
ที่ ชสอ. ว. 98/2561 
 

3   สิงหาคม  2561 
 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้น าสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจ าปี 2561 
 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการแลกเปลี่ยนผู้น าสหกรณ์ไทย – เกาหลี จ านวน 1 ชุด 
 2. ใบแจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1 ฉบับ 
 

 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงทวิภาคี ก าหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้น าสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทน
สหกรณ์ ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสหกรณ์ รวมถึงศึกษาสภาพ
สังคมเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 
 

 ชสอ. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จ านวน 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางคนละ 35,000.- บาท (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) และขอให้แจ้งรายชื่อในใบแจ้งความจ านงเข้าร่วม
โครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ชสอ. จะคัดเลือกผู้สมัคร
ตามล าดับก่อน – หลัง จ านวน 16 คน ตามเกณฑ์ที่ ชสอ. ก าหนดเป็นส าคัญ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท 
 (ดร.วีระ  วงศ์สรรค์) 
 ประธานกรรมการ 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 
ฝ่ายสื่อสารองค์การ / แผนกวิเทศสัมพันธ์ 
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 312 (คุณสุนทรี) หรือ 334 (คุณกรกช)  
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โครงการแลกเปล่ียนผู้น าสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจ าปี 2561 
            

 
1.  หลักการและเหตุผล  : 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community 
Credit Cooperatives : KFCC) และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (The Federation of Savings and 
Credit Cooperatives of Thailand Limited : FSCT)  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทวิภาคี เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2536 
เพื่อให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของท้ังสองประเทศ  
โดยเริ่มความร่วมมือจากการจัด “โครงการแลกเปลี่ยนผู้น าสหกรณ์ไทย – เกาหลี” (KFCC & FSCT Leadership Exchange 
Program) เป็นประจ าทุกปีมาตั้งแต่ปี 2536 
 ปัจจุบันโครงการด าเนินมาเป็นปีท่ี 25 แต่ละปีประสบความส าเร็จในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) จึงจัดโครงการดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีจ านวนกว่า 1,321 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 
138,372 พันล้านวอน สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนทุกแห่งเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เฉพาะชุมนุมสหกรณ์ มีสินทรัพย์ 50,971 พันล้านวอน จ านวนเจ้าหน้าท่ี 817 คน มีสาขาถึง 13 
แห่ง ซึ่งถือได้ว่าระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีความเข็มแข็งท่ีสุดในภาคพื้นเอเชีย นอกจาก
จ านวนเงินทุนท่ีมีมหาศาลแล้ว ชุมนุมสหกรณ์ยังมีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของประเทศ มีการบริหารจัดการ การ
จัดการศึกษา การฝึกอบรมท่ีมีประสิทธิผล ซึ่งมีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีน่าศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ชสอ. จึงจัดโครงการให้ผู้น าของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้มีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยน
แนวความคิดกับผู้น าของสหกรณ์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีประจ าปี 2561 
  
2.  วัตถุประสงค์  : เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านสหกรณ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน และ 
 KFCC รวมถึงศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี อันเป็นการส่งเสริม 
 ความร่วมมืออันดีระหว่างกันท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
 
3.  กลุ่มเป้าหมาย  : ผู้น าสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 20 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน 
 ท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
 
4.  เคร่ืองชี้วัดความส าเร็จ :  รายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน จ านวน 1 ชดุ 
 
5.  กิจกรรม  : 5.1 คัดเลือกผู้น าสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์ที่ ชสอ. ก าหนด 
 5.2 ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการก่อนเดินทาง 
 5.3 ผู้น าสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน และ KFCC 
  ท่ีประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี
 5.4 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดท ารายงานสรุปผลการศึกษาดูงาน 
 
6.  ระยะเวลาและสถานที ่ :  ระหว่างวันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2561 (8 วัน)  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
 วันท่ี 4 ตุลาคม 2561 เดินทางไปสาธารณรัฐเกาหล ี
 วันท่ี 5 ตุลาคม 2561 พิธีเปิด ศึกษาดูงาน KFCC เลี้ยงต้อนรับ และศึกษาดูงาน MG 
 วันท่ี 6 ตุลาคม 2561 ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอบรม KFCC และทัศนศึกษา  
 วันท่ี 7 ตุลาคม 2561 เดินทางไปยังเมืองอื่น โดยสายการบินภายในประเทศ และทัศนศึกษา 
 วันท่ี 8 - 9 ตุลาคม 2561 ทัศนศึกษา 
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 วันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ศึกษาดูงาน MG และทัศนศึกษา 
 วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 พิธีปิด เลี้ยงอ าลา และเดินทางกลับประเทศไทย 
 ทั้งน้ี KFCC เป็นผู้จัดท าก าหนดการโดยละเอียด และ ชสอ. จะจัดส่งให้ผู้เดินทางต่อไป 
 
7.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  : 7.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก 16 คน 
 7.2 กรรมการ ชสอ. (หัวหน้าคณะ) 2 คน 
 7.3 เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ   2 คน 
  รวมท้ังหมด 20 คน  
 

