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สวัสดีครับ ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน

	 	 จากผลการดำาเนินงานตลอดระยะ		50		ปีที่ผ่านมา		ชสอ.		มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง		จากการรวมตัว
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ก่ีแห่ง	 จนเป็นที่พึ่งและไว้วางใจของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย	ทั้งใน													
ด้านการเงิน	 และการพัฒนาในทุกด้าน	 รวมทั้งเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณ์															
ทั้งระบบให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องตลอดมา	และยังเป็นที่รู้จักและยอมรับของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในต่างประเทศด้วย	ผมพร้อมคณะกรรมการดำาเนินการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	และเจ้าหน้าที่																				
จะทำาหน้าที่ในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งต่อไป		ตลอดจน
เป็นที่เชื่อถือ	 ไว้วางใจของสหกรณ์สมาชิกและประชาชน	 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม																	
ของประเทศให้มีความเข้มแข็งตลอดไป		
	 	 ชสอ.	เปิดจำาหน่ายเงินฝากประจำ  รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ. รุ่นที่ 1	อัตราดอกเบี้ย	2.50	และตั๋วสัญญา
ใช้เงิน รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ. รุ่นที่ 1	อัตราดอกเบี้ย	2.40	ระยะเวลา	24	เดือน	ตั้งแต่วันที	่1	สิงหาคม	-	30	
กันยายน	2565	และเงินฝากประจำ รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ. รุ่น 2	อัตราดอกเบี้ย	3.25	ระยะเวลา	50	เดือน	
และตั๋วสัญญาใช้เงิน	รุ่นครบรอบ 50 ปี ชสอ. รุ่น 2	อัตราดอกเบี้ย	3.15	ระยะเวลา	50	เดือน	ตั้งแต่วันที	่16	
สงิหาคม	–	30	กนัยายน	2565	สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่ฝา่ยเงนิทนุ	0	2496	1199	ตอ่	125	-	128,	
109-110
		 	 ท้ายนี้	 ขอเชิญชวนสหกรณ์ใช้บริการเงินกู้	 โครงการเงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 6	อัตราดอกเบี้ย	
3.20%	ต่อปี	 (ไม่มีเฉล่ียคืน)	  โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7	อัตราดอกเบี้ย	2.70	ต่อปี							
(ไม่มีเฉล่ียคืน)	โครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์		อัตราดอกเบ้ีย	2.70	ต่อปี	
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)		โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่มีหนี้หลายทาง		อัตราดอกเบี้ย		2.70		ต่อปี
(ไม่มีเฉล่ียคืน)	 	 และ โครงการเงินกู ้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 8	 อัตราดอกเบ้ีย	 2.90	 ต่อปี													
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)		เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่		3		พฤษภาคม		2565		สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้บริการติดต่อ																			
ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	223,	226,	และ	227	ขอบคุณครับ	

 
																																					รองศาสตราจารย	์พิเศษ	พลโท	
	 							 	 	 	 	 	 	 		(ดร.วีระ		วงศ์สรรค์)
	 	 	 	 	 								 	 	 												ประธานกรรมการ
	 																						 	 	 					ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด																																	
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	 ชสอ.	เป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศที่						
ก่อตั้งจากการรวมตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ					
อยา่งเปน็ทางการ	เมือ่วันที	่1	กนัยายน	พ.ศ.	2515	จากสมาชิก
เริ่มต้นเพียง		81		สหกรณ์ทุนดำาเนินงาน		1.7		ล้านบาท	
ณ	ปัจจุบันทุนดำาเนินงาน	1.3	แสนล้านบาท	มีสมาชิก	1,089	
สหกรณ์ท่ัวประเทศและได้ดำาเนินกิจการในฐานะผู้นำาของ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ	ตลอดจนได้สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์สมาชิกและขบวนการสหกรณ์				
ออมทรัพย์ของประเทศไทย	จนเป็นที่ยอมรับของขบวนการ
สหกรณ์ทั้งในประเทศ	และระหว่างประเทศ
	 ในปี		พ.ศ.		2565		ชสอ.		ครบรอบการดำาเนินงานปี											
ที่		50		ในวันที่		1		กันยายน		2565		ดังนั้นจึงถือโอกาสนี้					
เป็นการเฉลิมฉลอง	 ตลอดจนเผยแพร่ภาพลักษณ์ผล													
การดำาเนินงานของ	ชสอ.	 และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้สาธารณชนได้รู้จัก	ภายใต้แนวคิด	 “ชสอ.พร้อมนำาสหกรณ์
ออมทรัพย์	พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์	และเอื้ออาทร
ต่อสังคม”	ขึ้น
	 โดยงาน	FSCT	50th	Anniversary	ครบรอบ	50	 ปี	
ชสอ.	มดีงันี	้ชว่งเชา้	เปน็ช่วงของพิธทีำาบญุเลีย้งพระ	ตัง้แตเ่วลา		
09.00		–		12.00		น.			โดยมีนางสาวอโรชา			นันทมนตร	ี						
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	

