหกรณ์จะก�าหนดไว้ในข้อบงัคบั อนัมใิช่หน้าทีข่องนายทะเบยีนสหกรณ์แต่อย่างใด  

ทั้งในพระราชบัญญัติสหกรณ์ไม่ได้ให้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์ในการก�าหนดคุณสมบัติของ “บุคคล” ท่ีจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

เพราะเป็นเรื่องการจ�ากัดสิทธิของประชาชน หากกรณีใดท่ีกฎหมายให้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งบุคคลใดท�าหน้าที่ใด  

การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
ที่เกี่ยวกับ

สมาชิกสมทบของสหกรณ์
โดย นายณฐกร แก้วดี

ด้
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กฎหมายจะก�าหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้นั้นไว้แล้ว เช่น การแต่งตั้งรองนายทะเบียนตามมาตรา ๑๕ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ช�าระบัญชี ตามมาตรา ๑๖ (๓)

ในประการสุดท้ายตามระเบียบดังกล่าวในข้อ ๖ ให้สหกรณ์ระงับการให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบที่ขัดกับระเบียบดังกล่าว 

นบัแต่วนัทีป่ระกาศนีใ้ช้บงัคบันัน้ ไม่มผีลใช้บงัคบัแก่สหกรณ์เนือ่งจากระเบยีบฉบบันีม้ไิด้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ดงัทีศ่าลปกครอง 

ได้เคยวินิจฉัยไว้ในกรณีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไว้แล้ว 

ดังนั้น ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

จึงเป็นเพียงระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ใช้บังคับแก่รองนายทะเบียนในการพิจารณารับจดข้อบังคับของสหกรณ์ในเรื่อง 

สมาชิกสมทบเท่าน้ัน มิใช่ระเบียบที่สหกรณ์จะต้องปฏิบัติตาม ตามแนวค�าพิพากษาศาลปกครอง (กรณีของสหกรณ์ออมทรัพย ์

ครูนครสวรรค์ จ�ากัด) ซึ่งหากนายทะเบียนสหกรณ์ไม่รับจดข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ หรือนายทะเบียนสหกรณ์สั่งเพิกถอน 

ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบที่มีอยู่แล้ว ก็ชอบที่สหกรณ์จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติและฟ้องร้อง

ต่อศาลปกครองต่อไป เพราะระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์  

พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระเบียบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งบทบัญญัติมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติไว้  

ดังนี้ 

“มาตรา ๔๑ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก�าหนดประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้ คุณสมบัติ  

วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ  

ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียง 

ในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการด�าเนินการ” 

การที่นายทะเบียนสหกรณ์ออกระเบียบที่ก้าวล่วงไปในมาตรา ๔๑ วรรค ๒ ซ่ึงเป็นอ�านาจโดยตรงของสหกรณ์ สหกรณ์ 

ต้องเป็นผู้ก�าหนดไม่ใช่อ�านาจหน้าทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ท่ีจะเป็นผูก้�าหนดเสยีเอง ซึง่เป็นการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์เข้าไปแทรกแซง

การด�าเนินงานและการใช้สิทธิของสหกรณ์ตามกฎหมาย 

เมื่อสหกรณ์ก�าหนดคุณสมบัติ วิธีการรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 

ไว้ในข้อบังคับแล้วตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ วรรค ๒ แล้วตามขั้นตอน เมื่อสหกรณ์ส่งข้อบังคับไปให้นายทะเบียน 

สหกรณ์รับจดทะเบียนข้อบังคับ นายทะเบียนสหกรณ์จะรับจดหรือไม่เป็นเรื่องของนายทะเบียนสหกรณ์ ซ่ึงหากไม่รับจด  

นายทะเบียนสหกรณ์ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบว่าไม่รับจดทะเบียนข้อบังคับด้วยเหตุใด เพื่อสหกรณ์จะได้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ 

และฟ้องร้องคดีต่อศาลปกครองต่อไป 

การที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะใช้อ�านาจสั่งการใด ๆ กับสหกรณ์ต้องค�านึงถึงบทบัญญัติของกฎหมาย  

และหลักการสหกรณ์สากล ข้อ ๔ การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๗๕ วรรค ๓ ที่ว่า “รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ....” ด้วย

ที่มา : นายปรเมศร์
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ประเด็นและข้อคิด

เพื่อการสร้างความเข้มแข็ง
แกส่หกรณ์ออมทรัพย์ (3)

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองประธานกรรมการ ชสอ.

