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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ชสอ.ได้ มี ก ารประกาศผลการคั ด เลื อ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ดี เ ด่ น และนั ก สหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำ�ปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังได้ออกแนวทางการช่วยเหลือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทไ่ี ด้รบั ผลกระทบในการปฏิบตั กิ รณีสมาชิกสหกรณ์เงินเหลือไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 30 โดย ชสอ.ได้หารือร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำ�กัด เพือ่ เป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินงานให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่อยู่ระหว่างการปรับระบบการบริหารจัดการ
ทัง้ นี้ ชสอ. ยินดีชว่ ยเหลือให้บริการสินเชือ่ พิเศษ (ตามเงือ่ นไขที่ ชสอ. กำ�หนด) สำ�หรับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูที่ได้รับผลกระทบจากการปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา และ
เพิ่มสภาพคล่องในการบริหารงานสหกรณ์ต่อไป
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
จำ�นวน 7 ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ
ประเด็นตามข้อสังเกตของสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และตามความเห็นของกระทรวง
การคลังรวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ 7 ฉบับ ที่เสนอโดย
ชสอ.และขบวนการสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมได้ดำ �เนินการแจ้งรายชื่อผู้บริหารของ ชสอ.
เพื่อให้สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากรณีมีข้อสงสัยหรือประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง
และประสงค์ที่จะให้ผู้บริหาร ชสอ. เข้าร่วมชี้แจงต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
(สามารถโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.fsct.com)
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ 1
อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 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 ขอขอบคุณสหกรณสมาชิก
ทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ
				

พลตำ�รวจโท
						
(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)
						
ประธานกรรมการ

3

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 391 เดือนมีนาคม 2563

แนะนำ�เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์
โดยผ่านช่องทาง เว็บไซต์ ชสอ.

www.fsct.com
ชสอ. ได้จัดทำ�เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้สำ�หรับ
บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาและศึกษา
ผ่านระบบ Internet ได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา
ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ มีข้อมูลด้านสหกรณ์สำ�หรับ
การศึกษาค้นคว้าที่น่าสนใจ อาทิเช่น คู่มือสำ�หรับการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกตำ�แหน่งของสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการฝึก
อบรมบุคลากรสหกรณ์ให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อพัฒนา
บุคลากรสหกรณ์ตามสายงาน และให้มคี วามชำ�นาญเฉพาะทาง เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรมและสัมมนาทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปี 2560 และ
ทำ�เนียบวิทยากร ซึง่ เป็นวิทยากรทีท่ �ำ หน้าทีถ่ า่ ยทอดความรูใ้ ห้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์ ตัง้ แต่ ปี 2558 รวมถึงองค์ความรูต้ า่ งๆ ที่ ชสอ. ได้จดั ทำ�ขึน้
เช่น เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
และได้รวบรวมข้อมูลการศึกษาดูงานสหกรณ์ระหว่างประเทศของ ชสอ.
รวมถึงวิทยานิพนธ์ของบุคลากรของสหกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนทุน
การศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
ทั่วไป ตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่สนใจได้
เข้าไปศึกษาหาความรู้โดยผ่านระบบ Internet

เพือ่ ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ท่านสามารถสแกน QR Code
เพื่อสร้างไอคอนและเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังนี้
สำ�หรับระบบปฏิบัติการ Andriod
1. ทำ�การสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์”

2. เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลครั้งต่อไป สามารถสร้าง
ไอคอนและเพิ่มไปยังหน้าจอโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
		 2.1 เข้าเว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์” แล้วคลิก
จุด 3 จุด ซึ่งอยู่ตำ�แหน่งมุมขวาบนของหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
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		 2.2 ให้เลือกเมนู “Add to Home screen” ทำ�การตั้งชื่อไอคอน
และเลือกที่ “Add” เมื่อกลับมาที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จะปรากฏ
ไอคอนที่ได้ท�ำ การสร้างขึ้นเมื่อสักครู่

สำ�หรับระบบปฏิบัติการ IOS
1. ทำ�การสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ “ศูนย์การเรียนรู้
สหกรณ์ออมทรัพย์”

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

		 2.2 ให้ทำ�การตั้งชื่อของไอคอน และเลือกที่ “Add” เมื่อกลับมา
ที่หน้าจอของโทรศัพท์มือถือ จะปรากฏไอคอนที่ได้ทำ�การสร้างขึ้นเมื่อ
สักครู่
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วันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจำ�ปี 2563

นายไพบู ล ย์ แก้ ว เพทาย รองประธานกรรมการ
พร้อมด้วย ดร.สมนึกบุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์
รองผู้ จั ด การใหญ่ สำ � นั ก บริ ห ารงาน และเจ้ า หน้ า ที่ ชสอ.
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
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 ร่วมพิธี
วางพานพุ่ ม สั ก การะพระราชวรวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ์
“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย“ เนือ่ งในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์
2563 และครบรอบ 104 ปีการสหกรณ์ไทย โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีออ่ น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
งาน พร้อมด้วยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ไทย
เครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารเพือ่
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ณ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำ�ปี 2563
ในวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 เพื่ อ ถวายสั ก การะและรำ � ลึ ก ถึ ง
พระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการ
สหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ให้เป็นที่ยอมรับ ภาคส่วนราชการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์ฯซึ่งถือเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ไทย
ควรร่วมมือกันส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจวิธีการสหกรณ์ สามารถ
นำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนา
ระบบสหกรณ์ให้ม ีความเข้มแข็ง ยิ ่งขึ ้น เพื ่อจะได้เป็นกลไกสำ�คัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำ�ไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป
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ครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
8 สมาคม

เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 พลตำ � รวจโท วิ โรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่ส�ำ นักบริหาร
งาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมทัง้
ถวายภัตตาหารเช้า ในพิธีท�ำ บุญวันครบรอบก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 8 สมาคม และร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารอุบตั เิ หตุ - ผูป้ ว่ ยใน 10 ชัน้ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
ณ สำ�นักงาน สฌ.สอ. ชั้น 7 นนทบุรี

สมาชิกศึกษาดูงาน สอ.ครูน่าน จก.
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี
รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการ
ใหญ่ส�ำ นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายสงบ
จินะแปง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำ�กัด
นำ�คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ จำ�นวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. ในด้านการบริหาร
จัดการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้และเป็นแนวทางในการบริหารงานใน
สหกรณ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
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ยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของขบวนการสหกรณ์ 6 (ร่าง) กฎกระทรวง
ตามมาตรา 89/2
พลตำ�รวจโท 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
ได้ มี ส ่ ว นร่ ว มในการให้ ข ้อ คิดเห็น และข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติ มร่ าง
กฎกระทรวงฯ ทั้ง 5 ร่าง โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่าขอให้ขบวนการ
สหกรณ์ไปพิจารณาร่วมกันและสรุปข้อคิดเห็นเสนอกรมส่งเสริม
สหกรณ์ พิ จ ารณาร่ ว มกั น ต่ อ ไป เมื่ อวั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.

การประชุมหารือรับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2

ยื่นหนังสือสรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อ 5 (ร่าง)
กฎกระทรวง
เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลตำ�รวจโท
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์
อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำ�เนินการ สสท. และ นายจรัล
เอี่ยมสำ�อางค์ ประธานกรรมการ ชสค. ร่วมยื่นหนังสือสรุปประเด็น
ข้อคิดเห็นต่อ 5 (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ฯ ต่ อ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ และ
ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผูแ้ ทนของสหกรณ์และผูแ้ ทนของ
กลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม
226 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
8

เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในการประชุมหารือรับฟัง
ความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็น
ในการจัดทำ�สรุปข้อคิดเห็น 5 (ร่าง) กฎกระทรวง ฯ พร้อมด้วย
นายไพบู ล ย์ แก้ ว เพทาย นายวิ ร าช ป้ อ มบ้ า นต้ า รองประธาน
กรรมการ และผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท ชมรมสหกรณ์ต่างๆ
สมาคมนักบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่เข้าร่วมประชุม โดยจะดำ�เนินการยื่นหนังสือและเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ต่อไป ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

อบรม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 391 เดือนมีนาคม 2563

สัมมนา “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และกฎหมาย
สหกรณ์”
เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 นายวิ ศิ ษ ฐ์ ศรี สุ ว รรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธเี ปิด
และบรรยายพิเศษ โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธาน
กรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานและต้อนรับ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ดำ�เนินการทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ ชสอ.ในการสัมมนา หลักสูตร
“การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กับผลกระทบจากกฎกระทรวง และ
กฎหมายสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้
ผูบ้ ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ผูเ้ ข้ารับการสัมมนาได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
สาระสำ�คัญและแนวปฏิบัติของกฎกระทรวงทั้ง 7 ฉบับ ที่ได้ออกมา
แล้วรวมทั้งกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถนำ�ความรู้ทางด้านกฎหมายไป
ปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับและ
เตรี ย มความพร้ อ มในการบริ ห ารงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำ�นวน 220 คน จาก 63
สหกรณ์ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

อบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอำ�นวยการ
และคณะกรรมการเงินกู้”
เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุทยั ศรีเทพ รองประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้รบั มอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ณสรวง
ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานและต้อนรับ
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมหลั ก สู ต ร “คณะกรรมการอำ � นวยการ และ
คณะกรรมการเงินกู้” ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการเงินกู้ แนวทาง
การควบคุมการบริหารงาน ระเบียบ คำ�สั่ง ข้อบังคับและกฎหมาย

ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการบริ ห ารการ
เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้ง
ได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละ
ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมกับวิทยากร มีผู้เข้ารับการ
อบรม จำ�นวน 300 คน 72 สหกรณ์
ณ โรงแรมดวงตะวัน อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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ชสอ. ร่วมบริจาคสิ่งของ
“รวมนํ้าใจสู่กาชาด ประจำ�ปี 2563”
เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563
ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่
พร้ อ มด้ ว ย นางอั จ ฉรา ภั ก ดี ณ รงค์
รองผู้ จั ด การใหญ่ สำ � นั ก บริ ห ารงาน
และเจ้ า หน้ า ที่ ชสอ. ร่ ว มบริ จ าคสิ่ ง ของ
“รวมนํ้ า ใจสู่ ก าชาด ประจำ � ปี 2563”
โดยมี นายชั ย วุ ฒิ มั ณ ฑะนานนท์
สหกรณ์ จั ง หวั ด นนทบุ รี เป็ น ผู้ รั บมอบ
เพื่อสนับสนุนสำ�หรับออกรางวัลร้านกาชาด
ในการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา
มหาเจษฎาบดิ น ทร์ ” ระหว่ า งวั น ที่ 27
มีนาคม - วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ อุทยาน
เฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ชสอ. นำ�โดย พลตำ�รวจโท
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
ได้รว่ มกันรณรงค์มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบางสีทอง เข้ามาตรวจสุขภาพ
ให้แก่บุคลากรของ ชสอ. ซึ่งผลการตรวจพบว่าบุคลากรของ ชสอ.
มีสุขภาพแข็งแรง ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี
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2019 (COVID -19)
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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

