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	 เม่ือวนัท่ี	30	กนัยายน	2564	นายพิทยา ทพิยโสตถ ิรองประธาน
กรรมการ  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่  1        
พ.ศ. 2564	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	 จังหวัดนนทบุรี				
ซึ่งการประชุมใหญ่วิสามัญ	ปี	2564	นี้	มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ	
จำานวน	1	คน	อยูใ่นตำาแหนง่ตามวาระ	2	ปี	กรรมการดำาเนนิการ	จำานวน	
9	คน	ประกอบด้วยคณะกรรมการในเขตพ้ืนที่	 จำานวน	8	คน	อยู่ใน
ตำาแหน่งตามวาระ	2	ปี	และกรรมการนอกเขตพื้นที่	จำานวน	1	คน	แทน
วาระของกรรมการดำาเนินการคนเดิมซึ่งมีวาระเหลืออีก	1	 ปี	 เพื่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับ	โดยกำาหนดให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกลงคะแนนเพื่อ
เลือกตั้ง	ณ	สถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งตามเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.		
ที่สหกรณ์ต้นสังกัดตั้งอยู	่ระหว่างเวลา	12.30	–	14.00	น.	ทั้ง	8	เขต
พื้นที่	ได้แก่

	 เขตพื้นที่ฯ	กรุงเทพมหานคร	พื้นที	่1	
	 	 	 ณ	ริมทะเลสาบ	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี
	 เขตพื้นที่ฯ	กรุงเทพมหานคร	พื้นที	่2	
	 	 	 ณ	ริมทะเลสาบ	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี
	 เขตพื้นที่ฯ	ภาคเหนือ		
	 	 	 ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จำากัด	
	 เขตพื้นที่ฯ	ภาคใต้	
	 	 	 ณ	ร้อยทอง	รีสอร์ท	จังหวัดพัทลุง
	 เขตพื้นที่ฯ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
	 	 	 ณ	โรงแรมโฆษะ	จังหวัดขอนแก่น
	 เขตพื้นที่ฯ	ภาคกลาง	
	 	 	 ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา	จำากัด	
	 เขตพื้นที่ฯ	ภาคตะวันออก	
	 	 	 ณ	โรงแรมซนัธารา	เวลเนส	รีสอร์ท	จงัหวดัฉะเชิงเทรา
	 เขตพื้นที่ฯ	ภาคตะวันตก	
	 	 	 ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม	จำากัด

	 ชสอ.	 ขอขอบคุณผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่										
วิสามัญฯ	ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ชสอ. จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่  1 
ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำ เนินการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ
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 ชสอ. ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำาปีพุทธศักราช 2564 เพ่ือน้อมนำาไป 
ถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการน้ีขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญเป็น                        
พระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในคร้ังน้ี ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำากัด สาขา
วงศ์สว่าง ชื่อบัญชี กฐินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด เลขที่บัญชี  193 – 0 – 15456 – 9 
 ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ ยุปัทวันอันตราย          
ทั้งหลายทั้งปวง และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดจนประสบ                
สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายสำ นักงาน โทร.0 2496 1199 ต่อ 115, 116
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ทำ บุญเนื่องในวันครบรอบ 
49 ปี แห่งการก่อตั้ง ชสอ.

	 เม่ือวันที่	 1	 กันยายน	2564	 ชสอ.	 โดย						
พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำ เนินการ 
ชุดที่ 48 และฝ่ายจัดการ	 ร่วมสักการะพระพุทธ
มงคลมหาอภปิชูนยี	์ศาลพระพรหม	และศาลตายาย	
สิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ประจำา		ชสอ.		ร่วมทำาบุญเนื ่องใน		
วันครบรอบ	49	ปี	 แห่งการก่อตั้ง	 ชสอ.	 และพิธี
มอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครบ	20	ปี												

ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
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	 เม่ือวันที่	 9	 กันยายน	 2564	พลตำารวจโท วิโรจน์        
สัตยสัณหส์กุล ประธานกรรมการ ชสอ.	กลา่วเปดิการสมัมนา
ออนไลน์	 เรื่อง	 “การบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์		

