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	 เมื่อวันที่	 11	มกราคม	2566	สมเด็จพระกนิษฐา-       
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมาร	ีพระราชทานพระราชวโรกาสให	้รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
นำาคณะกรรมการสื่อสารองค์การ	 และฝ่ายจัดการ	 เข้าเฝ้า						
ทูลละอองพระบาท	 เพื่อทูลเกล้าฯ	 ถวายอาคารกิจกรรม
สหกรณ์ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวนชายแดนบ้านเทอค	ี					
(ห้วยสินา)	 จังหวัดตาก	 ผ่านระบบออนไลน์	 จำานวน	 1	
อาคาร	 สืบเนื่องจาก	 ชสอ.	 ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ																		
ส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า											
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			สยามบรมราชกุมาร	ี							
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ							
เก่ียวกับสหกรณ์	 ซ่ึงในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน												
มีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสหกรณ์โดยอบรมให้
เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำาเนินกิจการของสหกรณ์ประเภท
การเกษตร	 สหกรณ์บริการ	 สหกรณ์ร้านค้า	 และสหกรณ์						
ออมทรัพย์	 รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ	 เช่น	 การจัดทำาบัญชี									
การประชุม	การเกษตร	การจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	 ชสอ.	 ได้จัดทำาโครงการสนับสนุนงบประมาณ
สำาหรับส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโดยสนับสนุน											
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดน	มาอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	
จนถึงปีปัจจุบัน	พ.ศ.2565	รวมทั้งสิ้น	จำานวน	29	โครงการ					
งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	13,965,053	บาท	สำาหรับ	ปี	พ.ศ.	
2565	ชสอ.	 ได้ดำาเนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรม
สหกรณ์	จำานวน	1	อาคาร	คือ	ศูนย์การเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนบ้านเทอคี	(ห้วยสินา)	ตำาบลแม่ตื่น	อำาเภอแม่ระมาด	
จังหวัดตาก	 มูลค่า	 600,000	 บาท	 และอุปกรณ์สำาหรับ
กิจกรรมห้องสหกรณ์นักเรียน	จำานวน	35,000	บาท	 โดยมี					
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	ส่วนงานราชการ	สหกรณ์ออมทรัพย์
ในจังหวัดตาก	และประชาชน	เข้าร่วมพิธี
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ชสอ. ทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์
ศูนย์การเรียนตำ รวจตระเวนชายแดนบ้านเทอคี (ห้วยสินา) 
จังหวัดตาก
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	 มื่อวันที	่18	มกราคม	2566	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ		พร้อมด้วย			
ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	นางสาวพจนา	วาสิกรัตน์	
รองผู้จัดการใหญส่ำานักบรหิารงาน	และเจา้หนา้ที	่ชสอ.	ให้การ
ต้อนรับ	นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำานวยการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	นำาคณะฝ่ายจัดการ	
จำานวน	18	คน	เข้าศึกษาดูงาน	ชสอ.	ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ	 การประเมินตัวชี้วัดระดับ
องค์กร	การเลื่อนเงินเดือน	ระบบสวัสดิการ	 it	Master	plan	
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	 เพ่ือนำาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ	
ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากย่ิงขึน้	พรอ้มทัง้เยีย่มชม
พพิธิภัณฑส์หกรณแ์ละแหลง่เรยีนรู้สหกรณ	์ชัน้	4	ณ	สำานกังาน	
ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	 19	มกราคม	2566	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	
นายธงชัย	 วิทยานุกรณ์	 ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ					
นางประภาษร	ทิพย์ดี	นางสาวพจนา	วาสิกรัตน์	รองผู้จัดการใหญ่	
และเจ้าหน้าที่	ชสอ.	ให้การต้อนรับ	นายไพศาล ชอบประดิถ
ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
สมุทรสาคร จำากัด	 นำาคณะกรรมการดำาเนินการ	 และ									
ฝ่ายจัดการ	 จำานวน	 11	 คน	 เข้าศึกษาดูงาน	 ชสอ.	 ด้าน										
การบรหิารจดัการ		ดา้นธรุกิจการรบัฝากเงิน		การลงทนุ	สนิเช่ือ	
ด้านสวัสดิการแก่สมาชิก	 และแลกเปล่ียนประสบการณ์														
ร่วมกัน	 เพื่อเป็นแนวทางในการนำาไปปรับปรุงและการบริหาร
งานของสหกรณ์ต่อไป	พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์และ
แหล่งเรียนรู้สหกรณ์	ชั้น	4	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
จำ กัด
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ศึกษาดูงานสหกรณ์
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ประมวลภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน
และสังคมของสหกรณ์ ประจำ ปี 2565
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ชสอ. มอบป้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำ ปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำ กัด
	 เม่ือวนัที	่24	มกราคม	
2566	รองศาสตราจารย์พิเศษ	
พลโท  ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ เป็น
ประธาน ในพิ ธี เ ปิ ดป้ า ย
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐาน	ประจำาปี	2565	
ร่วมกับ	นายวัฒนา ชูศิลป์กุล 
ประธานกรรมการ	สหกรณ์
ออมทรพัยค์รนูครปฐม	จำากดั	
โดยมี		นายโกวิท		เกตุงาม			
น า ย วิ ท ย า 	 ป ร ะ เ ท ศ														
น า ย ส ม ย ศ 	 เ ส า ว ค น ธ์ 	
ก ร ร ม ก า ร ดำ า เ นิ น ก า ร																					

