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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 391 เดือนมีน�คม 2563

ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
   ชสอ.ได้มีการประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์        

ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำาปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังได้ออกแนวทางการช่วยเหลือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูท่ีได้รับผลกระทบในการปฏิบัติกรณีสมาชิกสหกรณ์เงินเหลือไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 30 โดย ชสอ.ไดห้ารอืรว่มกบัชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยค์รไูทย จำากดั เพือ่เปน็แนวทาง

ในการดำาเนินงานให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่อยู่ระหว่างการปรับระบบการบริหารจัดการ 

ทัง้นี ้ชสอ. ยนิดชีว่ยเหลอืใหบ้รกิารสนิเชือ่พเิศษ (ตามเงือ่นไขที ่ชสอ. กำาหนด) สำาหรบัสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูที่ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา และ 

เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารงานสหกรณ์ต่อไป

 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติ 

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

จำานวน 7 ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ

ประเดน็ตามขอ้สงัเกตของสำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา และตามความเหน็ของกระทรวง

การคลังรวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ  7  ฉบับ  ที่เสนอโดย 

ชสอ.และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมได้ดำาเนินการแจ้งรายชื่อผู้บริหารของ ชสอ.     

เพ่ือให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากรณีมีข้อสงสัยหรือประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง

และประสงค์ที่จะให้ผู้บริหาร ชสอ. เข้าร่วมชี้แจงต่อสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป 

(สามารถโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.fsct.com)

 ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 1 

อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี (ไม่มีเฉล่ียคืน) โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 

2 อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) และโครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการ

พิเศษ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)  โดยขยายเวลาให้ใช้บริการถึงวันที่ 31 

มีนาคม 2563 สหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 

0 2496 1199 ต่อ 212  –  216,  223,  226,  และ  227  ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิก 

ทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ

           พลตำารวจโท           

         (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)

             ประธานกรรมการ



แนะนำ�เว็บไซต์ศูนย์ก�รเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์

โดยผ่�นช่องท�ง เว็บไซต์ ชสอ. 

www.fsct.com
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 ชสอ. ได้จัดทำาเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้สำาหรับ
บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาและศึกษา
ผ่านระบบ Internet ได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา 
 ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มีข้อมูลด้านสหกรณ์สำาหรับ     
การศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น คู่มือสำาหรับการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกตำาแหน่งของสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึก
อบรมบุคลากรสหกรณ์ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อพัฒนา
บคุลากรสหกรณต์ามสายงาน และใหม้คีวามชำานาญเฉพาะทาง เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและสัมมนาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปี 2560 และ
ทำาเนยีบวทิยากร ซึง่เปน็วทิยากรทีท่ำาหนา้ทีถ่า่ยทอดความรูใ้หก้บัสหกรณ์
ออมทรัพย์ ต้ังแต่ ปี 2558 รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ท่ี ชสอ. ได้จัดทำาข้ึน  
เช่น เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และได้รวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงานสหกรณ์ระหว่างประเทศของ ชสอ. 
รวมถึงวิทยานิพนธ์ของบุคลากรของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนทุน          
การศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ทั่วไป ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่สนใจได้
เข้าไปศึกษาหาความรู้โดยผ่านระบบ Internet 

 เพือ่ความสะดวกในการเขา้ถงึขอ้มลู ทา่นสามารถสแกน QR Code 
เพื่อสร้างไอคอนและเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
สำาหรับระบบปฏิบัติการ Andriod
 1. ทำาการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์”

  2.2 ให้เลือกเมนู “Add to Home screen” ทำาการตั้งชื่อไอคอน 
และเลือกที่ “Add” เมื่อกลับมาที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จะปรากฏ  
ไอคอนที่ได้ทำาการสร้างขึ้นเมื่อสักครู่

 2. เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลครั้งต่อไป สามารถสร้าง
ไอคอนและเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
         2.1 เข้าเว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์” แล้วคลิกที่
ไอคอนแชร์    อยู่ตำาแหน่งด้านล่างของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ แล้วเลือก
เมนู “Add to Home screen”

 
 2. เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลครั้งต่อไป สามารถสร้าง
ไอคอนและเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  2.1 เข้าเว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์” แล้วคลิก 
จุด 3 จุด ซึ่งอยู่ตำาแหน่งมุมขวาบนของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ

  2.2 ให้ทำาการตั้งชื่อของไอคอน และเลือกที่ “Add” เมื่อกลับมา
ที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จะปรากฏไอคอนที่ได้ทำาการสร้างขึ้นเม่ือ    
สักครู่

 สำาหรับระบบปฏิบัติการ IOS
 1. ทำาการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์”
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วันสหกรณ์แห่งช�ติ
ประจำ�ปี 2563

 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ    

พร้อมด้วย ดร.สมนึกบุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์       

รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ.        

