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กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมใน
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด 
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  
ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์ พิธีกล่าวสดุดี 
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรี      
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจำาปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 107 ปี การสหกรณ์ไทย  
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร

 เม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 
รองศาสตราจารยพ์เิศษ พลโท ดร.วรีะ 
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ  ที่ปรึกษา  
ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ       
เข้าร่วมพิ ธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์                 
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่ง   
การสหกรณ์ไทย โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน    
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำาปี 2566 พร้อมกล่าวสดุดี             
วางพานพุ่มถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์  พระราชวรวงศ์เธอ 
กรมหมื ่นพิทยาลงกรณ์    พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

 เ ม่ือวัน ท่ี 26 กุมภาพันธ์  
2566 รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค ์ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย นายเสนอ      
วิสุทธนะ กรรมการและเลขานุการ นายพรศักด์ิ คุณวุฒิมโนธรรม 
กรรมการดำาเนนิการ รองศาสตราจารย์ วศิษิฐ์ศักด์ิ แปน้สัมฤทธิ ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะน้อมรำาลึก
พระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์   
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยโดย นายวิศิษฐ์   ศรีสุวรรณ์  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  ผู้แทนสหกรณ์ 
ขบวนการสหกรณ์  ข้าราชการ และพนักงานราชการ             

 ดร.สมนึก บุญใหญ่  ผู้จัดการใหญ่  ชสอ.  เข้าร่วม 
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่น          
พิทยาลงกรณ์ พระบิดาสหกรณ์ไทย ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี เนื่องในวันสหกรณ์       
แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์         
ครูนนทบุรี จำากัด

กรมส่งเสริมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ ปี 2566
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เน่ืองในวันสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจำาปี 2566 และครบรอบ 
107 ป ีการสหกรณไ์ทย เพือ่
นอ้มรำาลึกถงึ พระกรุณาธคิณุ
ของพระราชวรวงศ์เธอ กรม
หมืน่พทิยาลงกรณ ์“พระบิดา     
แห่งการสหกรณ์ไทย” โดยมี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ขบวนการสหกรณ์ไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมพิธี      
ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดาสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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 เมื่ อวั นที่  8  กุ มภา พันธ์  2566          
นายอเนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ 
พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
นางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่
สำานักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การ
ต้อนรับ นายบุญธรรม เดชบุญ ประธาน
กรรมการ สหกรณอ์อมทรพัยค์รนูครราชสมีา 
จำากัด และกรรมการดำาเนินการ ชสอ. นำา  
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ จำานวน 
15 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน
ของ ชสอ. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำามาปรับปรุง
ในการบริหารงานต่อไป ณ สำานักงาน ชสอ. 
จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำ กัด

 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้า
ร่วมงานทำาบุญครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์                         
9 สมาคม 7 กลุ่มวิชาชีพ โดย นายสมพล ตันติสันติสม 
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย  เป็นประธานในพิธี  เพื่ออุทิศส่วนกุศล          
ให้กับสมาชิกผู้ล่วงลับเป็นประเพณีมาทุกๆปี โดยมีนายก
ส ม า ค ม  ก ร ร ม ก า ร         
เจ้าหนา้ที ่และผูเ้กีย่วข้อง
เขา้รว่มพธิ ีณ ห้องประชมุ 
ชั้น 7 อาคารสวัสดิการ
ฌาปนกิ จส ง เ ค ร าะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
อำาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี

ครบรอบวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
9 สมาคม  7 กลุ่มวิชาชีพ
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ประมวลภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพื่อชุมชนและสังคมของสหกรณ์ ประจำ ปี 2565
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 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ 
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ       
กล่าวเปิดโครงการอบรม หลักสูตร  “การเงิน  การบัญชี  และ   
การบริหาร สำาหรับกรรมการดำาเนินการสหกรณ์” รุ่นที่ 
24 (สหกรณ์ขนาดใหญ่) พร้อมด้วย นายสามัคคี เดชกล้า        
นายธงชัย วิทยานุกรณ์ และนายบุญธรรม เดชบุญ กรรมการ
ดำาเนินการ เข้าร่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์   
ปิติปัญญา ประธานกรรมการวิชาการ กล่าว รายงาน 
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566  ณ โรงแรมโฆษะ 
จังหวัดขอนแก่น
 ชสอ. พจิารณาเหน็วา่ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ ์
ซึ่งสมาชิกเลือกมาเป็นตัวแทนในการบริหารงานของสหกรณ์ 
ต้องมีความรับผิดชอบในการบริหาร จัดการ และดำาเนินการ
ทั้งปวงของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ   เพื่อพัฒนากรรมการ       
และผู้จัดการสหกรณ์สู่การเป็นมืออาชีพ และนำาความรู้ 
ประสบการณ์ไปพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง

 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ      
กล่าวเปืดการฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร” โดยมี นายวิทยา ประเทศ กรรมการดำาเนินการ 
กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ 
และนางสาวพจนา วาสิกรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหาร
งาน ชสอ. เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสร้างความมั่นใจใน                    
การสื่อสาร ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 2 วัน ระหว่าง      
วันที่  22  -  23  กุมภาพันธ์  2566  มีทั้งการบรรยายและ         
ฝึกปฏิบัติ ทักษะการพูด การฟัง การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต
ประจำาวันและในสถานการณ์ต่างๆ โดยวิทยากรจากโครงการ 
Brand’s Summer Camp คุณสุวคนธ์ อินป้อง มีผู้เข้ารับ     
การฝึกอบรมจำานวน 50 คน ณ สำานักงาน ชสอ. จงัหวดันนทบรีุ

การเงิน การบัญชี 
และการบริหาร 
สำ หรับกรรมการดำ เนินการ
สหกรณ์ รุ่นที่ 24 
(สหกรณ์ขนาดใหญ่)

หลักสูตร 
“การใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร”
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อบรม
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 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็น
ประธานในพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน 
ประจำาปี 2565 ร่วมกับ เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ ประธาน
กรรมการ สหกรณอ์อมทรพัย์สาธารณสขุแพร ่จำากดั พรอ้มดว้ย 
นายเอนก ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายเสนอ วิสุทธนะ 
กรรมการและเลขานกุาร นายวทิยา ประเทศ นายสงบ จนิะแปง 
นายสมยศ เสาวคนธ์ นายเทิม มิตรจิต นายบุญธรรม เดชบุญ 
กรรมการดำาเนินการ ชสอ. โดยมี คณะกรรมการดำาเนินการ 
ฝา่ยจัดการ และแขกผู้มเีกยีรตขิองสหกรณร์ว่มแสดงความยนิดี
ในโอกาสทีส่หกรณไ์ดรั้บการคดัเลอืกจาก ชสอ. ใหเ้ปน็สหกรณ์
ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ประจำาปี 2565

 เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์
พศิษ พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค ์ประธานกรรมการ 
เป็นประธานในพิธี เปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐาน ประจำาปี 2565  ร่วมกับ  พลโท 
จักรกฤษณ์ วิริยะบูรณ์ เจ้ากรมพลาธิการทหาร
บก รองประธานกรรมการทำาหนา้ทีแ่ทนประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการ
ทหารบก  จำากัด  พร้อมด้วย  นายเอนก  ล่วงลือ       

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน 
ประจำ ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำ กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำ กัด
รองประธานกรรมการ นายเสนอ วิสทุธนะ กรรมการ
และเลขานุการ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำาเนินการ 
และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
โดยมี คณะกรรมการดำาเนินการ ฝ่ายจัดการ และ
สมาชิกของสหกรณ์ร่วมแสดงความยินดี ณ สโมสร
นายทหาร กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนนทบุรี

