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ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกแต่งตั้งผู้แทน    

เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั ประจำาป ี2564 
ในวันเสาร์ ที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ 5-6 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยสามารถ          

ส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 สอบถามรายละเอียด              

เพิม่เตมิไดท้ี ่สำานกัผูบ้ริหาร ชสอ. โทรศพัท์ 0 2496 1199 ตอ่ 204 – 206, 224 และ 225 

ประกาศรับสมัครเลือกต้ังประธาน

กรรมการ กรรมการดำาเนินการ และ

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผูท้ีส่นใจสมคัรรับเลือกตัง้สามารถติดตอ่ขอรับใบสมคัรไดต้ัง้แตวั่นท่ี 15 มนีาคม 

2564 เป็นต้นไป และกำาหนดยื่นใบสมัคร วันที่ 25 – 29 เมษายน 2564 ระหว่าง

เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ อาคาร

สำานกังาน ชสอ. จงัหวัดนนทบรีุ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดท่ี้ งานเลือกตัง้ 

โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 223, 213 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 

“การเงิน การบัญชี และการบริหาร 

สำาหรับกรรมการดำาเนินการ และผูจั้ดการ

สหกรณ์” รุ่นที่ 13
ระหว่างวันที่ 20 -23 และ 26 – 28 เมษายน 2564 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์          

แห่งประเทศไทย จำากัด จังหวัดนนทบุรี สมาชิกที่มีความประสงค์สามารถติดต่อ           

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 

ต่อ 309 – 311 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ชสอ.
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สารประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 ชสอ.	กำ�หนดจัดก�รประชุมใหญ่ส�มัญ	ประจำ�ปี	2564	ในวันเส�ร์	ที่	12	มิถุน�ยน	2564	ณ	อ�ค�ร	

อมิแพค็	เอก็ซบิิชัน่	เซน็เตอร์	ฮอลล	์5-6	ศูนย์แสดงสินค�้และก�รประชุมอมิแพค็เมอืงทองธ�น	ีจงัหวดันนทบรุ	ี

ผมขอเชิญสหกรณ์สม�ชิก	แต่งตั้งผู้แทนเข้�ประชุมใหญ่	 โดยส�ม�รถส่งเอกส�รได้ตั้งแต่บัดนี	้จนถึงวันที่	21	

พฤษภ�คม	2564	สอบถ�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่	สำ�นักผู้บริห�ร	ชสอ.	 โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	

204	–	206,	224	และ	225	

 

	 ชสอ.	 ได้ประก�ศรับสมัครเลือกตั้งประธ�นกรรมก�ร	กรรมก�รดำ�เนินก�ร	และผู้ตรวจสอบกิจก�ร											

ผูท้ีส่นใจสมคัรรับเลอืกต้ังส�ม�รถติดต่อขอรับใบสมคัรไดต้ัง้แตว่นัที	่15	มนี�คม	2564	เปน็ตน้ไป	และกำ�หนด

ยื่นใบสมัคร		วันที่	25	–	29	เมษ�ยน		2564		ระหว่�งเวล�		09.00	–	16.00	น.		(เว้นวันหยุดร�ชก�รและ

วันหยดุนกัขตัฤกษ)์	ณ	อ�ค�รสำ�นกัง�น	ชสอ.	จงัหวัดนนทบุร	ีสอบถ�มร�ยละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่ง�นเลือกตัง้	

โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	223,	213	

	 นอกจ�กนี้	 ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สม�ชิกเข้�รับก�รฝึกอบรม	หลักสูตร	 “ก�รเงิน	ก�รบัญชี	 และ											

ก�รบริห�ร	สำ�หรับกรรมก�รดำ�เนินก�ร	และผู้จัดก�รสหกรณ์”	รุ่นที่	13	ระหว่�งวันที่	20	-23	และ	26	–	28	

เมษ�ยน	2564	ณ	ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	จำ�กดั	จงัหวัดนนทบุร	ีสม�ชิกทีม่คีว�มประสงค์

ส�ม�รถติดต่อ	 ฝ่�ยพัฒน�บุคล�กรและเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งวิช�ก�ร	ชสอ.	 โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	

309	–	311	

	 ท�้ยน้ี	ขอเชญิชวนสหกรณ์ใชบ้ริก�รเงนิกู	้โครงก�รเงนิกูร้ะยะป�นกล�งโครงก�รพเิศษ	5	อตัร�ดอกเบ้ีย	

2.85	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ตั้งแต่	วันที่	1	เมษ�ยน	2564	เป็นต้นไป	และ	โครงก�รเงินกู้ระยะย�วโครงก�ร

พิเศษ	6		อัตร�ดอกเบี้ย	3.20	%	ต่อป	ี(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ตั้งแต่	วันที่	31	มีน�คม	2564	เป็นต้นไป		สม�ชิกที่

มีคว�มประสงค์ใช้บริก�รติดต่อ	ฝ่�ยสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	

และ	227	ผมขอขอบคุณสหกรณ์สม�ชิกทุกท�่นด้วยคว�มเค�รพรักม�	ณ	ที่นี้ครับ

           

         พลตำ�รวจโท											

	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 			(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 					ประธ�นกรรมก�ร
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พธีิเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพยคุ์ณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำาป ี2563

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีผ่�นก�รประเมินได้รับร�งวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภ�พม�ตรฐ�น

