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“ คณะกรรมการดำาเนินการมืออาชีพ ”
ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2564

ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น 

อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

โครงการ 

“ปฏิบัติธรรมนำาสุข 

บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” 

 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.) กำ�หนดจัดโครงก�ร “ปฏิบัติธรรมนำ�สุข บุคล�กรสหกรณ์

ออมทรัพย์” เพ่ือให้บุคล�กรและสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมท้ังบุคล�กรของ ชสอ. ท่ีนับถือศ�สน�พุทธ ได้ศึกษ�และเข้�ใจ

หลักพุทธศ�สน� ส�ม�รถนำ�ไปเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันและชีวิตก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน ระหว่�งวันท่ี 22 – 24 

มกร�คม 2564 ณ วัดป่�ทรัพย์ทวีธรรม�ร�ม ตำ�บลวังหมี อำ�เภอวังน้ำ�เขียว จังหวัดนครร�ชสีม�

  ชสอ. ขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำ�นวน 2 คน เข้�ร่วมโครงก�ร “ปฏิบัติธรรมนำ�สุข บุคล�กรสหกรณ์ออมทรัพย์” ต�ม

วัน เวล� และสถ�นท่ีดังกล่�ว โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย และโปรดแจ้งคว�มจำ�นงในใบตอบรับท่ีส่งม�ด้วยท�งโทรส�รไปยังฝ่�ยส่ือส�ร

องค์ก�ร ท�งโทรส�ร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 หรือท�ง e-mail : prfsct@gmail.com ภ�ยในวันท่ี 15 มกร�คม 

2564 ท้ังน้ี ชสอ.ขอสงวนสิทธ์ิในก�รเข้�ร่วมโครงก�รฯ ห�กมีผู้แจ้งคว�มจำ�นงครบจำ�นวน 100 คน ก่อนวันครบกำ�หนดส่งใบ

ตอบรับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ 

โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 309 

และ 311 

“ คณะกรรมการอำานวยการ
และคณะกรรมการเงินกู้  ” 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 

ณ โรงแรมดวงตะวัน อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชญิเขา้รบัการฝกึอบรม
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สารประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
        ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้�ยของปีพุทธศักร�ช 2563  เพื่อตอบแทนสหกรณ์ผู้กู้ร�ยเดิมที่สนับสนุนใช้บริก�ร

เงินกู้กับ ชสอ. ตลอดม� และเป็นก�รกระจ�ยเงินกู้อย่�งทั่วถึง ชสอ. จึงได้จัดให้มีบริก�รเงินกู้ระยะป�นกล�งโครงก�ร

พิเศษ 4 อัตร�ดอกเบี้ย 3.30 % ต่อปี ไม่มีเฉลี่ยคืน และเงินกู้ระยะย�วโครงก�รพิเศษ 5 อัตร�ดอกเบี้ย 3.50 % ต่อปี               

ไม่มีเฉลี่ยคืน สหกรณ์สม�ชิกที่มีคว�มประสงค์ใช้บริก�รส�ม�รถติดต่อได้ที่ ฝ�่ยสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 

ต่อ 212 -216, 223, 226 และ227 

 

 ชสอ. ขอเชิญเข้�รับก�รฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รมืออ�ชีพ” ระหว�่งวันที่ 6 – 8 มกร�คม 

2564 สำ�หรับประธ�นกรรมก�ร หรือ รองประธ�นกรรมก�ร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จำ�นวน 1 คน ณ โรงแรมแกรนด์ 

ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ส�ม�รถแจ้งคว�มประสงค์ภ�ยในวันที่ 25 ธันว�คม 2563 

และหลักสูตร “คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รและคณะกรรมก�รเงินกู้” ระหว�่งวันที่ 20 – 22 มกร�คม 2564 ณ โรงแรม

ดวงตะวัน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งคว�มประสงค์ภ�ยในวันที่ 29 ธันว�คม 2563 ติดต่อสอบถ�มข้อมูล        

เพิ่มเติมได้ที่ฝ�่ยพัฒน�บุคล�กรและเสริมสร�้งคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 309 และ 311 

