ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

“ปฏิบัติธรรมนำ�สุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์”

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
มอบหมายให้ นายสุรพล กมุทชาติ กรรมการดำ�เนินการ
เป็นประธานในพิธีเปิด และเข้าร่วมปฎิบัติธรรม พร้อมด้วย     
ดร.สมนึก  บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่  และนางอัจฉรา  ภักดีณรงค์
รองผูจ้ ดั การใหญ่ส�ำ นักบริหารงาน ในโครงการ “ปฏิบตั ธิ รรมนำ�สุข
บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม
2563  โดยได้รบั ความกรุณาจาก  พระอาจารย์ธปิ กรณ์ สุขโิ ต
เจ้ า อาวาส วั ด ถ้ำ � กฤษณาธรรมาราม และพระอาจารย์
ตี๋เล็ก อตฺตรกฺ โข มาเป็นองค์แสดงธรรมและสอนการปฏิบัติ
ตลอดโครงการ เพื่อให้บุคลากรและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์          
รวมทัง้ บุคลากรของ ชสอ. ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ ได้ศกึ ษาและเข้าใจ     
หลักธรรมของพุทธศาสนาและสามารถนำ�ไปเป็นแนวปฏิบัติใน
ชีวิตประจำ�วันและชีวิตการทำ�งาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทัง้ นี้ ชสอ.ถวายปัจจัย จำ�นวนเงิน 60,000 บาท โดยพระครู
ปลัดไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน นนทบุรี     
เป็น ผู้รับมอบ มีสมาชิกเข้าร่วม จำ�นวน 95 คน 35 สหกรณ์        
ณ บ้านสว่างใจ วัดถ้ำ�กฤษณาธรรมาราม (สาขาวัดสังฆทาน)
อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ในเดือนนี้ มีวันสำ�คัญของขบวนการสหกรณ์ คือ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี ผมขอเชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกร่วมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และขออาราธนาคุณ  
ให้ดวงวิญญาณของท่านจงคุม้ ครองสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทกุ ท่านให้มพี ลานามัย สมบูรณ์
สุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ตามหลักการและวิธีการสหกรณ์
นอกจากนี้ ชสอ. ได้มอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่มีการบริหารจัดการ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี ซึ่ง ชสอ. ได้ทำ�การประเมินสหกรณ์
จากเกณฑ์ต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่ 1) เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน
ของ ชสอ. 2) เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3) เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ. ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการ
แสวงหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศ ในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และเป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชน ทั้งนี้ได้ดำ�เนินการเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐานไปแล้ว 13
สหกรณ์ ได้แก่ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำ�กัด 2) สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลหนองคาย จำ�กัด 3) สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำ�กัด
4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำ�กัด 6) สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท จำ�กัด 7) สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำ�กัด
8) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำ�กัด 9) สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ
จำ�กัด 10) สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก จำ�กัด 11) สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำ�กัด 12) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ์ จำ�กัด
13) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำ�กัด ครับ
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณใ ช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกูร้ ะยะสัน้ โครงการพิเศษ 1 อัตรา
ดอกเบี้ย 3.30 % ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)  และ โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3
อัตราดอกเบีย้ 3.60 % ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน)  โดยเปิดให้ใช้บริการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
สหกรณ์สมาชิกทีม่ คี วามประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชือ่ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199
ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227 ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรัก
มา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
				

พลตำ�รวจโท           
   (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
       ประธานกรรมการ
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ชสอ. สวัสดีปีใหม่หน่วยงาน
นายเฉลิมชัย ศรีออ่ น
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลโท สรรเสริญ แก้วกำ�เนิด
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นายพิเชษฐ์ วิรยิ ะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายโอภาส ทองยงค์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นายวิศษ
ิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสุจน
ิ ต์ ไชยชุมศักดิ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนนท์
สหกรณ์จงั หวัดนนทบุร.ี

นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์
ประชาสัมพันธ์จงั หวัดนนทบุรี

นายวันชัย วันชาญเวช
นายกเทศมนตรีต�ำ บลบางสีทอง

นายจรัล เอีย่ มสำ�อางค์
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

นายศิรชิ ยั ออสุวรรณ
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทยไทย จำ�กัด

พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร
ประธานกรรมการ บริษทั สหประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน)
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ชสอ.มอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐาน

สอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จก.

