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สารประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 ตามที่	ชสอ.	 ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำาปีพุทธศักราช	2563	เพื่อน้อมนำา					

ไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	วัดเขมาภิรตาราม	ราชวรวิหาร	ตำาบลสวนใหญ่	

อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		ในวันเสาร์		ที่		17		ตุลาคม		พ.ศ.		2563		จึงขอเรียนเชิญ
ผู้มีจิตศรัทธา	ร่วมอนุโมทนาบุญถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน	 บัญชีออมทรัพย์	ธนาคาร			

กรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)		สาขาวงศ์สว่าง		ชื่อบัญชี	กฐิน		ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด		เลขที่บัญชี	

193–0–15456-9	ขออานิสงส์แห่งผลบุญ	จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์	ภัยพิบัต	ิโรคาพาธ	อุปัทวันตราย

ทั้งหลายทั้งปวง		และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	ปฏิภาณ	ธนสารสมบัติ	ตลอดจนประสบสิ่งอันพึง

ปรารถนาทุกประการ

	 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที	่20	ตุลาคม	2541	กำาหนดให้วันที่	31	ตุลาคม	ของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ”       
เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออมรวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำาคัญและประโยชน์ของการออมเงิน	

ขบวนการสหกรณ์ โดย ชสอ. จึงได้ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งประเทศไทย จำากัด และ บริษัทสหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)	จัดโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออม		
แหง่ชาต	ิประจำาป	ี2563	ขึน้	ในวนัเสาร์	ที	่31	ตลุาคม	2563	เพือ่เป็นการส่งเสรมิการออมใหก้บัสมาชกิสหกรณ	์นกัเรยีน	

นักศึกษา	และประชาชนสืบต่อไปดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา	ผมขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมงานวันออม						

แห่งชาติในปีนี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ

									ท้ายนี้	เพื่อส่งเสริมการออมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ	ชสอ.	ได้เปิดรับเงินฝากประจำา				

“รุ่นวันออมแห่งชาติปี 2563”	อัตราดอกเบี้ย	2.40	%	ต่อปี	วงเงินขั้นต่ำาฉบับละ	1,000,000	บาท	ตั้งแต่วันที่	21	

กันยายน		2563	–	13		พฤศจิกายน		2563			สหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ		ฝ่ายเงินทุน		ชสอ.	

โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	127	-128,	109	นอกจากนี้	เพื่อตอบแทนสหกรณ์ผู้กู้รายเดิมที่สนับสนุนใช้บริการเงินกู้

กบั	ชสอ.	ตลอดมา		และเป็นการกระจายเงินกู้อย่างทั่วถึง	ชสอ.		จึงได้จัดให้มีบริการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการ
พิเศษ 4	อัตราดอกเบีย้	3.30	%	ต่อป	ีไม่มีเฉลีย่คนื	และเงินกูร้ะยะยาวโครงการพเิศษ 5	อตัราดอกเบีย้	3.50	%	ตอ่ป	ี

ไม่มีเฉล่ียคืน	ตั้งแต่วันที่	15	กันยายน	2563	 เป็นต้นไป	สหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อฝ่ายสินเชื่อ	

ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	-216,	223,	226	และ227	ขอบคุณครับ

                 พลตำารวจโท											
	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 	 	 						ประธานกรรมการ
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แถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ 

ประจำาปี 2563

ชสอ.รับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี 2563

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.)
ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย จำากัด (ช.ส.ค.)   
บรษิทัสหประกนัชวีติ จำากดั (มหาชน) และสหกรณท่ั์วประเทศ 
จัดงานแถลงข่าวการจัดวันออมแห่งชาติ ประจำาปี  2563       
เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ซึ่งเป็นการส่งเสริม
การออมให้กับสมาชิกสหกรณ์	นักเรียน	นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป
	 โดยได้รับเกียรติจาก	นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี          
กรมสง่เสรมิสหกรณ์	กล่าวเปดิและแถลงขา่วงานวนัออมแหง่ชาต	ิ

	 เมื่อวันท่ี	 22	 กันยายน	2563	ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์           
ดีปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก					
พลตำารวจโท	วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	นำาคณะ				

ฝ่ายจัดการ	 ชสอ.	 รับผ้าพระกฐินพระราชทาน	พระบาทสมเด็จ						

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ตามท่ีขอพระราชทานเพื่อน้อมนำาไปถวาย

พระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส	วันเสาร์	 ท่ี	17	ตุลาคม	พ.ศ.	

