ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 387 เดือนพฤศจิกายน 2562

ชสอ. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจำ�ปี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด โดย พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ สภาที่ปรึกษา ฝ่ายจัดการ และสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั่วประเทศ ร่วมกับ     
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก  โดยนายณฐกร  แก้วดี  ประธานกรรมการ  และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ  ถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่ ชสอ.               
ขอพระราชทาน เพือ่ น้อมนำ�ถวายพระสงฆ์จ�ำ พรรษากาลถ้วนไตรมาส เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง
(วัดหลวงพ่อปากแดง) จังหวัดนครนายก ในปี 2562  โดยมียอดเงินทำ�บุญ รวมจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 1,726,100 บาท
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำ�ไปถวาย    
พระสงฆ์จ�ำ พรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) ตำ�บลบ้านใหญ่ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดนครนายก เมือ่ วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมียอดเงินทำ�บุญ รวมจำ�นวน
เงินทั้งสิ้น 1,726,100 บาท ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ร่วมทำ�บุญ และร่วมอนุโมทนาบุญ   
ในครั้งนี้ด้วยครับ
เนื่องจากวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำ�หนดให้เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม
ให้คนไทยมีนสิ ยั รักการออม รวมทัง้ ให้ความตระหนักถึงความสำ�คัญและประโยชน์ของการออมเงิน
และยังให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติโดยตลอดมา สำ�หรับปี 2562 นี้ ขบวนการ
สหกรณ์ โดย ชสอ. และเขตพื้นที่สมาชิก ชสอ. 8 เขต  ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของ
สหกรณ์ทั่วประเทศ โดยกำ�หนดจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สมาชิกสหกรณ์ เยาวชน และประชาชนมี    
ส่วนร่วมในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ
ซึ่งปีนี้ ชสอ. ร่วมกันจัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม สำ�นักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) และในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ    
โดยได้รบั ความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2562 ให้สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  เพื่อร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป
ชสอ. ได้เปิดโครงการเงินกูร้ ะยะปานกลางโครงการพิเศษ 2 อัตราดอกเบีย้ 3.45% (ไม่มเี ฉลีย่
คืน) ให้วงเงินกูส้ งู สุดถึง 500 ล้านบาท ต่อสหกรณ์ วงเงินกูร้ วมตามโครงการมีจ�ำ นวนจำ�กัดไม่เกิน
2,000 ล้านบาท หรือระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563 ชำ�ระคืน
เป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ สูงสุดไม่เกิน 36 เดือน จึงขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก
ที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216,
223, 226, และ 227

				

พลตำ�รวจโท           
   (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
       ประธานกรรมการ
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วันออมแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562
ของขบวนการสหกรณ์
ขบวนการสหกรณ์ โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(สสท.) ได้รว่ มมือกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทงั้
7 ประเภท จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562 ของขบวนการ
สหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน ในวันที่ 31
ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม สำ�นักงานใหญ่ บริษทั ทีโอที จำ�กัด
(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมงานวันออม
แห่งชาติในแต่ละทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 3,000 คน
นายอุ ต ตม สาวนายน เปิ ด เผยว่ า  การออม นอกจาก      
จะทำ�ให้ประชาชนผู้ออม มีความมั่นคงในชีวิตแล้ว ยังส่งผลต่อ
ประเทศชาติดว้ ย ประชาชนมีความมัน่ คงในชีวติ สูงด้วย ย่อมส่งผล
ต่อสถานการณ์การออมในภาพรวมของประเทศ ให้มีความมั่งคั่ง
และยั่งยืนตามไปด้วย เพราะถ้าประเทศเรามีเงินออมที่เพียงพอ          
ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนแห่งหนึง่ ของประเทศทีน่ �ำ ไปใช้ในการพัฒนา      
ต่อไป
จากรายงานของ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พบว่า ภาวะสังคมไทย ปี 62 หนีส้ นิ ครัวเรือนเพิม่ สูงขึน้ สร้างความ
ตกใจให้กับประชาชนคนไทยไม่น้อย ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไร
ต่อประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่ง เราก็มีกระแส
ข่าวทีด่ วี า่ คนไทยมีการออมเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจาก
รัฐบาล พยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพิ่มขึ้น โดยการ
สร้างช่องทางต่างๆ ไว้สำ�หรับคนหลากหลายกลุ่ม เช่น ขบวนการ
สหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ กองทุนการออม
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แห่งชาติ เป็นต้น เช่นเดียวกับรัฐบาล จากคำ�แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รัฐบาล
กำ�หนดนโยบายหลัก 12 ด้าน ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
ได้กำ�หนดเรื่องการออมเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาล
ในการปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการ
เกษียณอายุอย่างทัว่ ถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ให้เป็นแหล่ง
เงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางการออมของประชาชน
พร้อมทัง้ พัฒนาเครือ่ งมือทางการเงิน ทีจ่ ะส่งเสริมให้คนไทยทุกคน
เข้าถึงระบบการออม และการลงทุนระยะยาว ให้สามารถรองรับ
พฤติกรรม และวัฎจักรชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป พัฒนาระบบสถาบัน
การเงินให้มีเสถียรภาพ และลดต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถ   
ในการดำ�เนินงานขององค์กรการเงินชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ
และพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงิน แก่ประชาชน ตลอดจน    
การกำ�กับดูแลระบบสถาบันการเงิน ให้มีความมั่นคง”