ของ	ชสอ.	ประจำ�ป	ี2563	ซึ่งร�งวัลดังกล่�ว	 เกิดจ�กก�รที่	ชสอ.	มีนโยบ�ยที่จะยกระดับ

ก�รบริห�รง�นของสหกรณ์ไทยให้มีม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พ	มีก�รบริห�รจัดก�รในเกณฑ์

ที่ดี	 เพ่ือเป็นก�รเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ท่ีมีคุณภ�พม�ตรฐ�นและยกระดับคว�มเช่ือมั่น

ของขบวนก�รสหกรณ์ต่อภ�ครัฐ	 โดยพิจ�รณ�จ�กสหกรณ์ท่ีผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นระดับดีเลิศ	

และทำ�ก�รประเมินด้�นก�ยภ�พ	ทั้งนี้มีสหกรณ์ท่ีผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินและได้รับมอบ													

ป้�ยสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภ�พม�ตรฐ�น	ประจำ�ป	ี2563	จำ�นวน	15	สหกรณ	์

	 สำ�หรับร�งวัลนี้จะมีก�รประเมินติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นทุกปีเพื่อรักษ�ม�ตรฐ�นของ

สหกรณ	์ถ�้กรณีสหกรณ์ไม่ได้ม�ตรฐ�น	ชสอ.	จะดำ�เนนิก�รสง่เสรมิและพฒัน�ร่วมกบัสหกรณ์

ยกระดับให้ได้ม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จำากัด

สหกรณอ์อมทรพัย์ครกูรงุเทพมหานคร จำากดั

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง
ศึกษาธิการเชียงใหม่ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจสอบสวนกลาง-
ตำารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำารวจ จำากัด

สหกรณ์อมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการสกลนคร จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซาโก้ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำากัด
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 พลตำารวจโท วิโรจน์ 
สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ชสอ.	กล่�วเปิด
โครงก�รฝึกอบรมหลักสูตร	
“คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
มืออ�ชีพ”	 ระหว่�งวันท่ี	
10	 -	 12	 มีน�คม	2564	
พ ร้อม ด้ ว ย 	 ด ร . สม นึก																		
บุญใหญ่	 ผู้จัดก�รใหญ่	โดย	
รองศ�สตร�จ�รย์จุฑ�ทิพย์	
ภัทร�ว�ท	 ผู้อำ�นวยก�ร
สถ�บันวิช�ก�รด้�นสหกรณ์	
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	
กล่�วถึงคว�มเป็นม�	และ
คว�มสำ�คัญของหลักสูตร	
ในฐ�นะผู้จัดทำ�หลักสูตร	
โดยมีกลุ่มเป้�หม�ยเป็น
ประธ�นกรรมก�ร	 และ																
รองประธ�นกรรมก�รเข้�รับ	

ก�รฝึกอบรมและแลกเปล่ียนประสบก�รณ์ซ่ึงกันและกัน	จำ�นวน	52	คน	
จ�ก	52	สหกรณ์	ณ	โรงแรมแกรนด์	ริชมอนด์-สไตล์ลิช	คอนเวนช่ัน	จังหวัด
นนทบุรี
	 ในห้วงเวล�ท้�ท�ยสำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีก�รเปล่ียนแปลง
แบบก้�วกระโดดท้ังปัจจัยสภ�พแวดล้อมภ�ยในขบวนก�รสหกรณ์															

ชสอ.เปิดอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการดำาเนินการมืออาชีพ”

ออมทรัพย์จ�กก�รเติบโตอย่�งรวดเร็วมีคว�มเช่ือมโยงกับระบบก�รเงินใน
ภ�พรวมม�กข้ึนจนเป็นท่ีจับต�มอง	อีกท้ังปัจจัยสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก
ด้�นกฎหม�ย	นโยบ�ยรัฐท่ีมีคว�มเข้มงวดม�กข้ึน	ด้วยก�รกำ�หนดเง่ือนไข
และแนวปฏิบัติต่�ง	ๆ	เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อคว�มเปร�ะบ�ง
ท�งเศรษฐกิจและเกิดผลกระทบต่อประช�ชน
	 กรรมก�รดำ�เนินก�รถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�ร
ดำ�เนินง�นสหกรณ์	 โดยสม�ชิกมอบคว�มไว้ว�งใจให้ทำ�หน้�ท่ีในก�ร
อำ�นวยก�ร	กำ�หนดแนวท�งเชิงกลยุทธ์สหกรณ์	 เพ่ือตอบสนองนโยบ�ย
ของท่ีประชุมใหญ่	เพ่ือให้บริก�รและนำ�ประโยชน์สู่สม�ชิกต�มครรลองของ
หลักและวิธีก�รสหกรณ์	ในขณะเดียวกันคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รจำ�เป็น
ต้องมีเคร่ืองมือกลไกในก�รบริห�รจัดก�รเพ่ือให้เกิดประสิทธิภ�พ	และ												
มีธรรม�ภิบ�ลในสหกรณ์	อีกท้ังมีก�รปฏิบัติท่ีไม่ขัดต่อกฎหม�ย	ข้อบังคับ
และกฎระเบียบต่�ง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง
	 ชสอ.ในฐ�นะองค์กรกล�งของขบวนก�รสหกรณ์ออมทรัพย์เห็น				
คว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�หลักสูตรกรรมก�รสหกรณ์ท้ังเน้ือห�หลักสูตร	
วิธีก�รอบรม	 เพ่ือคว�มเหม�ะสมให้สอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์
ในปัจจุบันท่ีผู้นำ�สหกรณ์จำ�เป็นต้องปรับกระบวนคิดตลอดจนมีทักษะ								
ด้�นคว�มคิดเชิงวิเคร�ะห์เพ่ือนำ�พ�สหกรณ์ไปสู่คว�มม่ันคงเข้มแข็ง
ส�ม�รถยืนหยัดต�มครรลองของสหกรณ์เพ่ือสร้�งท�งเลือกท่ีดีกว่�ให้เกิด
ก�รมีชีวิตคว�มเป็นอยู่ท่ีดีแก่มวลสม�ชิก	
	 ท้ังน้ี	ชสอ.	 ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์วิทย�กรจ�ก	 สันนิบ�ตสหกรณ์						
แห่งประเทศไทย	ธน�ค�รแห่งประเทศไทย	มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์	
สหกรณ์ออมทรัพย์	เอไอเอส	จำ�กัด	สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตส�หกรรม	
จำ�กัด	และท่ีปรึกษ�	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำ�กัด