สหกรณ์ออมทรัพย์ทม่ี กี ารบริหารจัดการ อยูใ่ นเกณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานทีด่ ี ซึง่ ชสอ. ได้ท�ำ การประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ตา่ งๆ 3 ด้าน ได้แก่
1) เกณฑ์การประเมิน มาตรฐานความมัน่ คงทางการเงินของ ชสอ.
2) เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3) เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.
ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศ ในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน              
ทัง้ นีไ้ ด้ด�ำ เนินการเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐานไปแล้ว 13 สหกรณ์ ดังนี้

สอ.โรงพยาบาลนครพนม จก.

สอ.ครูภเู ก็ต จก.

สอ.โรงพยาบาลแพร่ จก.

สอ. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จก.

สอ.โรงพยาบาลหนองคาย จก.

สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท. จก.

สอ.ฝ่ายทำ�ไม้ภาคเหนือ จก.

สอ.โรงพยาบาลประจวบคีรขี น
ั ธ์ จก.

สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จก.

สอ.นาวิกโยธิน จก.

สอ.พนักงาน ขสมก. จก.

สอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร จก.
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ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา
บ้านกิ่วกาญจน์

เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2563 นายวิราช
ป้อมบ้านต้า รองประธานกรรมการ ได้
รั บ มอบหมายจาก พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์           
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ดร.กมล ศรีลอ้ ม นายโกวิท เกตุงาม กรรมการ
ดำ � เนิ น การ  นางอั จ ฉรา  ภั ก ดี ณ รงค์
รองผู้ จั ด การใหญ่ สำ � นั ก บริ ห ารงาน และ
เจ้ า หน้ า ที่ ชสอ. ร่ ว มพิ ธี ส่ ง มอบศู น ย์                  
การเรี ย นรู้ โ ครงการส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ต าม  
พระราชดำ� ริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
อาชีวศึกษาเชียงราย - พะเยา บ้านกิว่ กาญจน์
อำ�เภอเชียงของ จังหวัดเชีย งราย จำ�นวน
เงิน 550,000 บาท และมอบเงินสนับสนุน
ให้ กั บ โรงเรี ย น เพื่ อ เป็ น ทุ น สนั บ สนุ น                  
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ฯ รวมทั้ ง ค่ า อาหารกลาง
วันและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียน
จำ�นวนเงิน 45,000 บาท
โดยมี พั น ตำ � รวจเอกวชิ ร ะ พยาน้ อ ย   
เป็ น ผู้ แ ทนกองบั ญ ชาการตำ � รวจตระเวน
ชายแดน เป็ น ประธานพิ ธี รั บ มอบ และ                   
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นายวิ ร าช ป้ อ มบ้ า นต้ า  รองประธาน
กรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งราย จำ � กั ด
เป็นผูก้ ล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดำ � เนิ น การ และนางชมพู นุ ช ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์          
ผู้ จั ด การ ทั้ ง นี้ มี ดร.ทศพร เมฆอากาศ      
รองผูอ้ �ำ นวยการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เข้าร่วม
ในพิธีดังกล่าวด้วย
ชสอ.ได้จดั กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณ
ในการก่ อ สร้ า งอาคารกิ จ กรรมสหกรณ์
นักเรียนในโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ปี 2549 จนถึ ง
ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง สิ้ น จำ � นวน 25 อาคาร        
งบประมาณในการก่ อ สร้ า ง รวมทั้ ง สิ้ น
จำ�นวน 12,265,053 บาท วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนโครงการตามพระราชดำ�ริฯ
และเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์
ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ค่ า ของสหกรณ์ ที่ มี ต่ อ สั ง คม
และสหกรณ์สมาชิกมีสว่ นร่วมการทำ�กิจกรรม
เพื่อสังคมร่วมกับ ชสอ.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ครบรอบ
สหกรณ์ร้านค้า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จก.