 

 FSCT News ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับส่งท�้ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ และเนื่องในศุภว�รดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 ผมขอ

อำ�น�จคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หล�ยโปรดดลบันด�ลให้ท�่นคณะกรรมก�ร เจ�้หน�้ทีส่หกรณส์ม�ชกิและ

ครอบครัวทุกท่�น จงประสบแต่คว�มสุข คว�มเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธ์ิผลในสิ่งอันพึงป�รถน�ทุกประก�ร 

และขอขอบพระคุณที่ได้ให้ก�รสนับสนุนกิจก�รของ ชสอ. ด้วยดีเสมอม� 

                 พลตำ�รวจโท           

               (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)

                        ประธ�นกรรมก�ร
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 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิก�ยน 2563 พลตำารวจโท วิโรจน์      
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก 
บุญใหญ่ ผู้จัดก�รใหญ่ น�งประภ�ษร ทิพย์ดี น�ยนลทวัช สม�ธิ 
น�งส�วพจน� ว�สิกรัตน์ รองผู้จัดก�รใหญ่ และชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศ ได้แก่ สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุม
สหกรณเ์ครดติยูเนีย่นแหง่ประเทศไทย จำ�กดั ชมุนมุสหกรณ์บริก�ร
เดินรถแห่งประเทศไทย จำ�กัด ชุมนุมร�้นสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
จำ�กัด ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำ�กัด เข้�แสดง
คว�มยินดีกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในโอก�สได้รับแต่งต้ังจ�กคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 
พฤศจิก�ยน 2563 ให้ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ทั้งนี้ได้มีก�รห�รือในเร่ืองของกฎกระทรวง แนวท�งก�รลงทุนของ
สหกรณ์ แนวท�งก�รพัฒน� ชสอ. สู่ก�รเป็นศูนย์กล�งท�งก�ร
เงินของขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ ( CFF) โดยพร้อมที่จะรับฟัง      
คว�มคิดเห็นร่วมกันและพัฒน�ขบวนก�รสหกรณ์ ณ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมห�นคร

 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิก�ยน 2563 นายพิทยา ทิพยโสตถิ 
รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหม�ยจ�ก พลตำ�รวจโท 
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธ�นกรรมก�ร ร่วมแสดงคว�มยินดี
กับ นายสำาราญ สาราบรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์                 
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำากัด ในโอก�สครบรอบ
ก�รก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 50 และร่วมบริจ�คเงินเพื่อมอบให้กับ             
โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ สภ�ก�ช�ดไทย “โครงก�รเงินบริจ�ค      
โรคโควิด – 19 ณ อ�ค�รสหกรณ์ฯ จตุจักร กรุงเทพมห�นคร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมก�รเกษตร จำ�กัด ได้ก่อตั้งและ
ดำ�เนินกิจก�รเป็นระยะเวล�ย�วน�น เข้�สู่ปีที่ 50 ในวันที่ 20 
พฤศจกิ�ยน 2563 สหกรณม์กี�รดำ�เนินง�นต�มวัตถปุระสงค ์และ
ต�มหลักก�รของสหกรณ์ ทำ�ให้มีคว�มเจริญก�้วหน้�ม�เป็นลำ�ดับ 
และจะดำ�เนินต่อไป อย่�งมั่นคง ยั่งยืน เป็นองค์กรที่เข้มแข็งอยู่   
เคียงคู่กับสม�ชิกทุกคนตลอดไป

แสดงความยินดีกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คนที่ 21

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำากัด

สหกรณ์สมาชิกครบรอบ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำากัด

 เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิก�ยน 2563 ดร.กมล ศรีล้อม รองประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหม�ยจ�ก พลตำ�รวจโท วิโรจน์        
สัตยสัณห์สกุล ประธ�นกรรมก�ร ให้ร่วมแสดงคว�มยินดี กับ      
ว่าที่ร้อยเอกสกล พละเสน ประธานกรรมการ สหกรณ์       
ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำากัด ในโอก�ส
เปิดสำ�นักง�นแห่งใหม่ ณ สำ�นักง�นสหกรณ์ ตำ�บลท่�ช้�ง 
อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครร�ชสีม� โดยได้รับเกียรติจ�ก 
นายศักด์ิสิทธ์ิ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่ าราชการจังหวัด
นครราชสีมา  เป็นประธ�นในพิธีเปิด พรอ้มดว้ยแขกผูม้เีกยีรต ิ
ขบวนก�รสหกรณ์เข�้ร่วมง�นเป็นจำ�นวนม�ก

