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 สหกรณ์ เป็นวิธีการหนึ่งที่หลายประเทศท่ัวโลก
ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่การสหกรณ์เริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์                       
ทรงริเริ่มจัดตั้ง และจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์   
“วัดจันทร์ไม่จำ�กัดสินใช้” ที่อำาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
สุโขทัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และมติคณะรัฐมนตรี   
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ได้ถือเอา วันท่ี 26 กุมภ�พันธ์        
ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งช�ติ” 
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มาก่อน จนไม่สามารถจะดูแลให้ทั่วถึง ในขณะเดียวกันกระทรวง
สหกรณ์ถ ูกยุบไปรวมกับกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาต ิ        
ขาดกำาลังเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ
 ต่อมา เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2515 มีการยุบกระทรวง
พัฒนาการแห่งชาติ มารวมเป็น “กรมส่งเสริมสหกรณ์”      
เพียงกรมเดียว ส่วนกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ยังคงอยู่ใน
ฐานะเดิมเพราะงานตรวจสอบบัญชีเป็นงานอิสระ กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขึ้นกับกระทรวงการเกษตร

และสหกรณ์ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ .ศ . 
2515 ต ่อมามีการประกาศใช้พระราช
บญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2542             
ต ามลำ าดั บ  ร วมทั้ ง ก า ร บัญญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ 
ฉบับ พ.ศ.2492 จนถึงฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.
2560) 
 ตลอดระยะเวลา 100 กว่าปีที่มี    

การกอ่ตัง้สหกรณใ์นประเทศไทย สหกรณเ์ปน็ทีส่นใจและยอมรบั
ของประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนมีความน่าเช่ือถือ
เป็นท่ีไว้วางใจจนทำาให้จำานวนสหกรณ์ จำานวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน 
ผลกำาไร ซ่ึงปจัจบุนัประเทศไทยมสีหกรณ์ 7 ประเภท คอื สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ข้อมูล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562 
มีจำานวน 6,680 สหกรณ์ มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน สหกรณ์
ในประเทศไทยจึงมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ               
ต่อประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ท้ังในเมืองและชนบท สหกรณ์
จึงเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีรัฐบาลไทยและขบวนการ
สหกรณ์ไทยจึงได้ร่วมจิตร่วมใจจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งช�ติ”       
ขึน้เปน็ประจำาทกุป ีเพ่ือร่วมรำาลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุขององค์
ผู้ให้กำาเนิด “สหกรณ์” ผู้เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” เป็น        
ผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำาลังสำาคัญในการเผยแพร่และจัดตั้ง      
ขยายกจิการสรา้งความผาสกุแกป่ระชาชนเพือ่การกนิดอียูด่ ีและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

 เรียบเรียงโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. 

26 กุมภ�พันธ์ วันสหกรณ์แห่งช�ติ

 สหกรณ์ในประเทศไทยถือกำาเนิดขึ้นในปลายสมัย            
รัชกาลที่ 5 เมื่อมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ทำาให้
ระบบ “เพื่อเลี้ยงตัวเองในชนบท” มาสู่ระบบเศรษฐกิจ               
“เพื่อก�รค้�” ความต้องการเงินทุนเพื่อขยายการผลิตและ
การครองชีพเพิ่มมากขึ้น ทำาให้เกษตรกรท่ีอยู่ในฐานะยากจน 
ขาดแคลนเงินทุนต้องกู้หนี้ยืมสินจากพ่อค้านายทุน  “คหบดี”  
ซึ่งมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืมทุกวิถีทาง
 ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ.2459 มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์
ประเภทหาทุนขึ้น การจัดต้ังสหกรณ์ในระยะแรกจึงดำาเนินไป
อย่างช้าๆ ต่อมาเมื่อเป็นท่ีประจักษ์ว่าสหกรณ์เป็นส่ิงท่ีสามารถ
จดัทำาไดส้ำาเรจ็ จงึประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2471 
ขึ้น และจัดหาทุนมาให้กู้ยืมมากขึ้น ได้มีการขยายสาขาออกไป 
เมือ่เปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การสหกรณจ์งึไดข้ยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสหกรณ์ มีการ
จัดตั้งสหกรณ์อีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ที่ดิน ร้านสหกรณ์ ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ขยาย
งานสหกรณ์จากระดับกรมขึ้นมาเป็นระดับกระทรวง เมื่อปี พ.ศ. 
2495 หลังจากปี พ.ศ. 2497 อัตราการขยายตัวของสหกรณ์       
ลดลงเน่ืองจาก เปน็ระยะทีม่กีารขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของสหกรณ์
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ส�รประธ�นกรรมก�ร
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ท่�นประธ�นกรรมก�รและผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกที่เค�รพทุกท่�น
  ในเดือนนีมี้วนัสำาคัญของขบวนการสหกรณคื์อ “วนัสหกรณแ์หง่ช�ต”ิ ซึง่ตรงกบั วนัที ่26 กมุภาพนัธ์

