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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน
ชสอ. กำ�หนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน    
พ.ศ. 2565 ณ อาคารสำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี โดยกำ�หนดหน่วยเลือกตัง้ ตามเขตพืน้ ทีท่ สี่ หกรณ์ตน้ สังกัด
ถูกกำ�หนดว่าอยู่เขตพื้นที่หรือหน่วยเลือกตั้งใด ให้ไปลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งตามที่ ชสอ. กำ�หนด ระหว่าง
เวลา 12.30 - 14.00 น. (สำ�หรับสถานที่เลือกตั้ง ชสอ.จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ 0 2496 1199 ต่อ 204 และ 228
ชสอ. ได้ประกาศรับสมัครเลือกตัง้ กรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2565 ผูท้ สี่ นใจสมัครรับเลือกตัง้ สามารถ
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ทฝี่ า่ ยสำ�นักงาน ชสอ. ชัน้ 1 ตัง้ แต่วนั จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป และกำ�หนด
ยื่นใบสมัคร วันที่ 24 – 28 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด
นักขัตฤกษ์) ณ อาคารสำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ งานเลือกตัง้ โทรศัพท์
0 2496 1199 ต่อ 223 และ 213
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะยาวโครงการพิเศษ 6 อัตราดอกเบีย้ 3.20%
ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)  โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี   (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
โดยมีการเพิ่มวงเงินกู้จาก 10 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 20 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยเพิ่มวงเงินกู้จาก 500 ล้านบาท        
เป็นจำ�นวน 1,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและ            
มีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำ�ไป
ใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป เปิดให้บริการตั้งแต่               
วันที่ 17 มกราคม 2565 สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199
ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227 ขอบคุณครับ

      

รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท

                     

       

  (ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
            ประธานกรรมการ
     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด                                 
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พิธีเปิดป้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.
ประจำ�ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผ่านการประเมิน
เกณฑ์ ม าตรฐานทางด้ า นการเงิ น ได้ เ กรด
ระดับ A จึงได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำ�ปี 2564
ซึ่ ง รางวั ล ดั ง กล่ า วเกิ ด จากการที่ ชสอ. มี
นโยบายที่ จ ะยกระดั บ การบริ ห ารงานของ
สหกรณ์ ไ ทยให้ มี คุ ณ ภาพ และมอบรางวั ล
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ
ชสอ. ให้ กั บ สหกรณ์ ส มาชิ ก ที่ มี ก ารบริ ห าร
จัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อ
เป็ น การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห้ กั บ สหกรณ์ ที่ มี
คุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่น
ของขบวนการสหกรณ์ต่อภาครัฐ โดยการ
รักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของสหกรณ์นี้
จะมี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพเพื่ อ ติ ด ตามผล
การดำ�เนินงานทุกปี ถ้ากรณีสหกรณ์ ไม่ ได้
มาตรฐาน ชสอ. จะดำ � เนิ น การส่ ง เสริ ม และ
พั ฒ นาร่ ว มกั บ สหกรณ์ เ พื่ อ ยกระดั บ ให้ ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำ�หนดต่อไป
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซิงเกอร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพยกรมช่างโยธาทหารอากาศ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทอีซูซุประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำ�กัด
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ภาคตะวันออก
เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี 2564       
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก และร่วมเสวนา 
เรื่ อ ง “สารพั น ปั ญ หาการบริ ห ารสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ น              
ยุคปัจจุบัน” โดยมีคณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา และ    
ผูต้ รวจสอบกิจการของ ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิก จำ�นวน 70 คน 40 สหกรณ์       
เพื่อนำ�ไปพัฒนา ปรับปรุง การดำ�เนินงานของ ชสอ. ต่อไป
ทัง้ นี้ ชสอ. มอบงบประมาณสนับสนุน จำ�นวน 200,000 บาท
ซึง่ เป็นไปตามแผนงานของเขตพืน้ ทีฯ่ โดยมี นายณฐกร แก้วดี
ประธานกรรมการเขตพืน้ ทีฯ่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการ เป็ น ผู้ รั บ มอบ ณ    
โรงแรมเดอะเวโลโฮเทล แอนด์         
บี เ อ็ ม เอ็ ก ซ์ ปั๊ ม แทร๊ ค อำ � เภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยาย
พิเศษ การจัดโครงการ New normal สหกรณ์กับกฎกระทรวง
ใหม่ และยุ ท ธศาสตร์ น วั ต กรรมของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์  
และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 เขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิก จำ�นวน 95 คน 50 สหกรณ์
ทั้ ง นี้ ชสอ. ได้ ม อบงบประมาณสนั บ สนุ น จำ � นวน
200,000 บาท ซึ่ ง เป็ น ไปตามแผนงานของเขตพื้ น ที่ ฯ          
โดยมี รองศาสตราจารย์ ทั น ตแพทย์ สุ ริ น ทร์ สู อำ � พั น
ประธานกรรมการเขตพืน้ ทีฯ่
พ ร้ อ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เป็ น ผู้ รั บ มอบ ณ สำ � นั ก
พั ฒ น า แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี ก ารสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ภาคตะวันตก
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 นายสามัคคี
เดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รบั มอบ
หมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
เปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ขั้ น พื้ น ฐาน” จั ด โดยเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์
สมาชิ ก ชสอ. ภาคตะวั น ตก พร้ อ มด้ ว ยคณะ
กรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบ
กิจการของ ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิกจำ�นวน 97 คน 41
สหกรณ์ เพือ่ นำ�ไปพัฒนา ปรับปรุง การดำ�เนินงาน
ของ ชสอ. ต่อไป
ทั้งนี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จำ�นวนเงิน
200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ โดยมี
นายสถิตย์ชัย วรานนวาณิชย์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก
ทีมวิทยากร สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดเพชรบุรมี าให้
ความรู้ในการอบรม ณ โรงแรมลองบีช อำ�เภอชะอำ� จังหวัด
เพชรบุรี

