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ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ 
ประจำ ปี 2565

วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ณ สำ นักงาน ชสอ. 

เวลา 06.30 น. ลงทะเบียนรับเสื้อวันออมแห่งชาติ ประจำ ปี 2565 
เวลา 06.45 – 07.00 น. พิธีเปิดการเดินรณรงค์ “วันออมแห่งชาติ  31 ตุลาคม 2565” 
 โดย รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
เวลา 07.00 – 08.00 น. เดินรณรงค์ “วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565” 
เวลา 08.00 – 09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า / เยี่ยมชมนิทรรศการและ
 ซุ้มกิจกรรมส่งเสริมการออม 
เวลา 09.00 - 09.45 น.  - พิธีเปิด โดย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 
  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 -  มอบประกาศเกียรติคุณและ
  จับสลากลุ้นรางวัลส่งเสริมการออมสหกรณ์
  ที่ ใช้บริการเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. 
  รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2565 

เวลา 09.45 – 10.45 น.  ธรรมเทศนา “ออมวันนี้ มั่งมีวันหน้า”
  โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ)
เวลา 10.45 – 12.00 น.  บรรยาย “บริหารการเงินอย่างไร ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” 
  โดย นายโอมศิริ  วีระกุล บ.ก.aomMONEY 
  และวิทยากรด้านการเงิน
เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ 
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 319 – 321
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สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

	 	 ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 2541	 กำาหนดให้วันที่	 31	 ตุลาคมของทุกปี	 เป็น																	
“วันออมแห่งชาติ”	 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม	 และตระหนักถึงความสำาคัญและประโยชน์												
ของการออมเงิน	 	 ชสอ.	 จึงขอเชิญสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2565	วันจันทร์																	
ที่	31	ตุลาคม	พ.ศ.	2565	เวลา	06.30	–	12.00	น.	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	โดยลงทะเบียนออนไลน	์เพื่อสำารอง		
ที่นั่งได้ที่		www.fsct.com			ภายในวันที่		21		ตุลาคม		2565		และขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกใช้บริการ																					
เงนิฝากประจำ  รุ่นวนัออมแหง่ชาต ิป ี2565	อัตราดอกเบีย้	3.50	ต่อป	ีระยะเวลา	36	เดือน	และตัว๋สัญญาใช้เงนิ
รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2565 อัตราดอกเบี้ย	3.40	ต่อปี	ระยะเวลา	36	เดือน	ตั้งแต่วันที	่12	กันยายน	–	15	
พฤศจิกายน	2565	สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี	่ฝ่ายเงนิทนุ	0	2496	1199	ตอ่	125	-	128,	109	-110

		 	 ท้ายนี้	 ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้	 โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6	อัตราดอกเบี้ย	
3.20%	ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	 	 โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7	อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี							
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	 โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย	์		อัตราดอกเบี้ย	2.70	
ต่อปี	(ไม่มีเฉล่ียคืน)		โครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ท่ีมีหน้ีหลายทาง		อัตราดอกเบ้ีย	2.70	ต่อปี	
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	และโครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8	อัตราดอกเบี้ย	2.90	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	
สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	
226,	และ	227	ขอบคุณครับ		 	 				

 
																																					รองศาสตราจารย	์พิเศษ	พลโท	
	 							 	 	 	 	 	 	 		(ดร.วีระ		วงศ์สรรค์)
	 	 	 	 	 								 	 	 												ประธานกรรมการ
	 																						 	 	 					ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด																																	
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เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก
จังหวัดน่าน

จังหวัดอุดรธานี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี		จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน	จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน	จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจน่าน	จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	จำากัด

.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี	จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี	จำากัด
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	 เมื่อวันที	่5	กันยายน	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	 เข้าร่วมงาน
วนัคลา้ยวันสถาปนามหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช	ครบรอบ	
44	 ปี	และรับมอบโล่สามศร	จากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร 
ศรีสอ้าน อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัย           
ธรรมาธิราช เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติ	 แก่	 ชสอ.	
ท่ีได้ช่วยเหลือ	 สนับสนุนกิจการและคุณประโยชน์ที่สำาคัญ							
เป็นอย่างยิ่งให้แก่มหาวิทยาลัย	 โดยมี	 ดร.สมนึก	บุญใหญ่								
ผู้จัดการใหญ่		นายนลทวัช		สมาธิ		รองผู้จัดการใหญ่		และ				
เจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 เข้าร่วมงาน	ณ	ห้องพระปกเกล้า	 อาคาร				
อเนกนิทัศน	์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	9	กันยายน	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	
ดร.สมนกึ	บญุใหญ่	ผูจั้ดการใหญ่	และเจา้หนา้ที	่ชสอ.	รว่มมอบ
ชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิด	ีกับสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 จำากัด	 เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ	50	ปี								
โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย ม่ิงมาลัยรักษ์ 
ประธานกรรมการ	กลา่วเปดิงาน	และรองศาสตราจารยเ์กศนิ	ี
วิฑูรชาติ	อธิการบดี	กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่	สอมธ.	
ครบรอบ	50	ปี		ณ	ห้องนครรังสิต	บอลรูม	โรงแรมโนโวเทล	
กรุงเทพฯ	ฟิวเจอร์พาร์ค	รังสิต	จังหวัดปทุมธานี

