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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ขอเชิญชวนบุคลากรสหกรณ์ และสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เข้าร่วม

โครงการ

“ปฏิบัติธรรมนำ�สุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์”
ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563
ณ บ้านสว่างใจ วัดถ้ำ�กฤษณาธรรมาราม (สาขาวัดสังฆทาน) อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : www.fsct.com หรือ Scan QR Code
โดยแจ้งความจำ�นงเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 21 มกราคม 2563
ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
หรือทาง e-mail : prfsct@gmail.com

หมายเหตุ: ชสอ. ขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการเข้าร่วมโครงการ
หากมีผู้แจ้งความจำ�นง ครบจำ�นวน 100 คน ก่อนวันครบกำ�หนดส่งใบตอบรับ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 318, 319 และ 320
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา
ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ ชสอ. ทุกคน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ             
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ทาน นับถือ จงดลบันดาลให คณะกรรมการดำ�เนินการ    
ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกทาน มีสุขภาพ
สมบูรณ แข็งแรง ประสบแตความสุข ความเจริญทั้งในหนาที่การงานและกิจการสหกรณ         
ตลอดปและตลอดไป
ในรอบป 2562 ที่ผานมา  ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูงที่ทานไดใหการสนับสนุน
และใหความร่วมมือในกิจการของ ชสอ. ดวยดีเสมอมา ไม่ว่าจะเปนการถือหุน การฝากเงิน
ซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน รวมทั้งบริการสินเชื่อกับ ชสอ. หรือส่งบุคลากรสหกรณ์เขารวมอบรม
สัมมนาในหลักสูตรที่ ชสอ. จัดขึน้ และการจัดซือ้ เครือ่ งเขียนแบบพิมพ ของทีร่ ะลึก จาก ชสอ.
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เมษายน –
ธันวาคม  2562) ระยะเวลา 9 เดือน ชสอ. มีสนิ ทรัพยร์ วม 160,252 ล้านบาท มีกาํ ไรสุทธิ
1,214 ลานบาท และเมือ่ ถึงสิน้ ปบ ญ
ั ชีในเดือนมีนาคม 2563 คาดวา จะมีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้   สวนหนึ่งเปน ผลมาจากที่สมาชิกใหการสนับสนุนและ
ใหความเชื่อมั่นในการบริหารงาน ชสอ. เพื่อประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกอยางแทจริง
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 1
อัตราดอกเบี้ย 3.30 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 2 อัตราดอกเบีย้
3.45 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม
2563 โครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 อัตราดอกเบีย้ 3.60 % ต่อปี (ไม่มี
เฉลี่ยคืน)  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์
สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ
212 – 216, 223, 226, และ 227 ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรัก
มา ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง สวัสดีปีใหม่ 2563 ทุกๆ ท่าน
				

พลตำ�รวจโท           
   (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
       ประธานกรรมการ

3

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 389 เดือนมกราคม 2563

ชสอ. ผลักดันข้อคิดเห็นขบวนการสหกรณ์
เสนอขอแก้ ไข (ร่าง) กฎกระทรวงฯ

เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
หารือการแก้ ไขร่างกฎกระทรวงฯ
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ
7 ฉบับ
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เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สตั ยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ  ชสอ  มอบหมายให้   นายวิ น ั ย   นิ ย โมสถ
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการ
และเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ เข้าพบ นายพิเชษฐ์ 
วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เพื่ อ หารื อ การแก้ ไ ขร่ า งกฎกระทรวงฯ ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี           
มีมติอนุมัติหลักการ จำ�นวน 7 ฉบับ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์        
แจ้งว่าตามที่ ชสอ. ได้มหี นังสือเสนอขอแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ มานัน้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ยินดีรับฟังทุกประเด็นความเห็นของขบวนการ
สหกรณ์ แต่ร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 7 ฉบับ อยู่ในชั้นการแก้ไขร่าง
ของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์    
จะขอเชิญ ชสอ.เข้าร่วมชี้แจงเพื่อนำ�เสนอความเห็นของขบวนการ
สหกรณ์ ต ่ อ สำ�นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าต่ อ ไป  ส่ ว นร่ า ง          
กฎกระทรวงฯ อีก 6 ฉบับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเชิญ ชสอ.ร่วมกัน
พิจารณาก่อนนำ�เสนอร่างดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ณ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ กทม.
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สัมมนา “ 7 ประกาศกฎกระทรวง :
กับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์”