เกริ่นกนัก่อน
นอกเหนือจากปัจจัยภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย คน (กล่าวถึงในตอนที่ 1)  

กับ เงิน วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ และระบบการจัดการ (กล่าวถึงในตอนท่ี 2)  
แล้วยงัมปีระเดน็อืน่ ๆ   ทีข่บวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ต้องให้ความสนใจ ในทีน่ีข้อกล่าวถงึ
ประเด็นส�าคัญ ๆ 5 ประเด็น ที่ยังเป็นปัญหาในสายตาของผู้เขียน เชิญติดตามครับ

ห้าขาดที่ต้องเร่งแก้ไข
ห้าขาดที่ต้องเร่งแก้ไขมีรายละเอียดดังนี้
1. ขาดภาพรวมหรือพิมพ์เขียวของขบวนการ : ในสภาพความเป็นจริง สมาชิกของสหกรณ์ต้องการบริการ 

หลายอย่างมากกว่าทีส่หกรณ์สามารถจดัให้ได้ ท�าให้ต้องไปใช้บรกิารจากธรุกจิอืน่ เช่น การประกนั การบรกิารจ่ายค่าสาธารณปูโภค 
การบริการทางการเงินอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการฝากเงิน และการกู้เงิน ในขณะเดียวกันตัวสหกรณ์เองก็ต้องการบริการ 
หลายอย่างที่จะช่วยท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น บริการด้าน IT (ระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการสหกรณ์)  
การบริหารเงินในตลาดตราสารหนี้ตราสารทุน การสอบบัญชี การด�าเนินการทางนิติกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสหกรณ์ยังไม่สามารถ
ท�าเองได้ต้องใช้บริการจากธุรกิจเอกชน 

ดังนั้นเพื่อให้มีบริการที่ครบถ้วนภายในขบวนการสหกรณ์ จ�าเป็นต้องสร้างภาพรวมหรือพิมพ์เขียวของขบวนการ ซึ่งบอกว่า
ในขบวนการสหกรณ์จ�าเป็นต้องมีธุรกิจอะไรเป็นของตนเองบ้าง แล้วมาร่วมกันสร้างเป็นเครือข่าย (อาณาจักร) ธุรกิจของขบวนการ
สหกรณ์ 

2. ขาดการร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังและบางครั้งแข่งขันกันเอง : แม้ว่าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
โดยรวมจะมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการด�าเนินงานของสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังเป็นแบบ 
ต่างคนต่างท�า และหลายครั้งแข่งขันกันเอง ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวมีตัวอย่างให้เห็นทั้งในระหว่างสหกรณ์ขั้นปฐม ระหว่างสหกรณ์
ขั้นปฐมกับชุมนุมสหกรณ์ และระหว่างชุมนุมสหกรณ์ ท�าให้ขบวนการสหกรณ์ในภาพรวมขาดเอกภาพ ขาดอ�านาจการต่อรอง  
และมีผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพของขบวนการสหกรณ์ในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนและสังคม 

 ทั้งนี้ การแข่งขันถือว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซ่ึงเป็นท่ีมาของการเอารัดเอาเปรียบกัน  
คนบางกลุ่มต้องพบกับความยากล�าบาก สิ้นเนื้อประดาตัว ไม่เหลืออะไรเลย ยกเว้นความเป็นคน คนกลุ่มนี้ได้หันมาร่วมมือกัน 
เพ่ือช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลอืกนั บนพืน้ฐานแห่งความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ซึง่เป็นพืน้ฐานความคดิของสหกรณ์ สวนทางกบั 
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ส่งท้ายก่อนจาก
ที่กล่าวมาชี้ให้เห็นว่า นอกจากปัญหาด้านปัจจัยภายในที่ได้กล่าวถึงในตอนที่ 1 และ 2 แล้ว 