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 

“คณะกรรมการอำานวยการ และคณะกรรมการเงินกู้” 

	 พลตำ�รวจโท		วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล		ประธ�นกรรมก�ร		ชสอ.						
มอบหม�ยให้	ดร.กมล ศรีล้อม รองประธานกรรมการ เป็น
ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอำานวย
การ และคณะกรรมการเงินกู้”	 	 จัดโดย	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์																	
แห่งประเทศไทย	จำ�กัด	ระหว�่งวันที	่21	-23	มีน�คม	2564	เพื่อให้			
ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับแนวคิด	ก�รบริห�ร	
ง�นสหกรณ์	บทบ�ท	หน้�ที่		และคว�มรับผิดชอบ	ของคณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�ร	และคณะกรรมก�รเงนิกู	้รวมท้ังระเบียบ	คำ�สัง่	ขอ้บงัคบั	และ
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รปฏิบัติหน�้ที่	ของคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร	
และคณะกรรมก�รเงนิกู	้		รวมทัง้ก�รบรหิ�รก�รเงนิสหกรณอ์อมทรพัย	์
เพื่อให้ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม	นำ�คว�มรู้ท�งด้�นต่�งๆ	ไปปรับใช้ในก�ร
ปฏบัิตงิ�น	ไดอ้ย�่งมปีระสิทธภิ�พใหบ้รรลเุป้�หม�ย	ต�มวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์	และให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ก�รฝกึอบรมครัง้นี	้มกีรรมก�ร
ดำ�เนินก�ร	 และผู้จัดก�รเข้� รับก�รฝึกอบรมและแลกเปลี่ยน
ประสบก�รณ์	 ซึ่งกัและกัน	 จำ�นวน	 213	 คน	 จ�ก	 53	 สหกรณ์															
ณ		โรงแรมดวงตะวัน	อำ�เภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

	 ก�รจัดฝึกอบรม	 หลักสูตร	 “คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร	 และ											
คณะกรรมก�รเงินกู้”	 ในคร้ังนี้	 จะเห็นได้ว่�คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร	
เป็นผู้ที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รแต่งต้ังต�มข้อบังคับของสหกรณ์												
เพื่อให้บริห�รง�นของสหกรณ์ต�มอำ�น�จหน้�ที่ที่กำ�หนดไว้	และหน้�ที่
อื่นๆ		ต�มที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รมอบหม�ย		ดังนั้น		บทบ�ทของ	
คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร	จึงอยู่ในบทบ�ทของผู้ทำ�ก�รแทนคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รในก�รทำ�ง�น	 โดยต้องกระทำ�ก�รในขอบอำ�น�จที่ มี												
ต�มข้อบังคับ	ต้องกระทำ�ก�รด้วยคว�มรอบคอบและต้องกระทำ�ก�ร
ทั้งในฐ�นะตัวก�รและตัวแทน	 ดังนั้น	 จ�กข้อบังคับของสหกรณ์															
ก�รดำ�เนินกิจก�รของสหกรณ์แทบท้ังหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�ร			สำ�หรับคณะกรรมก�รเงินกู้นั้น	เป็นก�รแต่งตั้งขึ้นโดยมี			
จุดประสงค์ในก�รช่วยแบ่งเบ�ภ�ระของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร											
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในก�รใช้ทรัพย�กรท�งก�รเงิน	 และเพิ่ม				
คว�มละเอียดรอบคอบในก�รให้เงินกู้แก่สม�ชิก	 เพื่อช่วยให้ก�รพัฒน�
ธุรกรรมท�งก�รเงินของสหกรณ์เกิดประสิทธิภ�พ	และประสิทธิผล
อย่�งรวดเร็ว	
	 ท้ังน้ี	 ชสอ.	 ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์วิทย�กรจ�ก	 มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์	 ท่ีปรึกษ�	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้�ร�ชก�รกระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร	จำ�กัด	และรองประธ�นกรรมก�รชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย	จำ�กัด
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	 เมื่อวันที่	5	มีน�คม	2564	ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ประธาน       
ผู้ตรวจสอบกิจการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหาร
งาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. พร้อมด้วยนายหาญชัย พินัยกุล 
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
จำากัด 	 เข้�ร่วมโครงก�รศึกษ�ดูง�นและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
สหกรณ์ระหว่�งประเทศแบบออนไลน์	 จัดโดยสม�คมสม�พันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย	 (Association	of	Asian																			
Confederation	of	Credit	Unions	:	ACCU)	และ	Credit	Union	
Central	of	 Indonesia	 (CUCO)	ซึ่งมีผู้เข้�ร่วมง�นประม�ณ	70	
คนจ�กประเทศต่�งๆ	 เช่น	ญี่ปุ่น	 ส�ธ�รณรัฐเก�หลี	 สหพันธ์
ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยเนป�ล	 ไทย	 และอ่ืนๆ	 โดยในคร้ังนี้
เป็นก�รนำ�เสนอเรื่องร�วของ	Credit	Union	Sauan	Sibarrung	
(CUSS)
	 CUSS	 เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่งตั้งอยู่ที่เก�ะซูล�เวซี	
ส�ธ�รณรัฐอินโดนีเซีย	ก่อต้ังข้ึนในปี	พ.ศ.	2549	ด้วยสม�ชิกผู้ก่อต้ัง	
ทั้งสิ้น	83	คน	 โดยมีวิสัยทัศน์ในก�รเป็นสถ�บันที่น่�เช่ือถือและ
มั่นคงในก�รส่งเสริมชีวิตและสวัสดิก�รของสม�ชิกในชุมชนโทร�
จ�	CUSS	ยังดำ�เนินพันธกิจในก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของสม�ชิก
ในชุมชนอย่�งยั่งยืนอีกด้วย		นอกจ�กนี้		ค่�นิยมขององค์กรคือ						

โครงการศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์

ในต่างประเทศ

ก�รแบ่งปัน	ก�รมีคว�มคิดสร้�งสรรค์	อัจฉริยภ�พ	คว�มซื่อสัตย์	
ก�รทำ�ง�นอย่�งเต็มที่	 คว�มส�มัคคีและภร�ดรภ�พ	รวมถึงก�ร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ณ	ปีพ.ศ.	2563	CUSS	มีสม�ชิกทั้งสิ้น	

37,426	 คน	 สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	 1,230				
ล้�นบ�ท
	 นอกจ�กน้ี	CUSS	ยังให้บริก�รบัตร
เดบติ	ก�รทำ�ธรุกรรมท�งก�รเงนิผ�่นโทรศพัท์
มือถือ	 รถยนต์เคลื่อนที่ให้บริก�รด้�นก�รทำ�
ธุรกรรรมก�รเงินต่�งๆแก่สม�ชิกต�มบ้�น
พักและชุมชนที่อยู่อ�ศัย	ตล�ดสินค้�	 (sMart	
CU)	และจดัให้มกี�รฝึกอบรมต�่งๆแก่สม�ชกิ	
โดยเฉพ�ะในเรื่องของคว�มรู้และคว�มเข้�ใจ
ท�งก�รเงนิ	เพื่อเปน็ก�รสร�้งวินยัท�งก�รเงนิ
ที่ดีให้แก่สม�ชิก	ด้วยเหตุผลนี้จึงทำ�ให้	CUSS	
มหีนีเ้สยีทีต่่ำ�	เปน็องคก์รทีม่คีว�มเข้มแข็งและ
ยั่งยืน
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ชสอ. ประชุมชี้แจงสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู ้

บริษัทการบินไทยฯ ยืนยันไม่แฮร์คัท

 พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.	
กล�่วเปดิก�รประชุม	“ก�รฟืน้ฟกูจิก�รบรษิทัก�รบนิไทย	จำ�กดั	(มห�ชน)	
ในน�มของ	ชสอ.	 โดยมีคณะกรรมก�รติดต�มก�รแก้ไขปัญห�หุ้นกู้ฯ	
ประกอบด้วย		ผู้แทนสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย		ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จำ�กัด	สหกรณ์ออมทรัพย์ก�รไฟฟ้�ฝ่�ย
ผลติแห่งประเทศไทย	สหกรณ์ออมทรพัยพ์นกัง�นก�รไฟฟ�้ส่วนภมูภิ�ค	
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย		สหกรณ์ออมทรัพย	์
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	 และสหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์	พร้อมด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นบริษัทก�รบินไทย	
ไดด้ำ�เนนิก�รแกไ้ขปญัห�ร่วมกบัขบวนก�รสหกรณ	์โดยเชญิกรมสง่เสรมิ
สหกรณ์	กรมบังคับคดี	ม�ชี้แจงทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับขั้นตอนก�รฟื้นฟู
กิจก�ร	ของบริษัทก�รบินไทย	และจัดจ�้งบริษัทที่ปรึกษ�ด�้นกฎหม�ย	
โดย	ชสอ.สนับสนุนค่�ใช้จ่�ย	 เพื่อช่วยเหลือและอำ�นวยคว�มสะดวกใน
ก�รจัดทำ�คำ�ร้องขอรับชำ�ระหนี้ผ่�นระบบอิเล็กทรอนิกส์หลังจ�กที่ศ�ล
มีคำ�สั่งให้ฟื้นฟูกิจก�รและประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้วนั้น	และ
ยืนยันว่�ได้ร่วมประชุมเจรจ�ต่อรองแผนฟื้นฟูกิจก�รกับผู้บริห�รบริษัท
ก�รบินไทยหล�ยครั้ง	เพื่อคงไว้ซึ่งข้อเสนอที่เร�ได้แจ้งต่อสหกรณ์ตลอด
ม�ว่�จะดูแลสิทธิประโยชน์ของสหกรณ์อย่�งเต็มที่ทั้งในส่วนเงินต้น	
ดอกเบีย้	และไมม่กี�รแฮรค์ทัเดด็ข�ด	ซึง่ก�รประชมุกบับรษิทัก�รบนิไทย	
ครั้งสุดท้�ยคือวันสหกรณ์แห่งช�ติ		26		กุมภ�พันธ์		2564		ซึ่งเป็นที่ม�
ของก�รเชิญผู้แทนสหกรณ์ม�ประชุมวันน้ีเพื่อให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์
ม�กทีส่ดุ	โดย	มเีข�้รว่มประชมุกว�่	100	คน	เมือ่วนัที	่1	มนี�คม	2564	
ที่ผ่�นม�	และมี	ผศ.ดร.	ประช�	คุณธรรมดี	คณะกรรมก�รติดต�มฯ						
แจ้งคว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รติดต�มก�รแก้ไข

