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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภ�พันธ์ 2563
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“ปฏิบัติธรรมนำ�สุข บุคล�กรสหกรณ์ออมทรัพย์”

	 พลตำ�รวจโท	วโิรจน	์สัตยสณัหส์กลุ	ประธ�นกรรมก�ร	ชสอ.	
มอบหม�ยให้	นายสุรพล กมุทชาติ กรรมการดำาเนินการ          
เป็นประธานในพิธีเปิด	 และเข้�ร่วมปฎิบัติธรรม	พร้อมด้วย					
ดร.สมนึก		บุญใหญ่		ผู้จัดก�รใหญ่		และน�งอัจฉร�		ภักดีณรงค	์
รองผูจ้ดัก�รใหญส่ำ�นกับรหิ�รง�น	ในโครงก�ร	“ปฏบิตัธิรรมนำ�สขุ
บุคล�กรสหกรณ์ออมทรัพย์”	 ระหว่�งวันท่ี	24	 -	26	มกร�คม	
2563		โดยได้รบัคว�มกรณุ�จ�ก		พระอาจารยธ์ปิกรณ ์ สขุโิต    
เจ้�อ�ว�ส	 วัดถ้ำ�กฤษณ�ธรรม�ร�ม	 และพระอาจารย์                  
ต๋ีเล็ก อตฺตรกฺ โข	ม�เป็นองค์แสดงธรรมและสอนก�รปฏิบัติ
ตลอดโครงก�ร	 เพื่อให้บุคล�กรและสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์										
รวมทัง้บคุล�กรของ	ชสอ.	ทีน่บัถอืศ�สน�พทุธ	ไดศ้กึษ�และเข�้ใจ					
หลักธรรมของพุทธศ�สน�และส�ม�รถนำ�ไปเป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจำ�วันและชีวิตก�รทำ�ง�น	ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

		 ทัง้น้ี	ชสอ.ถว�ยปจัจยั	จำ�นวนเงนิ	60,000	บ�ท	โดยพระครู
ปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน	 เจ้�อ�ว�สวัดสังฆท�น	นนทบุรี					
เป็นผู้รับมอบ	มีสม�ชิกเข้�ร่วม	จำ�นวน	95	คน	35	สหกรณ์								
ณ	บ้�นสว่�งใจ	 วัดถ้ำ�กฤษณ�ธรรม�ร�ม	 (ส�ข�วัดสังฆท�น)	
อำ�เภอป�กช่อง	จังหวัดนครร�ชสีม�
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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 	ในเดือนนี้	มีวันสำ�คัญของขบวนก�รสหกรณ	์คือ	“วันสหกรณ์แห่งชาติ”	ซึ่งตรงกับ	
วันที่	26	กุมภ�พันธ์ของทุกป	ีผมขอเชิญชวนให้สหกรณ์สม�ชิกร่วมรำ�ลึกถึงพระกรุณ�ธิคุณ

ของพระร�ชวรวงศ์เธอ	กรมหม่ืนพิทย�ลงกรณ์	พระบิด�แห่งก�รสหกรณ์ไทย	และขออ�ร�ธน�คุณ		

ใหด้วงวญิญ�ณของท�่นจงคุม้ครองสม�ชิกสหกรณอ์อมทรพัย์ทกุท�่นให้มพีล�น�มยั	สมบรูณ์	

สุขภ�พแข็งแรง	 และมีคุณภ�พชีวิตที่ดี	 มีคว�มมั่นคง	ต�มหลักก�รและวิธีก�รสหกรณ์	

นอกจ�กนี้	ชสอ.	ได้มอบป้�ยสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภ�พม�ตรฐ�นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่มีก�รบริห�รจัดก�ร	อยู่ในเกณฑ์คุณภ�พม�ตรฐ�นที่ด	ีซึ่ง	ชสอ.	ได้ทำ�ก�รประเมินสหกรณ์

จ�กเกณฑ์ต่�งๆ	3	ด้�น	 ได้แก่	1)	 เกณฑ์ก�รประเมิน	ม�ตรฐ�นคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน

ของ	ชสอ.	2)	 เกณฑ์ก�รประเมินต�มหลักธรรม�ภิบ�ลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	