ขบวนการสหกรณ์ยังขาดพิมพ์เขียวท่ีช้ีให้เห็นว่าขบวนการควรมีธุรกิจอะไรเป็นของตนเองบ้าง  
ขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังและแข่งขันกันเอง ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถในการบริหาร
จัดการการเงิน ขาดการบริหารความได้เปรียบทางกฎหมายเพื่อประโยชน์ระยะยาวของขบวนการ 
และขาดความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ขบวนการสหกรณ์ต้องเร่งหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบอย่างมากต่อ 
ความเจริญก้าวหน้าของขบวนการสหกรณ์ คือ “ภาครัฐ” ที่ปัจจุบันได้ออกมาตรการหลายอย่างมาใช้ก�ากับดูแลขบวนการสหกรณ์  
และบางมาตรการมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกระทบด้านลบอย่างรุนแรง ทั้งนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับภาครัฐ จะได้น�ามากล่าวถึงในตอนต่อไป... 
พบกันฉบับหน้าครับ

ระบบทุนนิยมที่มีการแข่งขันเป็นเคร่ืองมือส�าคัญ ปัจจุบันสหกรณ์จ�านวนมากก�าลังลืมแนวคิดพื้นฐานของตนเอง (ความร่วมมือและ 
การเกื้อกูลกัน) แล้วไปรับเอาความคิดพื้นฐานของระบบทุนนิยม (การแข่งขันและเอารัดเอาเปรียบกัน) มาใช้ ซ่ึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง 
และต้องเร่งแก้ไข โดยท�าความเข้าใจอย่างจริงจังกับคนในขบวนการให้เข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของสหกรณ์ในเรื่องนี้

3. ขาดความรูใ้นการบรหิารเงนิ : ได้กล่าวแล้วว่า สหกรณ์ออมทรพัย์โดยรวม มเีงนิท่ีมาจากแหล่งภายใน (ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 
และเงินรับฝาก) ประมาณร้อยละ 80 ของทุนด�าเนินการทั้งหมด พึ่งพาเงินจากแหล่งภายนอกเพียงประมาณร้อยละ 25 และเมื่อมอง 
ในภาพย่อยก็พบว่าสหกรณ์จ�านวนหนึง่มเีงินทนุภายในมากกว่าความต้องการใช้ของตนเอง จ�าเป็นต้องน�าเงนิส่วนเหลอืนีไ้ปหาผลประโยชน์ 
ท่ีส�าคญัคอืการให้ความช่วยเหลอื (ให้กู ้ฝาก) สหกรณ์อืน่ทีย่งัขาดแคลนหรอืมเีงนิไม่เพยีงพอทีจ่ะให้บรกิารกบัสมาชกิตามหลกัการพืน้ฐาน
ของสหกรณ์ (อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการในลักษณะนี้ก�าลังถูกมองจากผู้ท�าหน้าที่ส่งเสริมงานสหกรณ์ว่าไม่ถูกต้อง และสั่งให้จ�ากัดการ
ท�าธุรกรรมในลักษณะนี้ลง จนท�าให้เกิดค�าถามอย่างกว้างขวางในขบวนการสหกรณ์ว่าผู้ท�าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์เข้าใจหลักการสหกรณ์
หรือไม่?) หากยังมีเงินเหลือก็จะน�าไปลงทุนในตราสารหนี้ (พันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน) ตราสารทุน (หุ้นสามัญของบริษัทมหาชน) 
และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติอนุญาต

 การด�าเนินการข้างต้น จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารหรือบุคลากรท่ีเก่ียวข้องต้องมีความรู้เก่ียวกับการบริหารเงิน อย่างไรก็ตาม  
โดยพื้นฐานของคณะกรรมการสหกรณ์จะมาจากสายอาชีพของตนเอง เช่น เป็นข้าราชการ เป็นแพทย์ พยาบาล ลูกจ้าง ซึ่งส่วนใหญ ่
ขาดความรูด้้านการบรหิารเงนิ ไม่รูว่้าจะบรหิารอย่างไร จงึจะได้ประโยชน์ดทีีส่ดุภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึ 
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ถึงเวลาแล้วครับที่ขบวนการสหกรณ์ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร (กรรมการ และเจ้าหน้าที่)  
ของขบวนการในเรื่องนี้

