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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 ตามที่	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ได้พระราชทานผ้าพระกฐินประจำา

ปีพุทธศักราช	 2563	 ให้	 ชสอ.	 น้อมนำาไปถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส																	

ณ	วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร	ตำาบลสวนใหญ	่อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุร	ี	ในวันเสาร์ที่
17	ตุลาคม	พ.ศ.	2563	น้ัน	ชสอ.	ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิก	และผู้มีจิตศรัทธาท่ีได้ร่วมทำาบุญ	เป็นจำานวนเงิน	1,820,045	

บาท	ขออานิสงส์แห่งผลบุญ	จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์	ภัยพิบัต	ิโรคาพาธ	อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง						

และดลบนัดาลให้เจรญิดว้ยอาย	ุวรรณะ	สขุะ	พละ	ปฏภิาณ	ธนสารสมบตั	ิตลอดจนประสบสิง่อนัพงึปรารถนาทกุประการ

	 	และขอขอบคุณ	สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ	และประชาชนทั่วไปที่พร้อมใจกันเข้าร่วมเดิน	–	 ว่ิงการกุศล	และ							

รว่มบรจิาคสมทบทนุมลูนธิริามาธบิดฯี	เพือ่จดัซือ้เครือ่งมอืแพทย	์สถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร	์จงัหวดัสมทุรปราการ	

ซึง่ไดท้ำาการมอบใหกั้บมูลนธิริามาธบิดฯี	จำานวนเงนิ	500,000	บาท	ในงานสมัมนาเนือ่งในวนัออมแหง่ชาติ	เมือ่วนัที	่31	

ตุลาคม	2563	ที่ผ่านมา	ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	อิมแพ็คเมืองทองธานี	เรียบร้อยแล้ว	ในโอกาสนี้ขอแสดง

ความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย	์ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี	2553	ทุกท่านครับ

									ท้ายนี้	เพื่อตอบแทนสหกรณ์ผู้กู้รายเดิมที่สนับสนุนใช้บริการเงินกู้กับ	ชสอ.	ตลอดมา	และเป็นการกระจายเงินกู้

อย่างทั่วถึง	ชสอ.	จึงได้จัดให้มีบริการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 4	อัตราดอกเบี้ย	3.30	%	ต่อปี	ไม่มีเฉลี่ย

คืน	และเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 5	อัตราดอกเบี้ย	3.50	%	ต่อปี	ไม่มีเฉลี่ยคืน	ตั้งแต่วันที่	15	กันยายน	2563	

เป็นต้นไป	สหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท	์0	2496	1199	ต่อ	212	-216,	

223,	226	และ227	ชสอ.	ขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา	ณ	ที่นี้	อีกครั้งหนึ่ง	ขอบคุณครับ

                 พลตำารวจโท											
	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 		(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 	 	 						ประธานกรรมการ
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วันออมแห่งช�ติ 31 ตุล�คม 2563

ประชาชนทั่วไป	โดยมีสมาชิกสหกรณ	์เข้าร่วมงานกว่า	1,000	คน	
ณ	ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	จังหวัด
นนทบุรี
	 นายอลงกรณ์		กล่าวว่า		รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ		ซึ่งมี						
กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ได้ผนึกกำาลังร่วมกับ	
สสท.	ชสอ.	ช.ส.ค.	และบริษัทสหประกันชีวิตฯ	ถือเป็น	4	บิ๊ก	ของ
ขบวนการสหกรณ์ด้านการออมเงิน	 ท่ีจะได้มีการจัดต้ังสถาบัน
สหกรณ์	 (Co-op	Academy)	 ในเดือนพฤศจิกายน	2563	 เพ่ือ
สนับสนุนด้านองค์ความรู้เทคโนโลยี	 โดยปัจจุบัน	มีการนำาฟินเทค	
(Fintech)	มาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่	ซึ่งสหกรณ์
ได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล		และจะใช้เครื่องมือเหล่านี้ส่งเสริมการออม	
รวมทั้งกิจกรรมอบรมบ่มเพาะสมาชิกสหกรณ์	 ทั้งนี้	 ปีนี้จะเป็น													
ปีสำาคัญ	 เพราะเป็นก้าวใหม่สู่มิติใหม่ของขบวนการสหกรณ์	ที่จะ	
เดินหน้าตามเป้าหมาย	ที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นแนวทางการฟื้นฟู

