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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
เรื�อง  ผลการคดัเลือกสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น  และนักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น   

ประจาํปี ���� 
********************************** 

 
 ตามที� ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั  ไดจ้ดัการคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์
ดีเด่นและนักสหกรณ์ออมทรพัย์ดีเด่น ประจําปี ���� ซึ�งได้เชญิชวนให้สหกรณ์สมาชกิเขา้รบัการคดัเลือก
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และเสนอชื�อผู้ที�เหมาะสมเข้าร ับการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  
คณะกรรมการไดพ้จิารณาคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย ์และบุคคลที�เหมาะสม  ดงันี� 
 

สหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่นประจาํปี ���� 
 

  ด้านบริหารจดัการ ไดแ้ก่ 
1. สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั  ระดบัดีเด่น 
2. สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานถุงเทา้ไทย จาํกดั  ระดบัดีมาก 

 
                          ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รสูมุทรปราการ จาํกดั  ระดบัดีเด่น 
 
                                ด้านสวสัดิการ  ได้แก ่

1. สหกรณ์ออมทรพัยส์าํนักงานปลดัสาํนักนายกรฐัมนตร ีจาํกดั ระดบัดีเด่น 
2. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชยีงใหม ่จาํกดั  ระดบัดีเด่น 

 
                                ด้านการออม  ได้แก ่

1. สหกรณ์ออมทรพัยน์าวกิโยธนิ จาํกดั  ระดบัดีเด่น 
2. สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุสกลนคร จาํกดั ระดบัดีเด่น 

 
                                ด้านสินเชื�อ  ได้แก ่

1. สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงานการท่าเรอืแห่งประเทศไทย จาํกดั ระดบัดีเด่น 
2. สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสุรนิทร ์จาํกดั ระดบัดีเด่น 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

นักสหกรณ์ออมทรพัยดี์เด่น ประจาํปี ���� 
สาขานักบริหาร 

 
ระดบัดีเด่น 

1. นายสฐากรู  มหาวจิติร    กรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขสตลู จาํกดั 
2. นางสมคดิ สทุธพิรม   รองประธาน สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลกาฬสนิธุ ์จาํกดั 
3. นายแพทยป์ระสทิธิ �  ปิ�นทองพนั  ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกดั 
4.  นายอดุลย ์ภู่ภทัรางค ์                   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์ามญัศกึษาจงัหวดั 
                                                   นครราชสมีา จาํกดั 
5. ดร. ธานี  ก่อบุญ     ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุสกลนคร จาํกดั 
6. นายนทัธ ีถิ�นสาค ู   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รภูเูกต็ จาํกดั 

 
ระดบัดีมาก 

1. พลตํารวจตร ีทรงชยั สมิะโรจน์   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั 
2. นายสนัตชิยั บวัทอง   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รูเพชรบรูณ์ จาํกดั 
3. นายชาตชิาย โรจนรตันางกรู   รองประธาน สหกรณ์ออมทรพัยก์ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จํากดั 
4. นายลขิติ แนบทางด ี   กรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสรุนิทร ์จํากดั 

 
ระดบัดี 

1. นายแพทยส์ุชาต ิ ตนัตนิิรามยั   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลพระปกเกลา้ จาํกดั 
2. นายสนั �น คะรมัย ์   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุบุรรีมัย ์จาํกดั 
3. นายประสงค ์โลโท     ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชยีงใหม ่จํากดั 

 
สาขานักปฏิบติัการ 

ระดบัดีเด่น 
1. นายพนม จงอยูว่ฒันา           ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รชูยันาท จาํกดั 
2. นางเยาวเรศ  พลูทว ี           ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลศรสีงัวาลย ์จํากดั 
3. นายสนอง  กาญจนการุณ      ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รบุูรรีมัย ์จาํกดั 
4. ดร. ยนิด ี ชาญณรงค ์          ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รพูงังา จาํกดั 

 
ระดบัดีมาก 

1. นายพทิยาวุธ  องัศสุงิห์          ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการพฒันาชุมชน จาํกดั 
2. นายประทกัษ์  เพชรวารนิทร ์  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยต์าํรวจสรุาษฎร์ธาน ีจาํกดั 
3. นางสาวพวงพศิ  จนัทรเ์อยีด  ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลตํารวจ จาํกดั 

 
 
 

 
 
 

ระดบัดี 
1. นายปัณณทตั  บุญเยน็     รองผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยอ์นามยัสรุนิทร ์จาํกดั 
2. นางอาภารตัน์  ทาระคาํ    ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์สามญัศกึษารอ้ยเอด็ จาํกดั 
3. นายสวสัดิ �  อยูค่ง            ผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัยค์รภูเูกต็ จาํกดั 

 
 จงึประกาศใหท้ราบโดยทั �วกนั 

 
ประกาศ ณ วนัที�  �� มนีาคม  พ.ศ. 256� 

 
    พลตํารวจโท           

  (วโิรจน์  สตัยสณัห์สกลุ) 
  ประธานกรรมการ 

  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 405 เดือนพฤษภ�คม 2564
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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือโควิด-19	 รอบใหม่										