FSCT 50th
 Anniversary ครบรอบ 50 ปี 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ กัด
(ชสอ.)
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ลำาดับถัดมาในช่วงบ่าย	เป็นช่วงของงานเสวนาครบรอบ	50	ปี	
เวลา	14.00	–	16.00	น.	ในหัวข้อ	“บทบาทของ	ชสอ.	และ
สหกรณ์ออมทรพัยใ์นการพัฒนาสงัคมไทย”	โดยมี	นายนรินัดร	์
มูลธิดา	รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงานในพธิ	ีและชว่งค่ำา	เปน็ช่วงของงานเลีย้งฉลองครบรอบ		
50	ปี	เวลา	17.00		–		21.30	น.	โดยม	ีรองศาสตราจารยพ์เิศษ	
พลโท	ดร.วรีะ	วงศ์สรรค	์ประธานกรรมการ	ชสอ.	กลา่วรายงาน
ต่อประธานในพิธี	และ	ดร.เฉลิมชัย	ศรีอ่อน	รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
ในพิธี	พร้อมจัดกิจกรรมเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก	ร่วมบริจาค
เงินสมทบทุนใน	“โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน”	
ของมลูนิธริามาธบิด	ีและ	ชสอ.ไดบ้รจิาคเครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทางการแพทย์ให้แก่	โรงพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี	จำานวน	5	
แห่งๆ	ละ	1	แสนบาท	และเปิดให้บริการเงินรับฝากประจำา
และจำาหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน	 “รุ่นครบรอบ	50	ปี	 ชสอ.”	
ดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ		3.25		ต่อปีด้วย			นอกจากนี้ยังมี
นิทรรศการแสดงผลการดำาเนินงานของ	ชสอ.และขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์	 ซึ่งจัดแสดงที่ชั้น	 1	ณ	สำานักงานชสอ.							
โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน	ได้แก่	ผู้แทน
สหกรณส์มาชกิชสอ.	ผูแ้ทนหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในประเทศ
และระหว่างประเทศ	คณะกรรมการดำาเนินการ	ที่ปรึกษา									
ผู้ตรวจสอบ	 เจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 อดีตประธานกรรมการ	และ									
ผู้จัดการ	ชสอ.	กว่า	500	คน	
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	 เมื่อวันที่		16		สิงหาคม		2565		นายเอนก  ล่วงลือ 
รองประธานกรรมการ ชสอ.  ไ ด้ รั บมอบหมายจาก																										
รองศาสตราจารย์พิเศษ	พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธาน
กรรมการ	พร้อมด้วยนางประภาษร	ทิพย์ดี	 รองผู้จัดการใหญ่
สำานักธุรกิจ	และเจ้าหน้าที่	ให้การต้อนรับ	นายอธิชาติ สวัสดี 
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จำ กัด	นำาคณะกรรมการดำาเนินการและเจ้าหน้าที่	 เข้าศึกษา
ดูงาน	ด้านการลงทุนของ	ชสอ.	เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุน							
ในรูปแบบต่างๆ	 เพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับสหกรณ์					
ความมั่นใจต่อสหกรณ์ของสมาชิก			และผลตอบแทนเพื่อ							
จะนำามาพัฒนาสหกรณ์ต่อไป	พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
สหกรณ์	และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์	ชั้น	4	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	
จังหวัดนนทบุรี