ชสอ. เข้ารับโล่สามศร 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ครบรอบ 44 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำ กัด
 ครบรอบ 50 ปี

	 ชสอ.	ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 แขนงวิชาสหกรณ์	 แก่
กรรมการดำาเนินการ	พนักงาน/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ทั่วประเทศที่เป็นสมาชิกของ	 ชสอ.	 และให้การสนับสนุน											
การด ำาเน ินการตามระบบการสอนทางไกล			ด ้านการ
จัดการเรียนการสอนโดยการสนับสนุนบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ									
รว่มเปน็คณะกรรมการพฒันาหลักสตูร	คณะกรรมการประเมนิ
และปรับปรุงหลักสูตร	คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชา		อีกทั้ง
ยังให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	แขนงวิชาสหกรณ์	บทบาทของ	ชสอ.	
ไม่เพียงเป็นผู้นำาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย	ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมแต่ยังให้การสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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	 เมื่อวันที	่8	กันยายน	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท  ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ		พร้อมด้วย				
นายโกวิท	 เกตุงาม	นายทวิช	ศรีสวัสด์ิ	นายสงบ	จินะแปง	
นายธงชยั	วทิยานกุรณ	์กรรมการดำาเนินการ	ดร.สมนกึ	บญุใหญ่	
ผู้จดัการใหญ	่และเจา้หน้าที	่ชสอ.	ให้การตอ้นรบั	นายเรอืงชยั 
จติรภริมย ์ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รชูมุพร 
จำากัด	นำาคณะกรรมการดำาเนินการ	และเจ้าหน้าท่ี	จำานวน				
35		คน		เข้าศึกษาดูงาน		ชสอ.		ด้านการบริหารเงินลงทุน													
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสภาพคล่องและการบริหาร
จัดการเงินลงทุนของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อมเย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์สหกรณ์และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์	 ช้ัน	4	สำานักงาน	
ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	3	กันยายน	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ				
พลโท	ดร.วีระ	 วงศ์สรรค์	ประธานกรรมการ	มอบหมายให้	
นายเทิม มิตรจิต นายสามัคคี เดชกล้า นายบุญธรรม 
เดชบุญ กรรมการดำาเนินการ	และ	ดร.สมนึก บุญใหญ่                  
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.	 เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมใหญ่
สามัญ	ประจำาปี	2564-2565	ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ณ	โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท	จังหวัดบุรีรัมย์
	 ทั้งนี้	 ชสอ	มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม	
จำานวนเงิน	20,000	บาท	 โดยมีนายสนอง	กาญจนการุณ	
ประธานชมรมฯ	และคณะรับมอบ	มีผู้เข้าร่วม	จำานวน	261	
คน	108	สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำ กัด

สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี 2564 - 2565 
ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน
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 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ	 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ	
โครงการอบรม	“ผู้ตรวจสอบกจิการ	ขัน้กลาง”	จดัโดย	เขตพืน้ที่
สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระหว่างวันที	่
27		-		28		สิงหาคม		2565		พร้อมด้วย		นายเอนก		ล่วงลือ								
รองประธานกรรมการ	 นายสามัคคี	 เดชกล้า	 นายสมยศ	
เสาวคนธ์	นายเทิม	มิตรจิต	นายบุญธรรม	เดชบุญ	กรรมการ
ดำาเนินการ	ชสอ.	เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
		 ทั้งนี้	 ชสอ.	มอบเงินสนับสนุนจำานวน	200,000	บาท	
โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ	 ร่วมรับมอบ	มีผู้เข้าอบรม
จำานวน	90	คน	45	สหกรณ์	ณ	 โรงแรมรอยัลนาคาราและ				
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร	์อำาเภอเมือง	จังหวัดหนองคาย

