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 สหกรณ์ เป็นวิธีการหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลกใช้
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น
เดียวกับประเทศไทย ที่การสหกรณ์เร่ิมก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 5 โดย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ทรงริเร่ิม
จัดตั้ง และจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์ “วัดจันทร์            
ไม่จำากดัสนิใช”้ ทีอ่ำาเภอเมอืงพษิณโุลก จงัหวดัพษิณโุลก เมือ่วนัที ่
26 กุมภาพันธ์ 2459 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2527 ได้ถือเอา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ” 
 สหกรณใ์นประเทศไทยถอืกำาเนดิขึน้ในปลายสมยัรัชกาลที ่5 เมือ่มกีารตดิตอ่ค้าขายกับตา่งประเทศ
มากขึน้ ทำาใหร้ะบบ “เพือ่เลีย้งตวัเองในชนบท” มาสูร่ะบบเศรษฐกจิ “เพือ่การคา้” ความตอ้งการเงนิทนุเพือ่
ขยายการผลติและการครองชพีเพิม่มากขึน้ ทำาใหเ้กษตรกรทีอ่ยูใ่นฐานะยากจน ขาดแคลนเงนิทนุตอ้งกู้หน้ี
ยืมสินจากพ่อค้านายทุน “คหบดี” ซึ่งมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ให้กู้ยืมทุกวิถีทาง
 ดังนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2459 มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาทุนขึ้น การจัดตั้งสหกรณ์ในระยะ
แรกจงึดำาเนินไปอยา่งชา้ๆ ตอ่มาเมือ่เปน็ทีป่ระจกัษว์า่สหกรณเ์ปน็สิง่ทีส่ามารถจดัทำาไดส้ำาเรจ็ จงึประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ขึ้น และจัดหาทุนมาให้กู้ยืมมากขึ้น ได้มีการขยายสาขาออกไป        
เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 การสหกรณ์จึงได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะรัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมสหกรณ์ มีการจัดตั้งสหกรณ์อีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ที่ดิน ร้านสหกรณ์ 
ต่อมาสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ขยายงานสหกรณ์จากระดับกรมขึ้นมาเป็นระดับกระทรวง เมื่อปี 
พ.ศ. 2495 หลังจากปี พ.ศ. 2497 อัตราการขยายตัวของสหกรณ์ลดลงเนื่องจาก เป็นระยะที่มีการขยาย
ตวัอยา่งรวดเรว็ของสหกรณม์ากอ่น จนไมส่ามารถจะดแูลใหท้ัว่ถงึ ในขณะเดยีวกันกระทรวงสหกรณ์ถกูยบุ
ไปรวมกับกระทรวงการพัฒนาการแห่งชาติ ขาดกำาลังเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ
 ต่อมา เมื่อ วันท่ี 30 กันยายน 2515 มีการยุบกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ มารวมเป็น “กรม       
สง่เสรมิสหกรณ”์ เพยีงกรมเดียว สว่นกรมตรวจสอบบญัชสีหกรณยั์งคงอยูใ่นฐานะเดมิเพราะงานตรวจสอบ
บัญชเีปน็งานอสิระ กรมสง่เสรมิสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ขึน้กบักระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และ พ.ศ.
2542 ตามลำาดบั รวมทัง้การบญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย ตัง้แต่ ฉบบั พ.ศ.2492 จนถงึ
ฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) 
 ตลอดระยะเวลา 100 กว่าปีที่มีการก่อตั้งสหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์เป็นที่สนใจและยอมรับ
ของประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจจนทำาให้จำานวนสหกรณ์ 
จำานวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน ผลกำาไร ซ่ึงปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ 7 ประเภท คือ สหกรณ์                      
ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน  ข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำานวน 6,680 สหกรณ์       
มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน สหกรณ์ในประเทศไทยจึงมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ต่อประชาชน
ทกุกลุม่สาขาอาชพี ทัง้ในเมอืงและชนบท สหกรณ์จงึเปน็สถาบนัทางเศรษฐกิจและสังคมทีช่ว่ยแก้ไขปญัหา
ในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปีรัฐบาลไทยและขบวนการสหกรณ์ไทยจึงได้ร่วมจิตใจจัดงาน              
“วันสหกรณ์แห่งชาติ” ขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อร่วมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
องค์ผู้ให้กำาเนิด “สหกรณ์” ผู้เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” เป็นผู้ปูพื้นฐาน
และทรงเป็นกำาลังสำาคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการสร้างความผาสุก
แก่ประชาชนเพื่อการกินดีอยู่ดี และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

