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26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
สหกรณ์

เป็นวิธีการหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลก
ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ
เช่ น เดี ยวกั บ ประเทศไทย ที่ ก ารสหกรณ์ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในสมั ย
รัชกาลที่ 5 โดย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ทรงริเริ่มจัดตั้ง และจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์
“วัดจันทร์ไม่จำ�กัดสินใช้” ที่อำ�เภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
สุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ได้ถือเอา วันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”

สหกรณ์ ใ นประเทศไทยถื อ กำ � เนิ ด ขึ้ น ในปลายสมั ย
รัชกาลที่ 5 เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำ�ให้
ระบบ “เพื่ อ เลี้ ย งตั ว เองในชนบท” มาสู่ ร ะบบเศรษฐกิ จ
“เพื่ อ การค้ า ” ความต้ อ งการเงิ น ทุ น เพื่ อ ขยายการผลิ ต และ
การครองชีพเพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้เกษตรกรที่อยู่ในฐานะยากจน
ขาดแคลนเงินทุนต้องกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุน “คหบดี”
ซึ่งมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืมทุกวิถีทาง
ดั ง นั้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.2459 มี ก ารทดลองจั ด ตั้ ง สหกรณ์
ประเภทหาทุนขึ้น การจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกจึงดำ�เนินไป
อย่างช้าๆ ต่อมาเมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าสหกรณ์เป็นสิ่งที่สามารถ
จัดทำ�ได้ส�ำ เร็จ จึงประกาศใช้พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2471
ขึ้น และจัดหาทุนมาให้กู้ยืมมากขึ้น ได้มีการขยายสาขาออกไป
เมือ่ เปลีย่ นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การสหกรณ์จงึ ได้ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ มีการ
จัดตั้งสหกรณ์อีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ที่ดิน ร้านสหกรณ์ ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ขยาย
งานสหกรณ์จากระดับกรมขึ้นมาเป็นระดับกระทรวง เมื่อปี พ.ศ.
2495 หลังจากปี พ.ศ. 2497 อัตราการขยายตัวของสหกรณ์
ลดลงเนือ่ งจาก เป็นระยะทีม่ กี ารขยายตัวอย่างรวดเร็วของสหกรณ์
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มาก่อน จนไม่สามารถจะดูแลให้ทั่วถึง ในขณะเดียวกันกระทรวง
สหกรณ์ ถ ู ก ยุ บ ไปรวมกั บ กระทรวงการพั ฒ นาการแห่ ง ชาติ
ขาดกำ�ลังเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ
ต่อมา เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2515 มีการยุบกระทรวง
พั ฒ นาการแห่ ง ชาติ มารวมเป็ น “กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ”
เพี ย งกรมเดี ยว ส่ ว นกรมตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ ยั ง คงอยู่ ใ น
ฐานะเดิมเพราะงานตรวจสอบบัญชีเป็นงานอิสระ กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขึ้นกับกระทรวงการเกษตร
และสหกรณ์ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2515 ต่ อ มามีก ารประกาศใช้พระราช
บัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2542
ต า ม ลำ � ดั บ ร ว ม ทั้ ง ก า ร บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่
ฉบับ พ.ศ.2492 จนถึงฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.
2560)
ตลอดระยะเวลา 100 กว่ า ปี ท่ี มี
การก่อตัง้ สหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์เป็นทีส่ นใจและยอมรับ
ของประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือ
เป็นทีไ่ ว้วางใจจนทำ�ให้จ�ำ นวนสหกรณ์ จำ�นวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน
ผลกำ�ไร ซึง่ ปัจจุบนั ประเทศไทยมีสหกรณ์ 7 ประเภท คือ สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง
สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ข้อมูล
ของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ณ วั น ที่ 31 ธั นวาคม 2562
มีจำ�นวน 6,680 สหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน สหกรณ์
ในประเทศไทยจึ ง มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ
ต่อประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ทั้งในเมืองและชนบท สหกรณ์
จึงเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยูข่ องประชาชนให้ดขี น้ึ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีรัฐบาลไทยและขบวนการ
สหกรณ์ไทยจึงได้ร่วมจิตร่วมใจจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ”
ขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ร่วมรำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ขององค์
ผู้ให้กำ�เนิด “สหกรณ์” ผู้เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” เป็น
ผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการเผยแพร่และจัดตั้ง
ขยายกิจการสร้างความผาสุกแก่ประชาชนเพือ่ การกินดีอยูด่ ี และ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เรียบเรียงโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ในเดือนนีม้ วี นั สำ�คัญของขบวนการสหกรณ์คอื “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึง่ ตรงกับ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปี ผมขอเชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกร่วมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและขออาราธนาคุณ ให้ดวงวิญญาณของท่านจงคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ทุกท่านให้มีพลานามัย สมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง ตามหลักการ
และวิธีการสหกรณ์
ตามที่ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เชิญ หน่วยงานต่างๆ ประชุมเพือ่ พิจารณาร่างกฎกระทรวง
ในส่วนแรก จำ�นวน 7 ฉบับ รวมทัง้ ได้เชิญ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด (ช.ส.ค.) เข้าร่วมชี้แจง
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จนได้ข้อสรุปร่วมกันในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
ชสอ. ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/2703 แจ้งส่งร่างกฎกระทรวงที่สำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีข้อความไม่เป็น
ไปตามที่ได้มีข้อสรุปร่วมกัน ทั้งนี้ ชสอ. สสท. และ ช.ส.ค. จึงได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ขอให้มีการทบทวนแก้ไขร่างกฎกระทรวงในส่วนแรก จำ�นวน
7 ฉบับ ให้เป็นไปตามข้อสรุปร่วมกันตามที่ได้ประชุมในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้กฎกระทรวงฯ
ที่จะนำ�มาบังคับใช้สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6 อัตราดอกเบี้ย
2.90 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2564 และ
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย 3.20 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) สมาชิกที่มีความประสงค์
ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227
ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ครับ
				