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

รองศาสตราจารย์วศิ ษิ ฐ์ศกั ดิ์ แป้นสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์
ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จำ�กัด  เนื่องในโอกาส       
ครบรอบ 33 ปี ของการก่ อ ตั้ ง ณ สหกรณ์ ร้ า นค้ า ฯ (ตรี ศ ร)
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมือ่ วันที่ 16 มกราคม 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นางสุ น ทรี ถาวร                         
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ นำ�กระเช้าของที่ระลึกไปมอบให้แก่                       

ศึกษาดูงาน เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2563  พลตำ�รวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. มอบหมายให้ นายวิราช ป้อมบ้านต้า
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่
และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ให้การต้อนรับ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอโุ มงค์
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้     
นำ � นั ก ศึ ก ษา  สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ส หกรณ์ จำ � นวน 97 คน          
เข้ า ศึ ก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ ขบวนการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ บทบาท
และผลการดำ�เนินงานของ ชสอ. บรรยายโดย นางสุนทรี ถาวร                    
ผูจ้ ดั การฝ่ายสือ่ สารองค์การ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เปิดโลกทัศน์เกีย่ วกับ
การดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสามารถเชื่อมโยงภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการสหกรณ์ได้ และ                   
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ผู้บริหารสหกรณ์ ACCOSCA
ประเทศแอฟริกาใต้

คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
The Continuing Professional
Development Educators
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ดร. สมนึก
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่
สำ�นักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร The Continuing Professional Development
Educators จำ�นวน 40 คน จากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย            
ศรี ลั ง กา  และเนปาล โดยการนำ � ของสมาคมสมาพั น ธ์ ส หกรณ์            
ออมทรัพย์และเครดิตในชีย (Association of Asian Confederation
of Credit Unions : ACCU) เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. และเยี่ยมชม
พิพธิ ภัณฑ์สหกรณ์ ชัน้ 4 เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2563 ณ สำ�นักงาน
ชสอ.
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ศึกษาดูงาน
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.
พร้อมด้วย นายวินัย นิยโมสถ นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธาน
กรรมกา ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์
รองผู ้ จ ั ด การใหญ่ ส ำ � นั ก บริ ห ารงาน  และฝ่ า ยจั ด การ  ร่ ว มให้
การต้อนรับผู้บริหารสหกรณ์จาก The Africa Confederation
of Cooperation of Co-operative Savings
& Credit Associations (ACCOSCA)
ประเทศแอฟริ ก าใต้ โดยการนำ � ของ
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย (Association   
of Asian Confederation of    
Credit Unions : ACCU)
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. และเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 เมื่อวันที่
20 มกราคม 2563 ณ สำ�นักงาน
ชสอ. นนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

อบรม

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

อบรม “กฎหมายสินเชื่อ และกฎหมาย
ติดตามหนี้ ที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้”
นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
และมอบวุฒิบัตร ในการอบรม หลักสูตร “กฎหมายสินเชื่อ และ
กฎหมายติดตามหนี้ ทีผ่ บู้ ริหารสหกรณ์ควรรู”้ จัดโดยกลุม่ สหกรณ์
ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 10 12 มกราคม 2563 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร บรรยายเรื่อง     
“หลักเกณฑ์ก�ำ กับดูแลด้านบริการให้สน
ิ เชือ่ ” โดย นายไพศาล       
เตี๋ยวงษ์สุวรรณ รองผู้อำ�นวยการ รักษาการผู้อำ�นวยการองค์การ
คลั ง สิ น ค้ า  กระทรวงพาณิ ช ย์ เรื่ อ ง “แนวทางการตั้ ง กองทุ น        
ช่วยเหลือผูค้ �ำ้ ประกันให้ถกู กฎหมาย” โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
อธิ บ ดี อั ย การสำ � นั ก งานคดี อ าญาธนบุ รี และ เรื่ อ ง “แนวทาง        
การบังคับคดี - ยึดทรัพย์และการขายทอดตลาด” โดย ว่าที่พันตรี
ดร.สมบัติ วงศ์ก�ำ แหง กรรมการเนติบณ
ั ฑิตยสภา มีผเู้ ข้าร่วมอบรม
กว่า 120 คน ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำ�หนัก พัทยาใต้
จังหวัดชลบุรี

อบรม “การเงิน การบัญชี
และการบริหาร สำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ
และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 9