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม  
และความมั่นคงของมนุษย์ จำ กัด
	 เมื่อวันที่	 25	มกราคม	
2566	 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ปร ะธานกรรมการ 	 เป็ น
ประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์
ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน	
ประจำ าปี 	 2566 	 ร่ วมกั บ						
นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล 
ประธานกรรมการ	 สหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนา
ส ังคมและความมั ่นคงของมนุษย ์		จ ำาก ัด		พร ้อมด ้วย								
พล.ต.ท.วรวิทย์	 ลิปิพันธ์	 รองประธานกรรมการ	นายวิทยา	
ประเทศ	นายสมยศ	 เสาวคนธ์	นายเทิม	มิตรจิต	กรรมการ
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 ให้แก่สหกรณ์ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของ ชสอ. โดยใชเ้กณฑ์ที่ ชสอ. พฒันา
ข้ึนเพ่ือเปน็แนวทางในการบริหารงานของสหกรณอ์อมทรัพย ์โดยพิจารณาผลการประเมนิของ
สหกรณท์ี่ ไดเ้กรดในระดบั A เปน็สหกรณท์ีม่คีวามมุง่มัน่บริหารงานใหเ้จริญก้าวหน้าอยา่งมัน่คง 
ยึดหลักความซื่อสัตย์ โป่รงใส เป็นแนวทางการบริหาร จัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
สหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

นายนลทวัช	 สมาธิ	 รองผู้จัดการใหญ่	 ชสอ.	 พร้อมด้วย															
คณะกรรมการดำาเนินการ	 ที่ปรึกษา	 ฝ่ายจัดการ	 สหกรณ์					
ออมทรัพย์ครูนครปฐม	จำากัด	 และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม	 จำากัด					
ไดร้บัการคดัเลอืกจาก	ชสอ.	ใหเ้ปน็สหกรณอ์อมทรพัยค์ณุภาพ
มาตรฐาน	ประจำาปี	2565	

ดำาเนินการ	และนายนลทวัช	สมาธิ	 รองผู้จัดการใหญ่	 ชสอ.					
โดยม	ีคณะกรรมการดำาเนนิการ	ฝ่ายจดัการ	และแขกผู้มีเกยีรติ
ของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สหกรณ์ได้รับ						
การคัดเลือกจาก	 ชสอ.	 ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐาน	ประจำาปี	2565



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 35 ฉบับที่ 426 เดือนกุมภ�พันธ์ 2566

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ

พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรการอบรม
”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562” รุ่นที่ 50

	 เมื่อวันที	่14	มกราคม	2566	
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท 
ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ 	 กล่ า ว เปิ ดและ
บรรยายพิ เศษ	 การสัมมนา					
“การไกล่เกล่ียข้อพิพาทตาม	
พ.ร.บ.การไกล่เกล่ียข้อพิพาท	พ.ศ.
2562	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์”		
โดยได้รับเกียรติจาก	ดร.อนวัช	อุ่นกอง	ประธานกรรมการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย	จำากัด	กล่าวต้อนรับ	นายสันติชัย   
บัวทอง ประธานกรรมการเขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก          
ชสอ. ภาคเหนือ	กล่าวรายงาน	พร้อมด้วย	นายเสนอ	วิสุทธนะ	
กรรมการและเลขานุการ	 นายวิทยา	ประเทศ	นายสมยศ	
เสาวคนธ์	นายเทิม	มิตรจิตร	นายทวิช	ศรีสวัสด์ิ	นายสงบ								
จินะแปง	 กรรมการดำาเนินการ	 และ	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่												
ผู้จัดการใหญ่		ชสอ.			เข้าร่วมและมอบงบประมาณสนับสนุน				
การจัดโครงการ	 จำานวนเงิน	 200,000	 บาท	 โดยมี 																		

	 เมื่อวันที่	 31	 มกราคม	 2566	รองศาสตราจารย์
พิ เศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ                           
เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรในการอบรมออนไลน์	
ผ่าน	Zoom	Meeting	หลักสูตร”การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม		
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	2562”	รุ่นที่	50	
โดยชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัย์แหง่ประเทศไทย		จำากดั		รว่มกบั	
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	 อบรม					
ภาคทฤษฎี	 (online	ผ่าน	Zoom	Meetings)	 ระหว่างวันที่	
17	–	19	,	30	มกราคม	2566	และ	ฝึกภาคปฏิบัติ	(onsite)					
วันที่	31	มกราคม	2566	รวม	5	วัน	 โดยมี	พลตำารวจโท          
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คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ	 ชสอ.	 ภาคเหนือ	 รับมอบ	ทั้งนี้							
นายวรเทพ	เชื้อสุนทรโสภณ	ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำากอง
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้	 มีผู้เข้าร่วม	 จำานวน	386	คน	38	สหกรณ์	ณ																								
หอ้งประชมุแกรนดร์าชพฤกษ	์โรงแรม	ทคี	การเ์ดน้	สปา	รสีอรท์	
อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