ของทุกปี ผมขอเชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกร่วมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ 

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและขออาราธนาคุณ ให้ดวงวิญญาณของท่านจงคุ้มครองสมาชิกสหกรณ์               

ออมทรัพย์ทุกท่านให้มีพลานามัย สมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง ตามหลักการ

และวิธีการสหกรณ์ 

 ตามท่ี สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไดเ้ชญิ หนว่ยงานตา่งๆ ประชมุเพือ่พจิารณารา่งกฎกระทรวง

ในสว่นแรก จำานวน 7 ฉบบั รวมทัง้ไดเ้ชญิ สนันบิาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัย์

แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด (ช.ส.ค.) เข้าร่วมชี้แจง

ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว จนได้ข้อสรุปร่วมกันในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

 ชสอ. ได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/2703 แจ้งส่งร่างกฎกระทรวงที่สำานักงาน   

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีข้อความไม่เป็น

ไปตามที่ได้มีข้อสรุปร่วมกัน ทั้งนี้ ชสอ. สสท. และ ช.ส.ค. จึงได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เม่ือวันที่ 13 มกราคม 2564 ขอให้มีการทบทวนแก้ไขร่างกฎกระทรวงในส่วนแรก จำานวน 

7 ฉบับ ให้เป็นไปตามข้อสรุปร่วมกันตามที่ได้ประชุมในช้ันคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้กฎกระทรวงฯ                          

ที่จะนำามาบังคับใช้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแก้ไข                     

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงก�รเงินกู้ระยะย�วโครงก�รพิเศษ 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

           

         พลตำารวจโท           

              (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)

                     ประธานกรรมการ
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ขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ประจำ�ปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานเลขานุการกองทัพบก จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำากัด
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แนะนำ�เว็บไซต์ศูนย์ก�รเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

โดยผ่�นช่องท�งเว็บไซต์ ชสอ. www.fsct.com
 ชสอ.  ได้จัดทำาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู ้
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อรวบรวมองค์  
ความรู้ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้
สำาหรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
ผูท้ีส่นใจเขา้มาคน้หาและศกึษาผา่นระบบ 
Internet ได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา 

 ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มีข้อมูลด้านสหกรณ์สำาหรับ     
การศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น คู่มือสำาหรับการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกตำาแหน่งของสหกรณ์  เพื่อใช้เป็นคู่มือในการ
ฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อพัฒนา
บคุลากรสหกรณต์ามสายงาน และใหม้คีวามชำานาญเฉพาะทาง เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและสัมมนาทุกหลักสูตร ต้ังแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน 
และรวบรวมทำาเนียบวิทยากร  ซึ่งเป็นวิทยากรที่ทำาหน้าที่ถ่ายทอด   
ความรู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์  ตั้งแต่  ปี 2558  รวมถึงองค์ความรู้ 
ต่างๆ ที่ ชสอ. ได้จัดทำาขึ้น เช่น เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทาง                       
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้รวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงาน
สหกรณ์ระหว่างประเทศของ ชสอ. ตลอดจนงานวิจัยและบทความที่
เก่ียวข้องกับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งผลงานสหกรณ์ท่ี
เป็นต้นแบบหรือสหกรณ์ที่ได้รับ
รางวัล (Best Practice) เพื่อให้
สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่สนใจได้
เข้าไปศึกษาหาความรู้โดยผ่าน
ระบบ Internet 
 เพื่อความสะดวกในการเข้า
ถึงข้อมูล สามารถสร้างไอคอน 
และเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์  
มือถือ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

สำ�หรับระบบปฏิบัติก�ร Andriod

 1. ทำาการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์”

  2.2 ใหเ้ลอืกเมน ู“Add to Home screen” ทำาการตัง้ชือ่ไอคอน 
และเลือกที่ “Add” เมื่อกลับมาที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จะปรากฏ
ไอคอนที่ทำาได้ทำาการสร้างขึ้น
 

สำ�หรับระบบปฏิบัติก�ร IOS

 1.  ทำาการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์”

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

 2. เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลครั้งต่อไป สามารถสร้าง
ไอคอนและเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
  2.1 เข้าเว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์” แล้วคลิก 
จุด 3 จุด ซึ่งอยู่ตำาแหน่งมุมขวาบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