2563	 เวลา	13.00	น.	ณ	วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร	ตำาบล				

สวนใหญ่	อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี

31		ต ุลาคม		2563	
ร่วมกับ	นายปรเมศวร์ 
อินทรชุมนุม ประธาน
กรรมการ ด ำาเน ินการ  
สสท. พลตำารวจโท วโิรจน์ สตัยสณัห์สกลุ ประธานกรรมการ 
ชสอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการ
ดำาเนินการ ช.ส.ค. และ พลตำารวจเอก นพิจน ์วรีะสนุทร ประธาน
กรรมการ บริษัทสหประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) เมื่อวันที่	15	
กันยายน	2563	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี
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	 เม่ือวันท่ี	12	กันยายน	2563	พลเอก จำานงค์ จันพร กรรมการ
ดำาเนินการ ขสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	 วิโรจน์									
สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	นายศิริวัฒน์	อินทรมงคล	
กรรมการดำาเนินการ	 ร่วมพิธีสงฆ์	 และมอบกระเช้าดอกไม้แสดง				
ความยินดีกับ	น.สพ.สรวิศ ธานีโต ประธานกรรมการ	สหกรณ์	
ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์	จำากัด	ในโอกาสงานวันสถาปนา	ครบรอบ	40	ปี	
ณ	กรมปศุสัตว์	กรุงเทพฯ

	 สอ.กรมปศุสัตว์	จำากัด	ได้จัดให้มีข้ึน	เพ่ือรำาลึกถึงคุณงามความดี
ของกรรมการ	 และสมาชิกท่ีได้เร่ิมก่อต้ังสหกรณ์ฯ	 รวมท้ังเป็น																
การแสดงถึงความเจริญก้าวหน้า	มั่นคง	ที่สหกรณ์ฯ	ได้บริหารงาน					
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และประสิทธิผล	 มาตลอดเวลา	 40	 ปี														
จนสามารถเปน็ทีพ่ึง่ใหก้บัสมาชกิไดเ้ปน็อย่างด	ี	ซ่ึงพสิจูนใ์หเ้หน็วา่					
ผู้บริหาร	กรรมการ	เจ้าหน้าท่ี	และสมาชิกสหกรณ์ฯ	ได้สืบสานเจตนา
ของผู้ก่อต้ังสหกรณ์	ด้วยความวิริยะ	อุตสาหะ	ใช้ความรู้ความสามารถ
บริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้	 เป็นท่ีประจักษ์แก่
สมาชิกและองค์กรเครือข่ายสหกรณ์ทุกเครือข่าย	สนับสนุนกิจการ
ของสหกรณ์ฯ	 ให้เจริญเติบโต	 ก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	และ
ย่ังยืนสืบไป	เพ่ือสหกรณ์ฯจะได้พัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานให้					
ตอบสนองต่อความต้องการและผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกให้มากย่ิงข้ึน	
พร้อมให้ความร่วมมือ	และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันต่อไป

	 เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	2563	นางสาว
พจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่   
สำานักบริหารงาน ชสอ.	 ได้รับมอบหมาย
จาก	พลตำารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	
ประธานกรรมการ	 ร่วมแสดงความยินดีกับ	
นายว ิศ ิษฐ ์   ศร ีส ุวรรณ์  รองอธ ิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์เนื่องในโอกาส									
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์			
ครบรอบปทีี	่48	และรว่มบรจิาคเงินสมทบทนุ
“มูลนิธิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช”									
ณ	บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์กรมหม่ืน
พิทยาลงกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เทเวศร์	
กรุงเทพฯ
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ชสท. เปิดศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์

	 เมื่อวันที่ 	 13	 กันยายน	 2563	 นายไพบูลย์             
แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ.	 ได้รับ																
มอบหมายจาก	 พลตำารวจโท	 วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	

ประธานกรรมการ		พร้อมด้วย		นายนลทวัช		สมาธ	ิ											

รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ	 และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	

ร่วมให้การต้อนรับ	นายพัฒนายุทธ หิรัตนพันธ์              
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ 
จำากัด	พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	ที่ปรึกษา							

ผู้แทนสมาชิก	และเจ้าหน้าที่	จำานวน	250	คน		เข้าศึกษา	

ดูงาน	ชสอ.	ด้านการบริหารงานเพื่อให้บุคลากร	ทุกฝ่าย

ของสหกรณ์ฯ	 ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น													

เรียนรู้กระบวนการในการบริหารงานของ	ชสอ.	เพื่อนำาไป

ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารงานและเปน็แนวทางในการพัฒนา

สหกรณ์ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขีน้	พรอ้มเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์

สหกรณ	์ชั้น	4	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	 28	 กันยายน	 2563	นายพิทยา ทิพยโสตถิ        
รองประธานกรรมการ ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	
วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	มอบกระเช้าดอกไม้			

