ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 33 ฉบับที่ 403 เดือนมีนาคม 2564

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
“คณะกรรมการดำ�เนินการมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
“คณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการเงินกู้”
ระหว่างวันที่ 21 – 23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 309 และ 311

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
ระหว่างประเทศ

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ต่างประเทศ
(Credit Union Study Program: Credit Union Sauan Sibarrung, ประเทศอินโดนีเซีย)
จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) และ
Credit Union Central of Indonesia (CUCO) แบบออนไลน์
ในวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-13.00 น.
ค่าลงทะเบียน : ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
“Credit Union Label of Excellence in Governance (CULEG)” จัดโดยสมาคม
สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) แบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2564
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนได้ดี
2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์อย่างกว้างขวาง
ค่าลงทะเบียน : 200 USD
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 19 มีนาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 318 (คุณขวัญกมล) 334 (คุณกรกช)
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 403 เดือนมีนาคม 2564

สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ผมขอแสดงความยินดีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ทไี่ ด้รบั รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐานของ ชสอ.
ประจำ�ปี 2563 จำ�นวน 15 สหกรณ์ ดังนี้
1) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด
2) สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจตระเวนชายแดน จำ�กัด
3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำ�กัด
4) สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจสอบสวนกลาง-ตำ�รวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำ�รวจ จำ�กัด
5) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำ�กัด
6) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด
7) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำ�กัด
8) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำ�กัด
9) สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำ�กัด
10) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาโก้ จำ�กัด
11) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำ�กัด
12) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำ�กัด
13) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จำ�กัด
14) สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำ�กัด
15) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำ�กัด
ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มี
คุณภาพ และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหาร
จัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ โดยการรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้
จะมีการประเมินคุณภาพเพือ่ ติดตามผลการดำ�เนินงานทุกปี ถ้ากรณีสหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำ�เนินการ
ส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก�ำ หนดต่อไป
		 ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะยาวโครงการพิเศษ 6 อัตราดอกเบีย้
2.90 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2564 วันที่
31 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดอกเบีย้ 3.20 % ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน) สมาชิกทีม่ คี วามประสงค์ใช้บริการติดต่อ
ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227 ผมขอขอบคุณสหกรณ์
สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ครับ
				
		
									พลตำ�รวจโท
						
						

				
				

(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)
ประธานกรรมการ
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พิธีเปิดป้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐานของ ชสอ.

ประจำ�ปี 2563

เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำ�รวจโท
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
มอบหมายให้ ว่าทีร่ อ้ ยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปญ
ั ญา
รองประธานกรรมการ เป็นประธานพิธเี ปิดป้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐาน ชสอ. ให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
จำ�กัด โดยมีนายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธาน
กรรมการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผูจ้ ดั การใหญ่
ชสอ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ พลอากาศโท
เสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
และที่ปรึกษาสหกรณ์ ร่วมเปิดป้ายดังกล่าวด้วย
พร้อมด้วย พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ
ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำ�เนินการ และ
ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดี
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมยุ ท ธศึ ก ษาทหาร
อากาศ จำ�กัด ผ่านการประเมินของเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. พื้นที่ 2 เกรดระดับ
B+ ได้ รั บ รางวั ล สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ คุ ณ ภาพ

มาตรฐานของ ชสอ. ประจำ�ปี 2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจาก
การที่ ชสอ. มีนโยบายทีจ่ ะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทย
ให้มคี ณ
ุ ภาพ และมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ของ ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มี
คุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชือ่ มัน่ ของขบวนการสหกรณ์
ต่อภาครัฐ โดยมีแนวทางในการประเมิน ผลดำ�เนินงาน คือ ชสอ.
คัดเลือกสหกรณ์สมาชิกที ่ม ีมาตรฐาน โดยการประเมินเกณฑ์
ความมั่นคงทางด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จากรายงาน
กิ จ การประจำ � ปี ประจำ � ปี 2562 มี จำ � นวนสหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ
การประเมินทั้งสิ้น 478 สหกรณ์ จากนั้นคัดเลือกสหกรณ์ที่ผ่าน
การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ของ ชสอ. ที่ได้รับระดับเกรด B+ ขึ้นไป ซึ่งมีจำ�นวน 97 สหกรณ์
ต่อมานำ�เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยพิจารณาสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ
และประเมิ น ด้ า นกายภาพ มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
และได้รับมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำ�ปี
2563 จำ�นวน 15 สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจตระเวนชายแดน จำ�กัด
เมื่ อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล มอบหมาย
ให้ นายพิ ท ยา ทิ พ ยโสตถิ รองประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็น ประธานพิธีเ ปิ ด ป้ าย
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน สหกรณ์
ออมทรัพย์ต�ำ รวจตระเวนชายแดน จำ�กัด พร้อม
ด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และ
ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย โดยมี พลตำ�รวจโท เทพ อมรโสภิต
รองประธานกรรมการ กล่ า วรายงานต่ อ ประธานพิ ธี เ ปิ ด และ
มี ร้ อ ยตำ � รวจเอกหญิ ง วี ณ า สำ � ราญรื่ น ผู้ จั ด การสหกรณ์ และ
ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกบั สหกรณ์
		