วรวิทย์ ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ	กล่าวความเป็น
มาของการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยและการจัดอบรมในครั้งนี้														
ซึ่งเป็นรุ่นที่	2	ของ	ชสอ.	ที่จัดขึ้น	เพื่อเสริมสร้างความรู้	ความ
เข้าใจในทฤษฎี	แนวคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ที่ประสงค์จะ
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้าน
การเปน็ผูไ้กลเ่กลีย่ขอ้พพิาท	ตามพระราชบัญญตักิารไกลเ่กลีย่
ข้อพพิาท	พ.ศ.	2562	โดยมีผู้เขา้ร่วมอบรม	จำานวน	50	คน	ณ	
สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
	 สำาหรับการจัดงานดังกล่าว	 ชสอ.	มีนโยบายให้มีการ
จัดฝึกอบรบผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลักสูตรการไกล่เกลี่ย														
ข้อพิพาท	ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	พ.ศ.	
2562	ให้สำาหรับผู้บริหารของ	ชสอ.	หรือผู้บริหารของสหกรณ์
สมาชิกเพ่ือเป็นผู้ไกล่เกล่ียข้อพิพาท	และข้ึนทะเบียนไว้กับ						
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	ไปทำาหน้าที่
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยภาครัฐและภาคประชาชน	 เพื่อให้ประชาชน					
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม		ลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคม				
ความเท่าเทียมกัน	 เพื่อไม่ให้ต้องนำาคดีขึ้นสู่ศาล	 อีกทั้ง
ยั ง เป็นการส่ง เสริมการจัดตั้ งศูนย์ ไกล่ เกลี่ ยข้อพิพาท																				
ภาคประชาชนกระจายไปยังสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ
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ประชุม “แนวทางความร่วมมือระหว่าง ชสอ. 
กับหน่วยงานด้านการศึกษาอบรมด้านสหกรณ์”

ชสอ. มอบอุปกรณ์จราจรให้กับ สภ.บางกรวย

	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	2566				
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท 
ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ	 กล่าวเปิดการประชุม	
“แนวทางความร่วมมือระหว่าง	
ชสอ.	 กับหน่วยงานด้านการศึกษา
อบรมด้ านสหกรณ์ ” 	 โดยผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา 
รองประธานกรรมการ	 เป็นผู้ดำาเนินรายการ	มีผู้แทนจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ	์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย	 จำากัด															
ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม	 เพ่ือทำาความเข้าใจร่วมกันใน								
ด้านการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์	 และหาแนวทางให้เกิด
ความร่วมมือกัน	 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของขบวนการสหกรณ์				
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 เมื่ อ วันที่ 	 30 	 มกราคม	 2566														
ดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่                           
มอบอุปกรณ์จราจร		ประกอบด้วยกรวยยาง
สะท้อนแสง	 เสื้อ ก๊ักตำารวจจราจรสีส้ม																								
เสื้อก๊ักตำารวจจราจรสีดำา	 ให้แก่สถานีตำารวจ
ภูธรบางกรวย	โดยมี	พ.ต.ท.ธวัชชัย จงย่ิงเจริญ 
รอง.ผกก.ป.สภ.บางกรวย	 เป็นผู ้รับ
มอบเพื่อใช้ในราชการ	การบริการประชาชน	
และความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ของ									
เจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ท้ังในด้านการจราจรและ
ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	 และ
รักษาความสงบเรียบร้อยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เนื่องจากปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา	
บุคลากรของสหกรณ์จึงต้องได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง	 เพื่อทำาให้สหกรณ์และขบวนการ												
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	อย่างไรก็ตามการพัฒนาต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ		(ต้นทุนต่ ำา		และขยายการอบรมได้																
อยา่งรวดเรว็และกวา้งขวาง)	ทัง้นี	้ในปจัจบุนัมอีงคก์รทีท่ำางาน
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
หลายองค์กร			จึงควรได้มีการหารือร่วมกันในเรื ่องนี ้เพื ่อ										
หาแนวทางในการทำางานร่วมกันอย่างจริงจัง	 และเพ่ือทำา		
ความเข้าใจร่วมกันถึงสถานการณ์ด้านบุคลากรของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์	 และความจำาเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนา	
รวมถึงเพื่อจุดประกายให้ทุกฝ่ายหารือและทำางานร่วมอย่าง
จริงจังเพื่อให้การพัฒนาคนของขบวนการสหกรณ์เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
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สินค้าธุรกิจเสริม

830006  
ชุดแก้วอุ่นร้อนไฟฟ้า เครื่องอุ่นแก้วไฟฟ้า 

ราคา ชุดละ  290.- บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำาสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่  ฝ่ายธุรกิจเสริม  02-496-1199  ต่อ 121, 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
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปณศ.บางกรวย
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