เศรษฐกิจ	และสังคม	จากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

 นายอลงกรณ ์พลบตุร ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันออมแห่งชาติ 
ประจำาปี 2563 ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	
จำากัด	 (ชสอ.)	 ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)	
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จำากัด	(ช.ส.ค.)	บริษัท											
สหประกันชีวิต	จำากัด	 (มหาชน)	และสหกรณ์ท่ัวประเทศ	จัดขึ้น
เพื่อส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์	นักเรียน	นักศึกษาและ
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	 หากดูตัวเลขการออมของธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ใน
รูปบัญชีเงินฝาก	 โดยส่วนใหญ่การออมระบบเงินฝากของธนาคาร
พาณิชย์	 แม้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่า	80	ล้านบัญชี	 แต่มีจำานวน						
เงินออมต่ำามาก	ซึ่งบัญชี	80%	มีเงินออมเพียง	3,000	กว่าบาท					
4	ล้านกว่าบัญชี	มีเงินเฉล่ียต่ำากว่า	50	บาท	 เป็นการสะท้อนให้
เห็นว่า	 เงินออมเป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงสุขภาพทางเศรษฐกิจ	และยิ่ง
เจอวกิฤตโควดิ-19	ยิง่ทำาใหม้ผีลกระทบมากข้ึน	เพราะรายไดล้ดลง	
เศรษฐกิจหดตัว	ก็ไม่เหลือเงินออม	แต่มีเพียงระบบสหกรณ์เท่านั้น	
ทีม่จีำานวนเฉลีย่ของเงินออมในรปูของหุน้	หรอืเงินฝาก	สูงกวา่	100	
เทา่	และมคีวามเสีย่งน้อยทีส่ดุ	ซึง่ไดพ้สิจูนแ์ลว้ใน	3	ทศวรรษทีผ่า่น
มา	ตั้งแต่วิกฤตต้มยำากุ้ง	วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์	และวิกฤตโควิด-19	
สหกรณย์งัคงอยูไ่ด	้แทบไมม่ลีม้หายตายจาก	ในขณะทีร่ะบบสถาบนั
การเงินอื่นๆ	ทั่วโลกล้มจำานวนมาก
	 ทั้งนี	้รัฐบาลเห็นศักยภาพของสหกรณ	์และหวังว่าจะร่วมเสริม
สรา้งโมเดลเศรษฐกจิใหมข่ึน้มา	คอื	“โมเดลเศรษฐกจิสหกรณ์”	หรอื	
“Co-op	Academy”	อย่างน้อยการเริ่มต้นด้วยสมาชิก	12	ล้านครัว
เรือน	ซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชาชนท้ังประเทศ	และมีอุดมการณ์	
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และท่ีสำาคัญทุกคนเป็นเจ้าของสถาบัน
การเงิน	การออม	 ซ่ึงมีความมั่นคง	และมีความเสี่ยงน้อยที่สุดใน