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. กล่ า วว่ า  ในปี 2561 ภาคสหกรณ์ ไ ทยมี เ งิ น ออมและ          
เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเงินออมกว่า 
2.30 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า  200,000
บาท โดย ชสอ. ได้จัดงานวันออมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2552 โดยในระยะแรกร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การจัดงานวันออมแห่งชาติในวันนี้ ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของ
สหกรณ์ทวั่ ประเทศกำ�หนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562
โดยได้ก�ำ หนดจัดกิจกรรมการ เดิน-วิง่ -ปัน่ รณรงค์วนั ออมแห่งชาติ
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ร่วม
กับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ กิจกรรมการ
สัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์”
โดย พระพยอม กัลยาโณ และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และ
การมอบโล่เกียรติคณ
ุ แก่สมาชิกทีม่ กี ารออมดีเด่น และสหกรณ์ทมี่ ี
การส่งเสริมการออมยอดเยีย่ มแห่งปี 2562 โดยตัง้ เป้าการรณรงค์
ให้สหกรณ์ทวั่ ประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในภาคสหกรณ์
เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท.    
กล่าวว่า  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541
กำ � หนดให้ วั น ที่ 31 ตุ ล าคมของทุ ก ปี เ ป็ น “วั น ออมแห่ ง ชาติ ”               
เพือ่ ให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของการประหยัด
และการออมว่ า เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญของชี วิ ต ที่ จ ะต้ อ งกระทำ � อย่ าง
ต่อเนื่องขาดมิได้ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม ทั้งยัง
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการทีจ่ ะระดมเงินออมในภาค
ประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำ�เนินงานของสหกรณ์
ทั่วประเทศกว่า  8,000 แห่ง สมาชิกรวมกว่า  12 ล้านคน ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทำ�ให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง
เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
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คณะผู้บริหาร และสมาชิก ชสอ. เข้าร่วมการ
สัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในภูมิภาค
เอเชียและการประชุมใหญ่ ACCU ประจำ�ปี 2562
สมาคมสมาพั น ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละเครดิ ต ในเอเชี ย    
(Association of Asian Confederation of Credit Unions:
ACCU) จัดการสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาค
เอเชีย และประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่
26 – 29 กันยายน 2562 ณ โรงแรม Berjaya Times Square
เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่ง ชสอ. ในฐานะสมาชิก       
สามัญของ ACCU ได้สง่ บุคลากร ประกอบด้วย กรรมการดำ�เนินการ
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ สมาชิ ก และเจ้ า หน้ า ที่ ชสอ. เข้ า ร่ ว ม            
การสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่ดังกล่าวด้วย
การจั ด สั ม มนาทางวิ ช าการได้ จั ด ก่ อ นหน้ า การประชุ ม
ใหญ่รวม 3 วัน คือ วันที่ 26 – 28 กันยายน 2562 ในหัวข้อ                  
“การสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ชวี ติ ของประชาชน ผ่านความร่วมมือ
เพื่อความมั่นคงทางการเงิน ธรรมาภิบาล และการรวมเครือข่าย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย” (Making Positive Impact on
Lives of People : Through Ethical Cohesion for Financial
Stability, Good Governance and Inclusivity of Asian Credit
Union  Networks)  เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาและ   
การบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น ธรรมาภิ บ าล
เทคโนโลยี และรูปแบบการชำ�ระเงินออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
โดยในช่วงเช้าของการสัมมนาเป็นพิธีเปิดการสัมมนา  มีผู     ้
เข้าร่วมงาน 753 คน จาก 24 ประเทศ ซึ่งในครั้งนี้ มีนักสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ละเครดิ ต ยู เ นี่ ย นจากประเทศไทยเข้ า ร่ ว มงานทั้ ง
สิ้น 34 คน ทางเจ้าภาพซึ่งได้แก่ Association of Cooperative
Credit Unions of Malaysia (ACCUM) และ Worker’s Credit
Cooperative Society Ltd. (KKP)  ได้มีการจัดเตรียมการแสดง