		
									พลตำ�รวจโท
						
						

				
				

(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)
ประธานกรรมการ
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ขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ประจำ�ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำ นักงานเลขานุการกองทัพบก จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำ�กัด
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แนะนำ�เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์
โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ ชสอ.

www.fsct.com

ชสอ. ได้จัดทำ�เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เพื่ อ รวบรวมองค์
ความรู้ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้
สำ�หรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
ผูท้ สี่ นใจเข้ามาค้นหาและศึกษาผ่านระบบ
Internet ได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา
ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มีข้อมูลด้านสหกรณ์สำ�หรับ
การศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น คู่มือสำ�หรับการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกตำ�แหน่งของสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อพัฒนา
บุคลากรสหกรณ์ตามสายงาน และให้มคี วามชำ�นาญเฉพาะทาง เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและสัมมนาทุกหลักสูตร ตัง้ แต่ปี 2560 – ปัจจุบัน
และรวบรวมทำ�เนียบวิทยากร ซึ่งเป็นวิทยากรที่ทำ�หน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ ปี 2558 รวมถึงองค์ความรู้
ต่ า งๆ ที่ ชสอ. ได้ จัด ทำ�ขึ้น เช่น เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทาง
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้รวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงาน
สหกรณ์ระหว่างประเทศของ ชสอ. ตลอดจนงานวิจัยและบทความที่
เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งผลงานสหกรณ์ที่
เป็นต้นแบบหรือสหกรณ์ที่ได้รับ
รางวัล (Best Practice) เพื่อให้
สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่สนใจได้
เข้าไปศึกษาหาความรู้โดยผ่าน
ระบบ Internet
เพื่อความสะดวกในการเข้า
ถึงข้อมูล สามารถสร้างไอคอน
และเพิ่ ม ไปยั ง หน้ า จอโทรศั พ ท์
มือถือ โดยมีขั้นตอนดังนี้

สำ�หรับระบบปฏิบัติการ Andriod

		 2.2 ให้เลือกเมนู “Add to Home screen” ทำ�การตัง้ ชือ่ ไอคอน
และเลือกที่ “Add” เมื่อกลับมาที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จะปรากฏ
ไอคอนที่ท�ำ ได้ทำ�การสร้างขึ้น

สำ�หรับระบบปฏิบัติการ IOS

1. ทำ�การสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์”

2. เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลครั้งต่อไป สามารถสร้าง
ไอคอนและเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
		 2.1 เข้าเว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์” แล้วคลิก
ที่ไอคอนแชร์
อยู่ตำ�แหน่งด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
แล้วเลือกเมนู “Add to Home screen”

1. ทำ�การสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์”

2. เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลครั้งต่อไป สามารถสร้าง
ไอคอนและเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
		 2.1 เข้าเว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์” แล้วคลิก
จุด 3 จุด ซึ่งอยู่ตำ�แหน่งมุมขวาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

		 2.2 ให้ทำ�การตั้งชื่อของไอคอน และเลือกที่ “Add” เมื่อกลับ
มาที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จะปรากฏไอคอนที่ได้ท�ำ การสร้างขึ้น
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ธนาคารสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Co-operative Bank of Vietnam (CBV)
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ธนาคารสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Cooperative Bank of Vietnam : CBV) เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการ
ในฐานะศูนย์กลางด้านกองทุนทางการเงินเพือ่ ประชาชน (People’s
Credit Fund: PCFs) ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2538 และ
เปลีย่ นมาเป็นธนาคารสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ตามใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ No.166/GP-NHNN เมื่อวันที่
4 มิถุนายน 2556 โดยผู้ว่าการรัฐของธนาคารรัฐแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
:
		
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
:
ประธานกรรมการ
:
ผู้อำ�นวยการใหญ่
:
ทุนก่อตั้ง
:
		
ระยะเวลาดำ�เนินงาน :
สำ�นักงานใหญ่
:
		
		
เว็บไซด์
:

CO-OPERATIVE BANK OF
VIETNAM
CO-OPBANK
Mr. NGUYEN QUOC CUONG
Mr. DO MANH HUNG
3,000 พันล้านดองเวียดนาม
(ประมาณ 4 ล้านบาท)
99 ปี
N04 Hoang Dao Thuy,
Trung Hoa Ward, Cau Giay district,
Hanoi, Vietnam
www.co-opbank.vn

Co-opBank เป็นสถาบันการเงินสหกรณ์ที่ช่วยเหลือและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานของระบบ PCF ซึ่ง Co-opBank
เป็นองค์กรแม่ข่ายของระบบทั้งหมดที่รับบทบาทเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงิน สำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย มีสาขา 32 สาขา
สำ�นักงานธุรกรรมทางการเงิน 64 แห่ง รวมถึง PCFs 519 แห่ง
ซึ่งมีสมาชิกรายบุคคลมากกว่า 1.6 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจาก
นี้ยังเป็นพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศและหน่วยงาน
ภายในประเทศอีกจำ�นวนหนึ่ง และยังมีอีก 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การ
ฝึกอบรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Co-opBank เป็นสมาชิก
ของสมาคมกองทุนการเงินเพือ่ ประชาชนแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (The Vietnam Association of People’s Credit Fund

: VAPCF) และสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตใน
เอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions
: ACCU)
คติพจน์ : การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาร่วมกัน

บทบาทหน้าที่และการทำ�งาน

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การชำ�ระเงินและการเป็น
ผู้ให้บริการแก่ PCFs
2. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และคำ�แนะนำ�ต่างๆ
แก่ PCFs ในด้านการบริหารจัดการและด้านต่างๆ เกีย่ วกับองค์กร
3. การบริหารจัดการกองทุนเพื่อความปลอดภัยของระบบ
PCF ซึ่งเป็นไปตามการกำ�กับดูแลของธนาคารรัฐแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
4. เพื่อให้การฝึกอบรมแก่ PCFs
5. เพือ่ ให้บริการทางการเงินและการธนาคาร การระดมเงินทุน
การให้กยู้ มื เงิน บริการการชำ�ระเงิน และการดูแลในด้านต่างๆ จาก
ธนาคาร

วิสัยทัศน์

1. การลงทุนในแหล่งทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
2. การสร้างระบบการบริหารจัดการการธนาคารและเทคโนโลยี
ก้าวหน้า
3. การเป็นธนาคารสมัยใหม่ที่สามารถให้บริการระบบ PCFs
อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

