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ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจำ ปี 2565

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำ เภอเมือง จังหวัดพิจิตร

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำ กัด สาขาวงศ์สว่าง
ชื่อบัญชี กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด

เลขที่บัญชี 193 – 0 – 15456 – 9 
ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จงอภิบาลทุกท่านให้ปราศจากสรรพทุกข์ ภัยพิบัติ โรคาพาธ ยุปัทวัน

อันตรายทั้งหลายทั้งปวง และดลบันดาลให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ 
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ 

ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

	 ตามที่	 ชสอ.	 ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน	ประจำาปีพุทธศักราช	2565	 เพื่อน้อมนำาไปถวายพระสงฆ์						
จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาส	ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา	ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นพระราชกุศลใน
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้	ที่บัญชีออมทรัพย์	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	สาขาวงศ์สว่าง	ชื่อบัญชี					
กฐิน	ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัย์แหง่ประเทศไทย	จำากดั	เลขทีบ่ญัช	ี193	–	0	–	15456	–	9	สอบถามรายละเอยีด
เพิ่มเติมได้ที่	ฝ่ายสำานักงาน	0	2496	1199	ต่อ	115	และ	116
  
	 ชสอ.	เปิดจำาหน่ายเงินฝากประจำา รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ. อัตราดอกเบ้ีย	2.50	และต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ.	อัตราดอกเบี้ย	2.40	ระยะเวลา	24	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	-	30	กันยายน	
2565	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่ฝ่ายเงินทุน	0	2496	1199	ต่อ	125	-	128,	109-110

	 ท้ายนี้	 ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้	 โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6	อัตราดอกเบี้ย	
3.20%	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)			 โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7	อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี	
(ไม่มีเฉล่ียคืน)	 โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	 อัตราดอกเบี้ย														
2.70	ต่อป	ี(ไมม่เีฉล่ียคนื)	โดยมกีารเพิม่วงเงนิกูจ้าก	10	ลา้นบาท	เป็นจำานวน	20	ล้านบาท	โครงการสนิเชือ่
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง	อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	โดยเพิ่มวงเงินกู้
จาก	500	ล้านบาท		เป็นจำานวน		1,000	ล้านบาท			และโครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8    
อัตราดอกเบ้ีย	2.90	ต่อปี	 (ไม่มีเฉลี่ยคืน)	 เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่	3	พฤษภาคม	2565	สมาชิกที่มีความ
ประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท	์0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227					
ขอบคุณครับ		 	 	 	

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

สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด
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	 เมือ่วันที	่20	กรกฎาคม	2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 
ชสอ.	 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ	 และ																					
ฝ่ายจัดการ	ชสอ.	ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้า          
สิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหีลวง 
วนัที	่12	สงิหาคม	2565	เพือ่แสดงความจงรกัภกัดแีละ
น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร			
ชาวไทย	ณ	สถานีวทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย	ช่อง	11	
NBT	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตดินแดง	กรุงเทพมหานคร

	 เมือ่วนัที	่22	กรกฎาคม	2565	รองศาสตราจารยพิ์เศษ 
พลโท  ดร.วีระ   วงศ์สรรค์   ประธานกรรมการ 		พร้อมด้วย
นายธงชัย	 วิทยานุกรณ์	 ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ				
นายพรศักดิ์	 คุณวุฒิมโนธรรม	กรรมการดำาเนินการ	 และ						
ฝา่ยจดัการ	ชสอ.	รว่มพธิบีวงสรวงศาลพระพรหม	ศาลตายาย	
และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้แก่	 นายนินนาท                          
พัฒนวบิลูย ์ประธานกรรมการ สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงาน
บริษัทการบินไทย จำ กัด	 เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำานักงาน
สหกรณ์แห่งใหม	่	ณ		อาคารสำานักงานสหกรณ์ฯ		เลขที่		8/5							
ถนนกิ่งแก้ว	 ตำาบลราชาเทวะ	 อำาเภอบางพลี	 จังหวัด
สมุทรปราการ

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

เปิดอาคารสำ นักงานแห่งใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำ กัด
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	 เมื่อวันที	่23	กรกฎาคม	2565	พลตำ รวจโท วรวิทย์ 
ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ ชสอ.	 ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์	วิศิษฐ์ศักด์ิ	
แป้นสัมฤทธิ์	 นางสุนารี	 มีทรัพย์	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 และ								
เจ้าหน้าที่	 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะ
และทำาบุญบำาเพ็ญพระกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันส้ินพระชนม์
ของพระราชวรวงศ์เธอ			กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์			โดยมี											
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.)	 กล่าวเปิดงาน	 โดย	สสท.						
ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย	และเครือข่าย	7	ชุมนุมสหกรณ์
ระดับชาติ	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