เรียบเรียงโดย ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. 

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

    ในเดือนนี้มีวันสำาคัญของขบวนการสหกรณ์คือ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปี ผมขอเชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกร่วมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยและขออาราธนาคุณ ให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านจงคุ้มครอง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่านให้มีพลานามัย สมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง                  
ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ 

      ในป ี2565 ชสอ.ไดเ้พ่ิมชอ่งทางการให้บรกิารตรวจสอบขอ้มลูสหกรณส์มาชิกผา่นทาง Web Application
และ Mobile Application ทั้งด้านหุ้น เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ของสหกรณ์                
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทันที สะดวกรวดเร็วทันสมัยใส่ใจสมาชิก และในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ตลาดกลาง ชสอ. ออนไลน์ เพื่อคนสหกรณ์” ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายของคน
สหกรณใ์หน้ำาสนิคา้มาจำาหนา่ยเปน็การเพิม่รายได้ให้กบัสมาชิกทีม่งีานประจำาและเปน็ช่องทางในการหารายได ้               
ในวัยเกษียณอายุการทำางาน อันจะนำาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกสหกรณ์

 ท้ายน้ี ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 อัตรา
ดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์                     
อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 และโครงการ            
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) เพื่อลดภาระ
หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ           
สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงิน
กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ท่ีเข้าร่วม โครงการฯ ต่อไป เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 สมาชิกท่ีมี             
ความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 
227 ขอบคุณครับ 

          รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท 
                  (ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
              ประธานกรรมการ  
                              ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด                                 
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 เมื่ อวันที่  29 ธันวาคม 
2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ.  มอบหมายให้     
นายกิตติ์  เกิด โสภา  ประธาน
ก ร ร ม ก า ร ส่ื อ ส า ร อ ง ค์ ก า ร       
ร้อยตำารวจเอก สุวิทย์ มากด้วง 
กรรมการส่ือสารฯ และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่
สำานักบริหารงาน ลงพ้ืนท่ีสำารวจสถานที่ก่อสร้างอาคาร
กิจกรรมสหกรณ์ ณ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง
บ้านปาล์มไทยพัฒนา อำาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เพื่อ
สนับสนุนโครงการตามพระราชดำาริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี         
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
เกี่ยวกับสหกรณ์ ให้นักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
ด้านสหกรณ์ เ ห็นคุณค่าของการสหกรณ์ที่มีต่อสังคม                              
โดยมี  พ.ต.ท.กิตติเชษฐ์ รักเกต ครูใหญ่ ให้การต้อนรับ  โดยมี
การหารือสาระสำาคัญของการสนับสนุนการก่อสร้าง และนำา
คณะเดินสำารวจสถานที่ก่อสร้าง  ทั้งนี้ นายสะอาด  อุสมา 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำ า กัด                 
นายประพนัธ ์ดว้ยกาแด ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย ์
สาธารณสุขสตูล จำากัด ร.ต.ท.สมศักดิ์ สะอา รองประธาน
สหกรณอ์อมทรพัยต์ำารวจสตลู จำากดั รว่มลงพ้ืนทีดั่งกล่าวดว้ย
 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง สังกัด   
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายที่ 43 มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ไร่ 
3 งาน 84 ตารางวา ปัจจบุนัเปดิทำาการเรยีนการสอน ในระดบั
ชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมนักเรียนทั้งหมด 82 คน 
นักเรียนชาย 45 คน นักเรียนหญิง 37 คน และครู จำานวน 8 
คน บุคลากรอื่น 3 คน