4. ขาดการบริหารความได้เปรียบเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและความยั่งยืนของขบวนการ : ความได้เปรียบ 
ทางกฎหมายที่ชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือการได้รับยกเว้นภาษี โดยเฉพาะที่เก็บจากผลก�าไร ทั้งนี้ในรอบปีบัญชี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ทั้งระบบมีก�าไรประมาณ 78,200 ล้านบาท หากต้องจ่ายภาษีจะต้องจ่ายมากกว่า 15,000 ล้านบาท สหกรณ์จ�านวนมากได้น�าเอา
ประโยชน์จากการได้รับยกเว้นดังกล่าวมาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก ซึ่งเป็นประโยชน์ระยะสั้น ขาดการพิจารณาจัดสรรเพื่อประโยชน์ของ 
ขบวนการในระยะยาว 

ขบวนการสหกรณ์คงต้องน�าเรือ่งน้ีมาพจิารณาอย่างจรงิจงั เพือ่รองรบัความเสีย่งต่าง ๆ  ท่ีมอียูใ่นปัจจบัุน และท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต
5. ขาดความพร้อมในการรบัมอืกบัปัญหาทางเศรษฐกจิ และภยัพบิตัต่ิาง ๆ  : จากการพดูคยุกบัผูใ้หญ่ในวงการสหกรณ์

หลายท่าน ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าขบวนการสหกรณ์ไทยยังมีการเตรียมตัวรับกับปัญหาทางเศรษฐกิจและภัยพิบัติต่าง ๆ น้อยเกินไป  
ดังนัน้หากเกดิวกิฤตขึน้อาจสร้างปัญหาแก่ขบวนการอย่างรนุแรงและกว้างขวาง ขบวนการสหกรณ์จงึควรร่วมกนัสร้างระบบรองรับปัญหา 
ดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น สร้างกองทุนประกันเงินฝาก กองทุนบรรเทาปัญหาสภาพคล่องเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ท่ีประสบวิกฤต
ทางการเงิน เพื่อไม่ให้วิกฤติโดยเฉพาะด้านการเงินขยายวงกว้างออกไป รวมถึงสร้างกองทุนบรรเทาปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 ทั้งน้ีหลายท่านอาจมีค�าถามว่า “จะเอาเงินที่ไหนมาตั้งเป็นกองทุนข้างต้น” ค�าตอบหนึ่งก็คือ “จัดสรรมาจากส่วนหนึ่งของ 
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการยกเว้นภาษี” ที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 4
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ชสอ. มอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐานให้แก่สมาชิก

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย 
คณะกรรมการด�าเนนิการ ชสอ. ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรพัย์คณุภาพมาตรฐาน 
ชสอ. ซึง่เป็นรางวลัที ่ชสอ. มอบให้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์สมาชิกเพือ่แสดงให้เหน็ว่า 
สหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี โดย ชสอ.  
ได้ท�าการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่

1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
2. เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมสง่เสริม-

สหกรณ์
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.
โดยมีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน 13 สหกรณ์ จาก 1,093 

แห่ง ซึง่ ชสอ. ได้ด�าเนนิการเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรพัย์คณุภาพมาตรฐานไปแล้ว 
6 สหกรณ์ และได้ด�าเนินการเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ดังนี้

วันที่ 10 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จ�ากัด
วันที่ 18 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย 

จ�ากัด
วนัที ่24 เมษายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ยางสยาม จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย ์ ซ่ึงผ ่านการ 
คัดเลือกในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกสหกรณ์ 
จากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิก ที่เป็นเลิศ 
ในด้านการบรหิารจดัการอย่างแท้จรงิทีผ่่าน
มาตรฐานจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและเป็น
ที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ชสอ. ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ ให ้ 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการด�าเนิน 
กิจกรรมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
สหกรณ์จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์ 
และสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อไป
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รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบของ 
ที่ระลึกแสดงความยินดีและเข้าร่วมงานขึ้นอาคารส�านักงานใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์  
รพช. ร้อยเอ็ด จ�ากัด เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561

ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบรุ ีโดย นายสมศกัด์ิ กรธีาธร สหกรณ์จงัหวดันนทบรุ ีจดัประชุมช้ีแจงแนวทางการด�าเนนิการตามประกาศ 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่  
รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 ชสอ.