8.  ค่าใช้จ่ายโครงการ  : สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 35,000.- บาท 
(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จา่ยส าหรบั 
 8.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน สายการบินไทย (ไป – กลับ) 
 8.2 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน ( ไป – กลับ) 
 8.3 ค่าเอกสารประกอบ 
 8.4 ค่าบริหารโครงการ (ของท่ีระลึก การจัดสรุปผลการศึกษาดูงาน และอื่นๆ) 
 ส าหรับค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าท่ีพัก (พักคู่) อาหาร บัตรเข้าชมสถานท่ีต่างๆ และพาหนะในประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี KFCC จะเป็นผู้รับผิดชอบท้ังหมด นับตั้งแต่วันท่ีเดินทางถึงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จนถึงวันเดินทางกลับ ท้ังนี้ 
ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว ซึ่งผู้เดินทางต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง 
 

9.  เกณฑ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ  : หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้น าสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  มีดังนี้ 
 9.1 เป็นสหกรณ์สมาชิกท่ีให้การต้อนรับคณะผู้น าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2560 
 9.2 เป็นสหกรณ์สมาชิกท่ีส่งรายชื่อแจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการเป็นล าดับแรกโดยความสมบูรณ์ของ
ผู้สมัครจะพิจารณาจากความครบถ้วนของเอกสารการสมัคร และช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นส าคัญ 
 9.3 กรณสีหกรณ์สมาชิกส่งผู้แทนมากกว่า 1 คน ชสอ. จะพิจารณาเพียง 1 คนก่อนในครั้งแรก (ตามความ
พร้อมข้างต้น) ท่ีเหลือจะส ารองตามล าดับความสมบูรณ์ของผู้สมัคร ส าหรับไว้พิจารณาหลังครบก าหนดวันสมัคร ในกรณีท่ี
มีผู้สมัครไม่ถึงจ านวนท่ีก าหนด และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 

10.  วิธีการสมัคร  :  
 10.1 สหกรณ์สมาชิกท่ีประสงค์จะส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการ  กรุณากรอกข้อความใบแจ้งความจ านง พร้อม
กับช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ไปยัง ชสอ. ตามรายละเอียดในใบแจ้ง
ความจ านง 
 10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 10.3 หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเดินทางไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการท้ังคณะ 
 

11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศสัมพันธ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  : 
 12.1 กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น าสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีกับผู้น า
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เพื่อความร่วมมือต่อไปในอนาคต 
 12.2 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เก่ียวกับสหกรณ์ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทยต่อไป 
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ใบแจ้งความจ านง 
โครงการแลกเปล่ียนผู้น าสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจ าปี 2561 

ระหว่างวันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2561 
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
        

 
วันท่ี______ เดือน________________________ พ.ศ. 2561 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์__________________________________________________________จ ากัด 
(ชื่อ สอ.ภาษาอังกฤษ)_________________________________________________________________  
ที่ตั้งส านักงาน________________________________________________________________________
โทรศัพท์_____________________________________ โทรสาร________________________________  
 

 ขอส่งรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้น าสหกรณ์ไทย – เกาหลี (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน) 
 1. ชื่อ-นามสกุล ระบุค าน าหน้าชื่อ ตามหนังสือเดินทาง (Passport) และต าแหน่งในสหกรณ์  
 

- ภาษาไทย (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ____________________________________________________ 
 ต าแหน่งในสหกรณ์ _______________________________________________________ 

- ภาษาอังกฤษ (Mr./Mrs./Miss/Title) ______________________________________________________ 
Position _______________________________________________________________ 

 

 2. โทรศัพท์มือถือ_______________________ Email:_________________________________ 
 3. ส่งรูปถ่ายสีผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจัดท าเอกสาร ไปที่ 

Email:Sunthareet@fsct.com หรือ Korakoch@fsct.com  
 

 พร้อมน้ีได้ส่งส าเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และส าเนาเลขที่สมาชิกบัตรรอยัล 
ออร์คิด พลัส (ถ้ามี) รวมทั้งช าระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  35,000.- บาท/คน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด” เลขที่
บัญชี 193-1-13914-8 สาขาวงศ์สว่าง ประเภทออมทรัพย์ และกรุณาส่งส าเนาใบโอนเงินระบุชื่อสหกรณ์ส่งไป
ยัง ชสอ. ทางโทรสารหมายเลข 02 496 1177 หรือ 02 496 1188 ถึงฝ่ายสื่อสารองค์การ 
 

(ลงชื่อ)__________________________________ 
              (_________________________________) 

              ต าแหน่ง_________________________________ 
 

หมายเหตุ  กรุณาส่งใบแจ้งความจ านงไปยังฝ่ายส่ือสารองค์การ ทางโทรสาร 0 2496 1177 , 0 2496 1188 หรือ
ทาง e-mail : Sunthareet@fsct.com หรือ Korakoch@fsct.com  ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 สอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ / แผนกวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 312 (คุณสุนทรี) หรือ 334 (คุณกรกช)  
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