เมือ่ วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอุทยั ศรีเทพ รองประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้ รั บ มอบหมายจาก พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์             
สัตยสัณห์สกุล  ประธานกรรมการ  เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี    
ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ กล่าวรายงานและ
ต้ อ นรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม หลั ก สู ต ร “การเงิ น การบั ญ ชี และ
การบริหาร สำ�หรับกรรมการดำ�เนินการ และผูจ้ ดั การสหกรณ์”
รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-18 มกราคม 2563 และวันที่ 20-22
มกราคม 2563 เพือ่ ให้ผบ้ ู ริหารสหกรณ์มคี วามรูค้ วามเข้าใจด้านการเงิน
การบัญชี และการบริหารจัดการ สามารถนำ�ความรู้ไปประยุกต์
ใช้บริหาร และกำ�กับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม
จำ�นวน 76 คน 31 สหกรณ์ ณ โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า  อำ�เภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

อบรม ”แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง”
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้

นายอุทัย ศรีเทพ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบ
หมายจากประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
สั ม มนาของเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ. ภาคใต้ หลั ก สู ต ร                      
“แนวทางการปฎิบัติตามกฎกระทรวง การจัดตั้งกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำ�ประกัน และการฟ้องร้องบังคับคดีอย่างไร
ให้สหกรณ์ประสบความสำ�เร็จ” ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม
2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดี
อัยการสำ�นักงานคดีอาญาธนบุรี และประธานกรรมการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ
“แนวทางการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง และการจัดตัง้ กองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำ�ประกัน” และนายณฐกร แก้วดี เลขานุการประจำ�
คณะกรรมาธิ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาราคาผลผลิ ต เกษตรกรรม สภา          
ผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาที่ปรึกษา ชสอ. เป็นวิทยากร
บรรยาย ในหัวข้อ “การฟ้องร้องบังคับคดีอย่างไร ให้สหกรณ์ประสบ
ความสำ�เร็จ” มีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนากว่า 126 คน 60 สหกรณ์           
ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พพิ ฒ
ั น์ วงศ์เกษม กรรมการดำ�เนินการ
ได้รับมอบหมายจากพลตำ�รวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการเสริมสร้างอาชีพเพิ่มราย
ได้ (ฝึกการทำ�อาหาร) ให้แก่สมาชิก สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จก.
พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคกลาง จำ�นวน 200,000 บาท ในการจัดโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำ�ปี 2562 ให้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตภาคกลาง 8 จังหวัด 8 สหกรณ์ โดยมี
นางปทิตตา บุญสกุลรัตตนะ เลขานุการ และ นายชวลิต ขาวปลอด
กรรมการ เขตพืน้ ทีฯ่ เป็นผูร้ บั มอบ พร้อมด้วยนายธงชัย วิทยานุกรณ์
กรรมการดำ�เนินการ ชสอ. นางนายิกา ใจดี รองประธานกรรมการ
สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จก. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ
สำ�นักงานสาธารณสุขปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
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อบรม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ชสอ.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2563
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักธุรกิจ
นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน และ
เจ้าหน้าที่ ชสอ.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 โดยมี
ดร.สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ ผู้อำ�นวยการ โรงเรียนวัดปราสาท
(ปราสาทพิทยา) กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจับ
รางวัล ซุ้มเล่นเกมส์ และซุ้มอาหาร ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครอง
ทีม่ าร่วมงาน เมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนวัดปราสาท
(ปราสาทพิทยา) จังหวัดนนทบุรี

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
มอบกระปุกออมทรัพย์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธาน
กรรมการสื่ อ สารองค์ ก าร พร้ อ มด้ ว ย คณะกรรมการสื่ อ สาร
องค์การ และฝ่ายจัดการ ชสอ. มอบกระปุกออมทรัพย์ให้กับโรงเรียน
ในจังหวัดนนทบุรี และที่มีหนังสือขอสนับสนุน จำ�นวน 7 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนวัดโชติการาม สพป.นบ. เขต 1 โรงเรียนวัดปากน้ำ�
(พิบูลย์สงคราม)  โรงเรียนวัดแคนอก  (คณะราษฎรบำ�รุง 1)
โรงเรียนวัดจันทร์ (ผาดไสวประชาอุทิศ) โรงเรียนวัดบางอ้อยช้าง
โรงเรียนวัดสนามนอก อบจ นนทบุรี และโรงเรียนวัดชลอ เพื่อ     
นำ�ไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำ�ปี 2563 ณ สำ�นักงาน
ชสอ. นนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 390 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สินค้าธุรกิจเสริม

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
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