เดือนเมษายน		2564			มีจำานวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าวันละ		2,000		คนติดต่อกัน																		

ผม	พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	 ท่ีปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และฝ่ายจัดการ	ชสอ.	ขอส่งกำาลังใจ

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์	ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19	และขอแสดงความห่วงใยมายังสมาชิก

สหกรณ์ทุกท่าน	ให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19		

	 ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกจาก	ชสอ.	 ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์								

ดีเด่น	ประจำาปี	2563	จำานวน	9	สหกรณ์	และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น	ประจำาปี	2563	จำานวน	23	ท่าน	

โดย	ชสอ.	จะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในวันประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2564	ของ	ชสอ.	ต่อไป

	 ตามที่	 ชสอ.และผู้แทนขบวนการสหกรณ์	 เข้าพบ	นายวิศิษฐ์	 ศรีสุวรรณ์	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์				

เพื่อเสนอปัญหาและผลกระทบกรรมการดำาเนินการ	และผู้จัดการสหกรณ์	จากการบังคับใช้กฎกระทรวง														

การดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 พ.ศ.2564	 ข้อ	 9	 (6)												

โดย	ชสอ.ได้รับข้อหารือจากสหกรณ์สมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่หลายแห่งท่ีได้รับผลกระทบเกี่ยวกับ					

กฎกระทรวงฯ	ข้อ	9(6)	ว่าเป็นการออกกฎหมายซึ่งมาบังคับใช้อันเป็นโทษต่อกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์

ขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการเลือกตั้งหรือการแต่งตั้งไว้แล้วก่อนที่กฎกระทรวงฯ	จะประกาศใช้	ซึ่งหากมีการผิดนัด

ชำาระหนีเ้งนิตน้หรอืดอกเบีย้เกนิกวา่เกา้สบิวนักับนติบุิคคลทีเ่ปน็สมาชิกของบรษิทัขอ้มลูเครดิตฯ	ในระยะเวลา

สองปีก่อนวันท่ีได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการหรือวันท่ีทำาสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะท่ีดำารงตำาแหน่งน้ัน	

กรรมการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้หรอืผู้จดัการไดท้ำาสญัญาจ้างไวก้อ่นกฎกระทรวง	จะใช้บงัคบัตอ้งเปน็อนัขาดคณุสมบัติ

การเปน็กรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญน่ัน้ทนัท	ีหากใชบ้งัคบั	ทัง้นีจ้ะมผีลกระทบต่อสถานภาพ

ของกรรมการและผู้จัดการหลายราย	ชสอ.		จึงขอหารือมายังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อรับทราบถึง										

ผลกระทบและปัญหาในการบังคับใช้กฎกระทรวงฯ	ข้อ	9	(6)	ดังกล่าวเพ่ือหาแนวทางแก้ไข	ท้ังน้ี	ชสอ.	ได้จัดทำา	

หนังสือเสนอข้อหารือไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว

	 ทา้ยน้ี	ขอเชญิชวนสหกรณ์ใชบ้ริการเงนิกู	้โครงการเงนิกูร้ะยะปานกลางโครงการพเิศษ	5	อตัราดอกเบ้ีย	

2.85	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ตั้งแต่	วันที่	1	เมษายน	2564	เป็นต้นไป	และ	โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการ

พิเศษ	6		อัตราดอกเบี้ย	3.20	%	ต่อป	ี(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	ตั้งแต่	วันที่	31	มีนาคม	2564	เป็นต้นไป		สมาชิกที่

มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	

และ	227	ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกท่านด้วยความเคารพรักมา	ณ	ที่นี้ครับ

           

         พลตำารวจโท											

	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 			(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							 	 	 	 					ประธานกรรมการ
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ชสอ. เร่งแก้ปัญห�ให้กับสหกรณ์ขน�ดใหญ่

จ�กก�รบังคับใช้กฎกระทรวง

	 ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จำากัด											

ได้รับข้อหารือจากสหกรณ์สมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่หลาย

แห่งที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับกฎกระทรวงฯ	ข้อ	9(6)	ว่าเป็นการ

ออกกฎหมายซึ่งมาบังคับใช้อันเป็นโทษต่อกรรมการและผู้จัดการ

สหกรณ์ขนาดใหญ่ซึ่งได้รับการเลือกต้ังหรือการแต่งต้ังไว้แล้วก่อน

ที่กฎกระทรวงฯ	จะประกาศใช	้ซึ่งหากมีการผิดนัดชำาระหนี้เงินต้น

หรอืดอกเบีย้เกนิกวา่เกา้สิบวนักบันติบิคุคลทีเ่ปน็สมาชกิของบรษิทั

ข้อมูลเครดิตฯ	 ในระยะเวลาสองปีก่อนวันท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็น

	 เม่ือวันท่ี	7	เมษายน	2564	พลตำารวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	

ประธานกรรมการ	ชสอ.	มอบหมายให้	นายไพบูลย์ แก้วเพทาย 
รองประธานกรรมการ	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	นายนลทวัช	

สมาธิ	รองผู้จัดการใหญ่	พร้อมด้วย	ดร.ปัณฐวิชญ์	มุ่งสมัครศรีกุล	

ผู้อำานวยการ	สสท.	ผศ.อาภากร	มินวงษ	์ประธานกรรมการ	ช.ส.ค.	