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ตำ�รวจตระเวนชายแดน จำ�กัด
ผ่านการประเมินของเขตพื้นที่
สหกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ. กทม.
พื้นที่ 1 เกรดระดับ A ได้รับ
รางวั ล สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
คุ ณ ภาพมาตรฐานของ ชสอ.
ประจำ�ปี 2563 ซึง่ รางวัลดังกล่าว
เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบาย
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ที่จะยกระดับการบริหารงานของสหกรณ์ไทยให้มีคุณภาพ และ
มอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับ
สหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
ที่ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ โดยมี
แนวทางในการประเมินผลดำ�เนินงาน คือ ชสอ. คัดเลือกสหกรณ์
สมาชิกที่มีมาตรฐาน โดยการประเมินเกณฑ์ความมั่นคงทางด้าน
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จากรายงานกิจการประจำ�ปี ประจำ�ปี
2562 มีจำ�นวนสหกรณ์ที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 478 สหกรณ์
จากนั้นคัดเลือกสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความมั่นคง
ทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. ที่ได้รับระดับเกรด B+
ขึ้ น ไป ซึ่ ง มี จำ � นวน 97 สหกรณ์ ต่ อ มานำ � เกณฑ์ ก ารจั ด ระดั บ
มาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยพิจารณาสหกรณ์ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดีเลิศ และประเมินด้านกายภาพ
มี ส หกรณ์ ที่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ นและได้ รั บมอบป้า ยสหกรณ์
ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐาน ประจำ�ปี 2563 จำ�นวน 15 สหกรณ์
การรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานของสหกรณ์ นี้ จะมี
การประเมินคุณภาพเพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานทุกปี ถ้ากรณี
สหกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ชสอ. จะดำ�เนินการส่งเสริมและพัฒนา
ร่วมกับสหกรณ์ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนดต่อไป
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พิธีเปิดป้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐานของ ชสอ.

ประจำ�ปี 2563

เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำ�รวจโท
วิ โ รจน์ สั ต ยสั ณ ห์ ส กุ ล ประธานกรรมการ
ชสอ. มอบหมายให้ นายธงชัย วิทยานุกรณ์
กรรมการดำ � เนิ น การ เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด
ป้ า ยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ คุ ณ ภาพมาตรฐาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ให้ แ ก่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติ ก จำ � กั ด
พร้อมด้วย นายกิตติ์ เกิดโสภา กรรมการดำ�เนินการ
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ และ นายนลทวัช
สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมกันนี้
นางสายใจ นาคเกิด ประธานกรรมการสหกรณ์
ร่วมเปิดป้ายดังกล่าว พร้อมด้วย นายสุริยันต์
วงศ์ใหญ่ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ นายวิรัตน์
ผาตินาวิน ประธาน และ นายณัฐพล วิชชุรัตพร
ผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยโคโพบีอตุ สาหกรรมพลาสติก
จำ�กัด ร่วมแสดงความยินดีแก่สหกรณ์
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานไทย
โคดามาพลาสติก จำ�กัด เป็นสหกรณ์ที่มีความ

มุ่ ง มั่ น บริ ห ารงานให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่ น คง สมาชิ ก มั่ ง คั่ ง
โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร พร้อม
ทั้งจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สหกรณ์
ผ่านการประเมินเกรดระดับ B+ ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำ�ปี 2563 ของ ชสอ. ซึ่งรางวัล
ดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายทีจ่ ะยกระดับการบริหารงาน
ของสหกรณ์ไทยให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการ
ในเกณฑ์ที่ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาค
รัฐ โดยพิจารณาจากสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ
และทำ�การประเมินด้านกายภาพ ทั้งนี้มีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิ น และได้ รั บ มอบป้ า ยสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ คุ ณ ภาพ
มาตรฐาน ประจำ�ปี 2563 จำ�นวน 15 สหกรณ์
สำ�หรับรางวัลนี้จะมีการประเมินติดตามผลการดำ�เนินงาน
ทุ ก ปี เ พื่ อ รั ก ษามาตรฐานของสหกรณ์ ถ้ า กรณี ส หกรณ์ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐาน ชสอ. จะดำ�เนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์
ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนดต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำ�กัด
เมื่ อ วั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์
2564 พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์
สั ต ย สั ณ ห์ ส กุ ล ป ร ะ ธ า น
กรรมการ ชสอ. มอบหมาย
ให้ นายโกวิ ท เกตุ ง าม
กรรมการดำ � เนิ น การ เป็ น
ประธานพิธีเ ปิดป้า ยสหกรณ์
ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐาน สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเพชรบุรี จำ�กัด พร้อมด้วย ดาบตำ�รวจ
เดชาวัตร อุ่นสอน กรรมการดำ�เนินการ ชสอ.
โดยมี นายประดิษฐ ฤาเดช ประธานกรรมการ
สอ. สาธารณสุขเพชรบุรี จำ�กัด กล่าวรายงาน
พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการดำ � เนิ น การ ฝ่ า ยจั ด การ ของสหกรณ์
ในโอกาสนี้ นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จงั หวัดเพชรบุรี
และผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติและ
แสดงความยินดีกับสหกรณ์