3)	เกณฑ์ก�รประเมินด�้นก�ยภ�พและก�รให้บริก�รของ	ชสอ.	ซึ่งเป็นก�รคัดเลือกจ�กก�ร

แสวงห�สหกรณ์สม�ชิกที่เป็นเลิศ	ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รอย่�งแท้จริง	และเป็นที่ประจักษ์

ต่อส�ธ�รณชน	ทั้งนี้ได้ดำ�เนินก�รเปิดป้�ยสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภ�พ	ม�ตรฐ�นไปแล้ว	13	

สหกรณ์	ได้แก่	1)	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลนครพนม	จำ�กัด	2)	สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพย�บ�ลหนองค�ย	จำ�กัด	3)	สหกรณ์ออมทรัพย์ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	

4)	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต	จำ�กัด	5)	สหกรณ์ออมทรัพย์	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร	์

จำ�กัด	6)	สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊�ซ	ปตท	จำ�กัด	7)	สหกรณ์ออมทรัพย์น�วิกโยธิน	จำ�กัด	

8)	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลแพร่	จำ�กัด	9)	สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่�ยทำ�ไม้ภ�คเหนือ	

จำ�กัด	10)	สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกัง�น	ขสมก	จำ�กดั	11)	สหกรณอ์อมทรพัยส์หภ�พแรงง�น

รัฐวิส�หกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	12)	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลประจวบคีรีขันธ์	จำ�กัด	

13)	สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลสมุทรส�คร	จำ�กัด	ครับ

	 ท�้ยนี	้ขอเชิญชวนสหกรณ์ใชบ้รกิ�รเงนิกู	้โครงก�รเงนิกูร้ะยะสัน้โครงก�รพเิศษ	1	อตัร�

ดอกเบี้ย	3.30	%	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)		และ	โครงก�รเงินกู้ระยะป�นกล�งโครงก�รพิเศษ	3	

อตัร�ดอกเบีย้	3.60	%	ต่อป	ี(ไมม่เีฉลีย่คนื)		โดยเปดิใหใ้ชบ้รกิ�รถงึวนัที่	31	มนี�คม	2563	

สหกรณ์สม�ชกิทีมี่คว�มประสงคใ์ชบ้รกิ�รตดิตอ่	ฝ�่ยสนิเชือ่	ชสอ.	โทรศพัท	์0	2496	1199	

ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227	ขอขอบคุณสหกรณ์สม�ชิกทุกท่�นด้วยคว�มเค�รพรัก

ม�	ณ	ที่นี้	อีกครั้งหนึ่ง	ขอบคุณครับ

           พลตำ�รวจโท											
	 	 	 	 	 	 			(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							ประธ�นกรรมก�ร
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ชสอ. สวัสดีปีใหม่หน่วยง�น

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำาเนิด
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนนท์
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี.

นายจรัล เอ่ียมสำาอางค์
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน
แห่งประเทศไทย จำากัด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

นายสุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

นายศิริชัย ออสุวรรณ 
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทยไทย จำากัด

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายวันชัย วันชาญเวช
นายกเทศมนตรีตำาบลบางสีทอง

พลตำารวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร 
ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภ�พันธ์ 2563



ชสอ.มอบป้�ยสหกรณ์ออมทรัพย์

คุณภ�พม�ตรฐ�น
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สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีก�รบริห�รจัดก�ร	อยู่ในเกณฑ์คุณภ�พม�ตรฐ�นท่ีดี	ซ่ึง	ชสอ.	ได้ทำ�ก�รประเมินสหกรณ์จ�กเกณฑ์ต่�งๆ	3	ด้�น	ได้แก่	
	 1)	เกณฑ์ก�รประเมิน	ม�ตรฐ�นคว�มม่ันคงท�งก�รเงินของ	ชสอ.	
	 2)	เกณฑ์ก�รประเมินต�มหลักธรรม�ภิบ�ลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์	
	 3)	เกณฑ์ก�รประเมินด้�นก�ยภ�พและก�รให้บริก�รของ	ชสอ.	
	 ซ่ึงเป็นก�รคัดเลือกจ�กก�รแสวงห�สหกรณ์สม�ชิกท่ีเป็นเลิศ	 ในด้�นก�รบริห�รจัดก�รอย่�งแท้จริง	 และเป็นท่ีประจักษ์ต่อส�ธ�รณชน														
ท้ังน้ีได้ดำ�เนินก�รเปิดป้�ยสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภ�พม�ตรฐ�นไปแล้ว	13	สหกรณ์	ดังน้ี