เขา้พบ	นายสมบัต	ิศรีสรุนิทร	์ประธานคณะอนุกรรมาธกิารตดิตาม

ระบบการเงิน	การคลัง	 และระบบเศรษฐกิจในคณะกรรมาธิการ			

การเงิน	การคลัง	สถาบันการเงินและตลาดการเงิน	สภาผู้แทน

ราษฎร	เพือ่ชีแ้จง	และแลกเปล่ียนความคดิเหน็เกีย่วกบั	“ผลกระทบ	

ต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต											

ยูเนี่ยน”	จากร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	

3)	พ.ศ.	2562	จำานวน	5	ฉบับ	

	 ณ	ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ	 (สผ.)	413	ชั้น	4	อาคาร

รัฐสภา	กทม.

กรรมการหรือวันท่ีทำาสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำารง

ตำาแหนง่นัน้	กรรมการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้หรอืผู้จัดการไดท้ำาสญัญาจา้ง

ไวก้อ่นกฎกระทรวงฯ	จะใชบั้งคบัตอ้งเปน็อนัขาดคณุสมบตักิารเปน็

กรรมการหรอืผูจ้ดัการของสหกรณข์นาดใหญน่ัน้ทนัท	ีอกีทัง้สำาหรับ

กรณีผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งสหกรณ์ได้มีสัญญาจ้างไว้แล้วอาจกระทบ

เกีย่วกบัสภาพการจา้งตามกฎหมายแรงงานซ่ึงหากสหกรณเ์ลกิจา้ง

ผูจ้ดัการเพราะขาดคณุสมบตัติามกฎกระทรวงฯ	ดงักลา่ว	อาจมีการ

ฟ้องร้องเรียกค่าชดเชยตามกฎหมายและสหกรณ์อาจเกิดความ					

เสียหายได้	ประกอบกับกรณีน้ีเป็นเร่ืองที่ไม่เคยถูกกำาหนดหรือ

บังคับใช้ในลักษณะน้ีมาก่อน	ทำาให้อาจมีกรรมการหรือผู้จัดการ

บางรายไม่ทราบหรือไม่ได้ถือปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด	หาก

ใช้บังคับ	 ท้ังน้ีจะมีผลกระทบต่อสถานภาพของกรรมการและ													

ผู้จดัการหลายราย	ชสอ.	จงึขอหารือมายงัอธบิดกีรมสง่เสริมสหกรณ์

เพือ่รบัทราบถงึผลกระทบและปญัหาในการบงัคบัใชก้ฎกระทรวงฯ										

ขอ้	9	(6)	ดงักลา่วเพือ่หาแนวทางแกไ้ข	ทัง้น้ี	ชสอ.	ไดจ้ดัทำาหนงัสอื

เสนอข้อหารือไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว

ประชุมห�รือ “ผลกระทบต่อก�รดำ�เนินก�รของสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” จ�กร่�งกฎกระทรวงต�มพระร�ชบัญญัติ (ฉบับที่ 3)
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ประชุมห�รือร่�งระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์

	 เม่ือวันท่ี	7	เมษายน	2564	พลตำารวจโท	วิโรจน์	สัตยสัณห์สกุล	
ประธานกรรมการ	ชสอ.	มอบหมายให้	นายพิทยา ทิพยโสตถิ  
รองประธานกรรมการ			พร้อมด้วย			ดร.สมนึก		บุญใหญ	่									
ผู้จัดการใหญ่	 เข้าร่วมประชุมหารือร่างระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์	 ว่ าด้วย	 การรับจดทะเบียนข้อบั งคับเกี่ ยวกับ																	
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	 และคณะอนุกรรมการ		
การลงทนุ	และแนวทางในการกำาหนดขอ้บงัคับ	โดย	นายสรุพล 
พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำานวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้าน      
การเงินและร้านค้า เป็นประธานที่ประชุม	 	ณ	ห้องประชุม	

226	กรมส่งเสริมสหกรณ	์กทม.

	 เมื่อวันที่	 3	 เมษายน	 2564	พลตำารวจโท วิโรจน์          
สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ.	เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการสัมมนาเรื่อง	“แนวทางการแก้ไขข้อบังคับ	ระเบียบ

สหกรณ์เพื่อรองรับกฎกระทรวงใหม่”	 จัดโดย	 กลุ่มสหกรณ์					

ออมทรัพย์ในจังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง	 พร้อมด้วย				

ดร.สมนึก		บุญใหญ่		ผู้จัดการใหญ่		และนายนลทวัช		สมาธิ									

รองผู้จัดการใหญ่	 มีผู้เข้าร่วมกว่า	 195	 คน	 38	 สหกรณ์													

ณ	โรงแรมไอยราแกรนด	์พัทยาใต	้จังหวัดชลบุรี	

	 ท้ังน้ีได้รับเกียรติจาก	นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ตรวจการ
อัยการและประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง
การขอขยายวงเงินกู้ยืมภายนอกหรือการค้ำาประกันเป็นกรณี