นายสถติย์ชยั วรานนท์วนชิ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวชั สมาธ ิ 
รองผู ้จัดการใหญ่ ชสอ. เข ้าตรวจเยี่ยมการก ่อสร ้างอาคารกิจกรรมสหกรณ ์
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซ่ึง ชสอ. และ 
ขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ สนบัสนนุงบประมาณในการก่อสร้างจ�านวน 830,000 บาท  
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561
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ชสอ. เข้าตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์  
รร.ตชด. บ้านโป่งลึก

ประชมุชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิการตามประกาศและระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

แสดงความยินดี



เขตพื้นที่ 
สอ. ภาค 
ที่เสนอ

ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด ชื่อโครงการ จ�านวนเงิน 
(บาท)

เห
นือ

1 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง อุตรดิตถ์ โครงการน�า้ดื่มเพื่อชีวิต 11,200
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี นครสวรรค์ โครงการพัฒนาและจัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 11,200
3 โรงเรียนบ้านป่าตาล ล�าปาง โครงการสหกรณ์โรงเรียนสีขาวก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 11,200
4 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) แพร่ โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะชีวิตในสหกรณ์โรงเรียน 11,200
5 โรงเรียนบ้านห้วยบง ตาก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวทางพระราชด�าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
11,200

6 โรงเรียนบ้านน�้าดิบมะพร้าว ก�าแพงเพชร โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 11,200
7 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ แม่ฮ่องสอน โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 11,200
8 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม อุทัยธานี โครงการห้องสมุดมีชีวิต 11,200
9 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ ล�าพูน โครงการพัฒนาระบบน�า้ดื่มสะอาดในโรงเรียนปี 2561 11,200
10 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) พิจิตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11,200
11 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง เชียงราย โครงการเกษตรธรรมชาติตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง 11,200
12 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล เพชรบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบการจ�าหน่ายสินค้าและการบริการสหกรณ์

โรงเรียนโดยใช้บาร์โค้ด
11,200

13 โรงเรียนบ้านอูตูม เชียงใหม่ โครงการสหกรณ์โรงเรียน 11,200
14 โรงเรียนบ้านบึงบอน สุโขทัย โครงการน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียน 11,200
15 โรงเรียนบ้านค่า พะเยา โครงการฟื้นสภาพแวดล้อมและหนังสือในห้องสมุด 11,200
16 โรงเรียนวังทองพิทยาคม พิษณุโลก โครงการน�า้ดื่มสะอาดปลอดภัย ว.พ. 11,200

ตะ
วัน

ตก

17 โรงเรียนวัดมาบแค ราชบุรี โครงการเห็ดโอ่งเพื่อสหกรณ์ลอยฟ้า 11,200
18 โรงเรียนวัดก�าแพงแสน (สว่างวิทยาคาร) นครปฐม โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

11,200

19 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สมุทรสงคราม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11,200
20 โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บ�ารุง สมุทรสาคร โครงการปรับปรุงโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11,200
21 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เพชรบุรี โครงการผลิตภัณฑ์จากไม้ชายเลน น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
11,200

22 โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

11,200

23 โรงเรียนบ้านเขาแดง ประจวบคีรีขันธ์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน 11,200
24 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 11,200