ต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และมี Mr. Kim Younsik ประธาน
กรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห่ ง สาธารณรั ฐ เกาหลี              
(National Credit Union Federation of Korea: NACUFOK)
และประธานกรรมการ ACCU ให้การกล่าวต้อนรับ
หัวข้อการสัมมนา 2 วัน โดยวิทยากรชัน้ นำ�จากประเทศต่างๆ
ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ศรีลังกา อินเดีย เนปาล
และมาเลเซีย เป็นต้น
วันแรก - สัมมนารวม ครั้งที่ 1 หัวข้อ “สถานะของ
ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก”
สัมมนารวม ครั้งที่ 2  หัวข้อ “การเป็นผู้รักษาวัฒนธรรม –
ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจากวัฒนธรรมการทำ�งานร่วมกัน”
สัมมนารวม ครั้งที่ 3  หัวข้อ “การสนับสนุนส่งเสริมมรดก
ของไรฟ์ไฟเซน โดยการรักษาต้นแบบสหกรณ์อย่างยั่งยืน”
สัมมนารวม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ประสบการณ์ด้านการพัฒนา
สหกรณ์ในประเทศมาเลเซีย – มุมมองของ ANGKASA และ
SKM”
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
กลุ่ม 1.1 วามมั่นคงทางการเงิน หัวข้อ “การดำ�เนินงานอย่าง
มัน่ คงและปลอดภัยเพือ่ การบริหารจัดการด้านการเงินของสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
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     กลุ่ม 1.2 ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง หัวข้อ “การถอดบทเรียน –
ไม่มีข้อจำ�กัดในการแบ่งปันเรื่องราวและความล้มเหลวในด้านธร
รมาภิบาลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
กลุ่ ม 1.3 การมี ส่ ว นร่ ว ม หั ว ข้ อ “การสร้ า งบริ ก ารทาง          
การเงินที่หลากหลายซึ่ง เป็น ผลงานสู่ความสำ�เร็จต่อเป้าหมาย  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)” โดยในค่ำ�คืนแรกนี้ มีงานเลี้ยง
รับรองอาหารค่ำ�โดยเจ้าภาพ “Malaysia Night” ซึ่ง มีดนตรีและ
การแสดงมากมาย
วันที่สอง – สัมมนารวม ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สหกรณ์เครดิต   
ยูเนี่ยนให้ความสำ�คัญแก่การตอบสนองต่อยุคดิจิทัล”
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
กลุ่ม 2.1 ความมั่นคงทางการเงิน หัวข้อ “การศึกษาด้าน     
การเงิน: การสร้างทรัพย์สนิ แก่สมาชิกเช่นเดียวกับการเป็นสถาบัน
เพื่อความมั่นคงทางการเงินของเครือข่ายสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
กลุ่ม 2.2 ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง หัวข้อ “การสร้างขอบข่าย
การประกันคุณภาพธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งเพื่อเครือข่ายสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน”
กลุ่ ม 2.3 การมี ส่ ว นร่ ว ม หั ว ข้ อ “การมอบอำ � นาจ:                   
การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง สตรี แ ละเยาวชนเพื่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ        
และบริการ”
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
กลุ่ ม 3.1 ความมั่ น คงทางการเงิ น หั ว ข้ อ “การปกป้ อ ง          
ผลประโยชน์ของสมาชิก ผ่านเงินทุนสำ�รองภายในประเทศและ
การกำ�กับดูแลตนเองแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
กลุ่ม 3.2 ธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง หัวข้อ “ข้อเท็จจริงของ      
การมีธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง: การสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
กลุ่ม 3.3 การมีส่วนร่วม หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพของ
ความหลากหลายด้วยการใช้ประโยชน์จากอำ�นาจของการนับรวม
ทุกกลุ่มคน”
สัมมนารวม ครั้งที่ 6 หัวข้อ “การสร้างผลกระทบเชิงบวก
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในด้านชีวิตของผู้คน”
สัมมนารวม ครัง้ ที่ 7 สรุปข้อเสนอแนะจากทีป่ ระชุมสัมมนา
ในคืนสุดท้ายนี้ เป็นการเลี้ยงอาหารค่ำ�แบบ “International
Night” ซึ่งมีการประมูลของที่ระลึกนานาชาติ รวมถึงการแสดง
ดนตรีจากประเทศเจ้าภาพและวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายประจำ�
ชาติจากผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละประเทศ
สำ�หรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่
ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคือ
ประเทศเนปาล โดย Nepal Federation of Savings and Credit      
Co-Operative Unions Ltd. (NEFSCUN) ร่วมกับ National
Cooperative Bank Ltd. (NCBL) ในเดือนกันยายน ปี 2563