สอ.โรงพยาบาลนครพนม จก. สอ.ครูภูเก็ต จก. สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.
สอ. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จก.

สอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก.

สอ.ฝ่ายทำาไม้ภาคเหนือ จก. สอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จก.

สอ.พนักงาน ขสมก. จก. สอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร จก.

สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท. จก.

สอ.นาวิกโยธิน จก.

สอ.โรงพยาบาลหนองคาย จก.

สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จก.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ส่งมอบศูนย์ก�รเรียนรู้โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดนอ�ชีวศึกษ�เชียงร�ย - พะเย� 

บ้�นกิ่วก�ญจน์

	 เม่ือวันท่ี	14	มกร�คม	2563	นายวิราช   
ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ	 ได้
รับมอบหม�ยจ�ก	 พลตำ�รวจโท	 วิโรจน์										
สัตยสัณห์สกุล	ประธ�นกรรมก�ร	พร้อมด้วย	
ดร.กมล	ศรลีอ้ม	น�ยโกวทิ	เกตงุ�ม	กรรมก�ร
ด ำ�เน ินก�ร		น�งอ ัจฉร�		ภ ักด ีณรงค ์	
รองผู้จัดก�รใหญ่สำ�นักบริห�รง�น	 และ
เ จ้�หน้�ที่ 	 ชสอ . 	 ร่วมพิธีส่ งมอบศูนย์ 																	
ก�รเรียนรู้โครงก�รส่งเสริมสหกรณ์ต�ม		
พระร�ชดำ�ริ	 สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้�	
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนร�ชสดุ�ฯ	สย�มบรม
ร�ชกุม�รี	 โรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน
อ�ชีวศึกษ�เชียงร�ย	-	พะเย�	บ้�นก่ิวก�ญจน์	
อำ�เภอเชียงของ	 จังหวัดเชียงร�ย	 จำ�นวน
เงิน	550,000	บ�ท	และมอบเงินสนับสนุน
ให้กับ โรง เรี ยน	 เพื่ อ เป็นทุนสนับสนุน																		
ศูนย์ก�รเรียนรู้ฯ	 รวมทั้งค่�อ�ห�รกล�ง
วันและอุปกรณ์ก�รเรียนให้กับเด็กนักเรียน	
จำ�นวนเงิน	45,000	บ�ท
	 โดยมี	 พันตำ�รวจเอกวชิระ	 พย�น้อย			
เป็นผู้แทนกองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวน
ช�ยแดน	 เป็นประธ�นพิธีรับมอบ	 และ																			
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น�ยวิร�ช	 ป้อมบ้�นต้�	 รองประธ�น
กรรมก�ร	 ชสอ.	 และประธ�นกรรมก�ร	
สหกรณ์ออมทร ัพย ์คร ู เช ียงร�ย	จ ำ�ก ัด
เป็นผู้กล่�วร�ยง�น	พร้อมด้วยคณะกรรมก�ร	
ดำ�เนินก�ร	 และน�งชมพูนุช	 ศักดิ์สิทธ์ิ									
ผู้จัดก�ร	 ทั้งน้ีมี	 ดร.ทศพร	 เมฆอ�ก�ศ						
รองผูอ้ำ�นวยก�รเขตพืน้ทีก่�รศกึษ�	เข้�รว่ม
ในพิธีดังกล�่วด้วย
	 ชสอ.ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนงบประม�ณ	
ในก�รก่อสร้�งอ�ค�รกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียนในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน	
ม�อย่�งต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 2549	 จนถึง
ปัจจุบัน	 รวมท้ังสิ้นจำ�นวน	 25	 อ�ค�ร								
งบประม�ณในก�รก่อสร้�ง	 รวมทั้งสิ้น
จำ�นวน	12,265,053	บ�ท	วัตถุประสงค์
เพื ่อสนับสนุนโครงก�รต�มพระร�ชดำ�ริฯ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้�นสหกรณ์	
ได้อย่�งมีคุณค่�ของสหกรณ์ที่มีต่อสังคม	
และสหกรณ์สม�ชิกมีส่วนร่วมก�รทำ�กิจกรรม	
เพื่อสังคมร่วมกับ	ชสอ.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภ�พันธ์ 2563



