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โครงก�ร

“ปฏิบัติธรรมนำ�สุข บุคล�กรสหกรณ์ออมทรัพย์”

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ขอเชิญชวนบุคล�กรสหกรณ์ และสหกรณ์สม�ชิก ชสอ. เข้�ร่วม

ระหว่�งวันที่ 24 – 26 มกร�คม  2563  

ณ บ้�นสว่�งใจ วัดถ้ำ�กฤษณ�ธรรม�ร�ม (ส�ข�วัดสังฆท�น) อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม�

ด�วน์โหลดเอกส�รได้ที่ : www.fsct.com หรือ Scan QR Code

โดยแจ้งคว�มจำ�นงเข�้ร่วมโครงก�รฯ ภ�ยในวันที่ 10 มกร�คม 2563

ท�งโทรส�ร 0 246 1177 และ 0 2496 1188

หรือท�ง e-mail : prfsct@gmail.com

หม�ยเหตุ: ชสอ. ขอสงวนลิขสิทธิ์ในก�รเข้�ร่วมโครงก�ร 

ห�กมีผู้แจ้งคว�มจำ�นง ครบจำ�นวน 100 คน ก่อนวันครบกำ�หนดส่งใบตอบรับ

สอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่ ฝ่�ยสื่อส�รองค์กร ชสอ. 

โทรศัพท์ 0 2406 1199 ต่อ 318, 319 และ 320
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ส�รประธ�นกรรมก�ร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
	 ในเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช	2562		ชสอ.มีความประสงค์จะบริหาร

เงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	และเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสำาคัญ	

โดยเปดิบรกิารเงนิกูแ้กส่หกรณส์มาชกิทีม่คีวามตอ้งการเงนิทนุไวใ้ชใ้นการบรหิารงานสหกรณ์

กรณีต่างๆ	ตามความจำาเป็นของสหกรณ์	จำานวน	3	 โครงการ	 เพื่อกระจายเงินกู้ให้ทั่งถึง									

เพิ่มมากขึ้น	และเพื่อให้มีบริการเงินกู้ให้กับสหกรณ์สมาชิกต่อเนื่อง	ดังนี้

	 โครงการเงินกู้ระยะสั้นโครงการพิเศษ	 1	 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน	 300	 ล้านบาท	

จำากัดวงเงินกู้รวมตามโครงการ	5,000	 ล้านบาท	ระยะเวลาเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 18 
พฤศจกิายน 2562 ถงึ 28 กมุภาพนัธ ์2563	อตัราดอกเบีย้	(ไมม่เีฉลีย่คนื)	3.30%	ชำาระ

เงินต้น	1%	ของวงเงินกู้	+	ดอกเบี้ย	จำานวน	12	งวด	

	 โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ	2	อัตราดอกเบี้ย	3.45%	(ไม่มีเฉลี่ยคืน)	

ใหว้งเงนิกู้สงูสดุถงึ	500	ลา้นบาทตอ่สหกรณ	์วงเงนิกูร้วมตามโครงการมจีำานวนจำากดัไมเ่กนิ	

2,000	ล้านบาท	ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 
ชำาระคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน	36	เดือน	

	 โครงการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ	3	วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน	500	ล้านบาท	

จำากัดวงเงินกู้รวมตามโครงการ	5,000	 ล้านบาท	ระยะเวลาเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563	อัตราดอกเบ้ีย	 (ไม่มีเฉล่ียคืน)	3.60%	

ชำาระเงินต้น	1%	ของวงเงินกู้	+	ดอกเบี้ย	จำานวน	36		งวด	จึงขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่ม	ี

ความประสงค์ใช้บริการติดต่อ	ฝ่ายสินเชื่อ	ชสอ.	โทรศัพท์	0	2496	1199	ต่อ	212	–	216,	

223,	226,	และ	227

	 FSCT	News		ฉบับนี้		ถือเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่		และเนื่องในศุภวารดิถ	ี				

ขึ้นปีใหม่	 พ.ศ.	 2563	 ผมขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลาย																				

โปรดดลบันดาลให้ท่านคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่	 สหกรณ์สมาชิกและครอบครัวทุกท่าน

จงประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปารถนา									

ทุกประการ	และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของ	ชสอ.	ด้วยดีเสมอมา

           พลตำารวจโท											
	 	 	 	 	 	 			(วิโรจน์		สัตยสัณห์สกุล)

	 	 	 	 	 	 							ประธานกรรมการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์

คุณภ�พม�ตรฐ�นของ ชสอ.

ประจำ�ปี 2562

	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	ได้ดำาเนินการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ	ชสอ.	
ประจำาปี	2562	 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน	พร้อมท้ังส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์
ต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานของสหกรณ์
	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	จึงขอประกาศรายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ	ชสอ.	ประจำาปี	2562	ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธ�ธิก�ร 2529 จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�น ขสมก. จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ก�รท�งพิเศษแห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภ�พแรงง�นรัฐวิส�หกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลสมุทรส�คร จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลประจวบคีรีขันธ์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊�ซ ปตท. จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์น�วิกโยธิน จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลหนองค