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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่าน

พ้นไปแล้วนั้น ชสอ. ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์เปน็ประธานในพธิเีปดิ พรอ้มมอบโลป่ระกาศเกียรตคิณุให้กบัสหกรณ์        

ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ดีเด่น ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่าน ทุกๆ สหกรณ์

ทีไ่ดร้บัโลป่ระกาศเกียรตคิณุ และขอขอบพระคณุทา่นผู้แทนสหกรณส์มาชิกทีไ่ด้เขา้ร่วมประชุมโดยพรอ้มเพรยีงกนั ทำาให้

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 ชสอ. ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “กรรมการดำาเนินการใหม่” รุ่นที่ 25 ระหว่าง     

วันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 26 ระหว่างวันที่             

25-28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมนภาลัย อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และ
การบริหาร สำาหรับกรรมการดำาเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 9-12  และวันที่ 14-16 

กันยายน 2563 ณ โรงแรมลองบีชชะอำา อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ            

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308 – 311

         ทา้ยนี ้เพือ่เปน็การเพ่ิมชอ่งทางการลงทนุเงนิระยะสัน้ทีใ่หผ้ลตอบแทนในอตัราทีเ่หมาะสม และเพือ่เป็นศูนยก์ลาง

บรหิารเงินระยะสัน้ใหแ้กส่หกรณส์มาชกิ สหกรณท์ัว่ไป และสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหฯ์ ชสอ. เปดิรบัฝากเงนิฝากประจำา

และเปิดจำาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน ระยะเวลา 7 วัน อัตราดอกเบี้ย 0.65 % ต่อปี และระยะเวลา 14 วัน อัตราดอกเบี้ย 

0.70 % ต่อปี โดยไม่จำากัดจำานวน แต่ไม่น้อยกว่าฉบับละ 1,000,000 บาท  ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป      

สหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 127 -128, 109       

ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ

                 พลตำารวจโท           

               (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)

                        ประธานกรรมการ
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 396 เดือนสิงห�คม 2563

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.) จัดการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคาร IMPACT        
Challenger Hall 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำาเนินงาน แผนงานและงบประมาณ     
ประจำาปี 2563 รวมถึงการเลือกตั้ง กรรมการดำาเนินการชุดใหม่ 

 ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เป็นประธานในพิธเีปดิ พรอ้มมอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุใหก้บัสหกรณอ์อมทรัพย์
ที ่ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  ประจำาปี  2562

พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน นางจุรีรัตน์       
เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุ รี  น ายวิ โร จ น์  ภู่ ไ พบู ลย์  
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมส่งเสริมสหกรณ์          
นางพวงวรรณ ไกรสินธุ์ ที่ปรึกษา            
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ผู้แทนจาก
ชมุนมุสหกรณร์ะดบัประเทศ นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ท้ัง 8 สมาคม ผู้แทน
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. และ ผู้สังเกตการณ์ 
เข้าร่วมกว่า 2,000 คน 
  
 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ  ชสอ. กล ่าวว ่า       
การบริหารงานในรอบปีบัญชีที่ ผ่านมา  
ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก  1,099  สหกรณ์      
มีสินทรัพย์รวม 153,781 ล้านบาท         
เพิ่ มมาก ข้ึนกว่ าปีก่ อนถึ ง  20 ,492              
ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำาไรสุทธิ 
1,966 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผล    
ได้ในอัตรา 5.30% และเงินเฉล่ียคืน        
ในอัตรา 4.00% ซ่ึง ชสอ. ได้จัดทำาระบบ     
ธรรมาภิบาล ในการบริหารงานตามแนวทาง
ของกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ซึง่ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถ
รักษาระดับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ
องค์กร  จากบริษัท  ทริสเรทติ้ง  จำากัด 
ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ 
(Stable) ซึง่แสดงถงึความแขง็แกร่งทางการ
เงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่าง
ชัดเจน 

 นอกจากนี้ ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐจัดทำาหลักสูตรการเงิน การบัญชี 
และการบริหารสำาหรับกรรมการและ         
ผู้จัดการสหกรณ์ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 
โดยกำาหนดให้ข ึ ้นทะเบียนรายชื ่อก ับ      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าเป็นบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเป็นคณะกรรมการดำาเนินงาน
สหกรณ ์และรว่มกบัขบวนการสหกรณไ์ทย    
จั ดทำ า ข้ อ เ สนอต่ อ ร่ า งกฎกระทรวง          
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ตามมาตรา 89/2 แห่ง พระราชบัญญัติสหกรณ์ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2562 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ 
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ท่ัวประเทศ และ
ได้จัด “โครงการ ชสอ. รวมใจ สหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด–19” โดย
สนับสนนุงบประมาณเปน็เงนิทัง้สิน้ 3,300,000 บาท เพือ่รว่มเปน็
สว่นหนึง่ในการรวมพลงัสมทบทนุชว่ยเหลอืบคุลากรทางการแพทย ์           
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนในช่วง    
ที่มีการระบาดของโรคโควิด–19 