แสดงความยินดีกับ	นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ดำาเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จำากดั (ชสท.)	ในงานเปิดศนูยร์บั-สง่สนิคา้เครอืขา่ยสหกรณ	์ต้ังอยู่

ภายในศูนยข์า้วสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	ชั้น	1	

อาคาร	ชสท.	ถนนงามวงศว์าน	ตรงขา้มมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์

บางเขน	กรุงเทพ	ฯ		โดยมีสนิคา้สหกรณ	์อาท	ิข้าวสาร	จากสหกรณ์

การเกษตร	ทั่วประเทศให้เลือกซื้อ

	 โดยได้รับเกียรติจาก	นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ	 พร้อมมอบ

ประกาศนียบัตรให้แก่คณะกรรมการดำาเนินการ	และผู้สนับสนุน

กิจการ	และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก	ณ	อาคาร

สำานักงาน	ชสท.

	 ทั้งนี	้ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐาน

สหกรณ์	 ได้ท่ีศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์	

และใช้บริการศูนย์รับ-ส่งสินค้าเครือข่ายสหกรณ์	 ในราคาพิเศษ				

ชว่งเปดิตวั	ไดท้ี	่ชัน้	1	อาคาร	ชสท.	ไดใ้นเวลาทำาการ	ทกุวันจนัทร-์		

วันเสาร์	ตั้งแต่เวลา	08.30	-	19.00	น.	โทร.	0	2591	4567	ต่อ	

408

สมาชิกศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำากัด
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“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำาหรับกรรมการดำาเนินการ

และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 10 

	 เมื่อวันที่	9	กันยายน	2563	นายโชคดี คลังจันทร์ ประธาน
กรรมการวชิาการ ชสอ.	ไดร้บัมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	วโิรจน	์
สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	ชสอ.	ให้เป็นประธานในพิธีเปิด
อบรม	หลกัสตูร	“การเงนิ	การบญัช	ีและการบรหิารสำาหรับกรรมการ
ดำาเนินการ	และผู้จัดการสหกรณ์”	รุ่นที่	10	ระหว่างวันที่	9	 -12	
และวันที่		14-16		กันยายน		2563		โดยมี		นายนลทวัช		สมาธิ									
รองผู้จัดการใหญ่		ชสอ.		กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าอบรม												
โดยมีผู้เข้าอบรม	50	คน	28	สหกรณ์	ณ	 โรงแรมลองบีชชะอำา	
อำาเภอชะอำา	จังหวัดเพชรบุรี	

	 เมื่อวันที่ 	 30	 กันยายน	 2563	พลตำารวจโท วิโรจน์          
สตัยสณัหส์กลุ ประธานกรรมการ ชสอ.	เป็นประธานในพธิเีปดิ
การฝึกอบรม	หลักสูตร	“การเงิน	การบัญชี	และการบริหารสำาหรับ
กรรมการดำาเนินการ	 และผู้จัดการสหกรณ์”	 รุ่นที่	 11	 ระหว่าง					
วันที่	30	กันยายน	–	2	ตุลาคม	2563	และวันที่	5	–	8	ตุลาคม	
2563	 โดยมี	นายโชคดี	 คลังจันทร์	 ประธานกรรมการวิชาการ													
กล่าวรายงาน	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์พิเศษ	พลโท	ดร.วีระ	
วงศ์สรรค์	ที่ปรึกษา	และ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	เข้าร่วม	
และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำานวน	90	คน	41	สหกรณ์	ณ	สำานักงาน	
ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนา	กรรมการและผู้จัดการ
สหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ	 และนำาความรู้และประสบการณ์ไป
บริหารงานสหกรณ์เพ่ือรองรับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการและกำากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน	ตามร่างกฎกระทรวงที่กำาหนดให้กรรมการสหกรณ์
ขนาดใหญ่อย่างน้อย	 3	 คนและสหกรณ์ขนาดเล็กอย่างน้อย																				
1	คน	ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการบัญชี	
เพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์	 โดย	 ชสอ.ได้รับความ
อนุเคราะห	์คณะวิทยากรจากกรมส่งเสริมสหกรณ	์กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์	ธนาคารแหง่ประเทศไทย	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“การเงิน การบัญชี และการบริหารสำาหรับกรรมการดำาเนินการ

และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 11
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 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. กล่าวต้อนรับผู้แทนสหกรณ์สมาชิก	 ในนามของ	ชสอ.	และ
คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ	ขอแจ้งความคืบหน้า
ดังนี้	 เร่ือง	คดีฟื้นฟูกิจการ	บริษัท	การบินไทย	จำากัด	 (มหาชน)					
คดีหมายเลขดำาที่	ฟฟ.	10/2563	ศาลล้มละลายกลาง	ตามที่ใน
ช่วงเช้าของ	วันที่	14	 กันยายน	2563	ศาลล้มละลายกลางได้มี	
คำาสัง่ใหฟ้ืน้ฟกูจิการและแตง่ตัง้ผูท้ำาแผน	บริษทั	การบนิไทย	จำากดั	
(มหาชน)	โดยตามกฎหมายแล้ว	เจา้หนีจ้ะต้องยื่นคำาขอรับชำาระหนี้
ภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีการโฆษณา	แต่งตั้งผู้ทำาแผน	ดังนั้น	เพ่ือ
เปน็การอำานวยความสะดวก	และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ระหวา่งสหกรณอ์อมทรพัยท์ีเ่ปน็เจ้าหน้ีหุน้กูข้องบรษิทั	การบินไทย	
จำากัด	 (มหาชน)	 ในการดำาเนินการยื่นคำาขอรับชำาระหนี้ทางชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด		คณะกรรมการติดตาม
การแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ฯ	และทีมทนาย	บริษัทกุด่ัน	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส	
จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย	จึงเชิญมาแจ้งความคืบหน้า
คดีและชี้แจงกำาหนดการวันและเวลาการยื่นคำาร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ
ของแตล่ะสหกรณท์ี	่ชสอ.	ในวนัที	่29	-30	กนัยายน	และ	วนัที	่1	-2	
ตุลาคม	2563	โดยกำาหนดเข้าพบกับ	กลต.	และบริษัทการบินไทย
อย่างเร็วที่สุด		เพื่อให้ทราบทิศทางการดำาเนินการของสหกรณ์

ชสอ. ประชุมสหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำากัด (มหาชน) 

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงกำาหนดการยื่นคำาร้อง

ขอฟื้นฟูกิจการพร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าในการเตรียมเอกสารของแต่ละสหกรณ์

ชสอ. ร่วมกับ กรมบังคับคดี และบริษัทกุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย จัดให้ยื่นคำาร้องการขอรับชำาระหนี้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ

สหกรณ์เจ้าหนี้หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

 เมื่อวันที่ 	 29	 กันยายน	 2563	พลตำารวจโท วิโรจน์          
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่าวต้อนรับสหกรณ์

ที่เข้ายื่นคำาร้องการขอรับชำาระหนี	้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชุดแรก	

พร้อมด้วย	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	โดยมี	นายเชษฐ์ชฎิล	

กาญจนอุดมการณ์	รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดี

ล้มละลายและทีมงานมาแนะนำาระบบการยื่นขอชำาระหนี้	 และ	

บริษัทกุดั่น	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส	จำากัด	ที่ปรึกษากฎหมาย	พร้อม

ทีมทนายเพื่อชี้แจงการกรอกเอกสารต่างๆ		และแนะนำาสหกรณ์

ในขั้นตอนการคีย์ข้อมูลในระบบการยื่นขอรับชำาระหนี้	 ระหว่าง					

วันที่	29	กันยายน		-	วันที่	2	ตุลาคม	2563		ณ	สำานักงาน	ชสอ.				

จังหวัดนนทบุรี

และอยากทราบแนวทางแผนฟื้นฟูกิจการ	 และสหกรณ์ต้องการ													
มีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนด้วย	ฉะนั้นขอให้ทุกสหกรณ์ได้เดิน
ตามแนวทางท่ีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแนะนำาตามขั้นตอนก่อนที่
ละก้าว	ทั้งนี	้ชสอ.และคณะกรรมการติดตามฯ	ได้มีการประชุมกับ
บรษิทักฎหมายมาอยา่งตอ่เนือ่ง	และมแีนวทางในการดำาเนนิการที่
จะรกัษาประโยชนข์องสหกรณอ์ยา่งดทีีส่ดุ	และขอขอบคณุสหกรณ์
ที ่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีโดยมีผู ้แทนสหกรณ์สมาชิก
เขา้รว่มประชมุ	154	คน	86	สหกรณ์	เมือ่วนัที	่24	กนัยายน	2563	
ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี	
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 ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ ชสอ.	 ได้รับ
มอบหมาย	จาก	พลตำารวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธาน

กรรมการ	 เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนาทางวิชาการ																		

“พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหารงานของสหกรณ์”	 และการประชุมใหญ่สามัญ					

ประจำาปี	2562	 เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคเหนือ	และ				

การประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2562	ชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์	