  2.2 ให้ทำาการตั้งชื่อของไอคอน และเลือกที่ “Add” เมื่อกลับ
มาที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จะปรากฏไอคอนที่ได้ทำาการสร้างขึ้น
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ธน�ค�รสหกรณ์แห่งส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม

Co-operative Bank of Vietnam (CBV)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 402 เดือนกุมภ�พันธ์ 2564
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 ธนาคารสหกรณ์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Co-     
operative Bank of Vietnam : CBV) เป็นที่รู้จักอย่างเป็นทางการ
ในฐานะศนูยก์ลางดา้นกองทนุทางการเงนิเพ่ือประชาชน (People’s 
Credit Fund: PCFs) ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2538 และ
เปล่ียนมาเปน็ธนาคารสหกรณแ์หง่สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม
ตามใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ No.166/GP-NHNN เม่ือวันท่ี 
4 มิถุนายน 2556 โดยผู้ว่าการรัฐของธนาคารรัฐแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  : CO-OPERATIVE BANK OF 
  VIETNAM
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   : CO-OPBANK
ประธานกรรมการ     : Mr. NGUYEN QUOC CUONG
ผู้อำานวยการใหญ่     : Mr. DO MANH HUNG
ทุนก่อตั้ง : 3,000 พันล้านดองเวียดนาม  
  (ประมาณ 4 ล้านบาท)
ระยะเวลาดำาเนินงาน  :  99 ปี
สำานักงานใหญ ่ : N04 Hoang Dao Thuy, 
  Trung Hoa Ward, Cau Giay district,
  Hanoi, Vietnam
เว็บไซด์ : www.co-opbank.vn
 
 Co-opBank เป็นสถาบันการเงินสหกรณ์ที่ช่วยเหลือและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของระบบ PCF ซึ่ง Co-opBank 
เป็นองค์กรแม่ข่ายของระบบทั้งหมดที่รับบทบาทเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงิน สำานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงฮานอย มีสาขา 32 สาขา 
สำานักงานธุรกรรมทางการเงิน 64 แห่ง รวมถึง PCFs 519 แห่ง 
ซึ่งมีสมาชิกรายบุคคลมากกว่า 1.6 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจาก
นี้ยังเป็นพันธมิตรร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศและหน่วยงาน
ภายในประเทศอีกจำานวนหนึ่ง และยังมีอีก 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์การ
ฝึกอบรม และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Co-opBank เป็นสมาชิก
ของสมาคมกองทนุการเงนิเพือ่ประชาชนแหง่สาธารณรฐัสงัคมนยิม
เวียดนาม (The Vietnam Association of People’s Credit Fund 

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

คติพจน์ :  ก�รสร้�งคว�มร่วมมือเพื่อก�รพัฒน�ร่วมกัน

บทบ�ทหน้�ที่และก�รทำ�ง�น

 1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การชำาระเงินและการเป็น     
ผู้ให้บริการแก่ PCFs
 2. การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และคำาแนะนำาต่างๆ
แก ่PCFs ในดา้นการบรหิารจดัการและดา้นตา่งๆ เกีย่วกับองคก์ร
 3. การบริหารจัดการกองทุนเพื่อความปลอดภัยของระบบ 
PCF ซึ่งเป็นไปตามการกำากับดูแลของธนาคารรัฐแห่งสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
 4. เพื่อให้การฝึกอบรมแก่ PCFs 
 5. เพือ่ใหบ้รกิารทางการเงินและการธนาคาร การระดมเงินทนุ 
การใหกู้ย้มืเงนิ บรกิารการชำาระเงนิ และการดแูลในดา้นตา่งๆ จาก
ธนาคาร

วิสัยทัศน์

 1. การลงทุนในแหล่งทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
 2. การสรา้งระบบการบริหารจัดการการธนาคารและเทคโนโลยี
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�คัญท�งก�รเงิน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
แหล่งที่มาของเงินทุน
หน่วย: ล้านบาท

 เป้�หม�ย 2561 2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง

 ทุนรวมทั้งสิ้น 42,352 46,618 4,266 10.07%
 ทุน 4,931 5,116 185 3.75%
 -  ทุนก่อตั้ง 3,957 3,958 1 0.04%
 -  ทุนสำารอง 939 873 (66) (7.01%)
 เงินระดมทุน 34,577 38,994 4,417 12.78%
 -  เงินฝากจาก PCFs 19,481 23,296 3,815 19.58%
 -  เงินฝากจากบริษัทและบุคคล 5,300 6,745 1,445 27.27%
 -  เงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น 9,796 8,953 (843) (8.61%)
 โครงก�รเงินกู้ต�่งๆ 1,618 1,373 (245) (15.10%)
 แหล่งที่ม�อื่นๆ 1,226 1,134 (92) (7.47%)
  (100 ดองเวียดนาม = 0.1307 บาท)