ตะวัน
ออก

25 โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ชลบุรี โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 11,200
26 โรงเรียนวัดศรีสุตาราม (ภักดีสุดาประชาสรรค์) ฉะเชิงเทรา โครงการการเพาะเห็ดนางฟ้า 11,200
27 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม ตราด โครงการสร้างถังน�้าดื่มให้กับนักเรียนโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 11,200
28 โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) นครนายก โครงการน�า้ดื่มสะอาดในโรงเรียน 11,200
29 โรงเรียนบ้านท่าตาสี สระแก้ว โครงการบ้านเล็กในโรงเรียน เฮ็ดดีตามวิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ 11,200
30 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ ระยอง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดปลวกเกตุ 11,200
31 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์เย็น ปราจีนบุรี โครงการน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติด้านส่ง

เสริมอาชีพในโรงเรียน
11,200

32 โรงเรียนวัดซึ้งล่าง (ประชาอุทิศพิทยาคาร) จันทบุรี โครงการส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

11,200

33 โรงเรียนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) สมุทรปราการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 
(กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์)

11,200

กล
าง

34 โรงเรียนวัดศรีมงคล (สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) ชัยนาท โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง 11,200
35 โรงเรียนวัดไผ่ด�า สิงห์บุรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชด�าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ณ โรงเรียนวัดไผ่ด�า แผนกสามัญศึกษา

11,200

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2561
ชสอ. ได้จดัสรรทนุเพือ่สนบัสนนุโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นประจ�าทกุปี โดยสนบัสนนุแบบต่อเนือ่งให้แก่เดก็นกัเรยีนมลูนธิร่ิวมจติต์ 

น้อมเกล้าฯ จนจบระดบัมธัยมศกึษาสนบัสนนุทนุการศกึษาโรงเรยีนจติรลดา (สายวชิาชพี) 5 ชัน้ปี และอกีส่วนหนึง่สนบัสนนุในโครงการต่าง ๆ  ของโรงเรยีน 
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ัวประเทศ ส�าหรับในปี 2561 ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้และคณะกรรมการ
จัดสรรเงินทุนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุน จ�านวน 75 โครงการ เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 835,800 บาท ดังนี้

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 372 เดือนมิถุนายน 2561



เขตพื้นที่ 
สอ. ภาค 
ที่เสนอ

ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด ชื่อโครงการ จ�านวนเงิน 
(บาท)

กล
าง

36 โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) อ่างทอง โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) 11,200
37 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา โครงการสหกรณ์ในโรงเรียน 11,200
38 โรงเรียนเทศบาลทับกวาง 1 (สมุห์พร้อม) สระบุรี โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 11,200
39 โรงเรียนนิคมล�านารายณ์ ลพบุรี โครงการสหกรณ์โรงเรียนนิคมล�านารายณ์ 11,200
40 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ นนทบุรี โครงการสมาร์ทฟาร์มชลประทานสงเคราะห์ 11,200
41 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) ปทุมธานี โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยา

เวศม์) 11,200

กท
ม.

 
พ

ื้นท
ี่1

42 โรงเรียนวัดอินทราวาส กรุงเทพมหานคร โครงการเกษตรปลอดสารพิษ 11,200

กท
ม.

 
พ

ื้นท
ี่ 2

43 โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 11,200

ตะ
วัน

ออ
กเ

ฉีย
งเ

หน
ือ

44 โรงเรียนเทศบาล 3 เลย โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 11,200
45 โรงเรียนเม็กดงเรือง อุดรธานี โครงการเลี้ยงหมูป่า 11,200

46 โรงเรียนบ้านบ่อน�้าดง มุกดาหาร โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 11,200

47 โรงเรียนบ้านแคน มหาสารคาม โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพื่อยกระดับการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT 11,200
48 โรงเรียนบ้านห้วยส�าราญ บุรีรัมย์ โครงการอาหารกลางวัน 11,200

49 โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ ชัยภูมิ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนหนองไผ่
วิทยานุสรณ์ 11,200