พิธีเปิดป้าย
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 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 พลตำารวจโท วรวิทย์ 
ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่
สามัญ ประจำาป ี2566 สหกรณอ์อมทรพัยอ์งค์การเภสชักรรม 
จำากัด โดยได้รายงานผลการดำาเนินงานของ ขสอ. ให้ที่ประชุม
ได้ร ับทราบ   เพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นให้สมาชิกสหกรณ ์              
มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุมและดำาเนินการประชุม
ไปได้ตามวาระ โดยมี นายวรวิทย์ สุฉันทบุตร ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำากัด 
ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ       
กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้แก่  นายกมล    
ศิ ริ จันทร์  ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพ ย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำากัด 
เนื่องในงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2565 ณ อาคาร 4 
ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ นิคมรถไฟ ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร
 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ   
แห่งประเทศไทย จำากัด ดำาเนินการมาครบรอบ 30 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์มีทุนดำาเนินงาน 
3,469,184,686.02 บาท มีสมาชิก 8,158 คน มีรายได้ 
177,712,613.85 บาท และมีกำาไรสุทธิ 145,001,806.52 
บาท นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐาน 3 ปีติดต่อกันตามเกณฑ์ประเมินจาก ชสอ. 
ประจำาปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์
องค์การเภสัชกรรม จำ กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จำ กัด

ประชุมใหญ่สามัญ
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 
รองศาสตร าจ า รย์ พิ เ ศษ             
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  
ประธานกรรมการ ชสอ.                     
เป็นประธานในพิธี เปิ ดการ

สัมมนา “การดำาเนินงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ และแนวทางการลงทุน  

การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน” จัดโดยเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง พร้อมด้วย นายเอนก ล่วงลือ 
รองประธานกรรมการ นายวิทยา ประเทศ นายสมยศ 
เสาวคนธ์ และ นายเทิม มิตรจิต กรรมการดำาเนินการ ชสอ.                 
เข้าร่วมงานพร้อมทั้งมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน 
จำานวนเงนิ 200,000 บาท โดยม ีนายสรุตัน ์จนัทรว์นัเพ็ญ 
รองประธานกรรมการ และคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีฯ        
ร่วมรับมอบ 
 การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สหกรณ์
สมาชิกในเขตภาคกลางที่ เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้          
ความเข้าใจ เก่ียวกับกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการ

 เม่ือวนัที ่11 กมุภาพันธ ์2566 รองศาสตราจารยพ์เิศษ 
พลโท  ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ  มอบหมายให้    
นายพรศักด์ิ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการดำาเนินการ   

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงทิศทางการลงทุนแนวทาง
บริหารจัดการการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี 2566 และ        
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการบริการจัดการสหกรณ์ 
เพื่อให้สามารถบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
ต่อไป

กล่าวเปิดการเสวนา “การแก้ไขปัญหาการบริหารการเงิน      
การลงทุน และการจัดการสหกรณ์” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค ์ประธานกรรมการ บรรยายพเิศษ 
และนายณฐกร แกว้ด ีประธานกรรมการ เขตพ้ืนทีส่หกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก กล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากรบรรยาย เร่ือง ข้อสังเกตุสิ่งบอกเหตุการทุจริตใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยนางสาวระพีพร พัฒนะแสง หัวหน้า
สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ   จากนั้นเป็น
การเสวนา “การแก้ไขปัญหาการบริหารการเงินการลงทุน
และการจัดการสหกรณ์” โดยนางสาวอรุณี วงศ์ราเชน                
อดตีผูเ้ชีย่วชาญดา้นวเิคราะหส์ภาวะเศรษฐกจิการเงินสหกรณ ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และนายฉัตรชัย ศิริรัตน์ ผู้อำานวยการ 
กลุ่มกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ทัง้นี ้ชสอ. ไดม้อบงบประมาณสนบัสนนุการจดัโครงการ 
จำานวนเงิน 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ     
รับมอบ มีผู้เข้าร่วม จำานวน 82 คน 36 สหกรณ์ ณ โรงแรม
บลูฮิปโป บายคูณ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 35 ฉบับที่ 427 เดือนมีน�คม 2566

9

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 
เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการสัมมนา 