แปลและเรียบเรียงโดย : แผนกวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 
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ประชุมแนวท�งก�รพัฒน�ชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติต�มหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขก�รเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1

8

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 น�ยพิทย� ทิพยโสตถิ รองประธ�นกรรมก�ร ชสอ. 
ไดัรับมอบหมายจาก พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เข้าร่วม
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข การเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ตามที่คณะกรรมการพัฒนา             
การสหกรณ์แห่งชาติได้มีคำาสั่งที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุม
สหกรณ์ใหม้คีณุสมบัตติามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการเปน็ชมุนุมระดบัประเทศ เพ่ือทำาหน้าที่
ส่งเสริม แนะนำา พัฒนาหรือจัดแนวทางพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมรัชนี แจ่มจรัส 6 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งช�ติ จำ�กัด

ประชุมใหญ่ส�มัญ ประจำ�ปี 2563

 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธ�น
กรรมก�ร ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำารวจแห่งชาติ จำากัด และมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จำานวน 10,000 บาท                      
พร้อมของที่ระลึก การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบตร. 
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่และมอบนโยบายในการดำาเนินงานให้แก่ผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพยตำารวจทั่วประเทศ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีกับ พล.ต.ท. สมเดช ขาวขำา 
ทีป่รกึษา ชสอ. ไดร้บัการเลอืกตัง้ดำารงตำาแหนง่ ประธานกรรมการ ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัย์
ตำารวจแหง่ชาต ิจำากัด ชดุที ่31 ผลการดำาเนินงาน ป ี2563 สมาชกิ 128 สหกรณ ์สนิทรพัย์
รวม 12,455 ล้านบาท กำาไรสุทธิ 62 ล้านบาท ปันผล 3.8 เฉลี่ยคืน 2 พร้อมจัดสวัสดิการ
คืนสู่สมาชิกตามหลักการสหกรณ์ต่อไป
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 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ชสอ. นำาโดย ดร.สมนึก             
บุญใหญ่ ผู้จัดก�รใหญ่ ร่วมทำาการฉีดพ่นยาฆ่าเช้ือไวรัส           
เชื้อแบคทีเรีย ภายในและภายนอกสำานักงาน เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดและลดความเสี่ยง ไวรัสโควิด - 19 ซึ่งน้ำายาเคมีที่ใช้เป็น
สารทำาลายเชื้อที่อาจก่อให้เกิดโรคติดต่อในมนุษย์ ท้ังเชื้อไวรัส            
เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อ
มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ณ สำานักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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ก�รประชุม CEOs ของ ACCU ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี 2564 

(แบบออนไลน์)

 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดก�รใหญ่ 
ชสอ. พร้อมดว้ย นางสาวพจนา วาสิกรตัน ์

รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน และ

เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม CEOs ของ 

ACCU ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564 (แบบ

ออนไลน์) เม่ือวันที่ 12 มกราคม 2564 

ณ สำานักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี 

ฉีดพ่นย�ฆ�่เชื้อสำ�นักง�น ชสอ. เพื่อป้องกันก�รแพร่ระบ�ด

และลดคว�มเสี่ยง ไวรัสโควิด - 19

 โดยมี CEOs และผู้แทนมากกว่า 20 

คน จากประเทศบงักลาเทศ ฮ่องกง อนิเดยี 

อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 

มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ เนปาล 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย 

และเวียดนาม เข้าร่วมประชุม ในคร้ังน้ี 

CEOs และผู ้แทนได้แสดงความคิดเห็น

และข้อเสนอแนะต่างๆแก่ ACCU ซึ่ง

ประกอบไปด้วย โครงการสนับสนุนด้าน

วชิาการภายในประเทศ โครงการในภมิูภาค

แบบออนไลน์ การเตรียมงานครบรอบ 

50 ปีของ ACCU และระบบการชำาระเงิน

สำาหรับเครดิตยูเนี่ยนในเอเชียด้วย



สั่งซื้อสินค้�ได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้�แบรนด์ FSCT

รับสั่งทำ�สินค้�ของที่ระลึกเฉพ�ะสหกรณ์  

สนใจติดต่อได้ที่  ฝ�่ยธุรกิจเสริม  0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

10

สินค้�ธุรกิจเสริม

ร�ค� อันละ

240 บ�ท
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ช่องท�งก�รรับข้อมูลข่�วส�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�ก�ร  วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวล� 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำ�ก�ร  วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ�โดย : ฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0 2496 1199 โทรส�ร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

http://www.fsct.com  E-mail: info@fsct.com

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552

ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 33 ฉบับที่ 402 เดือนกุมภ�พันธ์ 2564