 ชสอ. มุง่มัน่พฒันาบคุลากรของสหกรณ์ออมทรพัย ์ใหม้คีวามรู้
ความสามารถ  ส่งเสริมให้  ระบบธรรมมาภิบาล  ทั้งในส่วนของ     
คณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ 
พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พัฒนา 
ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นท่ีพ่ึงให้แก่สหกรณ์ พัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ให้มี “ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
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คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ผู้ตรวจสอบกิจก�ร ชุดที่ 48

พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
                         ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ
 การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ตำาแหน่งในสหกรณ์  ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด

ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ 
การศึกษา  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตำาแหน่งในสหกรณ ์ รองประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
 การไฟฟ้านครหลวง จำากัด

ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ
การศึกษา       ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตำาแหน่งในสหกรณ์  ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จำากัด

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�รดำ�เนินก�ร 

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย ดร.กมล ศรีล้อม
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ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์  ดีปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม

นายโชคดี คลังจันทร์

นายพิทยา ทิพยโสตถิ

นายสุรพล กมุทชาติ

นายธงชัย วิทยานุกรณ์

ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ
การศึกษา     ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำากัด

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา     ปริญญาตรี (เอกคณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูยะลา
ตำาแหน่งในสหกรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรพัย์ครยูะลา จำากดั

ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ 
การศึกษา   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 พนักงานบริษัทการบินไทย จำากัด

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา    ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน
ตำาแหน่งในสหกรณ์  ที่ปรึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง จำากัด  

ตำาแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
การศึกษา    ปริญญาโท ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตำาแหน่งในสหกรณ์  สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำากัด

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา      ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูนครสวรรค์
ตำาแหน่งในสหกรณ์   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ครูนครสวรรค์ จำากัด 
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นายโกวิท เกตุงาม

นายวิทยา ประเทศ

พลเอกจำานงค์ จันพร

นายนพดล อินปา

นายธงชัย พุทธมอญ

ดาบตำารวจ เดชาวัตร อุ่นสอน
ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา          ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ตำาแหน่งในสหกรณ์   รองประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102  
 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จำากัด

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา ปริญญาโท มหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ตำาแหน่งในสหกรณ์   ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรพัยค์รลูำาปาง จำากดั  

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา          ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 
 (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
ตำาแหน่งในสหกรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ตำารวจภูเก็ต จำากัด

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา            ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  
 (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำาแหน่งในสหกรณ์   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ครูร้อยเอ็ด จำากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา    ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ตำาแหน่งในสหกรณ์   กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ครูประจวบคีรีขันธ์ จำากัด

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา        ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่งในสหกรณ์  กรรมการและผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 กรมอนามัย จำากัด
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นายกิตต์ เกิดโสภา

นายประกิต ประทุมกาญจน์

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

ดร.วันทนา บ่อโพธิ์

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา           ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
ตำาแหน่งในสหกรณ์  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 สยามนิสสัน จำากัด

ตำาแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
การศึกษา            ปรญิญาตรี รฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง
ตำาแหน่งในสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรี
 ประกอบรถยนต์ จำากัด

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ
การศึกษา ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA)
ตำาแหน่งในสหกรณ์   กรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์  
 กรมปศุสัตว์ จำากัด

ตำาแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
การศึกษา   ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ตำาแหน่งในสหกรณ์  ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
 แพนเอเชีย เปเปอร์ไทย จำากัด

ตำาแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
การศึกษา              ปริญญาเอก Social Magadh University
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน – การบัญชี)  
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ตำาแหน่งในสหกรณ์  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
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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
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802103 เส้ือโปโลนาโนสีเหลือง  

ราคาตัวละ 310 บาท

802103 เส้ือโปโลนาโนสีขาว

ราคาตัวละ 310 บาท

สินค้า

ธุรกิจเสริม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“การเงิน การบัญชี และการบริหาร 

สำาหรับกรรมการดำาเนินการและ

ผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม  

และ 5 – 8 ตุลาคม 2563 

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 

อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โครงการฝึกอบรม

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมความรู้ทางวิขาการ ชสอ.



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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552

ปฌศ.บางกรวย
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