ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 420 เดือนสิงหาคม 2565

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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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน
ตามที่ ชสอ. ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำ�ปีพุทธศักราช 2565 เพื่อน้อมนำ�ไปถวายพระสงฆ์      
จำ�พรรษากาลถ้วนไตรมาส ในการนี้ขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นพระราชกุศลใน
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด สาขาวงศ์สว่าง ชื่อบัญชี     
กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด เลขทีบ่ ญ
ั ชี 193 – 0 – 15456 – 9 สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสำ�นักงาน 0 2496 1199 ต่อ 115 และ 116
		
ชสอ. เปิดจำ�หน่ายเงินฝากประจำ� รุน
่ ครบรอบ 50 ปี ชสอ. อัตราดอกเบีย้ 2.50 และตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ. อัตราดอกเบี้ย 2.40 ระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน
2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน 0 2496 1199 ต่อ 125 - 128, 109-110
ท้ายนี้ ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้ โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6 อัตราดอกเบี้ย
3.20% ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)    โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี
(ไม่มีเฉลี่ยคืน) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย              
2.70 ต่อปี (ไม่มเี ฉลีย่ คืน) โดยมีการเพิม่ วงเงินกูจ้ าก 10 ล้านบาท เป็นจำ�นวน 20 ล้านบาท โครงการสินเชือ่
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง อัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยเพิ่มวงเงินกู้
จาก 500 ล้านบาท  เป็นจำ�นวน  1,000 ล้านบาท   และโครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8
อัตราดอกเบี้ย 2.90 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 สมาชิกที่มีความ
ประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226, และ 227     
ขอบคุณครับ
                                     รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท
      
  (ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
       
            ประธานกรรมการ
                     
     ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด                                 
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เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
ชสอ. พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการดำ � เนิ น การ และ                     
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพือ่ แสดงความจงรักภักดีและ
น้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร   
ชาวไทย ณ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
NBT ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง

เปิดอาคารสำ�นักงานแห่งใหม่
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำ�กัด
เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ   พร้อมด้วย
นายธงชัย วิทยานุกรณ์ ประธานกรรมการสื่อสารองค์การ    
นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม กรรมการดำ�เนินการ และ      
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมพิธบี วงสรวงศาลพระพรหม ศาลตายาย
และมอบของที่ ร ะลึ ก แสดงความยิ น ดี ใ ห้ แ ก่ นายนิ น นาท
พัฒนวิบลู ย์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จำ�กัด เนื่องในโอกาสเปิดอาคารสำ�นักงาน
สหกรณ์แห่งใหม่  ณ  อาคารสำ�นักงานสหกรณ์ฯ  เลขที่  8/5       
ถนนกิ่ ง แก้ ว ตำ � บลราชาเทวะ อำ � เภอบางพลี จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
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สสท. จัดงาน
“วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ ไทย ประจำ�ปี 2565”
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 พลตำ�รวจโท วรวิทย์
ลิปิพันธ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์
แป้นสัมฤทธิ์ นางสุนารี มีทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ        
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้สดถวายสักการะ
และทำ�บุญบำ�เพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพระราชวรวงศ์ เธอ   กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์    โดยมี           
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย(สสท.) กล่าวเปิดงาน โดย สสท.      
ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย และเครือข่าย 7 ชุมนุมสหกรณ์
ระดั บ ชาติ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์

ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทัง้ หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรียก์ รมหมืน่ พิทยา
ลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถือเอาวันคล้าย  
วันสิ้นพระชนม์ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
วันที่ 23 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
เพือ่ เป็นการระลึกถึงพระเกียรติคณ
ุ ในฐานะทรงเป็นผูน้ �ำ วิธกี าร
สหกรณ์มาแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของชาวนาโดยการจัดตัง้ สหกรณ์
และเพือ่ ให้บคุ ลากรในขบวนการสหกรณ์ไทย ได้รว่ มกัน
รำ�ลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยทรงมี
ต่อขบวนการสหกรณ์ไทย

อบรม “ กรรมการดำ�เนินการใหม่” รุ่นที่ 27
เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์พเิ ศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิด
การอบรม และบรรยายพิเศษ และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ
กล่าวรายงาน และนายธงชัย วิทยานุกรณ์ กรรมการดำ�เนินการ
ร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม หลักสูตร “กรรมการดำ�เนินการ
ใหม่”  รุ่นที่  27  ระหว่างวันที  ่ 5 - 8  กรกฎาคม  2565  ณ             
โรงแรมเฟลิ ก ซ์ ริ เ วอร์ แ คว รี ส อร์ ท อำ � เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาญจนบุ รี เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ กอบรมมี ค วามรู้ เ กี่ ยวกั บ
แนวคิ ด การบริ ห ารงานสหกรณ์ การบริ ห ารเงิ น สหกรณ์                
ออมทรัพย์ และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ     
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ได้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ
ระเบียบ คำ�สัง่ ข้อบังคับ
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
คณะกรรมการดำ�เนินการ

มีทักษะเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ของคณะกรรมการ
ดำ � เนิ น การ ทั้ ง นี้ เ พื่ อจะได้ นำ � ความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จริ ง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่ม สัม พันธ์เ พื่อสร้างเครื อ ข่ า ยให้
สมาชิ ก ได้ ก ระชั บ ความสั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งสหกรณ์ โดยมี          
ผู้เข้าอบรม 105 คน 37 สหกรณ์
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ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2022

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมเสวนา “การจัดการเชิงรุกของ
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 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน จากนัน้ เป็นการเสวนาภาษา
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 development Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima
University และเสวนาภาษาไทยในหัวข้อ “การจัดการเชิงรุก
ของสหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน” โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก 3 หน่วยงาน คือ นายศิริชัย
ออสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด รองศาสตราจารย์พิเศษ
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พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด และคุณสมทรง ยอดนิล
กรรมการดำ�เนินการและเลขานุการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิต      
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด เป็นวิทยากรร่วมเสวนา เพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนคติ เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์กรสหกรณ์และธุรกิจเชิงสังคม ปัจจัยท้าทายทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสหกรณ์ โอกาสที่เกิดขึ้นสำ�หรับสหกรณ์ออมทรัพย์ และ    
การปรับตัวและการจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ออมทรัพย์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 420 เดือนสิงหาคม 2565

ชสอ. ร่วมเสวนาประชาพิจารณ์ (ร่าง)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 2

ผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รั ง สรรค์ ปิ ติ ปั ญ ญา รองประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.)
เข้ า ร่ ว มเสวนาในเวที เ สวนาแสดงความคิ ด เห็ น “ประชา
พิจารณ์ (ร่าง) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 มุมมองของคนสหกรณ์
จะไปต่อ หรือพอแค่น้ี?” โดยมี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดำ�เนิน
รายการ และผู้ ร่ ว มเสวนาโดย นายไพบู ล ย์ แก้ ว เพทาย
อดีตประธานกรรมการ ชสอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร                                     
มิ นวงษ์    อดี ต ประธานกรรมการ  ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต                  
ยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด และนายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์        
ทีป่ รึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพือ่ วิพากษ์ รับฟัง
รวบรวมความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์      
เครดิตยูเนีย่ นและสหกรณ์ออมทรัพย์ เกีย่ วกับร่างกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 (ร่างกฎกระทรวง การบริหารจัดการและการกำ�กับ
ดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต       
ยู เ นี่ ย น พ.ศ..... ) เพื่อจะรวบรวมข้อสรุปให้แล้วเสร็จ และ
สรุปให้สำ�นักงานกฤษฎีกา หรือรัฐบาล หรือกระทรวงเกษตร
ว่ า คนในขบวนการสหกรณ์ เ ห็ น อย่ า งไร ตามขบวนการ
ประชาธิปไตยของสหกรณ์ โดยมี ประเด็นการเสวนา ร่างกฎ
กระทรวงการบริการจัดการและการกำ�กับดูแลทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.... และ      
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์และสมาชิก ดังนี้
1. การกำ�หนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่ น พ.ศ.... สามารถให้กเู้ งินและให้สนิ เชือ่ ต้องสอดคล้องกับ
การบริหารการจัดการทางการเงินของสหกรณ์
2. การรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน
ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ำ�ประกันให้มีความเหมาะสม

รัดกุม สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของสหกรณ์ และต้องมี
สภาพคล่องเพียงพอและดำ�รงสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้อย่างรวดเร็ว โดยที่มูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย
สำ�คัญเพื่อรองรับ การไหลเข้าและไหลออกของกระแสเงินสด
3. การจัดชัน้ ลูกหนีเ้ งินกูแ้ ละการให้สนิ เชือ่ หรือสินทรัพย์
ให้สะท้อนถึงความสามารถในการชำ�ระหนี้อย่างแท้จริงและ  
การกันเงินสำ�รอง และสามารถจำ�กัดปริมาณการทำ�ธุรกรรม
กับลูกหนี้และเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการ
กระจุกตัวของความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไปและสอดคล้องกับ
การบริหาร
โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มเสวนาทั้ ง แบบออนไลน์ แ ละออนไซต์
จำ�นวนกว่า 250 คน ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพมหานคร
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ

รวมพลังต้านร่างกฎกระทรวงฯ

ยื่นหนังสือชะลอก่อนนำ�เข้าคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อม             
คณะกรรมการดำ � เนิ น การชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จำ�กัด ร่วมกับเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ 8
องค์ ก ร ได้ แ ก่ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ตำ�รวจ
แห่ ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ไ ทย ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
สถานประกอบการ สมาพันธ์สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์              
แห่ ง ประเทศไทย เป็ น ตั ว แทนสหกรณ์ ทั่ ว ประเทศ เข้ า พบ         
ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคการเมืองโดย
มีผู้แทนจาก นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา พรรคเพื่อไทย
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พรรคก้าวไกล พรรคครูไทยเพื่อประชาชน พรรคพลังท้องถิ่น
ไทย และประธานกรรมาธิการการเงินการคลัง เพือ่ ขอให้ชะลอ
การพิจารณาการอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการบริหาร
จัดการและการกำ�กับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พศ... ซึ่งการร่วมกันแสดงพลังต้าน
ร่างประกาศกฎกระทรวงฯ โดยสหกรณ์ทกุ ภาคส่วนทัว่ ประเทศ
ได้มกี ารจัดประชาพิจารณ์และมีความเห็นตรงกันว่าไม่เห็นด้วย
กับร่างกฎกระทรวงฯ  ที่ออกมา  เนื่องจากร่างกฎกระทรวงฯ  
ดังกล่าวนัน้ ไม่สนับสนุนต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งอาจส่งผลในระยะยาว และ        
จะทำ�ให้สหกรณ์ตอ้ งหยุดดำ�เนินกิจการและลดจำ�นวนลง อีกทัง้
ทำ�ให้ประชาชนขาดทีพ่ งึ่ ทางการเงินทีเ่ ป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้
ต่� 
ำ อย่างเช่นสหกรณ์อนั มีสมาชิกเป็นเจ้าของ ทีม่ คี วามแตกต่าง
จากสถาบันการเงินอื่นๆ  ซึ่งมีนายทุนเป็นเจ้าของกิจการ   
ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้มีที่พึ่ง
สั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ   และขบวนการสหกรณ์ เ ห็ น ควรให้ ม ี  
การทบทวนและชะลอพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ      
ดังกล่าว โดยขอให้ภาครัฐรับฟังความคิดเห็นของขบวนการ
สหกรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาอันจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าง
เร่งด่วน มีผู้ร่วมยื่นขอชะลอร่างกฎกระทรวงฯ กว่า 300 คน    
ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 420 เดือนสิงหาคม 2565

สัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ ชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
เมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม
2565 รองศาสตราจารย์
พิ เ ศ ษ พ ล โ ท ด ร . วี ร ะ
วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
ชสอ. เข้าร่วมประชุมสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญประจำ�
ปี 2 5 6 3 - 2 5 6 4 ช ม ร ม        
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคกลาง ภาคตะวั น ออก
และภาคตะวันตก พร้อมบรรยายพิเศษ “ชสอ. กับการพัฒนา
สหกรณ์สมาชิก” พร้อมด้วย นายเอนก ล่วงลือ รองประธาน
กรรมการ นายพรศักดิ์ คุณวุฒมิ โนธรรม นายธงชัย วิทยานุกรณ์  
กรรมการดำ�เนินการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์สร้างความสัมพันธ์อันดี และ
แลกเปลี่ย นความคิด เห็นระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ซึ่งเป็น
ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ ป็ น กำ � ลั ง สำ � คั ญ ในการดำ � เนิ น งานของ
สหกรณ์ โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย “ก้าวทันกฎหมาย
สหกรณ์สแู่ ผนปฏิบตั กิ ารและ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล”
โดยอาจารย์วรเทพ เชื้อสุนทรโสภณ และช่วงบ่ายทอล์คโชว์
“การสร้างแรงบันดาลใจในการทำ�งาน “เก่งงาน เก่งคนและ        

เก่งคิด”  โดยอาจารย์จตุพล  ชมภูนิช  และงานเลี้ยงสังสรรค์   
“ชวนน้องไปติดเกาะ...ขายหัวเราะ...ที่ตราดฮิ”   โดย ชสอ.
สนับสนุนงบประมาณ จำ�นวน 20,000 ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตราด

กิจกรรมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ
ประจำ�ปี 2565
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2565 รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วรี ะ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ.
มอบเงิ น สนั บ สนุ น การจั ด
กิ จ กรรมเครื อ ข่ า ยสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ จ้ ง วั ฒ น ะ             
จำ�นวนเงิน 10,000 บาท โดยมี นายอุดมพร ทิพย์ โพธิ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำ�กัด
และประธานเครือข่ายฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก
ซึ่ ง กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ใน    
เครือข่าย จำ�นวน 9 สหกรณ์ ได้รว่ มกันแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ในการบริ ห ารงานสหกรณ์ ใ นสถานการณ์ ปั จ จุ บั น และ        
เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ค วามสั ม พั น ธ์ อั น ดี อั น จะนำ � ไปสู่        
การช่วยเหลือ ร่วมมือกันส่งเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง
ต่อไป
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สินค้าธุรกิจเสริม

จำ�หน่ายและรับสั่งทำ�
สินค้าของที่ระลึกต่างๆ

10

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 34 ฉบับที่ 420 เดือนสิงหาคม 2565

11

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เปิดทำ�การ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ปิดทำ�การ วันเสาร์ - วันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5.2552
ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 34 ฉบับที่ 420 เดือนสิงหาคม 2565

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