1. เพื่อจัดตั้งและพัฒนา PCFs
2. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชนบท
3. การสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่คนรุ่นใหม่ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การต่อสู้กับความยากจน
4. การรับบทบาทเป็น “ธนาคารเพื่อ PCFs ทั้งหมด” ในการ
สร้างความเติบโต ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และความยั่งยืน

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
แหล่งที่มาของเงินทุน
หน่วย: ล้านบาท

เป้าหมาย

ทุนรวมทั้งสิ้น
ทุน
- ทุนก่อตั้ง
- ทุนสำ�รอง
เงินระดมทุน
- เงินฝากจาก PCFs
- เงินฝากจากบริษัทและบุคคล
- เงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น
โครงการเงินกู้ต่างๆ
แหล่งที่มาอื่นๆ
(100 ดองเวียดนาม = 0.1307 บาท)

2561

42,352
4,931
3,957
939
34,577
19,481
5,300
9,796
1,618
1,226

2562

46,618
5,116
3,958
873
38,994
23,296
6,745
8,953
1,373
1,134

แปลและเรียบเรียงโดย : แผนกวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เพิ่มขึ้น/ลดลง

4,266
185
1
(66)
4,417
3,815
1,445
(843)
(245)
(92)

10.07%
3.75%
0.04%
(7.01%)
12.78%
19.58%
27.27%
(8.61%)
(15.10%)
(7.47%)
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ประชุมแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ ชสอ.
ไดัรับมอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เข้าร่วม
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข การเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ตามที่คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติได้มีคำ�สั่งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุม
สหกรณ์ให้มคี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการเป็นชุมนุมระดับประเทศ เพือ่ ทำ�หน้าที่
ส่งเสริม แนะนำ� พัฒนาหรือจัดแนวทางพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรัชนี แจ่มจรัส 6
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

8

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด และมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จำ�นวน 10,000 บาท
พร้อมของที่ระลึก การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบตร.
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่และมอบนโยบายในการดำ�เนินงานให้แก่ผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพยตำ�รวจทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำ�
ทีป่ รึกษา ชสอ. ได้รบั การเลือกตัง้ ดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด ชุดที่ 31 ผลการดำ�เนินงาน ปี 2563 สมาชิก 128 สหกรณ์ สินทรัพย์
รวม 12,455 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิ 62 ล้านบาท ปันผล 3.8 เฉลี่ยคืน 2 พร้อมจัดสวัสดิการ
คืนสู่สมาชิกตามหลักการสหกรณ์ต่อไป
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การประชุม CEOs ของ ACCU ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2564
(แบบออนไลน์)
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่
ชสอ. พร้อมด้วย นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน และ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม CEOs ของ
ACCU ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2564 (แบบ
ออนไลน์) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

โดยมี CEOs และผู้แทนมากกว่า 20
คน จากประเทศบังกลาเทศ ฮ่องกง อินเดีย
อิ น โดนี เ ซี ย ญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ เกาหลี
มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย
และเวียดนาม เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้
CEOs และผู ้แทนได้แสดงความคิดเห็น

และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆแก่ ACCU ซึ่ ง
ประกอบไปด้วย โครงการสนับสนุนด้าน
วิชาการภายในประเทศ โครงการในภูมภิ าค
แบบออนไลน์ การเตรี ย มงานครบรอบ
50 ปีของ ACCU และระบบการชำ�ระเงิน
สำ�หรับเครดิตยูเนี่ยนในเอเชียด้วย

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสำ�นักงาน ชสอ. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
และลดความเสี่ยง ไวรัสโควิด - 19
เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2564 ชสอ. นำ � โดย ดร.สมนึ ก
บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่ ร่ ว มทำ � การฉี ด พ่ น ยาฆ่ า เชื้ อ ไวรั ส
เชื้อแบคทีเรีย ภายในและภายนอกสำ�นักงาน เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดและลดความเสี่ยง ไวรัสโควิด - 19 ซึ่งน้ำ�ยาเคมีที่ใช้เป็น
สารทำ�ลายเชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในมนุษย์ ทั้งเชื้อไวรัส
เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ
มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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สินค้าธุรกิจเสริม

ราคา อันละ

240 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
10
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 33 ฉบับที่ 402 เดือนกุมภาพันธ์ 2564

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