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภ�พันธ์ 2563

สหกรณ์ครบรอบ

สหกรณ์ร้�นค้�

มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช จก.

	 เม่ือวันท่ี	16	มกร�คม	2563	พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล

ประธ�นกรรมก�ร	 ชสอ.	 มอบหม�ยให้ 	 น�งสุนทรี 	 ถ�วร																									

ผู้จัดก�รฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร	นำ�กระเช้�ของท่ีระลึกไปมอบให้แก่																							

รองศ�สตร�จ�รยว์ศิษิฐศ์กัดิ	์แป้นสมัฤทธิ	์ประธ�นกรรมก�รสหกรณ์

ร้�นค้�มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช		จำ�กัด		เนื่องในโอก�ส							

ครบรอบ	 33	 ปี	 ของก�รก่อตั้ง	 ณ	 สหกรณ์ร้�นค้�ฯ	 (ตรีศร)	

อ.ป�กเกร็ด	จ.นนทบุรี

ศึกษาดูงาน

	 เม่ือวันท่ี	22	มกร�คม	2563		พลตำ�รวจโท	วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล

ประธ�นกรรมก�ร	ชสอ.	มอบหม�ยให้	นายวิราช ป้อมบ้านต้า       
รองประธานกรรมการ	พรอ้มดว้ย	ดร.สมนกึ	บญุใหญ	่ผูจ้ดัก�รใหญ	่

และเจ้�หน้�ท่ี	ชสอ.ให้ก�รต้อนรับ	ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์พรศักด์ิ	โพธิอุโมงค์	

อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตร		คณะเศรษฐศ�สตร์		มห�วิทย�ลัยแม่โจ้					

นำ�นักศึกษ�	 ส�ข�วิช�เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์	 จำ�นวน	 97	 คน										

เข้�ศึกษ�ดูง�นเกี่ยวกับขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์	 บทบ�ท

และผลก�รดำ�เนินง�นของ	ชสอ.	บรรย�ยโดย	น�งสุนทรี	ถ�วร																				

ผู้จัดก�รฝ่�ยส่ือส�รองค์ก�ร	เพ่ือให้นักศึกษ�ได้เปิดโลกทัศน์เก่ียวกับ	

ก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ออมทรัพย์และส�ม�รถเชื่อมโยงภ�ค

ทฤษฎีและภ�คปฏิบัติท�งเศรษฐกิจพอเพียงกับก�รสหกรณ์ได้	และ																			

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	ชั้น	4	สำ�นักง�น	ชสอ.	นนทบุรี

เศรษฐศ�สตร์สหกรณ์ มห�วิทย�ลัยแม่โจ้

7
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภ�พันธ์ 2563

	 พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธ�นกรรมก�ร	ชสอ.	

พร้อมด้วย	น�ยวินัย	นิยโมสถ	น�ยไพบูลย	์แก้วเพท�ย	รองประธ�น

กรรมก�	ดร.	สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดก�รใหญ่	น�งอัจฉร�	ภักดีณรงค์	

รองผู ้จ ัดก�รใหญ่สำ�นักบริห�รง�น		และฝ่�ยจัดก�ร		ร่วมให้

ก�รต้อนรับผู้บริห�รสหกรณ์จ�ก	The	Africa	Confederation	

of	Cooperation	of	Co-operative	Savings	

&	Credit	Associations	 (ACCOSCA)	