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชก�รจังหวัดนครร�ชสีม� จำ�กัด        
ได้ดำ�เนินก�รขอจดทะเบียน ประเภท “สหกรณ์ออมทรัพย์” ชื่อ 
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดนครร�ชสีม� จำ�กัด 
เมือ่วนัที ่10 เมษ�ยน 2522 โดยม ีน�ยเลศิ หงสภ์กัด ีเปน็ประธ�น
กรรมก�รดำ�เนินก�รคนแรก ต่อม�เมื่อวันที่ 20 กรกฎ�คม 2543   
ได้ เปล่ียนชื่อม�เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชก�รจังหวัด
นครร�ชสีม� จำ�กัด บริห�รง�นโดยคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร     
ชุดที่ 42 และที่ประชุมใหญ่ ประจำ�ปี 2561 ได้อนุมัติงบประม�ณ
ก่อสร�้งในวงเงินจำ�นวน 30 ล้�นบ�ท ก่อสร�้งสำ�นักง�นแห่งใหม่
 “สุจริต โปรงใส สมาชิกร่วมใจสหกรณ์มั่งคง”

 เม่ือวันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2563 นายโกวิท เกตุงาม 
กรรมการดำาเนินการ ชสอ. ได้รับมอบหม�ยจ�ก พลตำ�รวจโท 
วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธ�นกรรมก�ร ให้ร่วมพิธีสงฆ์ และ       
มอบของที่ระลึกแสดงคว�มยินดี กับนายวีระ ทวีสุข ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำากัด ในโอก�ส       

เปิดสำ�นักง�นสหกรณ์แห่งใหม่ โดยได้รับเกียรติจ�ก นายณัฐภัทร 
สุวรรณประทีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธ�น      
ในพิธีเปิด มีแขกผู้มีเกียรติจ�กหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร สม�ชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ในพ้ืนท่ีภ�คกล�ง ภ�คตะวันตก จังหวัดใกล้เคียง    
ร่วมแสดงคว�มยินดี ณ สำ�นักง�นสหกรณ์ฯ หมู่ 3 ตำ�บลรั้วใหญ่ 
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สหกรณ์อยู่บนพื้นฐ�นแห่ งคุณค่�ของก�รช่วยตนเอง             
คว�มรับผิดชอบต่อตนเอง คว�มเป็นประช�ธิปไตย คว�มเสมอภ�ค 
คว�มเที่ยงธรรม และคว�มเป็นเอกภ�พ สม�ชิกสหกรณ์เชื่อมั่น     
ในคุณค่�ท�งจริยธรรมแห่งคว�มสุจริต คว�มเปิดเผย คว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและคว�มเอื้ออ�ทรต่อผู้อื่น

เปิดสำานักงานสหกรณ์

แห่งใหม่ 
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 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิก�ยน 2563 ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
ชสอ. ได้รับมอบหม�ยจ�ก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล    
ประธ�นกรรมก�ร ให้เข้�ร่วมพิธีสงฆ์และมอบของที่ระลึก           
แสดงคว�มยินดีกับ พันตำารวจเอก ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส   
ผกก. สภ.รัตนาธิเบศร์ เนื่องในง�นพิธีเปิดที่ทำ�ก�รสถ�นีตำ�รวจ
ภูธรรัตน�ธิเบศร์ โดยมี พลตำารวจโทอำาพล บัวรับพร ผบช.ภ.1         
กล่าวเปิดงาน ณ ที่ทำ�ก�รสถ�นีตำ�รวจภูธรรัตน�ธิเบศร์ จังหวัด
นนทบุรี