พิเศษ	 แนวทางการเขียนข้อบังคับ	 ระเบียบสหกรณ์หมวด

ต่างๆ	 เพ่ือความมั่นคงขององค์กร	อำานาจกระทำาการของคณะ

กรรมการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก	และการประมาณการตั้งค่าเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์	และนาง

บริสุทธิ์	เปรมประพันธ์	อดีตอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	เป็น

วิทยากรบรรยาย	บทบาทหนา้ทีค่ณะกรรมการ	เจ้าหนา้ทีส่หกรณ์						

สัมมน�

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

แตล่ะฝา่ย	แนวทางการบนัทกึการประชมุ	การมอบหมายงานทีมี่

ประสทิธภิาพไมก่า้วกา่ยซึง่กนัและกนั	และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ	และเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละฝ่าย
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ก�รให้เงินสนับสนุนโครงก�รของโรงเรียน

ในระดับก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ประจำ�ปี 2563

เขตพืน้ท่ี สอ. ภาค ท่ี โรงเรียนท่ีได้รบัทุน จงัหวดั ช่ือโครงการ จ านวนเงิน 
ท่ีเสนอ (บาท)

กทม. พืน้ที ่1 1 โรงเรยีนวดัมหรรณพาราม กรงุเทพมหานคร โครงการสหกรณ์นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา 15,000
กทม. พืน้ที ่2 2 โรงเรยีนการเคหะท่าทราย กรงุเทพมหานคร โครงการ 10 นาทมีหศัจรรย์ยามเชา้ สรา้งลกูรกัการอ่าน 15,000

เหนอื 3 โรงเรยีนวดัเสาหนิ เชยีงใหม่ โครงการเกษตรพอเพยีงเพือ่รกัษ์สิง่แวดลอ้ม 15,000
4 โรงเรยีนบา้นหว้ยทรายขาว เชยีงราย โครงการกจิกรรมสหกรณ์น้อย 15,000
5 โรงเรนีบา้นป่าพลู ล าพนู โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
6 โรงเรยีนบา้นขอวทิยา ล าปาง โครงการสหกรณ์คู่คดิ พชิติ ความยากจน 15,000
7 โรงเรยีนบา้นเหล่า (รฐัราษฎรบ์ ารงุ) แพร่ โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
8 โรงเรยีนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) แมฮ่่องสอน โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 15,000
9 โรงเรยีนบา้นป่าแฝกใต้ พะเยา โครงการหอ้งสมดุเพือ่น้อง 15,000
10 โรงเรยีนสารทศิพทิยาคม น่าน โครงการสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
11 โรงเรยีนบา้นเด่นชาติ อุตรดติถ์ โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
12 โรงเรยีนอนุบาลลานสกั อุทยัธานี โครงการส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
13 โรงเรยีนขุนหว้ยตากพฒันาศกึษา ตาก โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
14 โรงเรยีนบา้นพดัโบก ก าแพงเพชร โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
15 โรงเรยนีเทวญัอ านวยวทิย์ สุโขทยั โครงการเกษตรพอเพยีงเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
16 โรงเรยีนบา้นหนองบวั เพชรบรูณ์ โครงการส่งเสรมิสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีน 15,000
17 โรงเรยีนบา้นวงัชุมพร นครสวรรค์ โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั (การเลีย้งเป็นพนัธุ์ไข่) 15,000
18 โรงเรยีนบา้นล าภาศ พษิณุโลก โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
19 โรงเรยีนวดัโนนสะเดา พจิติร โครงการเพาะเหด็นางฟ้าเพือ่อาหารกลางวนั 15,000

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจ าปี 2563
     ชสอ. ไดจ้ดัสรรทุนเพือ่สนบัสนุนโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นประจ าทุกปี โดยสนบัสนุนแบบต่อเนื่องใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนมลูนธิริว่มจติตน้์อมเกลา้ฯ  จนจบระดบัมธัยมศกึษา
 และอกีส่วนหนึ่งสนบัสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานทัว่ประเทศ
     ส าหรบัในปี 2563  ชสอ. ไดจ้ดัสรรทุนสนบัสนุนโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไวจ้ านวนเงนิ 1,170,000.- บาท (78 โรงเรยีนๆ ละ 15,000 บาท)

เขตพืน้ท่ี สอ. ภาค ท่ี โรงเรียนท่ีได้รบัทุน จงัหวดั ช่ือโครงการ จ านวนเงิน 
ท่ีเสนอ (บาท)
ตะวนัออก 20 โรงเรยีนวดัชนะสงสาร (อนนัตชยัประชานุกลู) ฉะเชงิเทรา โครงการเกษตรพอเพยีงเพือ่อาหารกลางวนั 15,000