	 เมือ่วนัที	่6	กรกฎาคม	2565	รองศาสตราจารย์พเิศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	กล่าวเปิด
การอบรม	และบรรยายพิเศษ	และได้รับเกียรติจาก	ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์	ปิติปัญญา	รองประธานกรรมการ	
กลา่วรายงาน	และนายธงชยั	วทิยานุกรณ	์กรรมการดำาเนินการ	
ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม	หลักสูตร	“กรรมการดำาเนินการ
ใหม่”		รุ่นที่		27		ระหว่างวันที่		5	-	8		กรกฎาคม		2565		ณ													
โรงแรมเฟลิกซ์	 ริเวอร์แคว	 รีสอร์ท	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
กาญจนบุรี	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เก่ียวกับ
แนวคิดการบริหารงานสหกรณ์	 การบริหารเงินสหกรณ์															
ออมทรัพย์	 และบทบาท	หน้าที่	 และความรับผิดชอบของ					

คณะกรรมการดำาเนินการ	
ได้ รับทราบเกี่ ยว กับ	
ระเบียบ	คำาส่ัง	ข้อบังคับ
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
คณะกรรมการดำาเนินการ	

สสท. จัดงาน 
“วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ประจำ ปี 2565”

อบรม  “ กรรมการดำ เนินการใหม่” รุ่นที่ 27

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	รวมท้ังหน่วยงาน	
ทีเ่กีย่วขอ้ง	เข้ารว่มพธิ	ีณ	บรเิวณลานอนสุาวรยีก์รมหมืน่พทิยา
ลงกรณ์	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
	 ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ถือเอาวันคล้าย		
วันสิ้นพระชนม์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	
วันท่ี	23	กรกฎาคม	ของทุกปี	เป็นวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย	
เพือ่เปน็การระลึกถงึพระเกยีรตคิณุในฐานะทรงเปน็ผูน้ำาวธิกีาร
สหกรณม์าแกไ้ขปัญหาหนีส้นิของชาวนาโดยการจัดตัง้สหกรณ์	
และเพ่ือให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์ไทย	ได้ร่วมกัน
รำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยทรงมี
ต่อขบวนการสหกรณ์ไทย

มีทักษะเก่ียวกับวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ	ของคณะกรรมการ
ดำาเนินการ	ทั้งนี้เพื่อจะได้นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง	
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างเครือข่ายให้
สมาชิกได้กระชับความสัมพันธ์กันระหว่างสหกรณ์	 โดยมี									
ผู้เข้าอบรม	105	คน	37	สหกรณ์
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 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ ชสอ. เขา้รว่มเสวนา	“การจดัการเชิงรกุของ
สหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน”	
(Proactive	Management	of	Cooperative	 and	Social	
Enterprises	Reacting	to	the	Challenges	of	New	Social	
Dynamics)		พร้อมด้วย		ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.	รังสรรค์									
ปิติปัญญา	 รองประธานกรรมการ	 และนายนลทวัช	 สมาธิ					
รองผู้จัดการใหญ่	เข้าร่วมงาน	เมื่อวันที	่21	กรกฎาคม	2565	
โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วิศิษฐ์	 ลิ้มสมบุญชัย	คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร	์กล่าวเปดิงาน	จากนัน้เปน็การเสวนาภาษา
อังกฤษในหัวข้อ	“Proactive	Management	of	Cooperative	
and	Social	Enterprises	Reacting	to	the	Challenges	of	
New	Social	Dynamics”	ผู้ร่วมเสวนาโดย	Dr.junichi	Naito	
President	and	CEO	of	the	Shikumi	Banks	Association	
of		Japan		(SBSJ),		the		largest		credit		union		network												
in	 Asia	 และ	 Prof .	 Masahiro	 Yamao	 Expert	 on																						
Agriculture	Socio-Economics	and	Community	develop-
ment	Graduate	School	of	Biosphere	Science,	Hiroshima	
University	และเสวนาภาษาไทยในหัวข้อ	 “การจัดการเชิงรุก	
ของสหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน”	 โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก	3	หน่วยงาน	คือ	นายศิริชัย	
ออสุวรรณ	ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ	 ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำากัด	 รองศาสตราจารย์พิเศษ	