ภาคเหนือ
เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2565 นายศิรวิ ฒ
ั น์ อินทรมงคล
รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบ
กิ จ การขั้ น พื้น ฐาน” จัด โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.     
ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินการ ทีป่ รึกษา และ        
ผูต้ รวจสอบกิจการของ ชสอ. ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ จากสหกรณ์สมาชิกที่เข้ารับการอบรม จำ�นวน 97 คน
26 สหกรณ์ เพื่อนำ�ไปพัฒนา ปรับปรุง การดำ�เนินงานของ
ชสอ. ต่อไป
ทั้ ง นี้ ชสอ. ได้ ม อบงบประมาณสนั บ สนุ น จำ � นวน
เงิน 200,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของเขตพื้นที่ฯ         
โดยมี นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการเขตพื้ น ที่ ฯ
พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นผู้รับมอบ และได้รับเกียรติจาก       
นายเกรียงศักดิ์ เนือ้ สีจนั ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จำ�กัด กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำ�กัด อำ�เภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก
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อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์”

รุ่นที่ 18

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การอบรมออนไลน์ผา่ น Zoom Meeting หลักสูตร “การเงิน
การบัญชี และการบริหารสำ�หรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 18
สำ�หรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ โดยมี นายวิทยา ประเทศ ประธาน
กรรมการวิชาการ  กล่าวรายงาน  และ ดร.สมนึก  บุญใหญ่          
ผู้จัดการใหญ่  กล่าวต้อนรับ  ซึ่งการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่     
3 - 4, 8 - 11 และ 14 - 16 มีนาคม 2565 รวมระยะ
เวลาในการอบรม 9 วั น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ                              
กฎกระทรวง สหกรณ์ขนาดใหญ่ตอ้ งมีกรรมการซึง่ มีคณ
ุ วุฒหิ รือ
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำ�หนด อย่างน้อยสามคน และสามารถนำ�
ความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหารและกำ�กับดูแลสหกรณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าอบรม จำ�นวน 117 คน 74 สหกรณ์      
ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

“การบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์”
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เรื่อง “การบริหาร
ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่         
ผู้จัดการใหญ่ กล่าวต้อนรับ วิทยากรให้ความรู้โดย นางสาว
อรุณี วงศ์ราเชน อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
การเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ และ
แนวทางการจัดการความเสีย่ งของสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถ
นำ�ไปปรับใช้กับการบริหารสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ       
มีผู้เข้าร่วมจำ�นวน 307 คน 112 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ.
จังหวัดนนทบุรี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565

สัมมนาออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

“บูรณาการการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
อย่างมีประสิทธิภาพ”
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด        
การสัมมนาออนไลน์ผา่ น Zoom Meeting เรื่อง “บูรณาการ
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ กล่าวต้อนรับ วิทยากร
ให้ความรู้โดย รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น อาจารย์
แขนงวิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้              
ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์ในฐานะ
สหกรณ์ และฐานะองค์กรธุรกิจการบูรณาการหลักการจัดการ
สหกรณ์ เ พื่ อ การวางแผนธุ ร กิ จ การเงิ น ของสหกรณ์ อ ย่ า ง          
มีประสิทธิภาพ สามารถนำ�ไปปรับใช้กบั การบริหารสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำ�นวน 174 คน 94
สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ.จังหวัดนนทบุรี

“การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน”
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าว
เปิ ด การสั ม มนาและบรรยาย เรื่ อ ง “การบริ ห ารสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน” เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาของ
สหกรณ์ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการสหกรณ์ภายใต้                
หลักธรรมาภิบาล การพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ภี ายใต้การบริหาร
จัดการทีเ่ ป็นเลิศ การให้ความรูฝ้ กึ อบรมแก่สมาชิกตามหลักการ
อุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์  และระบบสารสนเทศเพื่อ    
การจั ด การสหกรณ์ รวมทั้ ง ได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์
และความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้าสัมมนากับวิทยากร มีผู้เข้า          
ร่วมสัมมนา จำ�นวน 148 คน 76 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ.
จังหวัดนนทบุรี
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ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565

สมาชิกครบรอบวันก่อตัง้ ประจำ�เดือนเมษายน 2565
เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100268
กองบิน 21
100497
คอสโมอุตสาหกรรม
100864
ตำ�รวจภาค 5
100874
โรซี่ บลู ไดมอนด์
100575
บริษัทเฟดเดอรัลอีเลคตริค
100863
พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี
101007
จอมธนา
101051
พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์
100443
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
100466
สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
100486
สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค
100567
ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์
100620
ครูอำ�นาจเจริญ
100654
สาธารณสุขชัยภูมิ
100048
ตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 43
100070
ครูมหาสารคาม
100213
ครูระยอง
100280
โรงพยาบาลสระบุรี
100954
พนักงานอูเอโน
100957
จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์
100852
เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป
100212
โรงพยาบาลเลย
100218
ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา
100366
พนักงานไทยบริดจสโตน
100413
สำ�นักงาน ก.พ.
100429
พนักงานอูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์
100816
ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
100952
เทศบาลเมืองกระบี่
101011
พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลรี่
100201
ครูพะเยา
100909
สมิทธิญาณและเพื่อน
100227
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
100278
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
100294
บริษัท ทีโอที
100137
ตำ�รวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
100242
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
100259
โรงพยาบาลหัวเฉียว
10

วันครบรอบ
1
1
1
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
7
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
14
14
16
16
17

CONGRATULATIONS

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

CONGRATULATION

ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565

เลขที่สมาชิก		
สหกรณ์ออมทรัพย์...จำ�กัด
100625
สำ�นักชลประทานที่ 12
100799
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
100660
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
101020
พัน.สห.11
101047
สหภาพแรงงานเอสโซ่แห่งประเทศไทย จำ�กัด
100088
ครูสุพรรณบุรี
100485
สาธารณสุขอุทัยธานี
100587
นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
100594
ครูสระแก้ว
100882
กลุ่มพิธาน
100354
โรงพยาบาลชุมพร
101042
โรงพยาบาลปัตตานี
100026
ครูนครศรีธรรมราช
100130
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
100141
โรงเรียนเอกชน
100041
ครูกรุงเทพมหานคร
100214
สาธารณสุขตราด
100611
โรงพยาบาลพัทลุง
100631
ศูนย์ฝึกอบรมตำ�รวจภูธรภาค 1
100731
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา
100740
สิ่งทอซาติน
100761
เมืองทองสัมพันธ์
100789
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย
100861
พนักงานปูนซีเมนต์เอเซีย
100667
โรงแรมไพลิน
100865
พนักงาน เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์
100188
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101082
โกเบลโก้
100851
หน่วยข่าวกรองทางทหาร
100251
สยามบรรจุภัณฑ์
100400
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
100425
สหภาพแรงงานไทยคูราโบ
100817
พนักงานส่วนตำ�บลจังหวัดลำ�ปาง
100841
รามา ชูส์ อินดัสตรีส์
101021
โรงพยาบาลสุโขทัย
101081
ไทยเบนกัน