ออมทรัพย์ภาคเหนือ	 เมื่อวันที่	 5	กันยายน	2563	พร้อมด้วย					

นายสุรพล	กมุทชาติ	 นายนพดล	อินปา	พลเอกจำานงค์	 จันพร					

ดาบตำารวจ	เดชาวัตร	อุ่นสอน	นายศิริวัฒน์	อินทรมงคล	กรรมการ

ดำาเนนิการ	นายปรเมศวร์	อนิทรชมุนมุ	ประธานทีป่รกึษา	รศ.พิเศษ	

พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ดร.ปัญฐวิชญ์	มุ่งสมัครศรีกุล	ที่ปรึกษา	

ดร.วันทนา	บ่อโพธิ์	 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ	 และ	นางสาว							

สมหมาย	สราญจติร	์ผูต้รวจสอบกจิการ	ชสอ.	เขา้รว่มสมัมนา	และ

ร่วมมอบเงินสนับสนุนจำานวน	200,000	บาท	โดยมี	นายสุทัศน์	

ประสาธน์สวุรรณ	์ประธานกรรมการเขตพืน้ทีส่หกรณส์มาชกิ	ชสอ.	

ภาคเหนือ	กล่าวต้อนร้บ	และนายนพดล	อินปา	กล่าวรายงาน								

 เมื่อวันท่ี	 2	 กันยายน	 2563							
พลตำารวจโท วโิรจน์ สตัยสณัหส์กลุ
ประธานกรรมการ ชสอ.	พร้อมด้วย	
ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	และ
นายนลทวัช	สมาธิ	รองผู้จัดการใหญ่
ส ถ า บั น พั ฒ น า ฯ 	 ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม														
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์				
แห่งชาติ	 (คพช.)	ครั้งที่	 2/2563	ณ	
หอ้งประชมุ	134-135	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 ถนนราชดำาเนินนอก	
กรุงเทพฯ
	 การน้ี	นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ 
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	 ให้เกียรติเป็นประธาน	
ในการประชุม	 โดยมี	นายพิเชษฐ์ 
วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร			
กรมส่งเสริมสหกรณ์	ผู้แทนหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์						
ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์	 ระดับชาติ	 และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เข้าร่วมประชุม

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ และ

ชมรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2562  

	 สำาหรับการประชุมครั้งนี้	 กรมส่งเสริมสหกรณ์รายงาน
ผลการดำาเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
สมาชิกสหกรณ์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19	 ได้แก่	 การออก
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินและการปรับโครงสร้าง
หนี้ของสมาชิกสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท										
ทั ้งการช่วยเหลือด้านหนี ้ส ินของสมาชิก		การช่วยเหลือ
ด้านสุขอนามัยของสมาชิกและชุมชนสหกรณ์		การช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร		โดยการ
ขยายเวลาการชำาระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์	การดำาเนินการ										
ขอความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	พจิารณาใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่ผ่อนปรนและบรรเทา
ความเดอืดรอ้นและหน้ีสนิของสมาชิกสหกรณแ์ละกลุม่เกษตรกร	
นอกจากน้ียังมีนโยบายในการขยายช่องทางการจำาหน่ายสินค้า
ของสมาชิกสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภค	ด้วยการเปิดให้ส่ังซ้ือสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ผ่านแอพลิเคช่ัน	 	Co-op	Click	 รวมทั้ง																	
มีการพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ	์และให้คำาวนิิจฉยัเรือ่งตา่งๆ	ของสหกรณ	์ในการกำากบั
และส่งเสริมสหกรณ์ตามอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์							
พ.ศ.2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ  (คพช.) 

ครั้งที่ 2/2563

มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	534	คน	55	สหกรณ์	ณ	 โรงแรมเวียงทอง	

จังหวัดลำาปาง



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 398 เดือนตุล�คม 2563

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT

รับสั่งทำาสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  

สนใจติดต่อได้ที่  ฝ่ายธุรกิจเสริม  0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

10

803132 กระบอกน้ําสแตนเลสมีหู ขนาด 350 ML

ราคาใบละ 180.- บาท

830004 แก้วเยติ 30 oz. ราคาใบละ 240.- บาท

890009 แก้วเก็บอุณหภูมิ ราคาใบละ 120.- บาท

830005 แก้วเยติ 20 oz. 

ราคาใบละ 220.- บาท

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 398 เดือนตุลาคม 2563

สินค้า
ธุรกิจเสริม
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

เปิดทำาการ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำาการ  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำาโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำาบลบางสีทอง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

http://www.fsct.com  E-mail: info@fsct.com

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 398 เดือนตุลาคม 2563