21 โรงเรยีนบา้นหนองเต่า ปราจนีบุรี โครงการส่งเสรมิอาชพีนกัเรยีน 1 ผลติภณัฑ ์1 ชัน้เรยีน 15,000
22 โรงเรยีนบา้นหนองชาก (ประโยชน์บุพการอุีทศิ) ชลบุรี โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์ โรงเรยีนบา้นหนองชาก (ประโยชน์บุพการอุีทศิ) 15,000
23 โรงเรยีนวดัเกาะกา นครนายก โครงการส่งเสรมิผลผลติเพือ่โครงการอาหารกลางวนั 15,000
24 โรงเรยีนชุมชนบา้นเขาสมงิ ตราด โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์นกัเรยีน โรงเรยีนชุมชนบา้นเขาสมงิ 15,000
25 โรงเรยีนวดัดอนจนัทร์ ระยอง โครงการเพาะเหด็นางฟ้าเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
26 โรงเรยีนบา้นหนองไทร สระแกว้ โครงการกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
27 โรงเรยีนคลองลาดกระบงั สมทุรปราการ โครงการกจิกรรมส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรยีน 15,000
28 โรงเรยีนวดัเนนิยาง (ประยูรราษฎรว์ทิยาคาร) จนัทบุรี โครงการพฒันาสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีน 15,000

ตะวนัตก 29 โรงเรยีนบา้นหนองโก ราชบุรี โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
30 โรงเรยีนวดันราภริมย์ นครปฐม โครงการการจดัการขยะในโรงเรยีนอย่างสรา้งสรรค์ 15,000
31 โรงเรยีนบา้นคลองสมบรูณ์ สมทุรสงคราม โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
32 โรงเรยีนวดัดอนโฆสติาราม สมทุรสาคร โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื 15,000
33 โรงเรยีนวดัหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) เพชรบุรี โครงการ "พรกิแกงรสเดด็ เมอืงเพชร ชะอ า" ภายใตก้ารด าเนนิงานสหกรณ์ครบวงจรในโรงเรยีน 15,000
34 โรงเรยีนวดัสุขเกษม สุพรรณบุรี โครงการแปลงปลกูผกัปลอดภยัไรส้ารพษิ 15,000
35 โรงเรยีนบา้นหว้ยใหญ่ ประจวบครีขีนัธ์ โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
36 โรงเรยีนวดัพงัตรุ กาญจนบุรี โครงการปลกูผกัสวนครวักางมุง้เพือ่อาหารกลางวนั 15,000

ตะวนัออกเฉยีงเหนอื 37 โรงเรยีนอนุบาลเลย เลย โครงการการสรา้งสือ่และนวตักรรมทางการศกึษา (วชิาภาษาไทย) 15,000
38 โรงเรยีนประจกัษ์ศลิปาคาร อุดรธานี โครงการปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
39 โรงเรยีนบา้นนาสนีวลโนนสะอาด ยโสธร โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
40 โรงเรยีนบา้นนาเสอืหลายหนองยอ มกุดาหาร โครงการเลีย้งปลาดุกในบ่อซเีมนต์ 15,000
41 โรงเรยีนยางหล่อวทิยาคาร หนองบวัล าภู โครงการกจิกรรมส่งเสรมิสหกรณ์ในโรงเรยีน 15,000
42 โรงเรยีนบา้นค าลอดพืน้ สกลนคร โครงการกจิกรรมส่งเสรมิสหกรณ์ในโรงเรยีน 15,000
43 โรงเรยีนบา้นหนองขาม(ทองงามวทิยา) ชยัภมูิ โครงการเลีย้งปลาในกระชงัเพือ่อาหารกลางวนัของนกัเรยีน 15,000

	 	 	 	 	ชสอ.	 ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำาทุกปี	 โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียน
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ	จนจบระดับมัธยมศึกษา	และอีกส่วนหน่ึงสนับสนุนในโครงการต่างๆ	ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานทั่วประเทศ	สำาหรับในปี	2563	ชสอ.	 ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	 ไว้จำานวนเงิน	1,170,000	บาท																										
(78	โรงเรียนๆ	ละ	15,000	บาท)	 	 	 	 	
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เขตพืน้ท่ี สอ. ภาค ท่ี โรงเรียนท่ีได้รบัทุน จงัหวดั ช่ือโครงการ จ านวนเงิน 
ท่ีเสนอ (บาท)