ทั้งนี้ ชสอ. ขอแสดงความยินดีแก่สหกรณ์ในโอกาสครบรอบ
วั น ก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ ค รบ 35 ปี ในวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2564
โดยสหกรณ์ได้จัดพิธีทำ�บุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นศิริมงคล
แก่สหกรณ์ด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำ�กัด ผ่านการประเมิน
ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก เกรดระดับ A ได้
รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำ�ปี
2563 ซึ่งรางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะ
ยกระดั บ การบริ ห ารงานของสหกรณ์ ไ ทยให้ มี คุ ณ ภาพ และ
มอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับ
สหกรณ์สมาชิกทีม่ กี ารบริหารจัดการในเกณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานทีด่ ี
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและ
ยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ โดยการ
รักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้ จะมีการประเมิน
คุณภาพเพื่อติดตามผลการดำ�เนินงานทุกปี ถ้ากรณีสหกรณ์ไม่ได้
มาตรฐาน ชสอ. จะดำ�เนินการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกับสหกรณ์
ยกระดับให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนดต่อไป
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โครงการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์
ในต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
รองผูจ้ ดั การใหญ่ส�ำ นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วม
โครงการ Virtual Credit Union Study Program โครงการศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian
Confederation of Credit Unions : ACCU) และ Philippines
Federation of Credit Cooperative (PFCCO) เป็นการนำ�เสนอ
เรื่องราวของ San Jose Del Monte Savings and Credit
Cooperative (San Jose Koop) ซึ่ ง เป็ น ขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ชุมชนในประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการจำ�นวน 85 คนจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น อิ น โดนี เ ซี ย ญี่ ปุ่ น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว มองโกเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ไทย และสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์
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San Jose Koop เป็นขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนใน
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นสมาชิกของ PFCCO และ
PFCCO ยังเป็นสมาชิกของ ACCU อีกด้วย San Jose Koop
ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ด้ ว ยการออมเงิ น และบริ ก ารเงิ น กู้ ด้ ว ยอั ต รา
ดอกเบี้ยที่ต่ำ� รวมไปถึงการสร้างรายได้และการเปลี่ยนแปลงสังคม
ให้มจี ติ สาธารณะมากขึน้ อีกด้วย San Jose Koop ก่อตัง้ เมือ่ ปีพ.ศ.
2529 ด้วยเงินทุนก่อตั้ง 37,500 เปโซฟิลิปปินส์ (23,843 บาท)
และจดทะเบียนในปีพ.ศ. 2530 ด้วยสมาชิก 112 คนและสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 378,971 เปโซฟิลิปปินส์ (240,950 บาท) San Jose
Koop ได้เข้ารับการประเมิน ACCESS Branding (เกณฑ์การ
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ) จาก ACCU จนได้รับรางวัล
ประเภทเหรียญทองแดง (Bronze) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553-2558 ด้วย
การดำ�เนินงานและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ อี ย่างต่อเนือ่ งของ San Jose
Koop ทำ�ให้ได้รับการประเมิน ACCESS ในประเภทเหรียญเงิน
(Silver) จาก ACCU ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
วิสัยทัศน์ การเป็ น สถาบั น การเงิ น ชั้ น นำ � ของโลกที่ มี
ความมุ่งมั่นให้บริการ
พันธกิจ
การให้อำ�นาจสมาชิกในการเข้าถึงบริการทาง
การเงินที่ดีและอำ�นาจในการแข่งขัน
ค่านิยม
การมุ่งมั่นให้บริการ (SERVE)
S – ความสามัคคี (Solidarity)
E – ความเท่าเทียมกัน (Equality)
R – ความรับผิดชอบ (Responsiveness)
V – การบริหารงานอย่างมีคุณค่า (Values Oriented)
E – บริการที่ยอดเยี่ยม (Excellence)

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญประจำ�ปีพ.ศ. 2563
สินทรัพย์รวม
2.65 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์
		
(1.68 พันล้านบาท)
เงินให้กู้ (สุทธิ)
1.41 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์
		