สำ รวจพื้นที่สถานที่ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
ในโรงเรียนตำ รวจตระเวนชายแดน ประจำ ปี 2565

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 
6 (ปีบัญชี 2565 – 2569) โดยมี นายนพดล อินปา ประธาน
กรรมการวางแผนและวิจัย นำาเสนอ “สรุปผลการดำาเนินงาน 
ชสอ. ตามแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 5 (ปีบัญชี 2560 -2564)” 
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กจิการ และเจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารของ ชสอ. เขา้รว่ม ทัง้นี ้ชสอ.
ได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล และทีมงานวิทยากรให้
ความรู้ในการจัดทำาแผน เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ

 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน 
การบัญชี และการบริหารสำาหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 16 
สำาหรับสหกรณ์ขนาดเล็ก โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธาน
กรรมการวิชาการ กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์          
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นการเงนิ การบญัช ีการบรหิารจดัการ
สหกรณ์ ตามประกาศกฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดเล็ก ต้องมี
กรรมการซึ่งมีคุณวุฒิหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำาหนดอย่างน้อย 
หนึง่คน และสามารถนำาความรูไ้ปประยกุตใ์ชบ้รหิารและกำากบั
ดแูลสหกรณไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยมผู้ีเขา้รบัการฝกึอบรม
จำานวน 116 คน 81 สหกรณ์ ณ สำานักงาน ชสอ. จังหวัด
นนทบุรี

ชสอ. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนา 
ชสอ. ฉบับที่ 6

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ หรับกรรมการสหกรณ์” 
รุ่นที่ 16  สำ หรับสหกรณ์ขนาดเล็ก

ทุกฝ่ายในการกำาหนดกรอบทิศทางการพัฒนา ชสอ. สหกรณ์
ออมทรัพย์ ขบวนการสหกรณ์ และสังคมโดยรวมใน 5 ปี       
ขา้งหนา้ และนำาความคดิเหน็ของผูเ้ขา้รว่มไปจดัทำาแผนพฒันา 
ชสอ. ฉบับที่ 6 (ปีบัญชี 2565 – 2569) ณ สำานักงาน ชสอ. 
จังหวัดนนทบุรี
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 วั นที่  25  มกร าคม 
2565 รองศาตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  ช ส อ . 
พร้อมด้วย   รองศาสตราจารย์ 
ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำาพัน 
นายวิทยา ประเทศ นายเอนก ล่วงลือ นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง                 
คณะทำางานศึกษาความเสี่ยง และการกำาหนดหลักเกณฑ์
เฉพาะในการใหส้นิเชือ่ของ ชสอ. พลตำารวจโทวรวทิย ์ลปิพินัธ ์
กรรมการดำาเนินการ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ สหกรณ์
ออมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย จำากัด และคณะแก้ไข
ปัญหาหน้ีของตำารวจ เข้าพบหารือการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่ง ชสอ. ได้เปิดให้บริการเงินกู้โครงการ       
สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทางในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำาเพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
นำาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างพอเพียง  โดย       
สหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ 

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วม
การประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขหนี้สินครู ร่วมกับนายปรีดา 
บญุเพลงิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาหาสาเหตแุละ
แนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล 
รองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ 
สูอำาพัน  พลตำารวจโท วรวิทย์ ลิปิพันธ์  กรรมการดำาเนินการ 

ชสอ. ช่วยเหลือสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สิน
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

ประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

ชสอ. และนำาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป ณ สำานักงาน ชสอ. 
จังหวัดนนทบุรี