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2022 

พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธานกรรมการ	 ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	และคุณสมทรง	ยอดนิล	
กรรมการดำาเนินการและเลขานุการ	 ชุมนุมสหกรณ์เครดิต						
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จำากัด	 เป็นวิทยากรร่วมเสวนา	 เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	มุมมอง	ทัศนคติ	เกี่ยวกับการพัฒนา
องคก์รสหกรณแ์ละธรุกจิเชงิสังคม	ปจัจยัทา้ทายทีม่ผีลกระทบ
ต่อสหกรณ์	 โอกาสที่เกิดขึ้นสำาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์	 และ				
การปรับตัวและการจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ออมทรัพย์
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	 เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2565	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ด ร . รั ง ส ร ร ค์  ปิ ติ ปั ญ ญ า  ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร                                
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด (ชสอ.)      
เข้าร่วมเสวนาในเวทีเสวนาแสดงความคิดเห็น	 “ประชา
พิจารณ์	(ร่าง)	กฎกระทรวง	ฉบับที่	2	มุมมองของคนสหกรณ์	
จะไปต่อ	หรือพอแค่นี้?”	 โดยมี	นายปรเมศวร์	อินทรชุมนุม	
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ดำาเนิน
รายการ	 และผู้ร่วมเสวนาโดย	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	
อดีตประธานกรรมการ	ชสอ.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อาภากร																																					
มินวงษ์		อดีตประธานกรรมการ		ชุมนุมสหกรณ์เครดิต																		
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จำากัด	 และนายสิรวิชญ์	 ไพศาสตร์								
ทีป่รึกษาสนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย	เพ่ือวพิากษ	์รบัฟัง	
รวบรวมความคดิเห็นของขบวนการสหกรณโ์ดยเฉพาะสหกรณ์						
เครดติยูเน่ียนและสหกรณอ์อมทรพัย์	เกีย่วกบัรา่งกฎกระทรวง
ฉบับที่	2	 (ร่างกฎกระทรวง	การบริหารจัดการและการกำากับ
ดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต							
ยูเนี่ยน	พ.ศ.....	 )	 เพ่ือจะรวบรวมข้อสรุปให้แล้วเสร็จ	และ
สรุปให้สำานักงานกฤษฎีกา	หรือรัฐบาล	หรือกระทรวงเกษตร	
ว่าคนในขบวนการสหกรณ์เห็นอย่างไร	 ตามขบวนการ
ประชาธิปไตยของสหกรณ์	 โดยมี	ประเด็นการเสวนา	ร่างกฎ
กระทรวงการบริการจัดการและการกำากับดูแลทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน	พ.ศ....	และ						
ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์และสมาชิก	ดังนี้
	 1.	การกำาหนดใหส้หกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติ
ยูเนีย่น	พ.ศ....	สามารถใหกู้เ้งินและใหส้นิเช่ือตอ้งสอดคล้องกบั
การบริหารการจัดการทางการเงินของสหกรณ์
	 2.	การรับฝากเงนิ	การกอ่หนี	้และการสรา้งภาระผกูพนั
ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำาประกันให้มีความเหมาะสม	

ชสอ. ร่วมเสวนาประชาพิจารณ์ (ร่าง) 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
ผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

รัดกุม	สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของสหกรณ์	และต้องมี
สภาพคล่องเพียงพอและดำารงสินทรัพย์ท่ีสามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้อย่างรวดเร็ว	 โดยที่มูลค่าไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัย
สำาคัญเพื่อรองรับ	การไหลเข้าและไหลออกของกระแสเงินสด
	 3.	การจัดชัน้ลกูหนีเ้งนิกูแ้ละการใหส้นิเชือ่หรือสนิทรพัย์
ให้สะท้อนถึงความสามารถในการชำาระหนี้อย่างแท้จริงและ		
การกันเงินสำารอง	และสามารถจำากัดปริมาณการทำาธุรกรรม
กับลูกหนี้และเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง	 เพื่อเป็นการป้องกันการ	
กระจุกตัวของความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไปและสอดคล้องกับ
การบริหาร
	 โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์	
จำานวนกวา่	250	คน	ณ	ศนูยก์ารประชมุรัชนแีจม่จรสั	สนันบิาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	ถนนพิชัย	กรุงเทพมหานคร
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	 เม่ือวันที่	 20	กรกฎาคม	2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	พร้อม													
คณะกรรมการดำาเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	จำากัด	 ร่วมกับเครือข่ายขบวนการสหกรณ์	8	
องค์กร	 ได้แก่	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	ชุมนุมสหกรณ์ตำารวจ
แห่งประเทศไทย	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย	 ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ	 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
สถานประกอบการ	 สมาพันธ์สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์														
แห่งประเทศไทย	 เป็นตัวแทนสหกรณ์ทั่วประเทศ	 เข้าพบ									
ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาครัฐบาลและภาคการเมืองโดย
มีผู้แทนจาก	นายกรัฐมนตรี	ประธานรัฐสภา	พรรคเพื่อไทย	

ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ 
รวมพลังต้านร่างกฎกระทรวงฯ 
ยื่นหนังสือชะลอก่อนนำ เข้าคณะรัฐมนตรี