(0.89 พันล้านบาท)
เงินฝาก
1.64 พันล้านเปโซฟิลิปปินส์
		
(1.04 พันล้านบาท)
กำ�ไรสุทธิ
85.07 ล้านเปโซฟิลิปปินส์
		
(54.08 ล้านบาท)
ทุนเรือนหุ้น
691.73 ล้านเปโซฟิลิปปินส์
		
(439.80 ล้านบาท)
สมาชิก
46,943 คน
		
(1 เปโซฟิลิปปินส์ = 0.6358 บาท)
นอกจากนี้ San Jose Koop ยังได้จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารสหกรณ์
เพื่อเด็กและเยาวชนในชื่อ SkyLab โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความรูแ้ ก่เด็กและเยาวชนในเรือ่ งคุณค่าของการออม การระดมทุน
ค่านิยมสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ วินัยทางการเงิน และทักษะ
การเป็นผู้นำ� รวมถึงการเป็นสถานที่จำ�ลองการบริหารจัดการและ
การดำ � เนิ น งานด้ า นสหกรณ์ ที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารสหกรณ์ นี้ เ สมื อ น
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนในการเข้ามาเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ในอนาคตอีกด้วย
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ครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 สมาคม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายศิรวิ ฒ
ั น์ อินทรมงคล กรรมการดำ�เนินการ ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมพิธีสงฆ์ และมอบของที่ระลึก ให้แก่ นายสมพล ตันติสันติสม
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ปฏิบัติ
หน้าที่แทน ประธานกรรมการบริหารสำ�นักงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้ง 8 สมาคม เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับเป็นประเพณี
มาทุกๆ ปี ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำ�นักงาน สฌ.สอ. จังหวัดนนทบุรี
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สัมมนาออนไลน์ “สาระสำ�คัญของกฎกระทรวงที่ประกาศใช้”
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การสั ม มนาออนไลน์ “สาระสำ � คั ญ ของกฎกระทรวงที่
ประกาศใช้” พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ ว่าทีร่ อ้ ยตรี
ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก
บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช
สมาธิ นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ กฎกระทรวงการดำ�เนินงาน
และการกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 โดยวิทยากร นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ได้ท�ำ ความเข้าใจสาระ
สำ�คั ญของร่ างกฎกระทรวง และเตรี ย มความพร้อมใน
การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมทัง้ ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่าง
ผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร มีผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน
Zoom Meeting จำ�นวน 100 คน ณ สำ�นักงาน ชสอ.
จังหวัดนนทบุรี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 403 เดือนมีนาคม 2564

ศึกษาดูงานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำ�กัด
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์
ดีปัญญา ประธานกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ.
พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ นายวิทยา ประเทศ นายนพดล
อินปา นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.นรินทร์ ธรรมรักษ์วัฒนะ ผศ.ดร.ธเนศ พัฒนธาดาพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่
เข้าศึกษาดูงานโปรแกรมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำ�กัด โดยมี นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ และแลกเปลีย่ นเรียน
รู้อย่างเป็นกันเอง
ทั้ ง นี้ ชสอ. มี โ ครงการจั ด หาโปรแกรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ให้ กั บ สหกรณ์ ส มาชิ ก ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดทางเทคนิ ค วิ ช าการ
เฉพาะด้าน จำ�เป็นต้องมีการศึกษาหาข้อมูลโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ เพือ่ นำ�มาใช้ประกอบการดำ�เนินโครงการให้ครอบคลุม
ทุกด้านและเหมาะสม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจแห่งชาติ จำ�กัด
สัมมนา “ทำ�ความเข้าใจแผนงานประจำ�ปี 2564”
เมื่ อ วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์
2564 พลตำ � รวจโท วิ โรจน์
สั ต ย สั ณ ห์ ส กุ ล ป ร ะ ธ า น
กรรมการ ชสอ. บรรยายพิเศษ
เรื่อง “กฎกระทรวง การดำ�เนิน
ง า น แ ล ะ กำ � กั บ ดู แ ล ส ห ก ร ณ์
ออมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ต
ยูเนี่ยน พ.ศ. 2564” ในโครงการ
สัมมนาคณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะทำ�งานและฝ่ายจัดการ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจ
แห่งชาติ จำ�กัด เพื่อ “ทำ�ความเข้าใจแผนงานประจำ�ปี 2564”
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าวด้วย โดยมี พลตำ�รวจโท สมเดช ขาวขำ� ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำ รวจแห่งชาติ จำ�กัด เป็นประธานพิธเี ปิด
ดำ�เนินการจัดสัมมนาโดย นางอาภา ไหลนานานุกูล ผู้จัดการ
และในโอกาสนี้ ชสอ. ได้ ม อบเงิ น สนั บ สนุ น การจั ด โครงการ
จำ�นวน 10,000 บาท ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
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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
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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 403 เดือนมีนาคม 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