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณ 

ของพระราชวรวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  “พระบิดา   

แห่งการสหกรณ์ไทย“ โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเปิดและอ่านสารนายกรัฐมนตรี 

เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้แทน

เข้าร่วมจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 

และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ 

กรุงเทพมหานคร

 จากนั้นได้เดินทางมายังสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ร่วมพิธ ี
วางพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์                
“พระบดิาแหง่การสหกรณไ์ทย“ เนือ่งในวนัสหกรณแ์หง่ชาต ิ26 กุมภาพันธ์ 
2563 และครบรอบ 104 ปีการสหกรณ์ไทย โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
งาน พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ไทย 
เครือขา่ย 7 ชมุนุมสหกรณ์ระดบัชาต ิกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ณ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 สันนิบาตสหกรณ์ฯ  ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำาปี  2563
ในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อถวายสักการะและรำาลึกถึง                     
พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดา
แหง่การสหกรณไ์ทย” และเปน็การแสดงถงึพลงัความสามคัคขีองขบวนการ
สหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ให้เป็นที่ยอมรับ ภาคส่วนราชการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์ฯซ่ึงถือเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ไทย      
ควรร่วมมือกันส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจวิธีการสหกรณ์ สามารถ     
นำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้อย่างจริงจังและต่อเน่ือง และร่วมกันพัฒนา
ระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ ่งขึ ้น  เพื ่อจะได้เป็นกลไกสำาคัญใน        
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำาไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป

5
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ครบรอบก่อตั้งสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ 

8 สม�คม

 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 พลตำารวจโท วิโรจน์          
สตัยสณัหส์กลุ ประธานกรรมการ พรอ้มดว้ย ดร.สมนกึ บญุใหญ ่

ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหาร

งาน และเจา้หนา้ที ่ชสอ. รว่มตกับาตรขา้วสาร อาหารแหง้ พรอ้มทัง้

ถวายภัตตาหารเช้า ในพิธีทำาบุญวันครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ 8 สมาคม และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน

สรา้งอาคารอบุตัเิหต ุ- ผูป้ว่ยใน 10 ชัน้ โรงพยาบาลเลย จงัหวดัเลย       

ณ สำานักงาน สฌ.สอ. ชั้น 7 นนทบุรี

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ        
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี 

รองผู้จัดการใหญ่สำานักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการ

ใหญส่ำานกับรหิารงาน และเจา้หนา้ที ่ชสอ. ใหก้ารตอ้นรบั นายสงบ
จินะแปง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำากัด 
นำาคณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่                 

สหกรณ์ฯ จำานวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ในด้านการบริหาร

จัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     

เพื่อนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการบริหารงานใน

สหกรณ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำานักงาน ชสอ. นนทบุรี

สม�ชิกศึกษ�ดูง�น สอ.ครูน่�น จก.
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 391 เดือนมีน�คม 2563
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 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลตำารวจโท 
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์ 

อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำาเนินการ สสท. และ นายจรัล             

เอี่ยมสำาอางค์ ประธานกรรมการ ชสค. ร่วมยื่นหนังสือสรุปประเด็น

ข้อคิดเห็นต่อ  5  (ร่าง)  กฎกระทรวงตามมาตรา  89/2  แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ต่ออธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ        

รว่มประชมุคณะกรรมการคดัเลอืกผูแ้ทนของสหกรณแ์ละผูแ้ทนของ

กลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 

226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม
หารือ ร่างกฎกระทรวงมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์           
พ.ศ. 2542 พร้อมยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ขบวนการสหกรณ์ 6 (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง                
พระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ กับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการประชุมหารือ ร่างกฎกระทรวงฯ 5 ร่าง 
ที่มีผลกระทบมาก ร่วมกับ ผู้แทนชุมนุมระดับประเทศ สันนิบาต     
สหกรณ์ฯ และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ 
ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมร่าง
กฎกระทรวงฯ ทั้ง 5 ร่าง โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าขอให้ขบวนการ
สหกรณ์ไปพิจารณาร่วมกันและสรุปข้อคิดเห็นเสนอกรมส่งเสริม
สหกรณ์พิจารณาร่วมกันต่อไป เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563           
ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.