พรรคก้าวไกล	พรรคครูไทยเพื่อประชาชน	พรรคพลังท้องถิ่น
ไทย	และประธานกรรมาธกิารการเงนิการคลงั	เพือ่ขอให้ชะลอ
การพิจารณาการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการบริหาร
จัดการและการกำากับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พศ...	ซึ่งการร่วมกันแสดงพลังต้าน
รา่งประกาศกฎกระทรวงฯ	โดยสหกรณ์ทกุภาคสว่นทัว่ประเทศ
ไดม้กีารจดัประชาพจิารณแ์ละมีความเหน็ตรงกนัวา่ไมเ่หน็ดว้ย
กับร่างกฎกระทรวงฯ		ที่ออกมา		เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฯ		
ดังกล่าวน้ัน	ไม่สนับสนุนต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์	
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 ซึ่งอาจส่งผลในระยะยาว	 และ								
จะทำาใหส้หกรณต์อ้งหยดุดำาเนนิกิจการและลดจำานวนลง	อกีทัง้
ทำาใหป้ระชาชนขาดทีพ่ึง่ทางการเงนิทีเ่ปน็แหลง่เงนิทนุดอกเบีย้
ต่ำา	อย่างเช่นสหกรณ์อันมีสมาชิกเป็นเจ้าของ	ท่ีมีความแตกต่าง	
จากสถาบันการเงินอื ่นๆ		ซึ ่งมีนายทุนเป็นเจ้าของกิจการ			
ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้มีที่พึ่ง
สันนิบาตสหกรณ์ฯ		และขบวนการสหกรณ์เห็นควรให้มี		
การทบทวนและชะลอพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ						
ดังกล่าว	 โดยขอให้ภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของขบวนการ
สหกรณ์มากยิ่งขึ้น	เพื่อลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง
เร่งด่วน	 มีผู้ร่วมยื่นขอชะลอร่างกฎกระทรวงฯ	กว่า	300	คน				
ณ	อาคารรัฐสภา	ถนนสามเสน	เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร
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	 เมือ่วนัที	่23	กรกฎาคม	
2565	 รองศาสตราจารย์
พิ เ ศ ษ  พ ล โ ท  ด ร . วี ร ะ               
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ 
ชสอ. เข้าร่วมประชุมสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญประจำา
ปี 	 2563 - 2564 	 ชมรม								
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคกลาง	 ภาคตะวันออก	
และภาคตะวันตก	พร้อมบรรยายพิเศษ	“ชสอ.	กับการพัฒนา
สหกรณ์สมาชิก”	พร้อมด้วย	นายเอนก	ล่วงลือ	รองประธาน
กรรมการ	นายพรศักด์ิ	คุณวุฒิมโนธรรม	นายธงชัย	วิทยานุกรณ์		
กรรมการดำาเนนิการ	และฝา่ยจดัการเขา้ร่วม	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์สร้างความสัมพันธ์อันดี	และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำาลังสำาคัญในการดำาเนินงานของ
สหกรณ์	 โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย	 “ก้าวทันกฎหมาย
สหกรณสู่์แผนปฏบัิติการและ	พ.ร.บ.คุ้มครองขอ้มลูสว่นบคุคล”	
โดยอาจารย์วรเทพ	 เชื้อสุนทรโสภณ	และช่วงบ่ายทอล์คโชว์	
“การสร้างแรงบันดาลใจในการทำางาน	 “เก่งงาน	 เก่งคนและ								

สัมมนาและประชุมใหญ่สามญั ชมรมเจ้าหน้าทีส่หกรณอ์อมทรัพย์
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

เก่งคิด”		โดยอาจารย์จตุพล		ชมภูนิช		และงานเลี้ยงสังสรรค	์		
“ชวนน้องไปติดเกาะ...ขายหัวเราะ...ท่ีตราดฮิ”	 	 โดย	 ชสอ.	
สนับสนุนงบประมาณ	จำานวน	20,000	ณ	องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตราด

	 เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	
2565	 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ ชสอ.    
มอบเงินสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ จ้ ง วั ฒ น ะ													
จำานวนเงิน	 10,000	บาท	 โดยมี	นายอุดมพร ทิพย์ โพธ์ิ 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำ กัด 
และประธานเครือข่ายฯ	เป็นผู้รับมอบ	ณ	โรงแรมสีดา	รีสอร์ท	
จังหวัดนครนายก	
	 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกใน				
เครือข่าย	จำานวน	9	สหกรณ์	ได้ร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น	
ในการบริหารงานสหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน	 และ								
เสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีอันจะนำาไปสู่							
การช่วยเหลือ	 ร่วมมือกันส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ต่อไป

กิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ 
ประจำ ปี 2565
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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

ปีที่  34 ฉบับที่  420 เดือนสิงหาคม  2565