44 โรงเรยีนบา้นสระสีเ่หลีย่ม นครราชสมีา โครงการกจิกรรมส่งเสรมิสหกรณ์ในโรงเรยีน 15,000
45 โรงเรยีนบา้นโคกหนองลาด บงึกาฬ โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
46 โรงเรยีนธรรมจารนีวิาส รอ้ยเอด็ โครงการพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์โรงเรยีน 15,000
47 โรงเรยีนบา้นหนองแวง(โสวรรณวีทิยาคม) ศรสีะเกษ โครงการสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
48 โรงเรยีนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น โครงการออมทรพัย์จากขยะ 15,000
49 โรงเรยีนบา้นโนนยาง อุบลราชธานี โครงการส่งเสรมิสหกรณ์ในโรงเรยีนบา้นโนนยาง 15,000
50 โรงเรยีนบา้นโคกสว่าง นครพนม โครงการกจิกรรมส่งเสรมิสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
51 โรงเรยีนบา้นฤกษ์อุดมอู่สะเภา อ านาจเจรญิ โครงการพฒันาสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีนบา้นฤกษ์อุดมอู่สะเภา 15,000
52 โรงเรยีนบา้นชาดวทิยาคาร กาฬสนิธุ์ โครงการคดัแยกขยะ "ธนาคารขยะ เพิม่รายไดส้รา้งรอยยิ้ม" 15,000
53 โรงเรยีนถ่อนวทิยา หนองคาย โครงการฝึกทกัษะอาชพีดา้นการเกษตรใหก้บันกัเรยีน 15,000
54 โรงเรยีนบา้นต าปงู สุรนิทร์ โครงการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัจากระบบสบูน ้าดว้ยโซล่าเซลล์ 15,000
55 โรงเรยีนบา้นขามเบีย้ มหาสารคาม โครงการกจิกรรมสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีน 15,000
56 โรงเรยีนบา้นหนองยายพมิพ ์(ไตรคามประชาสรรค)์ บุรรีมัย์ โครงการอาหารกลางวนั 15,000

กลาง 57 โรงเรยีนบา้นท่าฤทธิ ์ สระบุรี โครงการเลีย้งไก่ไข่เพือ่การสหกรณ์ของนกัเรยีนบา้นท่าฤทธิ ์ 15,000
58 โรงเรยีนวดัหว้ยโป่ง ลพบุรี โครงการพฒันาสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีนวดัหว้ยโป่ง 15,000
59 โรงเรยีนวดัหนองสุ่ม สงิหบุ์รี โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั โรงเรยีนวดัหนองสุ่ม 15,000
60 โรงเรยีนวดัมะเดื่อ นนทบุรี โครงการสหกรณ์ฝึกหดัในโรงเรยีน 15,000
61 โรงเรยีนวดัเจา้ปลุก (เตมิรฐัประชาสรรค์) พระนครศรอียุธยา โครงการปุ๋ ยหมกัชวีภาพจากบ่อคอนกรตี 15,000
62 โรงเรยีนบา้นหนองถ ้า อ่างทอง โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
63 โรงเรยีนเขือ่นเจา้พระยา ชยันาท โครงการพฒันาสิง่แวดลอ้มใบไมก้ลายเป็นเงนิ 15,000
64 โรงเรยีนชุมชนวดัหตัถสารเกษตร ปทุมธานี โครงการฟารม์สุขปลกูรกั 15,000

ใต้ 65 โรงเรยีนบา้นหนิแกว้ ชุมพร โครงการส่งเสรมิอาหารกลางวนัส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนิแกว้ 15,000
66 โรงเรยีนนคิมสงเคราะห์ ระนอง โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
67 โรงเรยีนบา้นบางใหญ่ สุราษฎรธ์านี โครงการกจิกรรมส่งเสรมิสหกรณ์ในโรงเรยีน 15,000

เขตพืน้ท่ี สอ. ภาค ท่ี โรงเรียนท่ีได้รบัทุน จงัหวดั ช่ือโครงการ จ านวนเงิน 
ท่ีเสนอ (บาท)

68 โรงเรยีนวดัหวัค่าย(พศิาลอุปถมัภ)์ นครศรธีรรมราช โครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การเรยีนรู้ 15,000
69 โรงเรยีนควนแดง กระบี่ โครงการสหกรณ์นกัเรยีน 15,000
70 โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นควนตะแบก พทัลุง โครงการสวนพฤษศาสตรโ์รงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบา้นควนตะแบก 15,000
71 โรงเรยีนวดัอนิทนนิ พงังา โครงการพฒันานวตักรรมใหน้กัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาอ่านออก-เขยีนได ้ 15,000
72 โรงเรยีนบา้นเกาะนาคา ภเูกต็ โครงการปรบัปรงุสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 15,000
73 โรงเรยีนบา้นพรจุูด ตรงั โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัอนัเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเดจ็พระเทพ 15,000
74 โรงเรยีนบา้นคลองขุด สตลู โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีนบา้นคลองขุด 15,000
75 โรงเรยีนวดัโคกมว่ง สงขลา โครงการส่งเสรมิผลผลติเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
76 โรงเรยีนบา้นทุง่โพธิ ์ ปัตตานี โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์ 15,000
77 โรงเรยีนบา้นยะหา ยะลา โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนั 15,000
78 โรงเรยีนบา้นค่าย นราธวิาส โครงการปรบับปรงุหอ้งสหกรณ์นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นค่าย 15,000

1,170,000รวมทัง้ส้ิน

เขตพื�นที� สอ. ภาค ที� โรงเรียนที�ได้รบัทุน จงัหวดั ชื�อโครงการ จาํนวนเงิน 

ที�เสนอ (บาท)