6

เปิดที่ทำาการสถานีตำารวจภูธรรัตนาธิเบศร์

 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิก�ยน 2563 พลตำารวจโท วิโรจน์          
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย น�ยโกวิท 
เกตุง�ม ด�บตำ�รวจ เดช�วัตร อุ ่นสอน กรรมก�รดำ�เนินก�ร 
พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษ� ดร.สมนึก บุญใหญ่       
ผู้จัดก�รใหญ่ น�งประภ�ษร ทิพย์ดี น�ยนลทวัช สม�ธิ น�งส�ว
พจน� ว�สิกรัตน์ รองผู้จัดก�รใหญ่ และเจ้�หน้�ที่ ให้ก�รต้อนรับ                

สมาชิกศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำากัด

นางรุจาภา เนติภัทรรักษ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์         
ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จำากัด นำ�คณะผู้บริห�รและ
ฝ่�ยจัดก�ร เข้�ศึกษ�ดูง�น ชสอ. เร่ืองก�รบริห�รจัดก�รสหกรณ์
ออมทรัพย์ ด ้�นก�รเง ิน ด้�นบุคล�กร และสิทธิประโยชน์
ก�รเป็นสม�ชิก ชสอ. พร้อมทั้งเข้�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์       
ชั้น 4 ณ สำ�นักง�น ชสอ. นนทบุรี



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 32 ฉบับที่ 400 เดือนธันว�คม 2563

7

 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิก�ยน 2563 พลตำารวจโท วิโรจน์ 
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่�วเปิดก�รอบรม 
หลักสูตร “ก�รบริห�รสินเชื่อ และก�รเจรจ�เพื่อติดต�มหน้ี”       
โดยมี  นายโชคดี คลังจันทร์ ประธานกรรมการวิชาการ          
กล่�วร�ยง�น พร้อมด้วย ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมก�ร
และเลข�นุก�ร และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดก�รใหญ่ ร่วมให้            
ก�รต้อนรับผู้เข�้อบรม ระหว่�งวันที่ 12-13 พฤศจิก�ยน 2563  
เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจถึงบทบ�ทและลักษณะง�น       
ในหน้�ที ่ของเจ้�หน้�ที ่ส ินเชื ่อ  รวมถึงแนวปฏิบัติที ่ถ ูกต้อง           
ต�มระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติง�น
ด้�นสินเชือ่ รวมทัง้ ก�รวเิคร�ะห์สนิเชือ่ และก�รเจรจ�เพือ่ตดิต�ม
หนี้ มีผู้เข้�รับก�รอบรม จำ�นวน 86 คน 55 สหกรณ์ ณ สำ�นักง�น 
ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. จัดอบรม หลักสูตร 

“การบริหารสินเชื่อ และการเจรจาเพื่อติดตามหนี้”

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิก�ยน 2563 พลตำารวจโท วิโรจน์          
สตัยสณัหส์กลุ ประธานกรรมการ ชสอ. กล�่วเปดิก�รฝึกอบรม 
หลักสูตร “ก�รบริห�รง�นธุรก�รอย่�งมืออ�ชีพ” ระหว่�งวันที่        
26 – 27  พฤศจิก�ยน  2563  โดยมี  นายโชคดี  คลังจันทร์ 
ประธานกรรมการวิชาการ กล่�วร�ยง�น พร้อมด้วย                       
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดก�รใหญ่ เข้�ร่วม ก�รจัดฝึกอบรม              

มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญ
ของง�นธุรก�ร และก�รบริห�รง�นธุรก�รอย่�งมืออ�ชีพ              
แนวปฏิบัติที่ถูกต้องต�มข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์       
รวมทัง้ไดแ้ลกเปลีย่นประสบก�รณ์และคว�มคดิเหน็ระหว�่งผูเ้ข�้รบั
ก�รฝึกอบรมด้วยกัน มีสม�ชิกเข้�ร่วมจำ�นวน 96 คน 66 สหกรณ์ 
ณ สำ�นักง�น ชสอ. จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. จัดฝึกอบรม หลักสูตร 

“การบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ”
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 นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ.    
ได้รับมอบหม�ยจ�ก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธ�น
กรรมก�ร เป็นประธ�นในพิธีเปิด ก�รสัมมน� เรื่อง “กระบวนก�ร
บังคับคดีหลังคำ�พิพ�กษ�และก�รข�ยทอดตล�ด”  จัดโดยชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิส�หกิจ ระหว�่งวันที่ 19 - 21 พฤศจิก�ยน 
2563 พรอ้มดว้ย รองศ�สตร�จ�รยพ์เิศษ พลโท ดร. วีระ วงศส์รรค ์
ที่ปรึกษ� ชสอ. ร่วมบรรย�ยพิเศษ ในก�รสัมมน�ครั้งนี้ มีผู้เข�้ร่วม
กว่� 70 คน 23 สหกรณ์ ซึ่งได้รับคว�มรู้ทั้งในเรื่องคว�มเสี่ยงและ
ก�รลงทุนของกิจก�รสหกรณ์ โดยวิทย�กรจ�กบริษัทหลักทรัพย์
จดัก�รกองทนุไทยพ�ณชิย ์จำ�กดั และคว�มรูเ้กีย่วกบัก�รบงัคบัคดี
ต�มคำ�พิพ�กษ�และก�รข�ยทอดตล�ด โดย น�ยปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ท้ังน้ีผู้เข้�ร่วมสัมมน�ยังได้มีก�รเสวน� แลกเปล่ียนคว�มรู้และ
ประสบก�รณ์ก�รบังคับคดีและก�รข�ยทรัพย์จำ�นองระหว่�งกัน 
ณ โรงแรม PARCO by BONANZA @เข�ใหญ่ อำ�เภอป�กช่อง 
จังหวัดนครร�ชสีม�
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 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2563        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ วงศ์เกษม 
กรรมการและเลขานุการ ชสอ. ได้
รับมอบหม�ยจ�ก พลตำ�รวจโท วิโรจน์     
สัตยสัณห์สกุล ประธ�นกรรมก�ร เป็น
ประธ�นในพิธีเปิดก�รอบรม หลักสูตร      

“ผู้ตรวจสอบกิจก�รขั้นพื้นฐ�น (หลักสูตร 1)” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ.          
ภ�คตะวันออก (ข.ชสอ.ตอ.) โดยนายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการ ข.ชสอ.ตอ.                     
กล่�วร�ยง�น พร้อมด้วย น�ยธงชัย วิทย�นุกรณ์ และ น�ยกิตต์ิ เกิดโสภ� กรรมก�รดำ�เนินก�ร 
เข้�ร่วมง�นและมอบเงินสนับสนุนจำ�นวน 200,000 บ�ท มีผู้เข้�ร่วมสัมมน� จำ�นวน 150 คน 
70 สหกรณ์ ณ โรงแรม Koon จังหวัดสมุทรปร�ก�ร 
 ก�รจัดอบรมในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ เก่ียวกับหลักก�ร
สหกรณ์ กฎหม�ยที่เก่ียวข้องกับก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ ก�รตรวจสอบและก�รร�ยง�นผล
ก�รตรวจสอบกิจก�ร รวมท้ังบทบ�ทหน้�ท่ีและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์    
ซึ่งผู้ผ่�นก�รอบรมในคร้ังน้ี จะได้รับก�รขึ้นทะเบียนเพ่ือเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รของกรม  
ตรวจบัญชีสหกรณ์อีกด้วย

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

จัดอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1)”