นายไพบูลย์  แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ได้รับมอบ
หมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ.    เปิดการสัมมนา เรื่อง “ 7 ประกาศกฎกระทรวง : กับการ
บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดยได้รับ
เกียรติจาก นางทิพวรรณ เลิศหิรณ
ั ย์ ผอู้ ำ�นวยการกลุม่ พัฒนาสหกรณ์  
ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง “ สาระสำ�คัญของ
ร่างกฎกระทรวง” จากนัน้ เป็นการเปิดเวทีรบั ฟังความคิดเห็น ร่างกฎ
กระทรวง : กับการบริหารสหกรณอ์ อมทรัพย”์ โดย นายสมชาย รัตนอารี
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่
ชสอ. มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 คน ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
ตามทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ ด้เสนอร่างกฎกระทรวงออก
ตามความในพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 จำ�นวน 7 ฉบับ
ต่อคณะรัฐมนตรี โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จำ�นวน 7 ฉบับ
ประกอบด้วย

1. ร่างกฎกระทรวงกำ�หนดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...
2 .ร่างกฎกระทรวงกำ�หนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่น
ของกรรมการดำ�เนินการและผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...
3. ร่างกฎกระทรวงกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...
4. ร่ างกฎกระทรวงการดำ�รงเงิ นกองทุ นของชุ มนุมสหกรณ์      
ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...
5. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...
6. ร่างกฎกระทรวงการจัดทำ�บัญชี การจัดทำ�และการเปิดเผย  
งบการเงิน การสอบบัญชี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พ.ศ. ...
7. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ...
การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม   
ในการปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวงให้เป็นทิศทางเดียวกัน

อบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหาร
สำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ
และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 8
นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็น
ประธานในพิธเี ปิด โดยมี ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดปี ญ
ั ญา กรรมการ
ดำ�เนินการ ชสอ. กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่าง
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 และวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562
เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี
และการบริหารจัดการ สามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหาร และ
กำ�กับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประยุกต์
ธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร
จัดการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย ซึง่ เปน็ ไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผเู้ ข้ารับการอบรม จำ�นวน 105 คน 56
สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
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สสท. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562

คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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นายวินยั นิยโมสถ รองประธานกรรมการ
ชสอ. ได้ รั บ มอบหมายจาก พลตำ�รวจโท
วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ย ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การ
ใหญ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี
2562 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(สสท.) เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ได้รับ
ทราบผลการดำ�เนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำ�ปี
2563 พร้อมชูสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยก
ระดับการพัฒนาขบวนการณ์สหกรณ์ พร้อม
เดินหน้าจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด ทั้งนี้ได้รับ
เกี ย รติ จ าก นางสาวมนั ญ ญา ไทยเศรษฐ์ 
รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปน็ ประธานในพิธเี ปิด เมือ่ วันที่ 21
ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภกั ษช์ นั้ 5
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ
แจ้งวัฒนะ
นายปรเมศวร์  อิ น ทรชุ ม นุ ม กล่ า ว
เพิ่ ม เติ ม ว่ า สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ ตระหนั ก
และให้ ค วามสำ�คั ญ กั บ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย                  
การจั ด ตั้ ง สั น นิ บ าตสหกรณ์ จั ง หวั ด และ            
การให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการ
และทางด้ า นกฎหมาย เราได้ สั ญ จรไป                                               
ทุ ก ภู มิ ภ าคทั่ ว ประเทศเพื่ อ รั บ ฟั ง ปั ญ หา
ต่างๆของสมาชิก และมีการจัดฝึกอบรมทั่ว
ประเทศเพื่อให้ความรู้และให้สหกรณ์เข้าใจ
ถึงบาทหน้ าที่ ข องสั นนิ บ าตสหกรณ์ ที่ มี ต่ อ
สหกรณส์ มาชิก ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด เราได้ดำ�เนินการจัดตัง้ ไปแล้ว จำ�นวน
44 จังหวัด และจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่าง
การดำ�เนินการจัดส่งเอกสารมายังสันนิบาต
สหกรณ์เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นลำ�ดับที่ 45

คุณปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

นอกจากนี้ยังมีอีก 7 จังหวัด ที่อยู่ระหว่าง
ประชุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อเลือกคณะกรรมการ
สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่
ภู เ ก็ ต อำ�นาจเจริ ญ มุ ก ดาหาร สระแก้ ว
ฉะเชิงเทราและนราธิวาส
“สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ มี น โยบายที่ จ ะ
ส่ ง เสริ ม ให้ สหกรณ์ ใ นแต่ ล ะจั งหวัด รวมตัว
กั น ในนาม สั น นิ บ าตสหกรณ์ จั ง หวั ด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสหกรณ์
ในการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ด้ า นการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ                          
การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ การรั ก ษาผลประโยชน์    
ส่ ว นรวมของสหกรณ์ แ ละการแก้ ไ ขปั ญ หา
อุปสรรคต่างๆ ในส่วนจังหวัดที่ได้จัดตั้งไป
แล้ ว เราก็ จ ะมี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
ต่างๆ เพือ่ ให้จงั หวัดได้จดั การศึกษาอบรมให้
ความรู้ด้านต่างๆ แก่สมาชิก และจะดำ�เนิน
การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอื่นๆ ให้
ครบทุกจังหวัด ซึง่ การจัดตัง้ สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดนั้น จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้
ขบวนการสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืน
ตามหลักการสหกรณ์”

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 389 เดือนมกราคม 2563

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครบรอบ
สอ. ข้าราชการสรรพากร จก.
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ภักดีณรงค์   
รองผู้ จั ด การใหญ่ สำ�นั ก บริ ห ารงาน ร่ ว มพิ ธี ส งฆ์ แ ละมอบกระเช้ า แสดง     
ความยินดีกบั นายสมชาย ชมสุวรรณ ผูจ้ ดั การ สหกรณอ์ อมทรัพยข์ า้ ราชการ
สรรพากร จำ�กัด เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม
2562 ณ สำ�นักงานสหกรณ์ฯ พญาไท กรุงเทพฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำ�กัด ได้ยื่นคำ�ขอจดทะเบียน
จัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
พ.ศ. 2523 สำ�นักงานตัง้ อยู่ ณ กรมสรรพากร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร (ต่อมาอาคารกรมสรรพากรได้ถูกไฟไหม้ จากเหตุจราจล
ในระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2535) โดยมีนายเหลือ สงวนพงษ์ 
รองอธิบดีกรมสรรพากรได้รบั มอบหมายจากอธิบดีให้ทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการ
สหกรณ์ฯ และนางวลี ศรีกมล เป็น ผู้จัดการสหกรณ์ท่านแรก มีที่ทำ�การ           
อยู่ที่สำ�นักงานเลขานุการกรมสรรพากร ซึ่งต่อมาผู้บริหารสหกรณ์ จะเป็น
รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี จนในปี 2535 จึงได้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาเป็นผู้บริหารสหกรณ์ ส่วนผู้จัดการสหกรณ์ก็จะแต่งตั้ง
จากอดีตข้าราชการ จนมาในปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการได้เปลี่ยนแปลง
การแต่งผู้จัดการโดยการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาเป็น ผู้จัดการเพื่อ
ประสงค์ให้มีความชำ�นาญในด้านการบริหารการเงินอย่างแท้จริง
หลังจากได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณออมทรัพย์ข้าราชการกรม
สรรพากรแล้ว ก็ได้มกี ารเชิญชวนให้ขา้ ราชการของกรมสรรพากรซึง่ อยูใ่ นกรม
สรรพากร (เฉพาะส่วนกลาง) เข้าเปน็ สมาชิก โดยยังมิได้เปิดรับสมัครสมาชิก
ที่อยู่ในต่างจังหวัด การนำ�ส่งเงินทุนเรือนหุ้นจะหักจากเงินเดือนของสมาชิก
ในอัตราเดือนละ 50 บาท 70 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท ซึ่งกองคลังจะเป็น
ผู้หักและนำ�ส่งให้กับสหกรณ์ฯ ส่วนการให้บริการจะมีการให้บริการเฉพาะ
การกู้ยืมเงิน ในกรณีกู้ฉุกเฉินกู้ยืมได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 2,000  
บาท  ส่วนการกูส้ ามัญให้กยู้ มื ได้ไม่เกิน 5,000 บาท ซึง่ ก็ได้มกี ารดำ�เนินการ
ให้บริการต่อเนื่องมา  จนปี  2536  จึงได้มีการแก้ไขระเบียบของสหกรณ์ฯ         
ให้ ส ามารถเปิ ด รั บ สมั ค รสมาชิ ก จากข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจำ�ใน            
ต่างจังหวัด ปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกเพิ่มจำ�นวนขึ้น มีการเพิ่มการให้
บริการในด้านต่างๆ ทั้งการรับฝากเงินจากสมาชิกในรูปแบบต่างๆ โดยมี              
ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ และที่สำ�คัญสหกรณ์ฯมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง
มากขึ้น อันเนื่องจากจำ�นวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นและสมาชิกมีการสะสมเงินใน   
รูปแบบของทุนเรือนหุ้นในอัตราที่สูงขึ้น มีการระดมเงินรับฝากจากสมาชิก