นางสาววันทนา บ่อโพธ์ิ ที่ปรึกษา นายประสงค์ 
กระแสพันธ์ ผู้ไกล่เกลี่ย และผู้แทนจากกระทรวง
ยตุธิรรม เพือ่รว่มแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์
เก่ียวกับการบรหิารจัดการสหกรณ ์ตลอดจนการแกไ้ข
ปัญหาหนี้สินผ่านกระบวนการทางสหกรณ์  ให้    
คณะอนุกรรมการฯ ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง
เสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญัเพือ่ศกึษา
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการ
บริหารจัดการปัญหาหนี้สินครู ทำาให้การพิจารณา
ของคณะอนุกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบ 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 405 อาคารรัฐสภา
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 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมาย
ให้ นายพิทยา ทิพยโสตถิ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ 
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่  1/2565   
โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เปน็ประธานในการประชุม เรือ่งแนวทางการนำาเงินของสหกรณ์
ฝากหรือลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แหง่ชาต ิ(คพช.) พร้อมด้วยผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัและสหกรณ์           
เข้าร่วม โดย ชสอ. เสนอที่ประชุมขอความเห็นชอบให้สหกรณ์
เจ้าหน้ีหุ้นกู้บริษัทการบินไทยเพ่ิมทุนของบริษัทการบินไทย 
จำากัด (มหาชน) และขยายขอบเขตการลงทุนในหุ้นสามัญให้

ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่  1/2565

ชสอ. หารือกรอบความร่วมมือการดำ เนินงาน
ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

สหกรณ์สามารถลงทุนในหุ้นสามัญรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมโดยถือ
ตามความหมายของกฎหมาย 2 ฉบับเพิ่มเติม คือ พระราช
บัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติ
วธิกีารงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบญัญตักิารพฒันา
กำากบัและบรหิารรฐัวิสาหกจิ พ.ศ. 2562 และเสนอ ขอ้กำาหนด
เพิ่มเติมในประกาศ คพช. ให้มีข้อกำาหนดให้ลงทุนในตราสาร
ทุนหรือหุ้นสามัญเพื่อให้สหกรณ์สามารถลงทุนในตราสารทุน
หรือหุ้นสามัญ โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน 
เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษากรอบแนวทางการ
ลงทุนวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียและความเสี่ยง แนวทางการลงทุน
ที่นอกเหนือจากประกาศ คพช. เดิม เพื่อให้คณะอนุกรรมการ
ลงทุนพิจารณาแนวทางเสนอ คพช.ต่อไป ณ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

ลดน้อยลง ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาท ลดค่าใช้จ่าย
ในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน โดยกรอบความร่วมมือ 
พัฒนาบุคลากรของทั ้งสองหน่วยงานให้มีความรู ้เกี ่ยวกับ      
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และ
กิจการสหกรณ์  ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง   
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยมี ชสอ. เป็น
ศูนย์กลาง ทั้งนี้มีการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยแล้ว 722 แห่ง

  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2564 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
ก ร ร ม ก า ร  ช ส อ .  พ ร้ อ ม ด้ ว ย          
นายวิทยา ประเทศ นายพรศักดิ์ 
คุณวุฒิมโนธรรม พลตำารวจโท         
วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองศาสตราจารย์ 

ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำาพัน กรรมการดำาเนินการ เข้าหารือ
กับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
หารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน เพื่อ
ร่วมกันดำาเนินงานเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฎหมายเก่ียวกับ
สิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ส่งเสริม พัฒนา 
สร้างความเข้มแข็งและปกป้องสิทธิ
ของขบวนการสหกรณ์ แก้ไขปัญหา
ข้อพิพาทเพื่อให้ข้อพิพาทยุติได้ก่อน
ขึ้นสู่ศาล ทำาให้ปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล
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 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การสัมมนา  “โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์”  และ         
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.      
ภาคเหนอื พร้อมดว้ย  ดร.สามคัคี  เดชกลา้  นายนพดล  อนิปา 
นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล นายธงชัย พุทธมอญ รองประธาน
กรรมการ ดาบตำารวจ เดชาวัตร 
อุ่นสอน นายกิตติ์ เกิดโสภา 
นายพรศักดิ ์คณุวฒุมิโนธรรม 
นายทวิช ศรีสวัสดิ์ นายเอนก 
ล่วงลือ รองศาสตราจารย์ 
ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำาพัน 
กรรมการดำาเนินการ นายณฐกร 
แก้วดี นายปกาศิต นิราศภัย ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ที่ปรึกษา     
เขา้รว่มและมอบงบประมาณสนับสนนุ จำานวน 200,000 บาท 
ตามแผนงานเของเขตพืน้ทีฯ่ โดยม ีนายสงบ จนิะแปง ประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำากัด กล่าวต้อนรับ และ
นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ กล่าวรายงาน