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ จัดสัมมนา 

“กระบวนการบังคับคดีหลังคำาพิพากษาและการขายทอดตลาด”  
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 เม่ือวนัที ่20 พฤศจกิ�ยน 2563 ชสอ. จดัอบรมดบัเพลิงข้ันตน้
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำ�ป ี2563 โดย ดร.สมนกึ บุญใหญ่ 
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. กล�่วเปิด พร้อมด้วย น�งประภ�ษร ทิพย์ดี 
น�งส�วพจน� ว�สิกรัตน์ รองผู้จัดก�รใหญ่ และเจ�้หน้�ที่ เข�้ร่วม
อบรม โดยวิทย�กรจ�กสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
จังหวัดนนทบุรี และสถ�นีดับเพลิงบ�งสีทอง สนับสนุนพนักง�น
ดับเพลงิชว่ยปฏบัิตแิละรถน้ำ�ดบัเพลงิ ทัง้ภ�คทฤษฎแีละภ�คปฏบัิต ิ
เพื่อให้ก�รปฏิบัติเป็นไปต�มประก�ศกระทรวงมห�ดไทย  เรื่อง 
ก�รป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถ�นประกอบก�รเพื่อคว�ม
ปลอดภัยในก�รทำ�ง�นสำ�หรับลูกจ้�ง ลงวันที่ 21 พฤศจิก�ยน 

2556 หมวด 8 ข้อ 36 กำ�หนดให้น�ยจ้�งต้องจัดให้มีก�รฝึกซ้อม
ดับเพลิงและก�รฝึกซ้อมหนีไฟ อย่�งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ทำ�ก�รฝึกซ้อม 
ได้ด้วยตนเอง หรือก�รขอคว�มร่วมมือหน่วยง�นดับเพลิงท้องถิ่น
หรือหน่วยง�น ที ่ท�งร�ชก�รรับรองว่�ช่วยดำ�เนินก�รฝึกซ้อม
ต�มแบบที่อธิบดีกำ�หนด เพื่อเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมใน         
ก�รป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อคว�มปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติง�นและทรัพย์สินของชุมนุมสหกรณ์          
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ณ สำ�นักง�น ชสอ. จังหวัด
นนทบุรี

99

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ 
ชสอ. กล�่วตอ้นรบัคณะผูเ้ข�้รว่มโครงก�รแลกเปลีย่นผูน้ำ�สหกรณ ์  

เก�หลี - ไทย ประจำ�ปี 2563 (แบบออนไลน์ ผ่�นเครือข่�ย

อินเทอร์เน็ต) พร้อมด้วย คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ที่ปรึกษ� และ

ฝ่�ยจัดก�ร ชสอ. เข้�ร่วม โดยมี MR.RYU HYUK รองประธ�น

โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำาสหกรณ์เกาหลี - ไทย ประจำาปี 2563

ชสอ. จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำาปี 2563

กรรมก�ร KFCC กล่�วเปิด 

พร้อมแนะนำ�คณะผู้เข้�ร่วม

โครงก�ร จ�กนั้น น�ยไพบูลย์ 

แ ก้ว เพท�ย รองประธ�น

กรรมก�ร  บรรย�ย เ ร่ื อ ง 

“แนวท�งก�รพัฒน� ชสอ. 

สู่ก�รเป็นศูนย์กล�งท�งก�รเงิน 

ของขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ (CFF)” และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ 

ผู้จัดก�รใหญ่ บรรย�ย เรื่อง “ก�รบูรณ�ก�รเครือข�่ยทั้งในประเทศ

และต่�งประเทศ  (Network Integration)”  ช่วงท้�ยเป็นก�รตอบ

ข้อซักถ�ม เพื่อแลกเปลี่ยนกันระหว�่ง FSCT และ KFCC เมื่อวันที่ 

27 พฤศจิก�ยน 2563 ณ สำ�นักง�น ชสอ. จังหวัดนนทบุรี
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สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT

รับสั่งทำาสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  

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

10

สินค้าธุรกิจเสริม

802024 

กระเป๋าผ้ากระสอบ  

ราคาใบละ 190 บาท

802103

เส้ือโปโลนาโนสีเขียว 63 

ราคาตัวละ 310 บาท

802103

เส้ือโปโลนาโนสีส้ม 63

ราคาตัวละ 310 บาท
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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

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ตเลขที่ พิเศษ 5.2552

ปฌศ.บ�งกรวย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 400 เดือนธันวาคม 2563