46 โรงเรยีนธรรมจารนิีวาส รอ้ยเอด็ โครงการพฒันาสหกรณ์ออมทรพัยโ์รงเรยีน 15,000
47 โรงเรยีนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวทิยาคม) ศรสีะเกษ โครงการสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
48 โรงเรยีนอนุบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น โครงการออมทรพัยจ์ากขยะ 15,000
49 โรงเรยีนบ้านโนนยาง อุบลราชธานี โครงการสง่เสรมิสหกรณ์ในโรงเรยีนบา้นโนนยาง 15,000
50 โรงเรยีนบ้านโคกสวา่ง นครพนม โครงการกจิกรรมส่งเสรมิสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
51 โรงเรยีนบ้านฤกษอุ์ดมอู่สะเภา อํานาจเจรญิ โครงการพฒันาสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 15,000
52 โรงเรยีนบ้านชาดวทิยาคาร กาฬสนิธุ์ โครงการคดัแยกขยะ "ธนาคารขยะ เพิ�มรายไดส้รา้งรอยยิ�ม" 15,000
53 โรงเรยีนถ่อนวทิยา หนองคาย โครงการฝึกทกัษะอาชพีดา้นการเกษตรใหก้บันกัเรยีน 15,000
54 โรงเรยีนบ้านตําปงู สุรนิทร์ โครงการส่งเสรมิและพฒันาการเกษตรเพื�ออาหารกลางวนัจากระบบสบูนํ�าดว้ยโซล่าเซลล์ 15,000
55 โรงเรยีนบ้านขามเบี�ย มหาสารคาม โครงการกจิกรรมสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีน 15,000
56 โรงเรยีนบา้นหนองยายพมิพ ์(ไตรคามประชาสรรค)์ บุรรีมัย์ โครงการอาหารกลางวนั 15,000

กลาง 57 โรงเรยีนบ้านท่าฤทธิ � สระบุรี โครงการเลี�ยงไก่ไขเ่พื�อการสหกรณ์ของนักเรยีนบ้านท่าฤทธิ � 15,000
58 โรงเรยีนวดัหว้ยโป่ง ลพบุรี โครงการพฒันาสหกรณ์รา้นคา้โรงเรยีนวดัหว้ยโป่ง 15,000
59 โรงเรยีนวดัหนองสุม่ สงิหบุ์รี โครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวนั โรงเรยีนวดัหนองสุม่ 15,000
60 โรงเรยีนวดัมะเดื�อ นนทบุรี โครงการสหกรณ์ฝึกหดัในโรงเรยีน 15,000
61 โรงเรยีนวดัเจา้ปลุก (เตมิรฐัประชาสรรค)์ พระนครศรอียธุยา โครงการปุ๋ ยหมกัชวีภาพจากบ่อคอนกรตี 15,000
62 โรงเรยีนบ้านหนองถํ�า อ่างทอง โครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวนั 15,000
63 โรงเรยีนเขื�อนเจา้พระยา ชยันาท โครงการพฒันาสิ�งแวดลอ้มใบไมก้ลายเป็นเงนิ 15,000
64 โรงเรยีนชุมชนวดัหตัถสารเกษตร ปทุมธานี โครงการฟารม์สขุปลูกรกั 15,000

ใต้ 65 โรงเรยีนบ้านหนิแกว้ ชุมพร โครงการสง่เสรมิอาหารกลางวนัสําหรบันกัเรยีนโรงเรยีนบา้นหนิแกว้ 15,000
66 โรงเรยีนนิคมสงเคราะห์ ระนอง โครงการพฒันากจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีน 15,000
67 โรงเรยีนบ้านบางใหญ่ สุราษฎรธ์านี โครงการกจิกรรมส่งเสรมิสหกรณ์ในโรงเรยีน 15,000
68 โรงเรยีนวดัหวัคา่ย(พศิาลอุปถมัภ)์ นครศรธีรรมราช โครงการเกษตรตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่ารเรยีนรู้ 15,000
69 โรงเรยีนควนแดง กระบี� โครงการสหกรณ์นกัเรยีน 15,000
70 โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นควนตะแบก พทัลุง โครงการสวนพฤษศาสตรโ์รงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบา้นควนตะแบก 15,000



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 33 ฉบับที่ 405 เดือนพฤษภ�คม 2564