	 เมื่อวันที่ 	 22	 มีน�คม	 2564	นายไพบูลย์ แก้วเพทาย              
รองประธานกรรมการ ชสอ.	 เข้�ร่วมง�นมหกรรมส่งเสริมก�รจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถ�นประกอบกิจก�รและรัฐวิส�หกิจ	พร้อมเป็น		
ผู้ดำ�เนินร�ยก�รเสวน�	เร่ือง	ธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รสหกรณ์ต�มรอยพ่อ	
จัดโดยกรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น	กระทรวงแรงง�น	 โดยได้รับ
เกียรติจ�ก	นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
เป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น		พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก	่						
สถ�นประกอบกิจก�รทีม่กี�รจดัตัง้สหกรณอ์อมทรพัย	์ในป	ี2562-2563	

งานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ

ปัญห�หุ้นกู้ฯ	ต่อที่ประชุม	และนำ�เสนอกระบวนก�รท�งกฎหม�ยโดย
บริษัทที่ปรึกษ�กฎหม�ย	
 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้จัดการ (DD) 
พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รบริษัทก�รบินไทย	จำ�กัด	 เปิดเผยให้เห็นคว�ม
สำ�คัญต่อก�รจ้�งง�น	 1.3	 ล้�นคน	สร้�งผลกระทบต่อก�รพัฒน�		
ก�รขนส่ง	สร้�งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย	แต่ด้วยปัญห�ก�รบริห�ร
จัดก�รในระยะ	10	ปีหลังและผลกระทบจ�ก	COVID-19	ส่งผลกระทบ
ต่ออุตส�หกรรมก�รบินโลกและก�รบินไทย	โดยก�รบินไทย	ได้ดำ�เนินก�ร	
ลดบุคล�กรไปแล้วเกือบ	8	พันคน	 เพื่อลดต้นทุน	 และมีแผนจะลด
บุคล�กรเพิ่มเติมอีกประม�ณ	3-4	พันคน	 วิเคร�ะห์ช่องท�งและ									
เส้นท�งก�รบิน	 โดยเจรจ�เจ้�หนี้เคร่ืองบิน	 ใช้ระบบดิจิทัลและก�ร
วเิคร�ะหพ์ฤตกิรรมเพือ่กำ�หนดร�ค�และกลยทุธใ์นก�รบริห�ร	แกป้ญัห�
ไทยสม�ยล	์พฒัน�ระบบทรพัย�กรมนษุย	์พฒัน�ระบบค่�ตอบแทนและ
สร้�งคว�มเข้�ใจพนักง�น	เพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ภ�ยใน	5	ปี
จะพลกิกลบัม�เปน็กำ�ไร	เนน้กลยทุธค์ณุภ�พสงู	“ขึน้แลว้คุม้”	ปรบัฝงูบนิ
จ�ก	12	ชนิด	เป็น	5	ชนิด	และเปลี่ยนจ�กเครื่องยนต์	9	ชนิด	เหลือ	5	
ชนิด	และ	ปรับนักบินจ�ก	5	กลุ่ม	เหลือ	3	กลุ่ม
	 เม่ือแผนผ่�น	ในระยะย�ว	จะประหยัดต้นทุนในก�รบริห�รเคร่ืองบิน	
สำ�หรับแผนธุรกิจ	เริ่มจ�ก	ก�รเดินท�งเพื่อเยี่ยมญ�ติ	ก�รเดินท�งเพื่อ
ธุรกิจ	 เป็นต้น	 เน้นจุดแข็ง	ก�รบริก�รก�รเดินท�งคุณภ�พ	ก�รขนส่ง
สินค้�	ด้�นต้นทุนพนักง�นจะลดลงอย่�งม�ก	จ�ก	23%	เหลือ	13%	
พัฒน�ธุรกิจท่ีไม่ใช่ส�ยก�รบินม�กข้ึน	แผนธุรกิจประม�ณก�รว่�ก�รบินไทย
จะกลับม�บินได้	และทำ�กำ�ไรได้ในปี	2567		หัวใจสำ�คัญคือ	วงเงินใหม่				
5	หมื่นล้�นอุดเลือดไหลและเสริมแกร่งโดยก�รสนับสนุนของเจ้�หนี้	
เสนอต่อสหกรณ์ว่�หุ้นกู้ทุกตัวจะไม่มีก�รแฮร์คัท	และยืดหน้ีหุ้นกู้ออกไป
รุ่นละ	6	ปี	จ่�ยดอกเบี้ยร้อยละ	1.5	เปิดท�งแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อสร้�ง						
คว�มเข้มแข็งด้�นโครงสร้�งทุน		เบื้องต้นเจ้�หนี้กลุ่มสหกรณ์รับได้ใน				
ข้อเสนอ	และพร้อมพิจ�รณ�แผนฟื้นฟูในลำ�ดับต่อไป