 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 
รองศาสตราจารยพิ์เศษ พลโท ดร.วรีะ 
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
กล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจ
สอบกิจการขั้นพื้นฐาน” จัดโดยเขต
พื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวัน
ออก พร้อมด้วย นายนพดล อินปา นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล 
รองประธานกรรมการ ดาบตำารวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธาน
กรรมการส่งเสริมและพัฒนา นายเอนก ล่วงลือ นายพรศักดิ์ 
คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการส่งเสริมฯ ที่กำากับดูแลเขตพื้นที่ฯ 
นายวิทยา ประเทศ กรรมการและเลขานุการ และนางสาว
วันทนา บ่อโพธิ์ ที่ปรึกษา เข้าร่วมและมอบงบประมาณ
สนับสนุนการจัดโครงการตามแผนงาน จำานวนเงิน 200,000 
บาท โดยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการเขตพ้ืนที่ฯ     
ภาคตะวนัออก เปน็ผู้รบัมอบ การอบรมครัง้นีไ้ด้รบัเกยีรตจิาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 
2 มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรที่กรมตรวจ

ภาคหนือ

ภาคตะวันออก

 จากนั้น เป็นการบรรยาย “การบริหารการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์” โดย นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผู้เชี่ยวชาญด้าน    
การวิเคราะหเ์ศรษฐกจิการเงนิสหกรณ ์กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์
และ “หน้าที่รับผิดชอบของคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์” โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีต        
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาตน ตลอดจน
การพัฒนาองค์กรให้มั่นคงยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 450 คน 
40 สหกรณ์ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำาเภอเมือง จังหวัด
น่าน
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

บัญชีสหกรณ์กำาหนด และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 
ของสหกรณ์สมาชิก มีผู้เข้ารับการอบรม 92 คน 41 สหกรณ์        
ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟฟ์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา อำาเภอ
บ้านฉาง จังหวัดระยอง
 ทั้งนี้ เขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออก ได้ตะหนักถึงมาตรการ
ความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 
19 โดยมกีารใหเ้จา้หนา้ทีส่าธารณสขุทำาการตรวจ ATK ให้กบั       
ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน
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 เ ม่ือวันที่  22 มกราคม 
2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท  ดร .  วีระ  ว งศ์สร ร ค์  
ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว
เปิดการสัมมนา “พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ
ประเดน็ข้อพพิาทท่ีพบในสหกรณ์
ที่ควรรู้” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก  ชสอ.  ภาคตะวันตก  
พร้อมด้วย นายศิ ริ วัฒน์  อินทรมงคล รองประธาน
กรรมการ นายโกวิท เกตุงาม พลตำารวจโทวรวิทย์ ลิปิพันธ์                          
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรินทร์ สูอำาพัน กรรมการ
ดำาเนินการ นางสาววันทนา บ่อโพธ์ิ นายปกาศิต นิราศภัย               
ท่ีปรึกษา เขา้รว่มพรอ้มมอบงบประมาณสนบัสนุน จำานวนเงนิ 
200,000 บาท ตามแผนงานของเขตพ้ืนท่ีฯ โดย นายสถติยชั์ย 
วรานนทว์นิช ประธานกรรมการเขตพ้ืนที ่ชสอ. ภาคตะวนัตก 
เป็นผู้รับมอบ และการบรรยาย โดย นายวรเทพ เช้ือสุนทรโสภณ 
ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 
เพือ่สรา้งความรูค้วามเข้าใจในสาระสำาคญัของพระราชบญัญัติ