	 เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.	พร้อม
ด้วย	ร้อยตำารวจเอก	สุวิทย์	มากด้วง	รองประธานกรรมการ	
นายโกวิท	 เกตุงาม	นายวิทยา	ประเทศ	กรรมการดำาเนินการ	
ดร.สมนกึ	บญุใหญ่	ผูจ้ดัการใหญ่	และเจา้หนา้ที	่ใหก้ารตอ้นรบั	
นายภิรมย์ บุญเจือ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเพชรบุรี จำ กัด	พร้อมด้วยคณะกรรมการดำาเนินการ
และฝ่ายจัดการ	 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของ	ชสอ.	
เพือ่เปน็การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในเรือ่งการบรหิารงาน	กบั	ชสอ.	
พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์			และแหล่งเรียนรู้
สหกรณ์	ชั้น	4	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี

	 วันที่	 19	 สิงหาคม	 2565	 ร้อยตำารวจเอก สุวิทย์          
มากด้วง รองประธานกรรมการ  ชสอ.   ได้รับมอบหมายจาก
รองศาสตราจารย์พิเศษ	พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธาน
กรรมการ	 ชสอ.	พร้อมด้วย	นายทวิช	 ศรีสวัสด์ิ	 นายสงบ											
จินะแปง	นายบุญธรรม	 เดชบุญ	กรรมการดำาเนินการ	และ					
เจ้าหนา้ที	่ให้การตอ้นรบั	นายศุภชัย  สัตนาโค รองประธาน 
ก ร ร ม ก า ร  ส ห ก ร ณ์ ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำากัด     
พรอ้มดว้ยคณะกรรมการดำาเนินการและฝ่ายจัดการ	เข้าศึกษา
ดูงานการบริหารงานด้านต่างๆ		และแลกเปลี่ยนความรู้ใน			
ด้านการทำางาน	ประสบการณ	์รวมถึงปัญหา	เพื่อนำาไปปรับใช้
กบัการดำาเนินงานของสหกรณ	์พรอ้มทัง้เขา้เยีย่มชมพิพิธภณัฑ์
สหกรณ์	และแหล่งเรียนรู้สหกรณ์	ชั้น	4	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	
จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำ กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำ กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำ กัด

สหกรณ์สมาชิกศึกษาดูงาน
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	 เมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 2565	รองศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. 
พร้อมด้วย	นายเอนก	ล่วงลือ	 รองประธานกรรมการ	และ																					
ฝ่ายจัดการ	 ให้การต้อนรับ	นายสุทิน แก้วพนา รองปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ	พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าประชุม
หารือ	 “การสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ”																			
เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ	 ขับเคลื่อนโครงการและ																								
ให้ความสำาคัญของการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู				
ร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดำาเนินงานดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผล
เป็นรูปธรรม	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	จังหวัดนนทบุรี  รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ 

ประธานกรรมการ	 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ	
โครงการอบรมสัมมนาหัวข้อ	 “ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่
แผนปฏิบัติการ	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	และการใช้
โปรแกรม	Zoom	 ในการประชุม”	 จัดโดยเขตพ้ืนที่สหกรณ์
สมาชิก	ชสอ.	ภาคใต	้ระหว่างวันที่	13	-14	สิงหาคม	2565	
พรอ้มดว้ย		รอ้ยตำารวจเอกสวุทิย	์	มากดว้ง		นายเอนก	ลว่งลอื	
รองประธานกรรมการ	 นายเสนอ	 วิสุทธนะ	 กรรมการ
และเลขานุการ	นายวิทยา	ประเทศ	นายสมยศ	 เสาวคนธ์												
นายเทมิ	มติรจิต	กรรมการดำาเนนิการ	โดยม	ีนายนคร เทพหนู 
ประธานเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต	้กล่าวรายงาน	
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเกิดความตระหนักรู้	 และเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล	 และสามารถใช้โปรแกรม	
Zoom	ในการประชุมออนไลน์ของสหกรณ์	 โดยได้รับเกียรติ
จากวิทยากร	นายวรเทพ	 เชื้อสุนทรโสภณ	ผู้พิพากษาศาล											
ชั้นต้น		ประจำากองผู้ช่วยพิพากษาศาลฏีกา		บรรยายเรื่อง					
“กา้วทนักฎหมายสหกรณส์ูแ่ผนปฏบิตักิารและ	พ.ร.บ.คุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล”	 และนายทัศนัย	 เซ่งรักษา	ผู้จัดการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ชสอ.	 ให้ความรู้เรื่อง	 “การใช้โปรแกรม	
Zoom	ในการประชุม”	
	 ทั้ งนี้ 	 ชสอ . 	 สนับสนุนงบประมาณ	 จำานวนเ งิน								
200,000	 บาท	 มีผู้เข้ารับการอบรม	 จำานวน	 171	 คน											
46	สหกรณ์	ณ	เดอะ	ไพน์แอปเปิ้ล	โฮเต็ล	จังหวัดกระบี่