	 เมื่อวันที่	3	กันยายน	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	เป็นประธาน
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ		ในโครงการสัมมนา		“การป้องกัน		
การทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์”	 จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก	 ชสอ.	 ภาคกลาง	 	พร้อมด้วย	นายเอนก	ล่วงลือ	
รองประธานกรรมการ	นายเสนอ	วิสุทธนะ	กรรมการและ
เลขานุการ	นายวิทยา	ประเทศ	และนายสมยศ	 เสาวคนธ์	
กรรมการดำาเนินการ	ชสอ.	เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว	
	 ทัง้นี	้ชสอ.	ได้มอบงบประมาณสนบัสนนุการจดัโครงการ	
จำานวนเงิน	200,000	บาท	 โดยมีนายสุรศักดิ์ วาดเขียน 
ประธานกรรมการ	และคณะกรรมการเขตพืน้ทีฯ่	รว่มรบัมอบ	
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำานวน	120	คน	51	สหกรณ์	ณ	โรงแรม		
แกรนด์ฮิลล์	รีสอร์ท	แอนด์	สปา	จังหวัดนครสวรรค์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
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	 เมื่อวันที่	27	กันยายน	
2565	 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์
สรรค์ ประธานกรรมการ 
ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา
และบรรยายพิเศษ	หลักสูตร	
“จับสัญญาณการบริหารเงินและการลงทุนยุค	Stagflation”	
ระหว่างวันที่	 26–28	กันยายน	2565	ณ	 โรงแรมนภาลัย	
อำาเภอเมือง	จังหวัดอุดรธานี	 และกล่าวรายงานโดย	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์	ปิติปัญญา	และได้รับเกียรติจาก	
คณะกรรมการดำาเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ชสอ.	 ร่วมให้			
การต้อนรับผู้เข้าสัมมนา	
	 ชสอ.	 ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์											
เล็งเห็นความสำาคัญและมุ่งหวังให้ ผู้บริหารของสหกรณ์
ได้ทำาความเข้าใจถึงการบริหารเงินและการลงทุนสหกรณ์								
ออมทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของสหกรณ์	
เพื่อนำาความรู้ไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์									
ให้เกดิประโยชนสู์งสุด	ดงันัน้	ชสอ.จงึไดจ้ดัสมัมนาในหลกัสตูร
ดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้บุคลากรของสหกรณ์สามารถขับเคลื่อน
การบรหิารงานใหบ้รรลเุปา้หมายและวัตถปุระสงคข์องสหกรณ์
ได้	มีผู้เข้าสัมมนา	จำานวน	123	คน	จาก	46	สหกรณ์

จับสัญญาณการบริหารเงินและการลงทุนยุค  Stagflation
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	 เมื่อวันที่	 13	 กันยายน	2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.        
กล ่าวเป ิดการอบรม		และบรรยายพ ิ เศษ		หล ักส ูตร																				
“คณะกรรมการอำานวยการ”	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	
ดร .ร ั งสรรค ์ 	 	ป ิต ิป ัญญา	
รองประธานกรรมการ	กล่าว
รายงาน	และนายสงบ	จินะแปง	
กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมใน
ฐานะกรรมการดำาเนินการ	
ชสอ.	ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ	
พร้ อมทั้ ง คณะกรรมการ
ดำาเนนิการ	ผูต้รวจสอบกิจการ	
ชสอ.	รว่มใหก้ารตอ้นรับผูเ้ขา้อบรม	ชสอ.ในฐานะศนูย์กลางของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเห็นความสำาคัญและจำาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์จนมีความเชี ่ยวชาญ	
เฉพาะทาง	 โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรนั้นมีคุณภาพสามารถ
ขับเคลื่อนงานของสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ได้	มีผู้เข้าอบรม	จำานวน	230	คน	62	สหกรณ์							
ณ	โรงแรมเทวราช	อำาเภอเมือง	จังหวัดน่าน

คณะกรรมการอำ นวยการ
สัมมนา
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สินค้าธุรกิจเสริม
จำ หน่ายและรับสั่งทำ 
สินค้าของที่ระลึกต่างๆ

808159  
ร่มขนาด 30นิ้ว  
ราคา  คันละ  190 บาท

808103
ร่มขนาด 22 นิ้ว  

ราคา  คันละ  180 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com
Facebook/สินค้าแบรนด	์FST
รับสั่งทำาสินค้าของที่ระลึก
เฉพาะสหกรณ์		
สนใจติดต่อได้ที	่ฝ่ายธุรกิจเสริม		
02-496-1199		
ต่อ121,122,105,106
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

เปิดทำ การ  วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ การ  วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

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

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปณศ.บางกรวย
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