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 387 เดือนพฤศจิกายน 2562

โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์ ไทย - เกาหลี ประจำ�ปี 2562

ชสอ. จัดโครงการแลกเปลีย่ นผูน้ �ำ สหกรณ์ไทย - เกาหลี ประจำ�
ปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี โดย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธาน
กรรมการ ชสอ. หัวหน้าคณะ พร้อมด้วย นายวิราช ป้อมบ้านต้า 
รองประธานกรรมการ นำ�คณะผู้นำ�สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยจาก    
สอ. กรมอู่ทหารเรือ จก. สอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก. สอ.
กระทรวงแรงงาน จก. สอ. กรมป่าไม้ จก. สอ. โรงพยาบาลตำ�รวจ จก.
สอ. บริษัท ทีโอที จก. สอ. สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด จก. สอ. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จก.
และ  สอ.  ตำ�รวจสุราษฎร์ธานี จก.  รวมจำ�นวน 19  คน  เข้า
เยี่ ย มเยื อ น และศึ ก ษาดู ง านชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ชุ ม ชน       
แห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) โดย MR.Park Cha Hoon
ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ  และ
เจ้าหน้าที่ KFCC ให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ชุมชน (CC) 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Hyundai
Motors สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Hyundai Heavy lndustry
และสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Dongulsan จากนั้นเข้าเยี่ยมชม
Saemaul Geumgo IT Center รวม 8 วัน  ทำ�ให้คณะผู้นำ�ไทย
ได้รับความรู้และภาพรวมเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะได้นำ�ข้อมูลความรู้ไปปรับใช้
กับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ในสิ่งที่
สามารถดำ � เนิ น การได้ ต่ อ ไป นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนำ � คณะไป
ทัศนศึกษาตามจังหวัดต่างๆ ทำ�ให้คณะได้เรียนรูถ้ งึ ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 387 เดือนพฤศจิกายน 2562

อบรมโครงการ “การจัดทำ�บัญชีสหกรณ์ขั้นสูง”
นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำ�บัญชีและ     
งบการเงินได้ หลักสูตร “การจัดทำ�บัญชีของสหกรณ์ขนั้ สูง” พร้อม
ด้วย ว่าที่ร้อย ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา ดร.กมล ศรีล้อม กรรมการ
ดำ�เนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบัน
พัฒนาฯ ชสอ. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการด้วย ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองสว่าง ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนิน
งานสหกรณ์ พร้อมด้วยวิทยากรจากสำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น นำ�โดย นายภาสกร เลาหวณิช หัวหน้าสำ�นักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรด้านระเบียบและ    
คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ นางรัศมี คุณธรรม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำ�นาญการพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การจัดทำ�งบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชีประจำ�ปี
นางสาวสมจันทร์ ทองบิดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำ นาญการ
ให้ความรู้ดา้ นการจัดทำ�งบการเงินสำ�หรับสหกรณ์
โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ส หกรณ์ จั ด ทำ � บั ญ ชี แ ละ          
งบการเงินได้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ชสอ. และ สหกรณ์ใน
เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด
ขอนแก่น และ สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น         
มีผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน 80 คน จาก 47 สหกรณ์

มอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมโครงการ
“การจัดทำ�บัญชีสหกรณ์ขั้นสูง”
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. กล่ า วปิ ด
และมอบวุฒิบัตรให้แก่ ผู้ผ่านการฝึก
อบรมพร้อมด้วย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล      
รองประธานกรรมการ  ดร.สมนึ ก
บุญ ใหญ่  ผู้จ ัดการใหญ่   ในพิ ธ ี ป ิ ด
การอบรมโครงการ “การจัดทำ�บัญชี
สหกรณ์ขั้นสูง” จำ�นวน 80 คน จาก
47 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ต.ค 62 ณ
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
การอบรมหลั ก สู ต รการจั ด ทำ � บั ญ ชี ขั้ น สู ง เป็ น โครงการที่    
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จำ�กัด  ทำ�บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด ชุมนุมสหกรณ์
เครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห่ ง ประเทศไทย จำ � กั ด ชุ ม นุ ม สหกรณ์ บ ริ ก าร
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เดินรถแห่งประเทศไทย จำ�กัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ จัดทำ�บัญชีและงบการเงินได้                 
ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ระเบียบและคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ       
การเงิ นการบั ญ ชี ข องสหกรณ์  ตลอดจนความเข้ าใจเกี่ยวกับ      
การจัดทำ�งบทดลอง การจัดทำ�รายการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี
ประจำ�ปี และการจัดทำ�งบการเงิน และผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับ
มาตรฐานทางด้านบัญชีและการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้อยู่
ในระดับดี และเป็นที่พึงพอใจของมวลสมาชิกต่อไป

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 387 เดือนพฤศจิกายน 2562

นายวิ นั ย นิ ย โมสถ รองประธานกรรมการ พร้ อ มด้ ว ย     
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การ
ต้ อ นรั บ ผศ.ดร.รั ง สรรค์ ปิ ติ ปั ญ ญา  นำ � คณะนิ สิ ต สาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�นวน 80 คน
เข้าฟังบรรยายเกีย่ วกับบทบาทของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อให้นิสิตได้รับความ
รู้และประสบการณ์ และศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4      
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ สำ�นักงาน ชสอ.นนทบุรี

นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาชิกศึกษาดูงาน สอ.พนักงานเทศบาล จก.
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ พร้ อ มด้ ว ย นายวิ นั ย นิ ย โมสถ รอง
ประธานกรรมการ ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการ
ใหญ่ นางประภาษร ทิ พ ย์ ดี รองผู้ จั ด การใหญ่
สำ�นักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการ
ใหญ่สำ�นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การ
ต้ อ นรั บ นายถาวร จั น ทร์ ก ลํ่ า  กรรมการและ
เลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล
จำ�กัด นำ�คณะเข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการให้                             
เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก การบริหารด้านการบริการ
รับเงินฝากและตัว๋ สัญญาใช้เงิน  และด้านการบริหาร
การเงินและการลงทุนของ ชสอ. เพื่อเสริมสร้าง                         
วิสัยทัศน์  ประสบการณ์  และแลกเปลี่ยนความรู้              
เพือ่ นำ�ไปปรับใช้ และเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ฯ ต่อไป จากนั้นเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ชั้น 4 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สำ�นักงาน
ชสอ. นนทบุรี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 387 เดือนพฤศจิกายน 2562

สมาชิกศึกษาดูงาน สอ.ครูเลย จก.

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย พร้อมด้วย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธาน
กรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการ
ใหญ่ส�ำ นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด จำ�นวน 120 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่อง”กฎหมายสหกรณ์ฉบับใหม่
สาระสำ�คัญและผลกระทบการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” และ “การดำ�เนินงาน  
สหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมีนายไพบูลย์ แก้วเพทาย เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ได้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย
และการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สำ�นักงาน
ชสอ. นนทบุรี

สอ.ครูเชียงราย จก. สอ.ครูสิงห์บุรี จก.
และ สอ.สาธารณสุขขอนแก่น จก.