	 เมื่อวันที่	23	กันยายน	2564	นายพิทยา ทิพยโสตถิ 
รองประธานกรรมการ ชสอ.	 กล่าวเปิดการอบรมออนไลน์	
เรื่อง	 “การบริหารความเสี่ยง:กรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง”	
พร้อมด้วย	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	 เข้าร่วมเพื่อ
ให้ผู้บริหารสหกรณ์ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ				
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับ												
เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 พ.ศ.	 2564	
บทบาทหน้าท่ีของอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง	กระบวนการ

“การบริหารจัดการสินเชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19”

“การบริหารความเสี่ยง:กรณีศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานจริง”

บริหารความเสี่ยง	 รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงทั้ง	 4	ด้าน		
เพื่อให้ผู้บริหารนำาความรู้ไปปรับใช้ดา้นการบรหิารความเสีย่ง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
	 ชสอ.	ขอขอบคณุทา่นวทิยากร	นายอนนัต	์ชาตรปูระชวีนิ	
นายสุรจิตต์	 แก้วชิงดวง	 ที่ปรึกษา	 ชสอ.	 และผู้ร่วมนำา
เสนอประสบการณ์จริงจากทั้งส่ีหน่วยงานคือ	 ชสอ.	 ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 สหกรณ์																				
ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา	จำากัด	และสหกรณ์ออมทรัพย์															
กรมการพัฒนาชุมชน	จำากัด	มาบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณร์ะหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้รว่มสมัมนาผา่น	Zoom	
Meeting	จำานวน	76	คน	76	สหกรณ์	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	
จังหวัดนนทบุรี

อบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

ในยคุโควิด-19”	พรอ้มดว้ย	นายพทิยา	ทพิยโสตถิ	รองประธาน
กรรมการ	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ	่เข้าร่วม	โดย	
นายนลทวชั	สมาธ	ิรองผูจ้ดัการใหญ	่ชสอ.	เปน็ผูด้ำาเนนิรายการ	
เพือ่ใหผู้เ้ข้ารว่มสมัมนาได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการบรหิารจดัการ
สินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ
เนือ่งจากสถานการณโ์ควดิ	สหกรณอ์อมทรพัยต์อ้งปรบัเปลีย่น
วธิกีารบรหิารจดัการสนิเชือ่ของสหกรณอ์อมทรพัยใ์หเ้หมาะสม	
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน	และให้เข้ากับวิถีการดำาเนินชีวิต
ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า	New	Normal	 เพื่อเป็นแนวทางให้
บคุลากรสหกรณอ์อมทรพัยน์ำาไปปรบัใชใ้นการบรหิารงานดา้น
สินเชื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

	 ชสอ.	 ขอขอบคุณท่านวิทยากร	 ดร.ยินดี	 ชาญณรงค์							
ผู้จัดการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา	 จำากัด	 และนางสาว
สุมณฑา	ประสงค์ศรี	 ผู้จัดการ	สหกรณ์ออมทรัพย์การยาง
แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 มาบรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณร์ะหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้รว่มสมัมนาผา่น	Zoom	
Meeting	จำานวน	90	คน	90	สหกรณ์	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	
จังหวัดนนทบุรี
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ประมวลภาพ
โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทย สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564

สอ.ครูกาฬสินธุ	์จก. สอ.ครูนครศรีธรรมราช	จก.

สอ.สาธารณสุขกระบี	่จก. สอ.สาธารณสุขพัทลุง	จก.

สอ.ครูลำาปาง	จก. สอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	จก.

สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ	จก. สอ.สำานักงานชลประทานที่	12	จก.
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 ส ม า ค ม ส ม า พั น ธ์ ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian                             
Confederation of Credit Unions : ACCU) ร่วมกับ 
Baridhara Mohila Somobay Somity Ltd. (BMSS)  
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งเป็น
สมาชิกประเภท Supporter ของ ACCU  กำาหนด
จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สหกรณ์ระหว่างประเทศ แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 3 
กันยายน  2564 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 98 คน 
จากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ

	 BMSS	 เป็นหน่ึงในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ	ก่อตั้งเม่ือปี	พ.ศ.	
2539	ด้วยสมาชิก	2,376	คน	 โดยในปัจจุบันมีการเติบโต
มากขึ้นด้วยจำานวนสมาชิก	58,000	คน	สินทรัพย์รวมทั้ง
สิ้นมากกว่า	 	7	ล้านดอลล่าห์สหรัฐ	 (230	ล้านบาท)	และ										
เจา้หนา้ทีท่ีม่ทีกัษะ	ความรูแ้ละความสามารถจำานวน	132	คน
ทีใ่หบ้รกิารแกส่มาชกิ	ซึง่สมาชกิทัง้หมดเปน็สตรีทีเ่ปน็กลุม่ผูม้ี
รายได้ต่ำาทีต่อ้งใหค้วามสำาคญัเปน็อยา่งมาก	ไดแ้ก	่ผูใ้ชแ้รงงาน	
และแม่ค้ารายย่อย	BMSS	ได้รับรางวัลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ดีเด่นจากหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ดี	รวมถึง
สวัสดิการต่างๆและการให้บริการแก่สมาชิก	 โดยมีวิสัยทัศน์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
สตรผีา่นการสรา้งศกัดิศ์รขีองสตรใีนสังคมทีใ่หอ้ำานาจผูช้ายใน
การปกครองและรกัษากระบวนการพัฒนาเพือ่การเปลีย่นแปลง	
และยังมีพันธกิจเพื่อพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบโดยการยกระดับ
ทักษะของสมาชิกผ่านการฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้และให้
สมาชิกมีนิสัยรักการออมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
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เป้าหมายของ BMSS
- ขจัดปัญหาความยากจน
- การสร้างรายได้แก่ครอบครัวที่ยากจน
- การสร้างการจ้างงานตนเอง
- การจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่อยู่ ในแหล่งเสื่อมโทรม
- การดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่สตรีและเด็ก
- การให้การศึกษาที่สูงขึ้นแก่บุตรของสมาชิก
- การสร้างศักดิ์ศรีของสตรีในสังคม
- การสร้างความเป็นผู้นำ ในอนาคต

(1 ดอลล่าห์สหรัฐ = 32.913 บาท)
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100124	 ชลประทานแม่กลอง	 1

100049	 การสื่อสารแห่งประเทศไทย	 1

100240	 กรมธนารักษ์	 1

100668	 พัฒนาองค์กรชุมชน	 1

101044	 ธพว.	 1

100782	 ร.15	 2

100502	 โรงพยาบาลระนอง	 2

100082	 ครูเชียงราย	 3

100545	 สาธารณสุขลพบุรี	 6

100784	 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่	 6

101095	 ไทยโคะอิโท	 6

100395	 ไทยออยล์	 7

100537	 สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา	 7

100889	 กองพลพัฒนาที	่1	 7

101018	 ไทยบริติช	 7

100984	 ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์	 7

100007	 ครูสุรินทร์	 8

100210	 กทม.	 8

100412	 ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย	 8

100338	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 9

100472	 กรมราชทัณฑ์	 9

100718	 ครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 9

100720	 มาโก้	 9

100295	 17	รามอินทรา	 10

100368	 ศูนย์การบินทหารบก	 11

100961	 พนักงานฮิตาชิบางกอกเคเบิ้ล	 12

100066	 ครูพังงา	 13

100184	 ตำารวจนครบาล	 13

100233	 กองบินตำารวจ	 13

100391	 ตำารวจกองปราบปราม	 13

100554	 ธนบุรีประกอบรถยนต์	 13

100890	 ในเครือโปลิโฟม	 13

101088	 ดาต้าวัน	เอเชีย	(ประเทศไทย)	 13

 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

สมาชิกครบรอบวันก่อตั้ง ประจำ เดือนตุลาคม 2564
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100256	 พนักงานบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์	 14

