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โครงการ

“ปฏิบตั ธิ รรมนำ�สุข
บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์”
ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) กำ�หนดจัดโครงการ “ปฏิบตั ธิ รรมนำ�สุข บุคลากรสหกรณ์

ออมทรัพย์” เพือ่ ให้บคุ ลากรและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทัง้ บุคลากรของ ชสอ. ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ ได้ศกึ ษาและเข้าใจ
หลักพุทธศาสนา สามารถนำ�ไปเป็นแนวปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจำ�วันและชีวติ การทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ระหว่างวันที่ 22 – 24
มกราคม 2564 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ตำ�บลวังหมี อำ�เภอวังน้�ำ เขียว จังหวัดนครราชสีมา
ชสอ. ขอเรียนเชิญผูแ้ ทนสหกรณ์ จำ�นวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ “ปฏิบตั ธิ รรมนำ�สุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ตาม
วัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย และโปรดแจ้งความจำ�นงในใบตอบรับทีส่ ง่ มาด้วยทางโทรสารไปยังฝ่ายสือ่ สาร
องค์การ ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 หรือทาง e-mail : prfsct@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม
2564 ทัง้ นี้ ชสอ.ขอสงวนสิทธิใ์ นการเข้าร่วมโครงการฯ หากมีผแู้ จ้งความจำ�นงครบจำ�นวน 100 คน ก่อนวันครบกำ�หนดส่งใบ
ตอบรับ

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

“ คณะกรรมการดำ �เนิ นการมื ออาชี พ ”
ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2564
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

“ คณะกรรมการอำ�นวยการ
และคณะกรรมการเงิ นกู้ ”
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ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564
ณ โรงแรมดวงตะวัน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 309
และ 311
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2563 เพื่อตอบแทนสหกรณ์ผู้กู้รายเดิมที่สนับสนุนใช้บริการ
เงินกู้กับ ชสอ. ตลอดมา และเป็นการกระจายเงินกู้อย่างทั่วถึง ชสอ. จึงได้จัดให้มีบริการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการ
พิเศษ 4 อัตราดอกเบี้ย 3.30 % ต่อปี ไม่มีเฉลี่ยคืน และเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5 อัตราดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี
ไม่มีเฉลี่ยคืน สหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199
ต่อ 212 -216, 223, 226 และ227
ชสอ. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการดำ�เนินการมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม
2564 สำ�หรับประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จำ�นวน 1 คน ณ โรงแรมแกรนด์
ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สามารถแจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
และหลักสูตร “คณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการเงินกู้” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 ณ โรงแรม
ดวงตะวัน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ฝา่ ยพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 309 และ 311
FSCT News ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และเนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผมขอ
อำ�นาจคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายโปรดดลบันดาลให้ทา่ นคณะกรรมการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์สมาชิกและ
ครอบครัวทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปารถนาทุกประการ
และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ ชสอ. ด้วยดีเสมอมา
				

						 พลตำ�รวจโท

						
						

						
						

(วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล)
ประธานกรรมการ
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แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คนที่ 21
เมื่ อวั น ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 พลตำ �รวจโท วิ โรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก
บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ
นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย จำ�กัด ชุมนุมสหกรณ์บริการ
เดินรถแห่งประเทศไทย จำ�กัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จำ�กัด ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำ�กัด เข้าแสดง
ความยินดีกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17
พฤศจิกายน 2563 ให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทั้งนี้ได้มีการหารือในเรื่องของกฎกระทรวง แนวทางการลงทุนของ
สหกรณ์ แนวทางการพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการ
เงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ( CFF) โดยพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นร่วมกันและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์สมาชิกครบรอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายพิทยา ทิพยโสตถิ
รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รบั มอบหมายจาก พลตำ�รวจโท
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ร่วมแสดงความยินดี
กับ นายสำ�ราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด ในโอกาสครบรอบ
การก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 50 และร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “โครงการเงินบริจาค
โรคโควิด – 19 ณ อาคารสหกรณ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมหานคร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด ได้ก่อตั้งและ
ดำ�เนินกิจการเป็นระยะเวลายาวนาน เข้าสู่ปีที่ 50 ในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2563 สหกรณ์มกี ารดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ และ
ตามหลักการของสหกรณ์ ทำ�ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำ�ดับ
และจะดำ�เนินต่อไป อย่างมั่นคง ยั่งยืน เป็นองค์กรที่เข้มแข็งอยู่
เคียงคู่กับสมาชิกทุกคนตลอดไป
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำ�กัด

เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ดร.กมล ศรีลอ้ ม รองประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้ รั บมอบหมายจาก พลตำ � รวจโท วิ โ รจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ให้ร่วมแสดงความยินดี กับ
ว่ า ที่ ร้ อ ยเอกสกล พละเสน ประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำ�กัด ในโอกาส
เปิ ด สำ � นั ก งานแห่ ง ใหม่ ณ สำ � นั ก งานสหกรณ์ ตำ � บลท่ า ช้ า ง
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รบั เกียรติจาก
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู ้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสีมา เป็นประธานในพิธ ีเปิด พร้อมด้วยแขกผูม้ เี กียรติ
ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการจั ง หวั ด นครราชสี ม า จำ � กั ด
ได้ดำ�เนินการขอจดทะเบียน ประเภท “สหกรณ์ออมทรัพย์” ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จำ�กัด
เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2522 โดยมี นายเลิศ หงส์ภกั ดี เป็นประธาน
กรรมการดำ�เนินการคนแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543
ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ มาเป็ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ า ราชการจั ง หวั ด
นครราชสี ม า จำ � กั ด บริ ห ารงานโดยคณะกรรมการดำ � เนิ น การ
ชุดที่ 42 และที่ประชุมใหญ่ ประจำ�ปี 2561 ได้อนุมัติงบประมาณ
ก่อสร้างในวงเงินจำ�นวน 30 ล้านบาท ก่อสร้างสำ�นักงานแห่งใหม่
“สุจริต โปรงใส สมาชิกร่วมใจสหกรณ์มั่งคง”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำ�กัด
เปิดสำ�นักงานสหกรณ์แห่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร
สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน
ในพิธเี ปิด มีแขกผูม้ เี กียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก จังหวัดใกล้เคียง
ร่วมแสดงความยินดี ณ สำ�นักงานสหกรณ์ฯ หมู่ 3 ตำ�บลรั้วใหญ่
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
สหกรณ์ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานแห่ ง คุ ณ ค่ า ของการช่ ว ยตนเอง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค
ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่น
ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2563 นายโกวิ ท เกตุ ง าม
กรรมการดำ�เนินการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำ�รวจโท
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ให้ร่วมพิธีสงฆ์ และ
มอบของที่ระลึกแสดงความยินดี กับนายวีระ ทวีสุข ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำ�กัด ในโอกาส
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เปิดที่ท�ำ การสถานีตำ�รวจภูธรรัตนาธิเบศร์
เมือ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่
ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
ประธานกรรมการ ให้ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ส งฆ์ แ ละมอบของที่ ร ะลึ ก
แสดงความยินดีกับ พันตำ�รวจเอก ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส
ผกก. สภ.รัตนาธิเบศร์ เนื่องในงานพิธีเปิดที่ทำ�การสถานีตำ�รวจ
ภูธรรัตนาธิเบศร์ โดยมี พลตำ�รวจโทอำ�พล บัวรับพร ผบช.ภ.1
กล่าวเปิดงาน ณ ที่ทำ�การสถานีตำ�รวจภูธรรัตนาธิเบศร์ จังหวัด
นนทบุรี

สมาชิกศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำ�กัด
เมื่ อ วั น ที่ 6 พฤศจิ ก ายน 2563 พลตำ � รวจโท วิ โรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายโกวิท
เกตุ ง าม ดาบตำ � รวจ เดชาวัต ร อุ่น สอน กรรมการดำ� เนิ นการ
พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษา ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ นางประภาษร ทิพย์ดี นายนลทวัช สมาธิ นางสาว
พจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
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นางรุ จ าภา เนติ ภั ท รรั ก ษ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำ�กัด นำ�คณะผู้บริหารและ
ฝ่ายจัดการ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ด้ า นการเงิ น ด้ า นบุ ค ลากร และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
การเป็นสมาชิก ชสอ. พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์
ชั้น 4 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 400 เดือนธันวาคม 2563

ชสอ. จัดอบรม หลักสูตร

“การบริหารสินเชื่อ และการเจรจาเพื่อติดตามหนี้”
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการอบรม
หลั ก สู ต ร “การบริ ห ารสิ น เชื่ อ และการเจรจาเพื่ อ ติ ด ตามหนี้ ”
โดยมี นายโชคดี คลั ง จั น ทร์ ประธานกรรมการวิ ช าการ
กล่ า วรายงาน พร้ อ มด้ ว ย ผศ.พิ พั ฒ น์ วงศ์ เ กษม กรรมการ
และเลขานุการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมให้
การต้อนรับผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจถึ ง บทบาทและลั ก ษณะงาน
ในหน้ า ที ่ ข องเจ้ า หน้ า ที ่ ส ิ น เชื ่ อ รวมถึ ง แนวปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ถ ู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านสินเชือ่ รวมทัง้ การวิเคราะห์สนิ เชือ่ และการเจรจาเพือ่ ติดตาม
หนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำ�นวน 86 คน 55 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน
ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. จัดฝึกอบรม หลักสูตร

“การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ”

เมื่ อวั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน 2563 พลตำ � รวจโท วิ โรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่
26 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายโชคดี คลังจันทร์
ประธานกรรมการวิ ช าการ กล่ า วรายงาน พร้ อ มด้ ว ย
ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู้ จั ด การใหญ่ เข้ า ร่ ว ม การจั ด ฝึ ก อบรม