การออมการเงิน	ดังนั้น	ขบวนการสหกรณ์	จะเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็น
ในการก้าวสู่การเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคม	
ในการฟื้นฟู	และต่อยอดการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่า
		 ด้าน	พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ
ชสอ. กล่าวว่า	 ในปี	 2562	สหกรณ์ไทยมีเงินออมกว่า	 2.44	
ล้านล้านบาท	และเงินออมเฉล่ียต่อสมาชิกกว่า	207,000	บาท											
โดย	ชสอ.	ไดจ้ดังานวนัออมแหง่ชาตมิาอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่	ี2552	
โดยในระยะแรกร่วมกับ	 ธปท.	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้
กิจกรรมวันออมแห่งชาติ	 ได้แก่	กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล	FSCT				
Savings	Run	ครั้งที่	 1	ณ	บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี	
จังหวัดนนทบุรี	 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมเดิน-วิ่งฯ	
มอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ	เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร	์จังหวัดสมุทรปราการ	และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ	
ในหัวข้อ	“ใช้จ่ายอย่างรู ้คุณค่า	ทางรอดหลังวิกฤตโควิด–19”								

โดยนายศิริวัฒน์	 วรเวทวุฒิคุณ	 เจ้าของแบรนด์ศิริวัฒน์แซนด์วิช				
อดตีนักธรุกิจพันล้านและพลกิฟืน้จากวกิฤตติม้ยำากุ้ง	และ	ทอลค์โชว	์
“คุณค่าของการออม	ทางรอดหลังวิกฤตโควิด–19”	โดยดร.อภิชาต	ิ
ดำาดี	 นักพูดระดับชาติ	ทายาทสหกรณ์	และการมอบโล่เกียรติคุณ
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีการส่งเสริม
การออม	ประจำาปี	2563	โดยต้ังเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์ท่ัวประเทศ	
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในภาคสหกรณ์เพ่ิมข้ึน	50,000	ล้านบาท
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ชสอ. ถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�น ประจำ�ปี 2563

	 เมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 2563	 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์            
ดีปัญญา รองประธานกรรมการ ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก					
พลตำารวจโท	วิโรจน	์สัตยสัณหส์กลุ	ประธานกรรมการ	เปน็ประธาน

ในพธิถีวายผา้พระกฐนิพระราชทาน	พระบาทสมเดจ็พระวชริเกลา้

เจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ		พระราชทานผ้าพระกฐินให้			

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 เพื่อนำาไป

ถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ณ	วัดเขมาภิรตาราม

ราชวรวิหาร	ตำาบลสวนใหญ่	อำาเภอเมือง	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยมี					

คณะผู้บริหาร	 ฝ่ายจัดการ	สหกรณ์สมาชิกท่ัวประเทศ	 และผู้มี							

จิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญ	เป็นจำานวนเงินรวมท้ังส้ิน	1,820,045	บาท	

ขออานิสงส์แห่งผลบุญ	จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์	

ภัยพิบัติ	โรคาพาธ		อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง		และดลบันดาล

ให้เจริญด้วยอายุ	วรรณะ	สุขะ	พละ	ปฏิภาณ	ธนสารสมบัติ	ตลอดจน	

ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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สม�ชิกศึกษ�ดูง�น

สหกรณ์ออมทรัพย์ท้องถิ่นกระบี่ จำ�กัด

	 เมื่อวันที่	7	 ตุลาคม	2563	นายโกวิท เกตุงาม ประธาน
กรรมการส่ือสารองค์การ ชสอ.	ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	
วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	นายกิตต์				
เกิดโสภา	ดาบตำารวจ	 เดชาวัตร	อุ่นสอน	กรรมการดำาเนินการ						
นางประภาษร	ทิพย์ดี	นางสาวพจนา	วาสิกรัตน์	รองผู้จัดการใหญ	่
และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ให้การต้อนรับ	นายอดิศักดิ์	หิรัญ	ประธาน
กรรมการ	สหกรณ์ออมทรพัยท์อ้งถิน่จงัหวดักระบี	่จำากดั	และคณะ	
จำานวน	25	คน	เขา้ศกึษาดงูานดา้นการจดัระบบบญัชีคอมพวิเตอร	์
และการให้บริการเงินกู้ต่างๆ	พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์	
ชั้น4	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 เมือวันที่	 30	 ตุลาคม	 2563	นายพิทยา ทิพยโสตถิ          
รองประธานกรรมการ ชสอ.	ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	
วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	ดาบตำารวจ	
เดชาวัตร	อุ่นสอน	กรรมการดำาเนินการ	นางสาวพจนา	วาสิกรัตน์	
รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน	และเจ้าหน้าท่ี	 ชสอ.	 ให้การ