8

	 เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2564	ชสอ.	เขา้รว่มโครงการศกึษาดงูาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์ระหว่างประเทศแบบออนไลน์		
จัดโดยสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย	
(Association	of	Asian	Confederation	of	Credit	Unions	 :	
ACCU)	 ร่วมกับ	Nepal	Federation	of	Savings	and	Credit	
Co-operative	Unions	Ltd.	(NEFSCUN)	และ	VYCCU	Savings	
and	Credit	Co-operative	Ltd.	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ	87	
คน	จากประเทศต่างๆ	 เช่น	ญี่ปุ่น	สาธารณรัฐเกาหลี	สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล	ไทย	และอื่นๆ	
	 VYCCU	ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.	2535	ด้วยสมาชิกผู้ก่อตั้ง	26	คน	
และยังเป็นสมาชิกของ	NEFSCUN	และได้รับรางวัล	ACCESS	
Branding	จาก	ACCU	อีกด้วย	VYCCU	ยังปฏิบัติตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	
อย่างเคร่งครัด	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและการดำาเนิน
กิจการสหกรณ	์ซึง่ไดแ้ก	่การขจดัความยากจน	การขจดัความหวิโหย	
การมีสุขภาพและความเป็นอยู ่ที ่ดี		การศึกษาที่เท่าเทียมกัน						
ความเท่าเทียมกันทางเพศ	 รวมถึงการจ้างงานที่มีคุณค่าและ							
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
คติพจน์ : สมาชิกมีความสุขและสุขภาพดี
วิสัยทัศน์ :	 การเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยม
	 	 	 และเป็นตัวเลือกอันดับแรกของชุมชน
พันธกิจ 
	 -	 การให้บริการอย่างมีความสามารถและมั่นคงปลอดภัย						
รวมถึงการกำากับดูแลที่ดี
	 -	 สมาชิกมีความสุขและสุขภาพดี	 และการให้บริการอื่นๆ					
นอกเหนือจากบริการทางการเงิน
	 -	บริการทางการเงินนวัตกรรมใหม่ๆและสมเหตุสมผล
	 -	โครงสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง	(การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด	
การบริหารทรัพยากรบุคคล	และการเพิ่มสมาชิก)
ผลิตภัณฑ์และบริการ
	 1.	บรกิารทางการเงนิ	ไดแ้ก	่เงนิฝาก	เงนิกู	้การโอนเงนิระหวา่ง
ประเทศ	บริการรับชำาระค่าสินค้าและบริการ
	 2.	 บริการอื่นๆ	นอกเหนือจากบริการทางการเงิน	 ได้แก่	
กิจกรรมเพื่อสังคม	 การให้คำาแนะนำาและความรู้ทางการเงิน	
สวัสดิการต่างๆ	การส่งเสริมการตลาด	และการพัฒนาผู้ประกอบการ

โครงก�รศึกษ�ดูง�นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กับสหกรณ์ระหว่�งประเทศ

	 นอกจากนี	้VYCCU	ยงัใหบ้รกิารบตัรเดบติ	ATM	ระบบจดัการ
หน้าร้าน	(Point	of	Sale:	POS)	การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ	ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์	เช่น	การชำาระ
ค่าสินค้าและบริการต่างๆ	การจองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน	และ
อื่นๆ	รวมถึงรถเคลื่อนท่ีเพื่อให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกตาม									
บ้านพักและแหล่งที่อยู่อาศัย	VYCCU	ยังมีระบบเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการสหกรณ์	 เพื่อจัดเก็บและสำารองข้อมูลต่างๆ	 และ							
มสีาขาทีใ่หบ้ริการทางการเงนิทีส่ะดวก	รวดเร็ว	ประหยัดเวลา	และ
เชื่อถือได้
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CSR สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจสุร�ษฎร์ธ�นี จำ�กัด

มอบน้ำ�ดื่มให้กับสำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

จังหวัดนนทบุรี ในเทศก�ลสงกร�นต์

 เมื่อวันที่	 1	 เมษายน	2564	สหกรณ์

ออมทรัพย์	 ตำารวจสุราษฎร์ธานี	 จำากัด	

มอบอุปกรณ์การปฏิบัติหน้าท่ีราชการแก่

ข้าราชการตำารวจตามหน่วยต่างๆ	 ในสังกัด

ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์การปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการตำารวจ	ซึ่งได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมใหญ่จำานวน		800,000		บาท	

โดยจะดำาเนินการมอบให้แก่สมาชิกเพ่ือนำาไป

ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความต้องการ	แต่

ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับ	 เช่น	คอมพิวเตอร์	

เส้ือสะท้อนแสง	 กระบองไฟ	 ตู้ไฟตั้งด่าน	

และอื่นๆ	 วันน้ีได้มอบให้แก่ 	 สภ.เมือง

สุราษฎร์ธานี	 สภ.เวียงสระ	 สภ.เสวียด																												

สภ.โมถ่าย	สภ.กาญจนดิษฐ์	และ	ศพฐ.	8

	 เม่ือวันท่ี	5	เมษายน	2564	พลตำารวจโท	

วิโรจน์	 สัตยสัณห์สกุล	ประธานกรรมการ	

ชสอ.	มอบหมายให้	ดาบตำารวจ	 เดชาวัตร					

อุ่นสอน	กรรมการดำาเนินการ	พร้อมด้วย			

นางประภาษร	 ทิพย์ดี	 และนางสาวพจนา	

วาสิกรัตน์	 รองผู้จัดการใหญ่	 มอบน้ำาดื่ม	

ชสอ.	 ให้กับสำานักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวัดนนทบุร ี		เพื ่อให้ก ับ								

เจ้าหน้าที่ประจำาจุดตรวจซึ่งเป็นหน่วยงาน

ด้านการดำาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงปกติและเทศกาลต่างๆ	 ใน

จังหวัดนนทบุรี	 สำาหรับเทศกาลสงกรานต์	

พ.ศ.	2564	 ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนิน

การชว่งควบคมุเขม้ขน้	ระหวา่งวนัที	่10	-	16	

เมษายน	2564	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัด

นนทบุรี



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

สินค้�ธุรกิจเสริม
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รหัส 802107 เสื้อคอวี 

ร�ค� ตัวละ 150.- บ�ท

NEW



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
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