50 โรงเรียนบ้านบะใหญ่ นครราชสีมา โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านบะใหญ่ 11,200
51 โรงเรียนเลิดสิน บึงกาฬ โครงการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเลิดสิน 11,200
52 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร ขอนแก่น โครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยเกษตรพอเพียง 11,200
53 โรงเรียนฝางพิทยาคม หนองคาย โครงการห้องสมุด ICT 11,200
54 โรงเรียนบ้านปราสาท ศรีสะเกษ โครงการสหกรณ์โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 7,000
55 โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม กาฬสินธุ์ โครงการเลี้ยงหมูป่า 11,200
56 โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 11,200
57 ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านภูดานกอย อ�านาจเจริญ โครงการปรับปรุงสหกรณ์นักเรียน 11,200
58 โรงเรียนบ้านมอเหนือ หนองบัวล�าภู โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ห้องสมุด 11,200
59 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง ยโสธร โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 11,200
60 โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง นครพนม โครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในสถานศึกษา 11,200
61 โรงเรียนบ้านสนามบิน สกลนคร โครงการปรับปรุงระบบน�้าเพื่อการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน 11,200
62 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ สุรินทร์ โครงการส่งเสริมเด็กดีมีเงินออม 11,200
63 ศูนย์การเรียน ตชด. ป่าหญ้าคา อุบลราชธานี โครงการห้องเรียนรู้การสหกรณ์นักเรียนอย่างยั่งยืน 11,200

ใต
้

64 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สุราษฎร์ธานี โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อความพอเพียง 11,200
65 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง ยะลา โครงการอาหารกลางวัน 11,200
66 โรงเรียนบ้านตรอกแค นครศรีธรรมราช โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 11,200
67 โรงเรียนบ้านกะหลิม ภูเก็ต โครงการจัดหาโต๊ะและเก้าอี้ในโรงอาหารโรงเรียนบ้านกะหลิม 11,200
68 โรงเรียนบ้านปากถัก พังงา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 11,200
69 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า สตูล โครงการน�า้ดื่มปลอดภัยได้มาตรฐาน 11,200

70 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ นราธิวาส โครงการปรับปรุงห้องประชุมสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน
บ้านศาลาใหม่ 11,200

71 โรงเรียนบ้านทะเลนอก ระนอง โครงการน�า้ดื่ม 11,200
72 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ตรัง โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 11,200

73 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน สงขลา โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน�า้และอ่างล้างหน้าแปรงฟันของนักเรียน) 11,200

74 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ ชุมพร โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 11,200
75 โรงเรียนบ้านควนคูหา ปัตตานี โครงการเกษตรสหกรณ์ 11,200

รวมทั้งสิ้น 835,800

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 372 เดือนมิถุนายน 2561



ดร.ธานี ก่อบุญ พร้อมด้วย นายเสนอ วิสุทธนะ กรรมการด�าเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับนักสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรัพย์ แห่งประเทศเคนยา (KUSCCO) ประเทศเคนยา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์และ ชสอ. 
ณ ห้องประชุม 603 ชสอ. เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา

KUSCCO, Kenya Exposure Program in Thailand

ACCOSCA ศึกษาดูงาน FSCT

ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.ธานี ก่อบุญ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ และ นายเสนอ  
วิสุทธนะ กรรมการด�าเนินการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะจาก the African Confederation of Cooperative Savings and Credit 
Associations (ACCOSCA) เข้าเยีย่มชมและศกึษาดงูาน ชสอ. และการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2561  
ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.

14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 372 เดือนมิถุนายน 2561

แก้วมัคใส
ราคา ใบละ 40 บาท



สั่งซื้อสินค้าได้ที่  www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 372 เดือนมิถุนายน 2561

แก้วเก็บอุณหภูมิ
ราคา ใบละ 120 บาท

กระเป๋าคาดอก  
มี 2 สี ด�า, น�้าตาล

ราคา ใบละ 180 บาท

แก้วมัคใส
ราคา ใบละ 40 บาท

กระเป๋าหูหิ้วแต่งโบว์
ราคา ใบละ 220 บาท



จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุ ี11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

บรรณาธิการ  :  นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์ ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา : นางสาวพจนา วาสิกรัตน์

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 372 เดือนมิถุนายน 2561

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ และ เงนิฝากประจ�าอัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226

บริการด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โครงกำรเงินกู้พิเศษ อัตรำแบบ
มี เฉลี่ยคืน

   เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.12

   เงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 3.87