 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายสามัคคี เดชกล้า 
กรรมการดำาเนินการ ได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ ชสอ. ให้เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
โครงการสัมมนา เร่ือง “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
สหกรณ์สู่ภาคปฏิบัติ” จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายโกวิท เกตุงาม กรรมการ
ดำาเนินการ ชสอ. เข้าร่วมและมอบงบประมาณสนับสนุนจำานวนเงิน 
200,000 บาท โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ประธาน
กรรมการ และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับมอบ มีผู้เข้า
ร่วมสัมมนา 97 คน 45 สหกรณ์ ณ โรงแรมศรีลำาดวน อำาเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เ ร่ื อ ง  “ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ                                       
เจ้ าหน้าที่สมาชิกเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันตก” โดยมีนายเอนก 
ล่วงลือ รองประธานกรรมการ 
นายวิทยา ประเทศ กรรมการ
ดำ า เ นิ น ก า ร แ ล ะป ร ะ ธ าน
กรรมการส่งเสริมและพัฒนา นายเทิม มิตรจิต นายสมยศ 
เสาวคนธ ์กรรมการดำาเนนิการและกรรมการสง่สรมิและพฒันา 
ชสอ. ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม กำากับ ดูแล เขตพื้นที่ 8 เขต เข้าร่วม
สมัมนาเพือ่รบัฟงัข้อเสนอแนะตา่งๆ จากผู้เขา้รว่มจำานวน 155 
คน 38 สหกรณ์ ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อำาเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี 
 ท้ังน้ี ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนาจำานวนเงิน 
200,000 บาท ตามแผนงานและงบประมาณของเขต
พื้นที่  โดยมี ดร.สุริยะ ชมศรีเมฆ ประธานกรรมการ และ         
คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก 
ร่วมรับมอบ
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 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ       
กล่าวเปิดโครงการอบรม 
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบ
กิจการข้ันพ้ืนฐาน” โดยมี 
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ 
ดีปัญญา รองประธาน
กรรมการ เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 
กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่2 กลา่วรายงาน พรอ้มดว้ย นายเอนก 
ล่วงลือ รองประธานกรรมการ นายสมยศ เสาวคนธ์ และ      
นายเทมิ มติรจติ กรรมการดำาเนินการ ชสอ. และคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีฯ ท้ังน้ี ชสอ. มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมจำานวนเงิน 
200,000 บาท โดยมี ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธาน
กรรมการเขตพืน้ท่ีฯ และคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีฯ รว่มรบัมอบ 
 การจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้       
ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด       
วิธีการ หลักการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินงานสหกรณ์และการตรวจสอบกิจการ ความรู้
ด้านการเงิน การบัญชีสหกรณ์ การบริหารความเสี่ยง เทคนิค

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

วิธีการระบบการตรวจสอบกิจการ การสรุปผลและการเขียน
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ โดยสามารถนำาไปปรับใช้
ในการปฎิบัติงานด้านสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
ประโยชนต์อ่สหกรณแ์ละสมาชกิตอ่ไป มผีูเ้ขา้รว่มอบรมจำานวน 
85 คน 59 สหกรณ์ ณ ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อำาเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี

CSR สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำ กัด

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นาย
สมชาย เสมากูล รองประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุ ทัยธานี จำากัด 
พร้อมด้วยคณะกรรมการ เป็นตัวแทนมอบเงิน
สนับสนุน   และร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา          
สู่ความเป็นเลิศ ประจำาปี 2566 ของกลุ่ม
โรงเรียนเสมาประสิทธิ์ ณ โรงเรียนบ้านวังเตย 
อำาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
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สินค้าธุรกิจเสริม

802033
กระเป๋าทรงตั้งผ้า
1680PVC ตกแต่งด้วยหนังเทียม
ราคา 240 บาท

802034
กระเป๋าเป้ใส่โน๊ตบุ๊ค  

ราคา ชุดละ 270 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำาสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์  
สนใจติดต่อได้ที่  ฝ่ายธุรกิจเสริม  02-496-1199  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

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
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552

ปณศ.บางกรวย

ปีท่ี   35  ฉบับท่ี   427  เดือนมีนาคม  2566