ประชุมหารือ 
“การสนับสนุน
โครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครู”

โครงการอบรมสัมมนา
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 
ชสอ. ภาคใต้
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	 สมาคมสมาพนัธส์หกรณอ์อมทรพัยแ์ละเครดิตในเอเซยี	
(Association	of	Asian	Confederation	of	Credit	Unions	:	
ACCU)	 จัดสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย	 และ
ประชุมใหญ่สามัญ	ครั้งที่	41	ประจำาปี	2565	ระหว่างวันที่	
29-31	สิงหาคม	2565	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กรุงเทพฯ	
ประเทศไทย	
	 ชสอ.	ในฐานะสมาชกิสามญัของ	ACCU		ไดส้ง่บคุลากร	
ประกอบด้วย	 กรรมการดำาเนินการ	 และเจ้าหน้าที่	 ชสอ.								
รวมทั้งเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก		ชสอ.		เข้าร่วมการสัมนา									
ทางวิชาการในระดับภูมิภาคเอเชีย	 และการประชุมใหญ่										
ดังกล่าว	ซึ่งในการประชุมใหญ่	ACCU	เมื่อวันที	่31	สิงหาคม	
2565		รศ.พิเศษ	พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	ประธานกรรมการ	
ชสอ.	 ได้รับการเลือกตั้งเป็น	1	 ในคณะกรรมการดำาเนินการ
ของ	ACCU	โดยดำารงตำาแหน่งรองประธานกรรมการ	คนที่	1	

	 สำาหรับปี	 2565	ACCU	 ร่วมกับ	 ชสอ.	 และชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จำากัด	 จัดสัมมนา
ทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย	 	 เรื่อง	 “การเป็นมิตรกับ															
สิ่งแวดล้อมและเส้นทางสู่การฟื้นตัวจากโรคระบาดโควิด	
19”	 (Greener,	 Inclusive,	Resilient	Path	 to	COVID-19												
Recovery)	 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา	จำานวน	350	คน	จาก	
16	ประเทศ		มี	Mr.	Younsik	Kim	ซึ่งดำารงตำาแหน่งประธาน
กรรมการ		ACCU	กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดด้วย
	 ในโอกาสนี้	 Australian	MUTUALS	 Foundation										
ได้มอบประกาศเกียรติบัตร	ให้แก่	ชสอ.	สำาหรับการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือน้ำาท่วมในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี		2562

การสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย 
และการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 41 ประจำ ปี 2565 
ของ ACCU  