ประเทศแอฟริก�ใต้	 โดยก�รนำ�ของ

สม�คมสม�พันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์

และเครดิตในเอเชีย	 (Association			

of	 Asian	 Confederation	 of				

C r e d i t 	U n i o n s 	 : 	ACCU )	

เข้�ศึกษ�ดูง�น	ชสอ.	และเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์สหกรณ	์ชั้น	4	เมื่อวันที่	

20	มกร�คม	2563	ณ	สำ�นักง�น	

ชสอ.	นนทบุรี

ผู้บริห�รสหกรณ์ ACCOSCA

ประเทศแอฟริก�ใต้

คณะผู้เข้�รับก�รอบรมหลักสูตร

The Continuing Professional 

Development Educators

ศึกษาดูงาน

	 พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธ�นกรรมก�ร	ชสอ.	

พร้อมด้วย	น�ยวินัย	 นิยโมสถ	รองประธ�นกรรมก�ร	ดร.	สมนึก	

บุญใหญ่	ผู้จัดก�รใหญ่	น�งอัจฉร�	ภักดีณรงค์	 รองผู้จัดก�รใหญ่

สำ�นักบริห�รง�น	และฝ่�ยจัดก�ร	ร่วมให้ก�รต้อนรับคณะผู้เข้�รับ

ก�รอบรมหลักสูตร	The	Continuing	Professional	Development	

Educators	จำ�นวน	40	คน	จ�กประเทศฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย												

ศรีลังก�	 และเนป�ล	 โดยก�รนำ�ของสม�คมสม�พันธ์สหกรณ์											

ออมทรพัยแ์ละเครดติในชยี	(Association	of	Asian	Confederation	

of	Credit	Unions	 :	ACCU)	 เข้�ศึกษ�ดูง�น	ชสอ.	และเย่ียมชม

พพิธิภณัฑส์หกรณ	์ชัน้	4	เมือ่วนัที	่27	มกร�คม	2563	ณ	สำ�นกัง�น	

ชสอ.
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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อบรม “กฎหม�ยสินเชื่อ และกฎหม�ย

ติดต�มหนี้ ที่ผู้บริห�รสหกรณ์ควรรู้”

อบรม “ก�รเงิน ก�รบัญชี 

และก�รบริห�ร สำ�หรับกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

และผู้จัดก�รสหกรณ์” รุ่นที่ 9

ศึกษาดูงาน

 นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ	 ได้รับ	
มอบหม�ยจ�กประธ�นกรรมก�ร	ชสอ.	 เป็นประธ�นในพิธีเปิด	

และมอบวุฒิบัตร	 ในก�รอบรม	หลักสูตร	 “กฎหม�ยสินเชื่อ	และ

กฎหม�ยตดิต�มหนี	้ทีผู่บ้รหิ�รสหกรณค์วรรู”้	จัดโดยกลุม่สหกรณ์

ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นท่ีใกล้เคียง	 ระหว่�งวันที่	 10	 -	

12	มกร�คม	2563	ทั้งนี้ได้รับเกียรติจ�กวิทย�กร	บรรย�ยเร่ือง					

“หลกัเกณฑก์ำากบัดแูลดา้นบรกิารใหส้นิเชือ่”	โดย	น�ยไพศ�ล							
เตี๋ยวงษ์สุวรรณ	รองผู้อำ�นวยก�ร	รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รองค์ก�ร

คลังสินค้�	 กระทรวงพ�ณิชย์	 เรื่อง	 “แนวท�งก�รตั้งกองทุน								

ช่วยเหลือผู้ค้ำ�ประกันให้ถูกกฎหม�ย”	โดย	น�ยปรเมศวร์	อินทรชุมนุม	

อธิบดีอัยก�รสำ�นักง�นคดีอ�ญ�ธนบุรี	 และ	 เรื่อง	 “แนวท�ง								

ก�รบังคับคดี	-	ยึดทรัพย์และก�รข�ยทอดตล�ด”	โดย	ว่�ที่พันตร	ี

ดร.สมบตั	ิวงศก์ำ�แหง	กรรมก�รเนตบิณัฑติยสภ�	มผีูเ้ข�้รว่มอบรม

กว�่	120	คน	ณ	โรงแรมไอยร�แกรนด์	เข�พระตำ�หนัก	พัทย�ใต้	

จังหวัดชลบุรี

อบรม

	 เม่ือวันท่ี	15	มกร�คม	2563	นายอุทัย ศรีเทพ รองประธาน 
กรรมการ	 ชสอ.	 ได้รับมอบหม�ยจ�ก	 พลตำ�รวจโท	 วิโรจน์												