เพิม่ มากขึน้ และทีส่ ำ�คัญรายได้จากดอกเบีย้ ทีเ่ กิดจากการกูย้ มื เงินของสมาชิก
ที่กู้ยืม เพื่อนำ�ไปใช้บรรเทาความเดือดร้อน และความจำ�เป็นของสมาชิก                  
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์
ต่ อมาเมื่ อกรมสรรพากรได้ ย้ า ยที่ ทำ�การจากที่ ต่า งๆ มาอยู่ ร วมกั น
ชั่วคราว ณ อาคารธนาคารทหารไทย จำ�กัด ถนนพญาไท เขตราชเทวี           
สหกรณ์ฯ ก็ได้ย้ายตามไป ณ อาคารธนาคารทหารไทยจำ�กัด เช่นเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2540 กรมสรรพากรได้ย้ายที่ทำ�การใหม่ มาอยู่รวมกัน
เปน็ การถาวร ณ อาคารกรมสรรพากร ซอยอารี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร สหกรณฯ์ ก็ได้ยา้ ยเข้ามาตัง้ ทีท่ ำ�การใหม่ โดยครัง้ แรกใช้พนื้ ที่
ชั้น 6 ร่วมกับกองคลัง ต่อมาได้ย้ายลงมาตั้งสำ�นักงาน ณ อาคารสวัสดิการ
กรมสรรพากร(อาคารจอดรถ) โดยใช้พนื้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ ปน็ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด
(มหาชน) สาขาย่อยกรมสรรพากรปัจจุบัน
เมื่อธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้ามาเปิดสาขาย่อยกรม
สรรพากร สหกรณ์ฯ ก็ได้ย้ายมาตั้งสำ�นักงาน ณ ที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกรมสรรพากรปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุงตกแต่งสำ�นักงานให้
ทันสมัยสวยงาม สะดวกในการให้บริการต่อสมาชิก
“เป็ น สหกรณ์ ชั้ น นำ � บริ ห ารจั ด การอย่ า งมื อ อาชี พ ด้ ว ยหลั ก
ธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก”

สอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก.
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผูจ้ ดั การ
ใหญ่สำ�นักบริหารงาน ชสอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดีกบั รองศาสตราจารย์วศิ ษิ ฐ์ศกั ดิ์
แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำ�กัด
เนื่องในโอกาสงานทำ�บุญครบรอบ 38 ปี การก่อตั้ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ
ห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สำ�หรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ�         
ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มขึ้นในช่วงปลายปีพุทธศักราช 2524
โดย การริเริ่มของศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดี ซึ่งเห็นความจำ�เป็นของ
สหกรณอ์ อมทรัพยใ์ นฐานะทีเ่ ปน็ สถาบันการเงินทีเ่ กิดจากความร่วมมือระหว่างสมาชิก
เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ระหว่างผู้ที่จะเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2524 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันติราษฎร์
วิทยาลัย  เพื่อหารือกันในเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ประชุมได้พิจารณาและ
มีมติเปน็ เอกฉันทใ์ ห้ดำ�เนินการจดทะเบียนสหกรณ์ โดยใช้ชอื่ ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำ�กัด” พร้อมกับได้เลือกบุคคลให้เปน็ ผูล้ งลายมือ
ชือ่ ในหนังสือขอจดทะเบียนสหกรณ์ตามทีพ่ ระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2511 กำ�หนด
จำ�นวน 10 คน ประกอบด้วย
1. นายวิจิตร ศรีสอ้าน
2. นายทองอินทร์ วงศ์โสธร
3. นายสุภรณ์ ศรีพหล
4. นายองค์การ อินทรัมพรรย์
5. นายปัญญา หิรัญรัศมี

6. นางพิมลจรรย์ นามวัฒน์
7. นายฮง สมสงวน
8. นายไทย ทิพย์สุวรรณกุล
9. นางรัชฏา ภิรมย์รัตน์
10. นายพีระศักดิ์ บูรณะโสภณ
“สหกรณ์ออมทรัพย์ บริการซื่อตรง มั่นคงก้าวหน้า ร่วมพัฒนา มสธ.”
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพเสริม
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก เป็นตัวแทนมอบเงิน
สนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพเสริม “make money
online สไตล์ ไลฟ์สด” จำ�นวน 33,000.- บาท ณ สอ.มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก.
ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ฯ
ภาคตะวันออก และ ชสอ. สนับสนุนงบประมาณทัง้ โครงการ จำ�นวน
200,000 บาท
โครงการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก
สหกรณ์ ซึ่งกระจายไปในแต่ละจังหวัด จำ�นวน 7 ครั้ง ตามโครงการ
ที่สหกรณ์สมาชิกในแต่ละจังหวัดมีความประสงค์เสนอเข้ามาให้        
เขตพืน้ ทีฯ่ พิจารณาเห็นชอบ ซึง่ เปน็ ไปตามแผนงานและงบประมาณ
ของเขตพื้นที่ฯ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้

เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายโชคดี คลังจันทร์ กรรมการ
ดำ�เนินการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิกสหกรณ์ และมอบเงินสนับสนุนทั้งโครงการ จำ�นวน
200,000 บาท ให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้
โครงการที่ 1 เป็นการฝึกอบรมอาชีพเทคนิคการทำ�ข้าวมันไก่    
และ การทำ�ถั่วงอก โดย ชสอ.สนับสนุนเงิน จำ�นวน 20,000
บาท ให้แก่ นายธนุพนั ธ์ เพ็ชรมาก ตัวแทนจากสหกรณอ์ อมทรัพย์
รุ่งเรือง จำ�กัด เป็น ผู้รับมอบ มีสมาชิกสหกรณ์เข้ารับการอบรม
อาชีพ จำ�นวน 40 คน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก
สหกรณ์ซึ่งกระจายไปในแต่ละจังหวัดจำ�นวน 6 ครั้ง ตามโครงการ
ที่สหกรณ์สมาชิกในแต่ละจังหวัดมีความประสงค์เสนอเข้ามาให้   
เขตพื้ น ที่ ฯ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ ซึ่ ง เป็ น ไปตามแผนงานและ             
งบประมาณของเขตพื้นที่ฯ
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อบรม “พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก

นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ. เป็น
ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการอบรม/สั ม มนา “พั ฒ นาบุ ค ลากร            
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ของเขตพืน้ ทีส่ หกรณส์ มาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก”
ระหว่ า งวั น ที่ 7 - 8 ธั นวาคม 2562 ทั้ ง นี้ พร้ อ มสนั บ สนุ น                        
งบประมาณในการจัดสัมมนา จำ�นวนเงิน 200,000 บาท ซึ่งเป็น
ไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ โดย  นายสถิตย์ชัย      
วรานนท์วนิช ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.      
ภาคตะวั น ตก กล่ า วรายงานและเป็ น ผู้ รั บ มอบ จากนั้ น เป็ น            
การบรรยาย หัวข้อ “พรบ สหกรณ์และกฎกระทรวง” โดย วิทยากร
นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และการบรรยาย
หัวข้อ  “กฎหมายแรงงานกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์”  โดย  นายวรเทพ  
เชื้อสุนทรโสภณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ�กองผู้ช่วยผู้พิพากษา
ศาลฎีกา (กฎหมายแรงงาน) มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 95 คน 40
สหกรณ์ ณ โรงแรมบูลเวฟ 37 อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม พื้นที่ 2
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชสอ.กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกสหกรณ์ (การเพ้นทก์ ระเป๋าผ้าด้วยสีอค
ริลิกและการทำ�พวงกุญแจแฮนด์เมด) โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์              
ดีปัญญา กรรมการดำ�เนินการเป็นผู้แทน ชสอ.มอบเงินสนับสนุน
จำ�นวน 200,000 บาท ให้กับคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เพื่อนำ�
ไปใช้จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม
2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป มีสมาชิกสหกรณ์     
เข้ารับการอบรมอาชีพ จำ�นวน 30 คน
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก
สหกรณ์ซึ่งกระจายไปในแต่ละพื้นที่ตามโครงการที่สหกรณ์สมาชิก
ในแต่ละพื้นที่มีความประสงค์เสนอเข้ามาให้เขตพื้นที่ฯ พิจารณา
เห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ      
ณ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) อาคาร 5 ชั้น 2
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กิจกรรม CSR สหกรณ์สมาชิก

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.
ร้อยเอ็ด จำ�กัด โดย นายอำ�นวย ไกยสวน ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย นายวิทยา การะเกตุ เลขานุการ นางจุฬาพร แม้นศิริ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม ”โครงการสหกรณ์         
ปันรัก” เนื่องในวันเด็กปี พ.ศ.2563 โดยมอบเงินสนับสนุน
จำ�นวน 3,000 บาท และแจกกระเป๋าให้น้องๆ นักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนสัน้ หนองเเคสามัคคี ตำ�บนโนนรัง อำ�เภอเมือง
ร้อยเอ็ด

ชสอ.สนับสนุนนํ้าดื่ม
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
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เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการ
ใหญ่ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ภักดีณรงค์  รองผู้จัดการใหญ่
สำ�นักบริหารงาน มอบน้ำ�ดื่ม ชสอ. ให้กับศูนย์ปฏิบัติการตำ�บล       
บางสีทอง โดยมีนายธีรวัฒน์ กลีบพึง่ ชปพ.ปศ.ปส., ศดร.ตำ�บล
, ผญ.บ้านหมู่ที่ 2 เป็น ผู้รับมอบ และสำ�นักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี โดย นายพิสิฐ ควรพิบูลย์ 
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนงานชำ�นาญการ สนง.ปภ นนทบุรี
เปน็ ผูร้ บั มอบ เพือ่ นำ�ไปดูแลเจ้าหน้าทีฯ่ ทีป่ ฏิบตั งิ าน 24 ชัว่ โมง
และจุดบริการประชาชน ในโครงการรณรงค์ความปลอดภัย    
บนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ปี 2563
เพื่อลดการสูญเสียของครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - วันที่ 2
มกราคม 2563 โดย ชสอ. ให้การสนับสนุนเป็นประจำ�ทุกปี      
เพือ่ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคม
ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

สินค้าธุรกิจเสริม
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สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
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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