ต้อนรับ	นายนพดล	อินปา	ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูลำาปาง	จำากัด		และคณะ	เข้าศึกษาดูงาน	ชสอ.	จำานวน	40	คน	
เรื่อง	 การบริหารงานของ	 ชสอ.	 เพื่อเพิ่มความรู้	 แลกเปล่ียน
ประสบการณ์	 เพ่ิมทักษะในการดำาเนินงานสหกรณ์ฯ	พร้อมเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ	์ชั้น	4	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำ�ป�ง จำ�กัด
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	 เมื่อวันที่	 26	 ตุลาคม	2563	นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธาน
กรรมการ ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	
ประธานกรรมการ	ชสอ.	ให้เป็นประธานในพิธีเปิด	โดยมี	นายโชคดี	คลังจันทร์	
ประธานกรรมการวิชาการ	กล่าวรายงาน	และได้รับเกียรติจาก	นายยงยุท	อุดมศักด์ิ	
สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี	ผศ.พิพัฒน์	วงศ์เกษม	นายธงชัย	วิทยานุกรณ์	นายโกวิท	
เกตุงาม	นายกิตต์ิ	 เกิดโสภา	นายศิริวัฒน์	อินทรมงคล	กรรมการดำาเนินการ	
และดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	ชสอ.	ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม	
หลักสูตร	 “กรรมการดำาเนินการใหม่”	 รุ่นที่	26	ระหว่างวันที่	25-28	ตุลาคม		
2563		ณ	โรงแรมนภาลัย		อำาเภอเมือง		จังหวัดอุดรธานี		เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ				
ฝึกอบรมได้เรียนรู้บทบาท	หน้าท่ี	และภารกิจในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์
การบริหารการเงิน	และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์	รวมทั้งได้			
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับ
วิทยากร	มีผู้เข้ารับการอบรม	จำานวน	107	คน	33	สหกรณ์

อบรม หลักสูตร “กรรมก�รดำ�เนินก�รใหม่” รุ่นที่ 26

CEO ก�รบินไทย พบเจ้�หนี้หุ้นกู้สหกรณ์ พร้อมดูแลสิทธิประโยชน์

	 เมื่อวันท่ี	 16	 ตุลาคม	 2563	 พลตำารวจโท วิโรจน์                
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.	และคณะกรรมการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย	จำากัด	 (มหาชน)	
กล่าวต้อนรับผู้แทนสหกรณ์สมาชิกในการประชุมสหกรณ์ผู้ถือ					
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยได้รับเกียรติจาก							
นายชาญศลิป	์ตรีนุชกร	รักษาการกรรมการผูอ้ำานวยการใหญ	่บรษิทั
การบินไทย	จำากัด	และคณะมาประชุมร่วมกับขบวนการสหกรณ์				
ในเรื่องของความคืบหน้าของการดำาเนินงานของบริษัทการบินไทย
หลังจากที่ศาลมีคำาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ	
	 ในส่วนแนวทางของขบวนการสหกรณ์จะดำาเนินการรักษา						
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทยอย่างเต็มท่ี	
ดังนี้
	 1.	แนวทางของสหกรณ	์คอื	เงนิตน้เทา่เดมิและไมม่กีารแฮรค์ทั	
โดยขบวนการสหกรณ์เราพร้อมที่จะสนับสนุนการบินไทย	
	 2.	 ชสอ.ในฐานะผู้นำาขบวนการสหกรณ์พร้อมที่จะสนับสนุน	
และดแูลสหกรณ์ในสว่นของบรษิทัทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย	บคุลากร	
และสถานที	่ในการดำาเนินการด้านกฎหมาย
	 3.	ชสอ.ในนามคณะกรรมการตดิตามฯ	และเป็นศนูยก์ลางของ
ขบวนการสหกรณจ์ะเปน็ผูน้ำาในการเจรจาตอ่รองแผนฟืน้ฟกูจิการ
กับบริษัทการบินไทยเพื่อให้สหกรณ์ได้รับประโยชน์มากที่สุด	
	 นายชาญศิลป์	ตรีนุชกร	รักษาการกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	
บริษัทการบินไทย	จำากัด	และคณะ	กล่าวว่า	ปัจจุบัน	การบินไทย	
อยู่ระหว่างจัดทำารายละเอียดของ	แผนฟ้ืนฟูกิจการ	ซึ่งเตรียมยื่น
เสนอต่อศาลล้มละลาย	ช่วงปลายไตรมาส	4	 ปีนี้	 หรืออย่างช้า													
ไม่เกินไตรมาสแรก	 โดยสรุปแนวทางฟ้ืนฟู	 เพื่อดำาเนินการใน	3	
เรื่องหลัก	ได้แก่	