ยื่นหนงัสอืสรปุประเดน็ขอ้คดิเหน็ตอ่ 5 (ร�่ง) 

กฎกระทรวง

ยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของขบวนก�รสหกรณ์ 6 (ร่�ง) กฎกระทรวง

ต�มม�ตร� 89/2

ก�รประชุมห�รือรับฟังคว�มคิดเห็น

ร่�งกฎกระทรวง ต�มม�ตร� 89/2

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 391 เดือนมีน�คม 2563

 เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในการประชุมหารือรับฟัง
ความคดิเหน็รา่งกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 แหง่พระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
ในการจัดทำาสรุปข้อคิดเห็น 5 (ร่าง) กฎกระทรวง ฯ พร้อมด้วย         
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวิราช ป้อมบ้านต้า รองประธาน
กรรมการ และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ชมรมสหกรณ์ต่างๆ 
สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่เข้าร่วมประชุม โดยจะดำาเนินการยื่นหนังสือและเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป ณ สำานักงาน ชสอ. นนทบุรี
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 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์           
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
และบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธาน
กรรมการ ชสอ. กลา่วรายงานและตอ้นรบั พรอ้มดว้ยคณะกรรมการ
ดำาเนนิการทีป่รึกษา ผูต้รวจสอบกจิการ ชสอ.ในการสมัมนา หลกัสตูร          
“การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และ
กฎหมายสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้         
ผู้บรหิารสหกรณอ์อมทรพัย ์ผูเ้ขา้รบัการสมัมนาไดร้บัความรูเ้กีย่วกบั
สาระสำาคัญและแนวปฏิบัติของกฎกระทรวงทั้ง 7 ฉบับ ที่ได้ออกมา
แล้วรวมทั้งกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถนำาความรู้ทางด้านกฎหมายไป     
ปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถรองรบัและ
เตรียมความพร้อมในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำานวน 220 คน จาก 63 
สหกรณ์ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

 เมือ่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2563 นายอทุยั ศรเีทพ รองประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 

ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ณสรวง 

ก้อนวิมล  รองประธานกรรมการ  ชสอ.  กล่าวรายงานและต้อนรับ

ผู้ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำานวยการ และ               

คณะกรรมการเงินกู้” ระหว่างวันท่ี 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563   

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ บทบาท หน้าท่ี และความ             

รบัผิดชอบของกรรมการอำานวยการและคณะกรรมการเงนิกู ้แนวทาง

การควบคุมการบริหารงาน  ระเบียบ  คำาสั่ง  ข้อบังคับและกฎหมาย

สัมมน� “ก�รบริห�รสหกรณ์ออมทรัพย์

กับผลกระทบจ�กกฎกระทรวง และกฎหม�ย

สหกรณ์”

อบรม หลกัสตูร “คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร 

และคณะกรรมก�รเงินกู้”

อบรม

ที่ เ ก่ียวข้อง และการบริหารการ

เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมท้ัง

ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมกับวิทยากร มีผู้เข้ารับการ

อบรม จำานวน 300 คน 72 สหกรณ์ 

ณ โรงแรมดวงตะวัน อำาเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 391 เดือนมีน�คม 2563



 เมื่ อวันที่  21 กุมภาพันธ์  2563      

ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่     

พร้อมด้วย  นางอัจฉรา   ภักดีณรงค์        

รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน     

และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมบริจาคสิ่งของ     

“รวมนำ้าใจสู่กาชาด  ประจำาปี  2563”      

โดยมี   นายชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์  

สหกรณ์จังหวัดนนทบุร ี เป็นผู้รับมอบ 

เพื่อสนับสนุนสำาหรับออกรางวัลร้านกาชาด 

ในการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา 

มหาเจษฎาบดินทร์” ระหว่างวันที่  27 

มนีาคม - วนัที ่4 เมษายน 2563 ณ อุทยาน       

เฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. ร่วมบริจ�คสิ่งของ 

“รวมนำ้�ใจสู่ก�ช�ด ประจำ�ปี 2563”

ชสอ. ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ออกม�ตรก�รป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่� 

2019 (COVID -19)

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  ชสอ. นำาโดย พลตำารวจโท 
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ       

ได้รว่มกนัรณรงคม์าตรการและการเฝา้ระวงัสขุอนามยัการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่

จากโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบางสทีอง เขา้มาตรวจสขุภาพ

ให้แก่บุคลากรของ  ชสอ.  ซึ่งผลการตรวจพบว่าบุคลากรของ  ชสอ.  

มีสุขภาพแข็งแรง ณ สำานักงาน 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
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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