  คณะกรรมการดำ เนินการ     ตำ แหน่ง     องค์การ   ประเทศ

	 1.	Mr.	Younsik	Kim	 ประธานกรรมการ	 NACUFOK	 สาธารณรัฐเกาหลี

	 2.	รศ.พิเศษ	พลโท		 รองประธานกรรมการ		 FSCT		 ไทย

					ดร.วีระ	วงศ์สรรค์	 คนที่	1	

	 3.	Ms.	Lee,	Chen-Fen		 รองประธานกรรมการ		 CULROC	 ไต้หวัน

	 	 คนที่	2	 	

	 4.	Mr.	Nicolas	M.	Valentin	 เลขานุการ	 NATCCO	 ฟิลิปปินส์

	 5.	Mr.	Omprakash	Koyate	 เหรัญญิก	 MAFCOCS	 อินเดีย

คณะกรรมการดำ เนินการของ ACCU
อยู่ ในวาระการดำ รงตำ แหน่ง 2 ปี มีรายชื่อดังนี้
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 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ 
ประธานกรรมการ ชสอ.	 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย
พเิศษการสมัมนา	เร่ือง	“The	Power	of	change”	และประชมุ
ใหญส่ามญั	ประจำาป	ี2565	ชมรมเจา้หน้าทีส่หกรณอ์อมทรพัย์
ภาคใต้	 ระหว่างวันที่	20	 -	21	สิงหาคม	2565	พร้อมด้วย	
ร.ต.อ.สุวิทย์	 มากด้วง	 รองประธานกรรมการ	 นายวิทยา	
ประเทศ	นายสมยศ	 เสาวคนธ์	 กรรมการดำาเนินการ	 ชสอ.						
เข้าร่วมสัมมนา
	 ทั้งน้ี	 ชสอ.	 ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดประชุม
สัมมนา	จำานวน	20,000	บาท	โดยมี	ดร.ยินดี ชาญณรงค์ 
ประธานกรรมการชมรมฯ และกรรมการชมรมฯ	เปน็ผูร้บัมอบ	

	 เมื่อวันที	่24	สิงหาคม	2565	รองศาสตราจารย์พิเศษ	
พลโท	ดร.วีระ	วงศ์สรรค	์ประธานกรรมการ	ชสอ.	กลา่วเปดิการ
อบรมและบรรยายพิเศษ	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.รังสรรค์	
ปติปิญัญา	กลา่วรายงาน	และได้รบัเกยีรตจิาก	นายธงชยั	วิทยา
นกุรณ์กรรมการดำาเนนิการ	ชสอ.	รว่มใหก้ารต้อนรบัผูเ้ขา้อบรม	
หลักสูตร	“นักประชาสัมพันธยุ์คดิจทัิล	สู	่Smart	PR	มอือาชพี”	
ระหว่างวันที่	23-25	สิงหาคม	2565	ณ	โรงแรมเอเชียพัทยา	
อำาเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	 ชสอ.	 เห็นความสำาคัญและ
จำาเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีทัศนคติเชิง
บวก	มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร	
รวมถึงศิลปะการสื่อสารเพื่อการเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี	
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร	สามารถสร้างความ
สัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสมาชิก	รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ	อีก
มากมาย	ส่งผลใหส้มาชิกเกดิความประทบัใจตอ่สหกรณ	์จงึได้
จัดฝึกอบรม	หลักสูตร	“นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล	สู่	Smart	
PR	มืออาชีพ”	ขึ้น	เพื่อให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนงานของ
สหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

สัมมนา และประชุมใหญ่สามัญ ประจำ ปี  2565 
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

อบรม หลักสูตร 
“นักประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล สู่ Smart PR มืออาชีพ”

พร้อมสนับสนุนวิทยากรในการบรรยาย	และมอบของท่ีระลึก	
ให้กับผู้เกษียณอายุการทำางานในปีนี้	
	 ซึ่งการประชุมสัมมนาได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก							
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคใต้	 เข้าร่วม	400	คน						
และยงัไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้ริหารของสหกรณอ์อมทรพัย์
ในภาคใต้	 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน	 เป็น					
การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดตีอ่กนั	ทีส่ำาคญัได้มกีารแลกเปลีย่น
เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำางานร่วมกัน			ซึ่งจะส่งผลใน							
การพัฒนาที่ดีในอนาคตต่อไป	ณ	โรงแรมแกรซแลนด์	เขาหลัก					
บีช	รีสอร์ท	อำาเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา
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สินค้าธุรกิจเสริม
จำ หน่ายและรับสั่งทำ 
สินค้าของที่ระลึกต่างๆ

สินค้าธุรกิจเสริม
จำ หน่ายและรับสั่งทำ 
สินค้าของที่ระลึกต่างๆ
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สินค้าธุรกิจเสริมสินค้าธุรกิจเสริม
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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
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