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ย นายวิ ร าช ป้ อ มบ้ า นต้ า  รองประธานกรรมการ          
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา  ดร.กมล ศรีล้อม กรรมการ      
ดำ � เนิ น การ นางอั จ ฉรา  ภั ก ดี ณ รงค์ รองผู้จัด การใหญ่ สำ� นั ก                               
บริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์            
ครูเชียงราย จำ�กัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำ�กัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำ�กัด รวมจำ�นวน 220 คน
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. โดยมี นางประภาษร ทิพย์ดี รองผูจ้ ดั การใหญ่
สำ�นักธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
การเงิน และรับทราบถึงสถานะทางการเงินของ ชสอ. ณ ปัจจุบัน
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เพื่อให้ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายจัดการ  และสมาชิกสหกรณ์ได้มีความรู้
ความเข้ า ใจและทำ �งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ เมื่ อวั นที่ 25
ตุลาคม 2562 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 387 เดือนพฤศจิกายน 2562

อบรม เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
กทม. พื้นที่ 2
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด โครงการฝึ กอบรมหลั ก สู ต ร “การพั ฒนา
บุคลิกภาพสู่การเป็น ผู้บริหารมืออาชีพ” พร้อมด้วย นายสมชาย
รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปญ
ั ญา 
กรรมการดำ�เนินการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
จัดโดยเขตพื้นที่ฯ กทม. 2 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 14 15 ต.ค. 62 ซึง่ โครงการอบรมดังกล่าว ชสอ. สนับสนุนงบประมาณ
จำ�นวน 200,000 บาท ให้เขตพืน้ ทีฯ่ กทม 2 ดำ�เนินการจัดอบรม

ให้ความรู้แก่สมาชิกของเขตพื้นที่ฯ กทม. 2 มีผู้เข้ารับการอบรม
จำ�นวน 70 คน โดยมี ดร.พนม ปีย์เจริญ กรรมการบริหารสถาบัน
ฮิวแมน มายด์ เทรนนิ่ง เป็นวิทยากรในการอบรม
เขตพื้นที่ฯ กทม. 2 ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพของผู้บริหารองค์กรทั้งองค์กร ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ให้ ป ระสบคามสำ � เร็ จ ก้ า วหน้ า  ประสบความสำ � เร็ จ ใน                
การบริหาร เน้นภาพลักษณ์ที่มีความน่าประทับใจและสง่างาม   
ซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า  ผู้ที่ผ่านการอบรมในโครงการนี้จะมีบุคลิกภาพที่ดีเพื่อปรับใช้
กับการบริหารงานสหกรณ์ต่อไป

อบรมกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียง
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธี
เปิด  การอบรมของกลุม่ สหกรณ์ออมทรัพย์จงั หวัดสระบุรแี ละพืน้ ทีใ่ กล้เคียง หลักสูตร
“ทักษะทีส่ �ำ คัญและจำ�เป็นตามร่างกฎกระทรวงทีผ่ บู้ ริหารสหกรณ์ – เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ควรมี” พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และสนับสนุนของรางวัลกว่า 40
รางวัล ให้กลุม่ สหกรณ์ออมทรัพย์จงั หวัดสระบุรแี ละ  พืน้ ทีใ่ กล้เคียง นำ�ไปจัดกิจกรรม
จับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2562
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้ “การบริหารจัดการ การควบคุมภายใน
สหกรณ์ และขอบเขตอำ�นาจการสั่ง รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารงานของ      
คณะกรรมการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์  และแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน” โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
และความรู้ “การหักเงินกับสหกรณ์ การสืบทรัพย์ และวิธีปฏิบัติเมื่อสมาชิกถูกพิทักษ์
ทรัพย์” โดย ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำ�แหง กรรมการเนติบัณฑิตยสภา อุปนายก
ฝ่ายบริหารและโฆษกสภาทนายความ และผู้อำ�นวยการสำ�นักฝึกอบรมวิชาว่าความ
แห่งสภาทนายความ รวมถึงความรู้ “เกณฑ์มาตรฐานด้านความมั่นคงทางการเงินของ
สหกรณ์ แนวทางการจัดทำ�บัญชี    แบบเข้าใจง่าย และแนวทางการบริหารสินเชือ่ เพือ่
ลดความเสี่ยงให้กับสหกรณ์” โดย อาจารย์ไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ รองผู้อำ�นวยการ
รักษาการผู้อำ�นวยการ องค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ มีผู้เข้าร่วมกว่า  80 คน
ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาตระหนัก พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี
11

สิธุรกินจเสริ
ค้าม

808110 เนคไท
ราคา 250.-

890043 กระเป๋าเป้
ราคา 250.-

830005 แก้วน้ำ�สเตนเลส
ทรงแก้วเยติ ความจุ 30oz.
ราคา ใบละ 220.-

802103 เสื้อโปโลนาโน
ราคา 310.-

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ121, 122, 105, 106
12

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