วันครบรอบ
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
26
27
28
29
30
30
30
30
30
30
30
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565

โครงการศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ชสอ. เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศ        
แบบออนไลน์ จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation
of Credit Unions : ACCU) ร่วมกับ Nepal Federation of
Savings and Credit Cooperative Unions Ltd. (NEFSCUN)
และ Chandragiri Savings and Credit Cooperative Society
Ltd. (Chandragiri SACCOS) มีวัตถุประสงค์ในการนำ�เสนอ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
Chandragiri SACCOS ก่อตั้งเมื่อ 6 มกราคม 2544
โดยกลุ่มอาสามัคร 25 คน ต่อมาได้มีการจดทะเบียนภาย
ใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ เ มื่ อวั น ที่ 19 เมษายน 2544           
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อสู้กับความยากจน ซึ่งมีศูนย์บริการ
4 แห่ง ดำ�เนินงานอยู่ทางเหนือของเทือกเขา Chandragiri
เมืองกาฐมาณฑุครอบคลุมพื้นที่ 3 เมืองในประเทศ ให้บริการ
ด้านการเงินและบริการอื่นๆ เพื่อยกระดับสถานะทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมแก่สมาชิก โดยมีวิสัยทัศน์คือ “สหกรณ์
ยั่งยืน สมาชิกมีความ
สุข และประสบความ
สำ�เร็จ” และพันธกิจ
ที่ ร ะบุ ว่ า  “การยก
ระดั บมาตรฐานการ
ดำ�รงชีวิตของสมาชิก
ผ่ า นบริ ก ารทางการ
เงินและบริการอื่นๆ
12

รวมถึงโครงการด้านสังคมอื่นๆ โดยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และกระบวนการนวัตกรรมตามหลักการสหกรณ์สากล” ซึ่งมี
ลักษณะการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เป็นองค์กรเพื่อชุมชน มีสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์
2. ให้บริการด้านการเงิน การธนาคารตลอด 365 วัน
3. ให้บริการตัง้ แต่เช้าจดค่�ำ ระหว่างเวลา 8.00-19.00 น.
4. หลักประกันทางสังคมแก่สมาชิก บริการรถพยาบาล
และรถบรรทุกศพ
5. บริการรูปแบบดิจทิ ลั ต่างๆ เช่น ATM การทำ�ธุรกรรม
ทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ตู้อเนกประสงค์ที่ให้บริการ
ด้านการเงิน (KIOSK Banking) และอื่นๆ
6. ไมโครไฟแนนซ์
ณ 14 มกราคม 2565 Chandragiri SACCOS มีสมาชิก
ทั้งสิ้น 14,388 คน 81 องค์กร ทุนเรือนหุ้น 46,103,549
บาท เงินฝาก 633,499,140 บาท เงินกู้ 526,517,056 บาท
ทุนสำ�รอง 43,825,351 บาท และสินทรัพย์ 782,594,595
บาท
(1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ = 33.307 บาท)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565

กระบวนการการบริหารความเสี่ยง
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565
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สินค้าธุรกิจเสริม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565

802103
เสื้อโปโลนาโน
ราคา ตัวละ 310.- บาท
สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com,
Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่
ฝ่ายธุรกิจเสริม 02-496-1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

ขอเชิญชวน
สหกรณ์
ส
มาชิ
ก
ใช้
บ
ริ
ก
ารเงิ
น
กู
้
โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง
อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

โดยเพิ่มวงเงินกู้จาก 50 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 100 ล้านบาท

เพื่อลดภาระหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
นำ�ไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุขอย่างพอเพียง โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว
เพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำ�ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
สมาชิกที่มีความประสงค์ ใช้บริการติดต่อ
ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227
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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
ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 416 เดือนเมษายน 2565

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