	 นอกจ�กนี้ยังได้รับเกียรติจ�ก	นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ประธานสนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย	รว่มป�ฐกถ�พเิศษเรือ่ง
หลกัสหกรณก์บัแนวท�งก�รแกป้ญัห�คว�มเหลือ่มล้ำ�ท�งเศรษฐกจิและ
สังคมที่ยั่งยืน	และน�ยธงชัย	วิทย�นุกรณ์	กรรมก�รดำ�เนินก�ร	ชสอ.					
เข�้รว่มประชมุกลุม่ยอ่ยเพือ่ห�รอืแนวท�งและแลกเปลีย่นประสบก�รณ์
ในก�รจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถ�นประกอบกิจก�ร	 ภ�ยในง�น							
มีก�รจัดบูธให้คำ�แนะนำ�ก�รจัดตั้งสหกรณ์		หวังกระตุ้นให้น�ยจ้�ง											
ขบัเคลือ่นก�รจดัสวสัดกิ�รในรปูแบบสหกรณอ์อมทรพัย	์เพือ่เปน็สถ�บนั
ก�รเงนิในสถ�นประกอบกจิก�รช่วยแกป้ญัห�หนีน้อกระบบใหก้บัลกูจ�้ง			
โดยมีผู้ประกอบกิจก�รที่สนใจเข้�ร่วมง�นกว่�	200	คน	ณ	 โรงแรม								
มิร�เคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ
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	 เ มื่ อ วั น ท่ี 	 7 	 มี น � ค ม	
2564	พลตำารวจโท วิโรจน์             
สัตยสัณห์สกุล  ประธาน
กรรมการ ชสอ. กล่�วเปิด			
ก�รประชุมใหญ่ส�มัญ	ประจำ�ปี	
2 5 64 	 ส ม � คมฌ�ปน กิ จ

สงเคร�ะห์สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขไทย	 (สสธท.)	
พร้อมด้วย	น�งส�วพจน�	ว�สิกรัตน์	รองผู้จัดก�รใหญ่สำ�นักบริห�รง�น
โดยมีน�ยปรเมศวร์	 อินทรชุมนุม	ประธ�นกรรมก�รสันนิบ�ต
สหกรณแ์หง่ประเทศไทย	เข�้รว่ม	ภ�ยในง�นมกี�รจบัร�งวลัทองคำ�
ให้กับสม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุมและมอบเงินสงเคร�ะห์ครอบครัว					

	 เ มื่ อวั นที่ 	 13 	 มี น�คม	
2564	พลตำารวจโท วิโรจน์             
สัตยสัณห์สกุล  ประธาน
กรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย	

ดร.สมนึก	 บุญใหญ่	 ผู้ จัดก�รใหญ่	 และน�ยนลทวัช	 สม�ธิ												
รองผู้จัดก�รใหญ่	 เข้�ร่วมประชุมใหญ่ส�มัญ	ประจำ�ปี	 2563	
สม�คมฌ�ปนกจิสงเคร�ะหส์ม�ชกิชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยค์รไูทย	
(สสอค.)	โดยม	ีนายปรเมศวร ์อนิทรชมุนมุ ประธานกรรมการ
สนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย	เปน็ประธ�นในพธีิเปดิ	และ
มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ศูนย์ประส�นง�นดีเด่น	และเจ�้หน้�ที่ศูนย์
ประส�นง�นดีเด่น	และกล่�วร�ยง�น	โดย	น�ยสมพล	ตันติสันติ
สม	น�ยกสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ฯ	
	 สสอค.	มีสม�ชิกเพ่ิมขึ้นในปี	2563	จำ�นวน	9,680	 ร�ย						
รวมเป็นสม�ชิกทั้งหมดจำ�นวน	304,860	ร�ย	เสียชีวิต	21,685	
ร�ย	 จ่�ยเงินสงเคร�ะห์ครบถ้วนต�มเกณฑ์เป็นเงิน	 13,130						
ล้�นบ�ท	สม�คมมีคว�มมั่นคงและเป็นที่พึ่งของสม�ชิกม�ตลอด	
เพร�ะมีคว�มเช่ือมั่นสูง	มีระบบก�รบริห�รจัดก�รสม�คม	และ			
ศูนย์ประส�นง�น	ที่โปร่งใส	มีส่วนร่วม	ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล	

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

ให้กับท�ย�ทของสม�ชิกที่เสียชีวิต		โดย		ดร.มะณู		บุญศรีมณีชัย	
น�ยกสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ส�ธ�รณสขุไทย	และดำ�เนินก�รประชมุใหญส่�มญั	ประจำ�ป	ี2564	
เพื ่อให้สม�ชิกรับทร�บผลก�รดำ�เนินง�น	ประจำ�ปี	2563	ณ							
ห้องประชุมริชมอนด์	 แกรนด์	 บอลรูม	 ชั้น	 6	 โรงแรมแกรนด์	
ริชมอนด	์สไตลิช	คอนเวนชั่น	จังหวัดนนทบุรี
	 สสธท.	 ก้�วเข้�สู่ปีที่	 11	ปัจจุบันสม�คมมีสม�ชิกเพ่ิมข้ึน							
ต�มลำ�ดบั	ถงึวันที	่1	กุมภ�พนัธ	์2564	มสีม�ชกิจำ�นวน	211,695	
ร�ย	และตัง้แตว่นัท่ี	1	มถุิน�ยน	2554	ถงึวนัที	่31	ธนัว�คม	2563	
มีสม�ชิกเสียชีวิต	จำ�นวน	4,721	ร�ย	สสธท.	มอบเงินสงเคร�ะห์
ครอบครวัแลว้ทัง้สิน้	5,132,561,041.60	บ�ท	นับว�่เปน็สม�คม
ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์แห่งแรกท่ีมอบเงินสงเคร�ะห์ต่อศพให้ท�ย�ท
ไดม้�กทีส่ดุในประเทศไทย	และในอน�คตจะยงัคงมุง่มัน่	พัฒน�ง�น
ฌ�ปนกิจ	ให้มีคว�มรุ่งเรือง	มั่นคง	ก้�วหน้�	เพื่อให้เป็นสวัสดิก�ร
ที่ดีที่สุดของคนวิช�ชีพส�ธ�รณสุขไทยต่อไป	ภ�ยใต้วิสัยทัศน์
	 “เป็นองค์กรสร้�งสวัสดิก�รที่ดีที่สุด	 เพ่ือเพ่ิมคุณค่�ชีวิตของ
วิช�ชีพส�ธ�รณสุขไทย	ให้มั่งคงและยั่งยืน”

	 เวล�	 13:00	น.	 เข้�ร่วม
ประชุมใหญ่ส�มัญ		ประจำ�ป	ี
2 5 63 	 ส ม � คมฌ�ปนกิ จ
สงเคร�ะห์สหกรณ์สม�ชิกของ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (สส.ชสอ.)	 โดย										
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม 
พร้อมมอบโล่เกียรติคุณร�งวัลดีเด่นให้กับศูนย์ประส�นง�น
น�ยอทุยั	ศรเีทพ	อุปน�ยก	สส.ชสอ.	กล�่วร�ยง�น	และดำ�เนนิก�ร
ประชุม	เพื่อให้สม�ชิกพิจ�รณ�อนุมัติ	และรับทร�บผลก�รดำ�เนิน
ง�นของสม�คม	
	 ปัจจุบัน	สส.ชสอ.	มีสม�ชิกจำ�นวน	311,118	คน	สม�ชิกที่
เสียชวีติตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้จำ�นวน	17,193	คน	จ�่ยเงนิสงเคร�ะหศ์พ	
จำ�นวน	10,412	ล้�นบ�ท	ทำ�ให้ครอบครัวสม�ชิกมีคว�มม่ันใจ	
ภ�คภูมิใจในก�รเป็นสม�ชิกของสม�คมและสหกรณ์ออมทรัพย์
ในทุกวิช�ชีพ	ณ	ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล	ชั้น	5	โรงแรมเอเชีย				
แอร์พอร์ท	อำ�เภอลำ�ลูกก�	จังหวัดปทุมธ�นี

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564 
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โครงการฝึกอบรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

	 เมื่อวันท่ี	 19	มีน�คม	
2564	พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	
สัตยสัณห์สกุล	 ประธ�น
กรรมก�ร	ชสอ.	มอบหม�ยให้	
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ 
ดีปัญญา รองประธาน

กรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม	 “ก�รยื่น
ฟอ้งคำ�รอ้งไกลเ่กลีย่กอ่นฟอ้งคด”ี	จัดโดย	เขตพืน้ทีส่หกรณส์ม�ชกิ	
ชสอ.	กรุงเทพมห�นคร	พื้นท่ี	 2	 โดยมี	น�ยพิทย�	ทิพยโสตถิ														
รองประธ�นกรรมก�ร	ชสอ.	 เข้�ร่วมง�นดังกล่�วด้วย	 โครงก�ร					
ดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้�รับก�รอบรมมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจใน									
ขั้นตอนก�รยื่นคำ�ร้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีท�งแพ่ง		ตลอดจน	
ส�ม�รถร่�งคำ�ร้อง	 สัญญ�ต่�งๆ	 ที่ เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ศ�ล																				
มคีำ�พพิ�กษ�ต�มสญัญ�ประนปีระนอมยอมคว�มไดอ้ย�่งถกูตอ้ง	
	 ทั้งนี้	 ชสอ.	 ได้มอบเงินสนับสนุนก�รจัดโครงก�ร	 จำ�นวน	
200,000	บ�ท	 โดยมี	รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ	 เป็นผู้รับมอบ	ณ	โรงแรมมิร�เคิล	
แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพมห�นคร