สัตยสัณห์สกุล		ประธ�นกรรมก�ร		เป็นประธ�นในพิธีเปิด		โดยมี				

ดร.ณสรวง	 ก้อนวิมล	 รองประธ�นกรรมก�ร	 กล่�วร�ยง�นและ

ต้อนรับผู้เข้�ร่วมอบรม	 หลักสูตร	 “การเงิน การบัญชี และ         
การบรหิาร สำาหรบักรรมการดำาเนนิการ และผูจ้ดัการสหกรณ”์ 
รุ่นที่	9	ระหว่�งวันที่	15-18	มกร�คม	2563	และวันที่	20-22	

มกร�คม	2563	เพ่ือให้ผู้บริห�รสหกรณ์มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจด้�นก�รเงิน	

ก�รบัญชี	 และก�รบริห�รจัดก�ร	 ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปประยุกต์

ใช้บริห�ร	และกำ�กับดูแลสหกรณ์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	รวมท้ัง

ส�ม�รถประยกุตธ์รรม�ภบิ�ล	และศลีธรรม	คุณธรรม	และจรยิธรรม

ในก�รบริห�รจัดก�รสหกรณ์ได้เป็นอย่�งดีอีกด้วย	 ซ่ึงเป็นไปต�ม

มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	7	มีน�คม	2560	มีผู้เข้�รับก�รอบรม	

จำ�นวน	76	คน	31	สหกรณ์	ณ	โรงแรมลีก�ร์เด้นพล�ซ่�	อำ�เภอ

ห�ดใหญ่	จังหวัดสงขล�
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อบรม ”แนวท�งก�รปฏิบัติต�มกฎกระทรวง” 

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คใต้

อบรมพัฒน�คุณภ�พชีวิตสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

 นายอุทัย ศรีเทพ รองประธานกรรมการ	ชสอ.	ได้รับมอบ
หม�ยจ�กประธ�นกรรมก�ร	 เป็นประธ�นในพิธีเปิดก�รอบรม
สัมมน�ของเขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก	 ชสอ.	 ภ�คใต้	 หลักสูตร																						
“แนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวง การจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำาประกัน และการฟ้องร้องบังคับคดีอย่างไร            
ให้สหกรณ์ประสบความสำาเร็จ”	ระหว�่งวันที่	18-19	มกร�คม	
2563	 โดยได้รับเกียรติจ�ก	น�ยปรเมศวร์	อินทรชุมนุม	อธิบดี
อัยก�รสำ�นักง�นคดีอ�ญ�ธนบุรี	และประธ�นกรรมก�รสันนิบ�ต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	 เป็นวิทย�กรบรรย�ย	 ในหัวข้อ	
“แนวทางการปฏบิตัติามกฎกระทรวง และการจดัตัง้กองทนุ
ช่วยเหลือผู้ค้ำาประกัน”	และน�ยณฐกร	แก้วดี	เลข�นุก�รประจำ�
คณะกรรม�ธิก�รแก้ไขปัญห�ร�ค�ผลผลิตเกษตรกรรม	สภ�										
ผู้แทนร�ษฎร	และรองประธ�นสภ�ท่ีปรึกษ�	ชสอ.	 เป็นวิทย�กร
บรรย�ย	ในหวัขอ้	“ก�รฟอ้งรอ้งบงัคบัคดอีย�่งไร	ใหส้หกรณ์ประสบ
คว�มสำ�เร็จ”	มีผู้เข้�ร่วมอบรมสัมมน�กว่�	126	คน	60	สหกรณ์											
ณ	โรงแรมบรรจงบุร	ีอ.เมืองสุร�ษฎร์ธ�นี	จ.สุร�ษฎร์ธ�นี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการดำาเนินการ 
ได้รับมอบหม�ยจ�กพลตำ�รวจโทวิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธ�น

กรรมก�ร	ชสอ.	ให้เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รพัฒน�คุณภ�พ

ชีวิตสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 โครงก�รเสริมสร้�งอ�ชีพเพ่ิมร�ย

ได้	(ฝึกก�รทำ�อ�ห�ร)	ให้แก่สม�ชิก	สอ.ส�ธ�รณสุขปทุมธ�นี	จก.	

พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก	ชสอ.	

ภ�คกล�ง	จำ�นวน	200,000	บ�ท	 ในก�รจัดโครงก�รพัฒน�

คุณภ�พชีวิตสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 ประจำ�ปี	2562	 ให้กับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภ�คกล�ง	8	จังหวัด	8	สหกรณ์	 โดยมี	

น�งปทติต�	บญุสกลุรตัตนะ	เลข�นกุ�ร	และ	น�ยชวลติ	ข�วปลอด	

กรรมก�ร	เขตพ้ืนท่ีฯ	เป็นผู้รับมอบ	พร้อมด้วยน�ยธงชัย	วิทย�นุกรณ์	

กรรมก�รดำ�เนนิก�ร	ชสอ.	น�งน�ยกิ�	ใจดี	รองประธ�นกรรมก�ร	

สอ.ส�ธ�รณสุขปทุมธ�นี	จก.	 เมื่อวันที่	25	มกร�คม	2563	ณ	

สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขปทุมธ�นี	จังหวัดปทุมธ�นี

อบรม
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มอบกระปุกออมทรัพย์จัดง�นวันเด็กแห่งช�ติ

	 เมื่อวันที่	 9	มกร�คม	2563	นายสุรศักด์ิ ชัยชนะ ประธาน
กรรมการสื่อสารองค์การ	 พร้อมด้วย	 คณะกรรมก�รสื่อส�ร
องค์ก�ร	และฝ่�ยจัดก�ร	ชสอ.	มอบกระปุกออมทรัพย์ให้กับโรงเรียน
ในจังหวัดนนทบุรี	 และที่มีหนังสือขอสนับสนุน	จำ�นวน	7	 โรงเรียน	

ชสอ.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ

ประจำ�ปี 2563

 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่	 เป็นประธ�นเปิดง�น	

พร้อมด้วย	น�งประภ�ษร	ทิพย์ดี	 รองผู้จัดก�รใหญ่สำ�นักธุรกิจ	

น�งอัจฉร�	ภักดีณรงค์	 รองผู้จัดก�รใหญ่สำ�นักบริห�รง�น	และ

เจ้�หน้�ที่	ชสอ.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ	ประจำ�ป	ี2563	โดยมี	

ดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผู้อำานวยการ โรงเรียนวัดปราสาท
(ปราสาทพิทยา)	กล่�วร�ยง�น	ภ�ยในง�นมีก�รจัดกิจกรรมจับ
ร�งวัล	ซุ้มเล่นเกมส์	และซุ้มอ�ห�ร	 ให้กับเด็กๆ	และผู้ปกครอง

ทีม่�รว่มง�น	เม่ือวนัที	่10	มกร�คม	2563	ณ	โรงเรยีนวดัปร�ส�ท	

(ปร�ส�ทพิทย�)	จังหวัดนนทบุรี

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

ได้แก่	โรงเรียนวัดโชติก�ร�ม	สพป.นบ.	เขต	1	โรงเรียนวัดป�กน้ำ�	
(พิบูลย์สงคร�ม)		โรงเรียนวัดแคนอก		(คณะร�ษฎรบำ�รุง	1)	
โรงเรียนวัดจันทร์	 (ผ�ดไสวประช�อุทิศ)	 โรงเรียนวัดบ�งอ้อยช้�ง	
โรงเรียนวัดสน�มนอก	อบจ	นนทบุรี	 และโรงเรียนวัดชลอ	 เพื่อ					
นำ�ไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช�ติ	ประจำ�ปี	2563	ณ	สำ�นักง�น	
ชสอ.	นนทบุรี
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สินค้าธุรกิจเสริม

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภ�พันธ์ 2563





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