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงความสำ�คัญ
ของงานธุ ร การ และการบริ ห ารงานธุ ร การอย่ า งมื อ อาชี พ
แนวปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บของสหกรณ์
รวมทัง้ ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผูเ้ ข้ารับ
การฝึกอบรมด้วยกัน มีสมาชิกเข้าร่วมจำ�นวน 96 คน 66 สหกรณ์
ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 400 เดือนธันวาคม 2563

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

จัดอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)”

เมื่ อวั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม
กรรมการและเลขานุ ก าร ชสอ. ได้
รับมอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ เป็น
ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การอบรม หลั ก สู ต ร

“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) โดยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ ข.ชสอ.ตอ.
กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธงชัย วิทยานุกรณ์ และ นายกิตติ์ เกิดโสภา กรรมการดำ�เนินการ
เข้าร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนจำ�นวน 200,000 บาท มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา จำ�นวน 1508 คน
70 สหกรณ์ ณ โรงแรม Koon จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการสหกรณ์ การตรวจสอบและการรายงานผล
การตรวจสอบกิจการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ซึ่งผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ จะได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์อีกด้วย

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ จัดสัมมนา

“กระบวนการบังคับคดีหลังคำ�พิพากษาและการขายทอดตลาด”
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ.
ได้รับมอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนา เรื่อง “กระบวนการ
บังคับคดีหลังคำ�พิพากษาและการขายทอดตลาด” จัดโดยชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน
2563 พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์
ที่ปรึกษา ชสอ. ร่วมบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม
กว่า 70 คน 23 สหกรณ์ ซึ่งได้รับความรู้ทั้งในเรื่องความเสี่ยงและ
การลงทุนของกิจการสหกรณ์ โดยวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำ�กัด และความรูเ้ กีย่ วกับการบังคับคดี
ตามคำ�พิพากษาและการขายทอดตลาด โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการดำ�เนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์การบังคับคดีและการขายทรัพย์จำ�นองระหว่างกัน
ณ โรงแรม PARCO by BONANZA @เขาใหญ่ อำ�เภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 400 เดือนธันวาคม 2563

โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์เกาหลี - ไทย ประจำ�ปี 2563
กรรมการ KFCC กล่าวเปิด
พร้ อ มแนะนำ � คณะผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ จากนั้น นายไพบูลย์
แก้ ว เพทาย รองประธาน
กรร มการ บรรยายเรื่ อ ง
“แนวทางการพั ฒ นา ชสอ.
สูก่ ารเป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ (CFF)” และ ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ บรรยาย เรื่อง “การบูรณาการเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (Network Integration)” ช่วงท้ายเป็นการตอบ
ข้อซักถาม เพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว่าง FSCT และ KFCC เมื่อวันที่
27 พฤศจิกายน 2563 ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. กล่าวต้อนรับคณะผูเ้ ข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่ นผูน้ �ำ สหกรณ์
เกาหลี - ไทย ประจำ�ปี 2563 (แบบออนไลน์ ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต) พร้อมด้วย คณะกรรมการดำ�เนินการ ที่ปรึกษา และ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วม โดยมี MR.RYU HYUK รองประธาน

ชสอ. จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2563

เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ชสอ. จัดอบรมดับเพลิงขัน้ ต้น
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำ�ปี 2563 โดย ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. กล่าวเปิด พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี
นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม
อบรม โดยวิทยากรจากสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนนทบุรี และสถานีดับเพลิงบางสีทอง สนับสนุนพนักงาน
ดับเพลิงช่วยปฏิบตั แิ ละรถน้�ำ ดับเพลิง ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการเพื่อความ
ปลอดภัยในการทำ�งานสำ�หรับลูกจ้าง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน

2556 หมวด 8 ข้อ 36 กำ�หนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ทำ�การฝึกซ้อม
ได้ด้วยตนเอง หรือการขอความร่วมมือหน่วยงานดับเพลิงท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน ที่ทางราชการรับรองว่าช่วยดำ�เนินการฝึกซ้อม
ตามแบบที่ อ ธิ บ ดี กำ � หนด เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มใน
การป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย และเพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติง านและทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ณ สำ�นักงาน ชสอ. จังหวัด
นนทบุรี
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 32 ฉบับที่ 400 เดือนธันวาคม 2563

สินค้าธุรกิจเสริม
802024
กระเป๋าผ้ากระสอบ
ราคาใบละ 190 บาท

802103
เสือ้ โปโลนาโนสีสม้ 63
ราคาตัวละ 310 บาท

802103
เสือ้ โปโลนาโนสีเขียว 63
ราคาตัวละ 310 บาท

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
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 400 เดือนธันวาคม 2563

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