100928	 ตำารวจตระเวนชายแดนที	่12	 14

100008	 ครูเพชรบุรี	 15

100768	 พนักงานเครือเบทาโกร	 15

100351	 สาธารณสุขกระบี่	 16

101022	 โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา	 16

100911	 พนักงานเซนต์โกเบน	 16

101000	 เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว	 16

100353	 พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต	 18

100712	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 18

100639	 พนักงานสหกรณ์สุโขทัย	 19

100118	 ตำารวจตระเวนชายแดนที	่24	 20

100388	 หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน	 20

100386	 อปท.	กาฬสินธุ์	 21

100531	 ศรีวิชัย	 21

100244	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 22

100900	 สาธารณสุขปัตตานี	 22

100027	 ครูสระบุรี	 24

100083	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 25

100445	 คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์	 25

100628	 ขส.ทอ.	 26

100420	 เขาสามยอด	 26

100929	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 26

100616	 ชุมชนบ้านนาจอก	 27

100119	 ครูลำาปาง	 28

100087	 โรงพยาบาลสุรินทร์	 28

100715	 อิสลามปัตตานี	 28

100997	 สาธารณสุขสิงห์บุรี	 28

100708	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 30

101061	 เจนเนอรัล	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	 30

100930	 บางกอกสตีลไวร์	 30

101090	 พนักงานเอคโค่	 30

100836	 ชุมชนบ้านพันเชิง	 31

 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 
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โครงการเงินออม
เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ข้อมูลโครงการ Scan qr-code สอบถาม: ฝ�ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โทร. 02-496-1199 ต่อ 313, 315
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แหง่ประเทศไทย จํากัด

วัตถุประสงค์

• เพ่ือชวยเหลือดานการเงินเมื่อประสบปญหาขาด  

สภาพคลองอันเกดิจากสมาชิกถอนเงินฝาก

• เพ่ือสรางมาตรการรองรับทางการเงินใหมีความมัน่คง 

• เพ่ือเสริมสรางความเชื่อถือ ศรัทธาของสาธารณชนตอ

ระบบสหกรณออมรัพย

คุณสมบัติของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

• เปนสหกรณสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ  

• สะสมเงินโดยการซื้อตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝาก

ประจํากับชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ระยะเวลา

มากกวา 12 เดือน

วิธีเข้าร่วมโครงการ

• สงใบสมัครตามแบบท่ีกําหนด พรอมเอกสาร คือ 

งบแสดงฐานะทางการเงินเดือนลาสุดและสําเนา

ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ

• เมื่อแรกเขาโครงการสหกรณตองซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน

และหรือเงินฝากประจํากับชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ 

ท่ีมีระยะเวลามากกวา 12 เดือน จํานวนไมนอยกวา     

รอยละ 2 ของยอดเงินฝากของสหกรณ ณ วันสิ้นเดือน 

กอนเขารวมโครงการ 

หน้าที่ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ

• สงงบทดลองหรืองบแสดงฐานะทางการเงินใหแก 

ชสอ. เปนประจําทุกเดือน เริ่มตั้งแตเดือนสุดทายกอน

เขารวมโครงการ

• สหกรณตองดํารงยอดตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงิน

ฝากประจําใน ชสอ. ไมนอยกวารอยละ 2 ของยอด 

เงินฝากจากสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนนั้น 

สิทธิประโยชน์สําหรบัสหกรณส์มาชิก

• ไดรับบริการเงินกูจากโครงการจํานวนไมเกิน 3 เทา 

ภายใน 3 วันทําการ และการกูดังกลาวมีสิทธิไดรับ

เงินเฉลี่ยคืนตามปกติ (อัตราดอกเบ้ียใหเปนไปตาม

ประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกู อัตราต่ําสุด ลบรอยละ 

0.125 ตอป)

• ไดรับความชวยเหลือในการกําหนดแผนฟนฟูแกปญหา

การขาดสภาพคลอง

• ไดรับบริการทางวิชาการท่ีโครงการจัดขึ้น

• รับทราบรายงานสถานะของเงินออมตามโครงการ

การพ้นจากโครงการ

• ไถถอนตั๋วสัญญาใช เงินหรือเงินฝากประจําทําให

ยอดเงินฝากคงเหลือต่ํากวารอยละ 2 ของยอดเงิน

ฝากจากสมาชิก ณ วันสิ้นเดือนนั้น

• ไมนําสงเงินเขาโครงการเพ่ือรักษาระดับยอดเงิน

คงเหลือ ไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดเงินฝากจาก

สมาชิก ณ วันสิ้นเดือนนั้นๆ ภายใน 30 วัน ของเดือน

ถัดไป

• ลาออกจากโครงการ สหกรณสมาชิกซึ่งไมมีหนี้สินกับ

โครงการอาจขอลาออกจากโครงการไดโดยแจงเปน

หนังสือ

12
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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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บางกรวย
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