	 เมื่อวันท่ี	 20	มีน�คม	
2564	พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	
สัตยสัณห์สกุล	 ประธ�น
กรรมก�ร	ชสอ.	มอบหม�ย
ให้	ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม 
กรรมการและเลขานุการ 

เป็นประธ�นพิธีเปิดโครงก�รอบรม	 “ผู้ตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์		
ขั้นพื้นฐ�น	 (หลักสูตร1)”	จัดโดย	 เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก	ชสอ.	
ภ�คกล�ง	 โดยมี	นายสุรศักด์ิ วาดเขียน ประธานกรรมการ 
เขตพื้นที่ฯ	 กล่�วร�ยง�น	พร้อมท้ังรับมอบเงินสนับสนุนก�ร
จัดโครงก�ร	ดังกล่�วจ�ก	ชสอ.	จำ�นวน	200,000	บ�ท	 โดยมี												
ผูเ้ข�้รว่ม	จำ�นวน	110	คน	50	สหกรณ์	ณ	ไร่กสุมุ�	จังหวดัสระบรุี
	 โครงก�รนีจ้ดัขึน้เพือ่ให้ผูเ้ข�้รบัก�รอบรมมคีว�มรู	้คว�มเข�้ใจ
ในด้�นก�รตรวจสอบกิจก�ร	ตลอดจนรับทร�บเกี่ยวกับกฎหม�ย	
ระเบียบ	 ข้อบังคับจริยธรรมต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ส�ม�รถ
ปฏิบัติง�นก�รตรวจสอบกิจก�รสหกรณ์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	
เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และสม�ชิกสหกรณ์สูงสุด

	 เมื่อวันที่	 20	 มีน�คม	
2564	พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	
สัตยสัณห์สกุล	 ประธ�น
กรรมก�ร	ชสอ.	มอบหม�ย
ให้	นายธงชัย วิทยานุกรณ์ 
กรรมการดำาเนนิการ	และ

ประธ�นคณะกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�สหกรณ์	 เป็นประธ�น
พิธีเปิดโครงก�รสัมมน�	 เรื่อง	 “เทคนิคก�รจับทุจริตท�งบัญชีใน
สหกรณ์ออมทรัพย์”	และประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี	2563	ของ
เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก	ชสอ.	ภ�คตะวันออก	ณ	The	Varona	
at	tablan	อำ�เภอน�ดี	จังหวัดปร�จีนบุร	ีพร้อมมอบเงินสนับสนุน
ก�รจดัโครงก�รดงักล�่วซ่ึงเปน็ไปต�มแผนง�นและงบประม�ณของ
เขตพื้นที่ฯจำ�นวน	200,000	บ�ท	โดยมีผู้เข้�ร่วมกว่�	80	คน	43	
สหกรณ์
	 ทั้งนี้ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี	 2563	 ได้มีก�รแก้ไข						
ข้อบังคับของเขตฯ	ให้เป็นไปต�มระเบียบของ	ชสอ.	ที่แก้ไขเพิ่มใน	
ปี	2564	และมีก�รเลือกต้ังประธ�นกรรมก�ร	และกรรมก�รเขตฯ							
โดย	นายณฐกร แก้วดี ได้รับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
ประธานกรรมการเขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

	 เมื่อวันที่	 20	 มีน�คม	
2564	พลตำ�รวจโท	วิโรจน์	
สัตยสัณห์สกุล	 ประธ�น
กรรมก�ร	ชสอ.	มอบหม�ยให้
ดาบตำารวจ เดชาวัตร อุ่นสอน 
กรรมการดำ า เ นินการ 

เป็นประธ�นพิธีเปิดโครงก�รสัมมน�	 เร่ือง	 “ส�ระสำ�คัญของ														
กฎกระทรวงที่ประก�ศใช้”	 และก�รประชุมใหญ่ส�มัญ	ประจำ�ปี	
2563	เขตพืน้ทีส่หกรณส์ม�ชกิ	ชสอ.	ภ�คใต	้ระหว�่งวนัท่ี	20	-	22	
มีน�คม	2564โดยวิทย�กร	น�ยรุ่งโรจน	์สรวุฒิพิบูลย์	ผู้เชี่ยวช�ญ
ด้�นก�รบริห�รก�รเงินสหกรณ	์กรมส่งเสริมสหกรณ	์ม�ให้คว�มรู้
แก่ผู้เข้�ร่วมสัมมน�	
	 ทั้งนี	้ชสอ.	มอบเงินสนับสนุนก�รจัดโครงก�รสัมมน�	จำ�นวน	
200,000	บ�ท	โดยมี	น�ยนคร	 เทพหนู	รองประธ�นกรรมก�ร	
พร้อมด้วยกรรมก�รดำ�เนินก�ร	 เขตพื้นที่ฯ	 ภ�คใต้	 รับมอบ													
มีผู้เข้�ร่วมสัมมน�จำ�นวน		122		คน		52		สหกรณ	์	ณ		โรงแรม								
บุญสย�ม	จังหวัดกระบี่



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

รับสั่งทำาสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  

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

สินค้าธุรกิจเสริม

11

รหัส 802107 เสื้อคอวี 

ราคา ตัวละ 150.- บาท

NEW



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�ตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บ�งกรวย

ปีที่ 33 ฉบับที่ 404 เดือนเมษายน 2564


