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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช 2562  ชสอ.มีความประสงค์จะบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสำ�คัญ
โดยเปิดบริการเงินกูแ้ ก่สหกรณ์สมาชิกทีม่ คี วามต้องการเงินทุนไว้ใช้ในการบริหารงานสหกรณ์
กรณีต่างๆ ตามความจำ�เป็นของสหกรณ์ จำ�นวน 3 โครงการ เพื่อกระจายเงินกู้ให้ทั่งถึง         
เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้มีบริการเงินกู้ให้กับสหกรณ์สมาชิกต่อเนื่อง ดังนี้
โครงการเงิ น กู้ ร ะยะสั้ น โครงการพิ เ ศษ 1 วงเงิ น กู้ สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 300 ล้ า นบาท
จำ�กัดวงเงินกู้รวมตามโครงการ 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 18
พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 อัตราดอกเบีย้ (ไม่มเี ฉลีย่ คืน) 3.30% ชำ�ระ
เงินต้น 1% ของวงเงินกู้ + ดอกเบี้ย จำ�นวน 12 งวด
โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.45% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
ให้วงเงินกูส้ งู สุดถึง 500 ล้านบาทต่อสหกรณ์ วงเงินกูร้ วมตามโครงการมีจ�ำ นวนจำ�กัดไม่เกิน
2,000 ล้านบาท ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563
ชำ�ระคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 36 เดือน
โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 3 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านบาท
จำ�กัดวงเงินกู้รวมตามโครงการ 5,000 ล้านบาท ระยะเวลาเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 18
พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 อัตราดอกเบี้ย (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 3.60%
ชำ�ระเงินต้น 1% ของวงเงินกู้ + ดอกเบี้ย จำ�นวน 36  งวด จึงขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มี
ความประสงค์ใช้บริการติดต่อ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216,
223, 226, และ 227
FSCT News  ฉบับนี้  ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  และเนื่องในศุภวารดิถี     
ขึ้ น ปี ใ หม่ พ.ศ. 2563 ผมขออำ � นาจคุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลาย                    
โปรดดลบันดาลให้ท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์สมาชิกและครอบครัวทุกท่าน
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปารถนา         
ทุกประการ และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ ชสอ. ด้วยดีเสมอมา
				

พลตำ�รวจโท           
   (วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล)
       ประธานกรรมการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.

ประจำ�ปี 2562

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ได้ดำ�เนินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.
ประจำ�ปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์
ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำ�ปี 2562 ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.
ประจำ�ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหนองคาย จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลนครพนม จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำ�กัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ฝา่ ยทำ�ไม้ภาคเหนือ จำ�กัด
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คณะผู้แทน Council of Ulsan City
Saemaul Geumgo Presidents
เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมป่าไม้ จำ�กัด และ ชสอ.
คณะผู้แทน Council of Ulsan City Saemaul Geumgo
Presidents จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำ�นวน 16 คน        
เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำ�กัด ในช่วงเช้า และ
เข้าศึกษาดูงานกิจการ ชสอ. ในช่วงบ่าย วันที่ 21 พฤศจิกายน
2562 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกรณ์    
ออมทรัพย์ การดำ�เนินงาน สวัสดิการ และบริการทางการเงินต่างๆ

คณะผู้แทน Saemaul Geumgo
Seongbuk-gu Council เข้าศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด

คณะผูแ้ ทน Saemaul Geumgo Seongbuk-gu Council จาก
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำ�นวน 10 คน เข้าศึกษาดูงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ต�ำ รวจแห่งชาติ จำ�กัด เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์
การดำ�เนินงาน สวัสดิการ และบริการทางการเงินต่างๆ
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ชสอ. นำ�คณะผู้นำ�สหกรณ์เกาหลีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสหกรณ์
ในโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์เกาหลี-ไทย ประจำ�ปี 2562
ชสอ. นำ�คณะผู้นำ�สหกรณ์ออมทรัพย์เกาหลี จำ�นวน 20
ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ทางด้านการบริหาร
จัดการ การให้บริการด้านการเงิน การให้การศึกษาและฝึกอบรม
และด้านสวัสดิการเพื่อชุมชนและสังคม โดยเข้าศึกษาดูงานที่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด สหกรณ์
ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งชาติ จำ�กัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จำ�กัด ตามโครงการแลกเปลีย่ นผูน้ �ำ สหกรณ์เกาหลีไทย ประจำ�ปี 2562 โดยมีคณะผูบ้ ริหารและฝ่ายจัดการของแต่ละ
สหกรณ์ให้การต้อนรับ พร้อมทัง้ บรรยายผลการดำ�เนินงาน แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นด้านการบริหารสหกรณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่
21 - 28 พฤศจิกายน 2562
ชสอ. และ KFCC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทวิภาคีร่วมกัน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 ในการให้ความร่วมมือสนับสนุน     
ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของทั้งสองประเทศ  โดยเริ่มจากความร่วมมือ    
ในการจัด “โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์เกาหลี-ไทย”
เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี ตั้ ง แต่ ปี 2536 จนถึ ง ปั จ จุ บั น เป็ น ปี ที่ 26           
ซึ่งประสบความสำ�เร็จ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
เป็นอย่างดี
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สมาชิกครบรอบ สอ.องค์กรอิสระ จก.
เมื่ อวั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2562 ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่             
ผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วย นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผูจ้ ดั การใหญ่
สำ�นักบริหารงาน ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้า  
ของที่ระลึก นางสาวสุชัญญา วิมุกตายน ประธานกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ อ งค์ ก รอิ ส ระ จำ � กั ด ในโอกาสพิ ธี ทำ � บุ ญ
ครบรอบ 19 ปี ณ สำ�นักสหกรณ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก.
ครบรอบ 49 ปี

นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสำ�ราญ
สาราบรรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร จำ�กัด และร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำ�เภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ  49  ปี  ภายในงานยังได้มีการมอบ
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกให้แก่ผ้แู ทนหน่วยงาน กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมการข้ า ว และกรมหม่ อ นไหม และสหกรณ์         
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำ�กัด ยังได้รับรางวัลสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำ�ปี 2562 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร
สหกรณ์ฯ ชั้น 1 จตุจักร กทม.
สอ. กรมส่ ง เสริ ม การเกษตร จก. ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ของข้าราชการ และให้บรรดาสมาชิกออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง
และช่วยให้หลุดพ้นจากหนี้สินซึ่งมีภาระหนัก เพื่อช่วยตนเองใน              
หมู่สมาชิก มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี
“เลิศด้วยบริการ ประสานด้วยใจ ฉับไวสู่สมาชิก”
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 388 เดือนธันวาคม 2562

สมาชิกศึกษาดูงาน ชสอ.
สอ.พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จก.
นายวิ นั ย นิ ย โมสถ รองประธานกรรมการ   พร้ อ มด้ ว ย          
นางประภาษร ทิ พ ย์ ดี รองผู้ จั ด การใหญ่ สำ � นั ก ธุ ร กิ จ และ            
เจ้าหน้าที่ ชสอ. ให้การต้อนรับ นายณรงค์ บุญแก้ว ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งานมู ล นิ ธิ โ ครงการหลวง
จำ�กัด นำ�คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดู ชสอ. เกี่ยวกับ        
การบริหารจัดการงานของ ชสอ. ด้านการบริหารการเงิน สินเชื่อ
รวมถึงการจัดสวัสดิการสำ�หรับเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ถือปฏิบัติงาน และการบริหารกิจการของสหกรณ์ฯ ต่อไป พร้อม
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์สหกรณ์ ชัน้ 4 เมือ่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

สหกรณ์ชุมชนอำ�เภอบ้านฝาง
และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
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นายวิ นั ย นิ ย โมสถ รองประธานกรรมการ พร้ อ มด้ ว ย          
นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักธุรกิจ นางอัจฉรา
ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำ�นักบริหารงาน และเจ้าหน้าที่
ชสอ. ให้การต้อนรับนายแสงเดียว มูลตรีภักดี ประธานกรรมการ
สหกรณ์ชมุ ชนอำ�เภอบ้านฝาง จำ�กัด และคณะจำ�นวน 50 คน และ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ ผู้อำ�นวยการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุงเทพ พร้อมนักศึกษาจำ�นวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. เรือ่ ง
ระบบการบริหารจัดการ และการจัดทำ�แผนงานประจำ�ปี ของ ชสอ.
โดยวิทยากร นางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร และบุคลากรให้มกี รอบแนวทาง
การทำ�งาน ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการกรอบการจัดทำ�แผนงาน
ประจำ�ปี อย่างถูกต้อง และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำ�ความรู้     
ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีต่อไป และ
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2562 ณ สำ�นักงาน ชสอ. นนทบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 388 เดือนธันวาคม 2562

อบรมโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกสหกรณ์
ในเขตพื้นที่สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายธงชัย วิทยานุกรณ์
กรรมการดำ�เนินการ และกรรมการส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ.
ได้รบั มอบหมายจาก พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธาน
กรรมการ ให้ก�ำ กับ ดูแล เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวัน
ออก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ในเขตพื้นที่ ฯ ภาคตะวันออก และสนับสนุน
งบประมาณทั้งโครงการ จำ�นวน 200,000 บาท โดยนายณฐกร
แก้วดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็น ผู้รับมอบ และกล่าวให้
การต้อนรับ
โครงการดังกล่าว เป็นการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก
สหกรณ์ ซึ่งกระจายไปในแต่ละจังหวัด จำ�นวน 7 ครั้ง ตาม
โครงการที่สหกรณ์สมาชิกในแต่ละจังหวัดมีความประสงค์เสนอ
เข้ามาให้ เขตพื้นที่ฯ พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ
การอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “Make Money Online” ณ โรงเรียน
มาบตาพุดพิทยาคาร อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง มีสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ในจังหวัดระยอง เข้าร่วมกว่า 60 คน

อบรม “ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 2

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ กล่าวเปิด   
การฝึกอบรม พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และ
นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. ใน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครัง้ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน
2562 มีผู้สนใจเข้าร่วม 40 คน 24 สหกรณ์ ณ สำ�นักงาน ชสอ.
นนทบุรี
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน เป็ น กลไก         
ที่สำ�คัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่า
จะเป็นการจัดการในภาครัฐหรือเอกชน
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน จะ
ช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

ซึ่งจะทำ�ให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ    
ตามวัตถุประสงค์ การบริหารที่ปราศจากการควบคุมภายในและ  
การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอ  ย่อมไม่อาจวางใจได้ว่า           
ผลการดำ � เนิ น งานจะประสบความสำ � เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
กำ � หนดไว้ ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น การขาดการบริ ห ารความเสี่ ย งและ         
การควบคุมภายในที่ดีย่อมเปิดโอกาสให้เกิดความเสียหายอย่าง
ใหญ่ ห ลวง ไม่ ว่ า จะเป็ น ความเสี ย หายในรู ป ความสิ้ น เปลื อ ง      
ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร ความผิดพลาดหรือการ กระทำ� 
อั น เป็ น การทุ จริ ต ของพนั ก งานหรื อ ผู้ บ ริ ห ารได้ เ สมอ   ดั ง นั้ น       
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การทุกคนควรให้ความสำ�คัญเพราะเป็นพันธกรณี
ที่สำ�คัญ ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้สำ�เร็จลุล่วงตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด (ชสอ.)       
ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเห็นความสำ�คัญ   
และจำ�เป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาบุคลากรด้วยการให้การศึกษา ฝึกอบรม
จนมี ค วามเชี่ ยวชาญเฉพาะทาง จึ ง ได้ จั ด ฝึ กอบรม หลั ก สู ต ร     
“ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่
2 ขึ้น  โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรสามารถนำ�ความรู้ ไปจัดระบบ
การบริ ห ารความเสี่ ย งและการควบคุ ม ภายในของสหกรณ์          
ออมทรัพย์ได้ อันจะนำ�ไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
9

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ปีที่ 31 ฉบับที่ 388 เดือนธันวาคม 2562

กิจกรรม CSR สหกรณ์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด จัดโครงการ CSR
ประจำ � ปี 2562 พิ ธี ส่ ง มอบอาคารศู น ย์ อำ � นวยการโรงเรี ย น
โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
นายสุทัศน์   ประสาธน์สุวรรณ์   ประธานกรรมการ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ค รู เ ชี ย งใหม่    จำ � กั ด เป็ น ประธานในพิ ธี ส่ ง มอบ
อาคารศูนย์อำ�นวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ ในการดำ�เนินงานของโครงการความรับผิดชอบที่    
สหกรณ์ฯ มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social
Responsibility (CSR) ปีที่ 9 ประจำ�ปี 2562 โดยมี นายธนากร
เม่นแต้ม ประธานกรรมการศึกษา เป็นผูก้ ล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของโครงการครั้งนี้
         ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำ�นวนมาก อาทิเช่น
คณะกรรมการดำ�เนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ หัวหน้าหน่วยบริการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
ภายในงานมีพธิ มี อบทุนสนับสนุนกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์อำ�นวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ เป็นจำ�นวนเงิน
100,000 บาท โดยมีนายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์ ประธาน
กรรมการ เป็นผู้ส่งมอบทุนดังกล่าวแก่ นายธนากร  เม่นแต้ม
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ นอกจากนี้ยังมีการแสดง
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ และการจัดกิจกรรมเชื่อม  
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และน้องๆ นักเรียนใน
กีฬามหาสนุก เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียน               
บ้านบวกหมื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่”
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สินค้าธุรกิจเสริม

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 31 ฉบับที่ 388 เดือนธันวาคม 2562

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com, Facebook/สินค้าแบรนด์ FSCT
รับสั่งทำ�สินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์
สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
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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