 เมื่อวันท่ี 30 ธันวาคม 
2 5 64  ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ ชสอ. มอบ
หมายให้ นายพิทยา ทิพยโสตถิ 
รองประธานกรรมการ เข้าพบ 
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธ์ิ รอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี คณะกรรมการ           
ติดตามฯ เข้าร่วมประชุมหารือการพิจารณาด้อยค่าเงินลงทุน
ในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ซึ่งผลสรุปการประชุม กรมตรวจ
บัญชสีหกรณไ์ดพ้จิารณาจาก มลูคา่ของหุน้กูใ้นปจัจบุนั การทำา
ตามมาตรฐานทางการเงิน และเอกชนอืน่ทีล่งทนุในหุน้กูม้กีาร
บันทกึรบัรูก้ารดอ้ยคา่ของหุน้กูแ้ลว้ จงึขอใหส้หกรณถ์อืปฏบิตัิ
ตามหนังสือ กษ 0404/ว61 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่ง
หากบริษัทการบินไทยฯ มีการดำาเนินธุรกิจดีขึ้นอย่างชัดเจน

ภาคตะวันตก

ประชุมหารือการพิจารณา
ด้อยค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562 และปฏบิตัติามกฎหมาย
อย่างถูกต้อง มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 103 คน 40 สหกรณ์            
ณ สุวรรณาริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ในปีใด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะพิจารณาเปล่ียนแปลงอัตรา
การบันทึกรับรู้การด้อยค่าต่อไป ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรุงเทพมหานคร
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 100543 โรงพยาบาลนครพนม 1
 100564 นักสหกรณ์กำาแพงเพชร 1
 100690 พัฒน์กล 1
 100867 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1
 100593 ครูมัธยมศึกษานครพนม 2
 100627 สุริยพงษ์ 2
 100641 สามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 2
 100744 ซีคอนสแควร์ 2
 100808 พนักงานคลังพลาซ่า 2
 100947 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2
 101001 กองกำากับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ 2
 100373 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3
 100355 กรมทหารราบที่ 9 4
 101012 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 4
 100663 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 5
 100722 พนักงานโตโยต้า 5
 100787 สหภาพแรงงานฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) 5
 100470 โรงพยาบาลเบตง 6
 100702 โรงพยาบาลทักษิณ 7
 100990 พนักงานแอมเวย์ 7
 100444 ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 31 8
 100711 ค่ายอิงคยุทธบริหาร 8
 100208 กองทุนสงเคราะห์การทำาสวนยาง 9
 100332 ไทยยาซากิและในเครือ 9
 100875 ร.25 พัน.3 9
 101083 มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่ 9
 100270 สาธารณสุขลำาพูน 10
 100613 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10
 100004 ข้าราชการกรมการรักษาดินแดน 11
 100022 ครูอุดรธานี 11
 100072 ครูชุมพร 11
 100438 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 11
 100813 สหภาพแรงงานสหกิจวิศาล 11
 100886 กระทรวงยุติธรรม 11
 100507 พนักงานบริษัทขนส่ง 12
 100936 สปท. 12
 100526 สังคมพัฒนา 14
 100980 พนักงานเอยูที 14
 101063 โรงพยาบาลหนองคาย 14
 100114 รพช. 15
 100134 ตำารวจกระบี่ 15
 100262 อบจ.เลย 15

 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

สมาชิกครบรอบวันก่อต้ัง ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
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 เลขที่สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ กัด วันครบรอบ 