	 1.	การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางาน	 ท่ีจะเน้นเรื่องการปรับ
ขนาดองค์กรให้เหมาะกับรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ	 รวมไปถึง								
การปรับโครงสร้างหน้ี	 เจรจาเจ้าหนี้	ถ้าแผนผ่าน	ก็จะดำาเนินการ
เรื่องโครงสร้างหนี้	โครงสร้างทุน	
	 2.	การเพิ่มรายได้	 โดยเน้นเร่ืองการบริหารสินทรัพย์	 โดยให้
สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	ปรับปรุงกลยุทธด้าน
การพาณิชย์และความสามารถในการหารายได้	และการหารายได้
พิเศษ	จากครัวการบิน
	 3.	การลดค่าใช้จ่าย	ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างจัดกำาลังคนให้เหมาะสม						
กับงานและโครงสร้างองค์กรใหม่	การบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน
และต้นทุนในการดำาเนินงาน		และทั้งนี้มีแนวทางให้สายการบิน
ไทยสมายล์	ขยายจุดบินใหม่ภายในประเทศอีก	4	เส้นทาง	ช่วงไตรมาส	
4	ปีนี	้รวมทั้ง	การขายแฟรนไชส์	ปาท่องโก๋	การบินไทย	เพื่อช่วย
สร้างรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทการบินไทย	ซึ่งจะได้มีการจัดสิทธิ
พิเศษมากมาย	สุดคุ้ม	ให้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ	์								
ทั่วประเทศ	พร้อมกับขอรับการสนับสนุนจากขบวนการสหกรณ์
ในการดำาเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ	 และยืนยันจะดูแลสิทธิ
ประโยชน์ของสหกรณ์อย่างเต็มท่ีท้ังในส่วนเงินต้น	ดอกเบี้ย	และ
ไมม่กีารแฮรค์ทั	โดยพรอ้มทีจ่ะใหข้บวนการสหกรณม์ผีูแ้ทนเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดทำาแผนฟื้นฟูกิจการในระยะต่อไป		โดยม	ี
สหกรณ์เข้าร่วม	กว่า	200	คน	87	สหกรณ์	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	
จังหวัดนนทบุรี
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 ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการ ชสอ. 
ได้รับมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	ประธาน
กรรมการ	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา	“การปฏิบัติตาม
กฎหมาย	การปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนนุ
ทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย”	จดัโดยเขตพืน้ท่ีสหกรณส์มาชกิ	ชสอ.							
ภาคกลาง	เม่ือวันท่ี	17	ตุลาคม	2563	พร้อมด้วย	นางสาวสมหมาย	
สราญจิตร์	ผู้ตรวจสอบกิจการ	พร้อมท้ังมอบเงินสนับสนุนจำานวน	
200,000	บาท	โดยม	ีนายสรุตัน	์จนัทรว์นัเพญ็	ประธานกรรมการ
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคกลาง	กล่าวรายงาน	มีผู้เข้า
ร่วมสัมมนา	จำานวน	95	คน	จาก	45	สหกรณ์	ณ	โรงแรม	ซันไรส	์							
ลากูน	โฮเทลแอนด์กอล์ฟ	จังหวัดฉะเชิงเทรา	
	 ช่วงบ่ายเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ	 เพื่อเลือกต้ังประธาน
กรรมการ	 กรรมการ	 และผู้ตรวจสอบกิจการเขตพื้นท่ีฯ	 โดย									
นายสุรศักดิ์	 วาดเขียน	ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์								
ครูสระบุร	ีจำากัด	ได้รับเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ
เขตพื้นที	่ชสอ.	ภาคกลาง	ทั้งนี้	ชสอ.	ได้ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์
บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ของ	ชสอ.	พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับ	
ผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามด้วย

 เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	2563	พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล 
ประธานกรรมการ ชสอ.	 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร	
“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง”	 จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	

กรุงเทพมหานคร	พื้นที	่2	ระหว่างวันที่	29	–	30	ตุลาคม	2563	พร้อมด้วย	

ว่าที่ร้อยตรี	ดร.	 ชัยรักษ์	ดีปัญญา	รองประธานกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	

เข้าร่วม	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธาน

กรรมการ	เขตพื้นที่	ฯ	กล่าวต้อนรับ	มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม	จำานวน	61	

สหกรณ์	120	คน	และในการจัดอบรมคร้ังน้ี	ชสอ.	 ได้มอบเงินสนับสนุน	

จำานวน	200,000	บาท	ให้กับเขตพื้นที่ฯ	ณ	ห้องประชุม	701	สำานักงาน	

ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

เขตพ้ืนท่ีสหกรณ์สม�ชิก ชสอ. ภ�คกล�ง จัดสัมมน� “ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รฟอกเงินและก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย”

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ. กรุงเทพมห�นคร พื้นที่ 2 จัดอบรม

“ผู้ตรวจสอบกิจก�รขั้นกล�ง”
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สั่งซื้อสินค้�ได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้�แบรนด์ FSCT

รับสั่งทำ�สินค้�ของที่ระลึกเฉพ�ะสหกรณ์  

สนใจติดต่อได้ที่  ฝ�่ยธุรกิจเสริม  0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

สนใจกรุณ�ติดต่อ ฝ่�ยธุรกิจเสริม โทรศัพท์ 02 496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122
โทรส�ร 02 496 1200 www.fsct.com

บริการแบบพิมพ์และของที่ระลึกต่างๆ
จ�าหน่ายและรับพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ส�าหรับสหกรณ์ทุกประเภท

รับสั่งท�าของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต ปฏิทิน สมุดไดอารี่

กระปุกออมสิน กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเดินทาง ร่ม แก้วน�้า ปากกา ฯลฯ

หรือสินค้าอื่นตามความต้องการของท่าน

จ�าหน่ายอุปกรณ์ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ 

เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องท�าลายเอกสาร ฯลฯ

รับท�ำเสื้อโปโล 

ของที่ระลึกต่ำงๆ
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ช่องท�งก�รรับข้อมูลข่�วส�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�ก�ร  วันจันทร์ - วันศุกร์ 

เวล� 08.30 - 16.30 น.

ปิดทำ�ก�ร  วันเส�ร์ - วันอ�ทิตย์ 

และวันหยุดนักขัตฤกษ์

จัดทำ�โดย : ฝ่�ยสื่อส�รองค์ก�ร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบ�งสีทอง อำ�เภอบ�งกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

โทร. 0 2496 1199 โทรส�ร 0 2496 1177, 0 2496 1188 

http://www.fsct.com  E-mail: info@fsct.com

ชำาระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที	่พิเศษ	5.2552

ปฌศ.บางกรวย

ปีที่ 32 ฉบับที่ 399 เดือนพฤศจิก�ยน 2563