 100473 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 15
 101009 คริสตจักรคริสตคุณานุกูล 15
 101062 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 15
 101066 บีดีไอกรุ๊ป 16
 100030 ครูหนองคาย 17
 101053 เอ แอล ที 17
 100011 ครูศรีสะเกษ 19
 100273 สาธารณสุขร้อยเอ็ด 19
 100480 กองกำากับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ 19
 100753 ชุมชนบ้านฝาง 19
 100015 ครูตรัง 20
 100133 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 20
 100342 พนักงานยาสูบ 20
 100501 สาธารณสุขระนอง 20
 100871 ตำารวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 20
 100979 อูเบะ(ประเทศไทย) 20
 100403 สาธารณสุขเพชรบุร ี 21
 100828 พนักงานเจริญธานี 21
 100738 สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก 22
 100763 กรีนสปอต 22
 100822 โรม อินทิเกรเต็ด  ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) 22
 100150 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23
 100337 พนักงานสหกรณ์ลพบุร ี 23
 100430 ตำารวจตระเวนชายแดนที่ 32 23
 100902 วังเดิม 23
 101056 โรงพยาบาลพระรามเก้า 23
 100842 เอส วาย เค 24
 100849 สาธารณสุขสมุทรสาคร 24
 100987 โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม 24
 100074 ครูปราจีนบุร ี 25
 100421 สาธารณสุขกำาแพงเพชร 26
 100471 ปตท. 26
 101058 โกลบอลแอนด์ไทยซอน 26
 100031 ครูชัยนาท 27
 100419 กองทัพภาคที่ 3 27
 100759 ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค 27
 100791 พนักงานไทยตาบูชิอีเล็คทริค 27
 100932 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27
 100474 ป.ป.ช. 28
 100903 พรมไทย 28
 101089 พนักงานบริษัทดีโบลด์ (ประเทศไทย) 28
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 สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต               
ในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit 
Unions : ACCU) ร่วมกับ Cooperative Credit Union League 
of Bangladesh Limited (CCULB)  และ Rajnagar United     
Cooperative Credit Union Limited (RUCCU)  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  กำ หนดจัดโครงการศึกษา
ดูงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ                   
แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 มีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 125 คน จาก 11 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมี
วัตถุประสงค์ ในการนำาเสนอธุรกิจ การดำาเนินงาน สมาชิก 
ปัญหาและความท้าทาย ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึง            
ผล กระทบและการรับมือกับโรคระบาดโควิด-19
 RUCCU เป็นสมาชิกของ CCULB ซึ่งสมาชิกของ    
RUCCU เป็นกลุ่มคนในชุมชนที่ประกอบไปด้วยเกษตรกร 
พอ่คา้ แม่ค้า  ผู้ประกอบการขนาดเล็ก  และแม่บ้าน  สหกรณ์

โครงการศึกษา
ดูงานและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับ
สหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ

ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2533 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อ
สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก 
12,969 คน และสินทรัพย์ 7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ
ประมาณ 231 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา  
มีการดำาเนินงานที่ประสบความสำาเร็จมาโดยตลอด เนื่องจาก
การมีผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์  ในปัจจุบ ันนอกจากบริการทางด้าน                 
การเงินแล้ว RUCCU ยังให้บริการในด้านอื่นๆ แก่สมาชิก       
อีกด้วย เช่น ด้านสังคม การศึกษา และสวัสดิการ เป็นต้น 
นอกจากนี้  RUCCU ยังได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นในปี          
พ.ศ. 2547 จากหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นหลายครั้ง 
รวมถึงในปีพ.ศ. 2564 ที่ผ่านมานี้ด้วย

(1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ = 32.939 บาท)
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สินค้าธุรกิจเสริม
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802025  
กล่องถนอมอาหาร 2 ใบ พร้อมกระเป๋าเก็บความร้อนราคา  ชุดละ  280.- บาท

802027  
กล่องข้าวสแตนเลสพร้อม

กระเป๋าเก็บความร้อน

ราคา  ชุดละ  280.- บาท

สินค้าธุรกิจเสริม
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, 
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่  
ฝ่ายธุรกิจเสริม  02-496-1199  ต่อ121,122,105,106



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
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552

ปณศ.บางกรวย
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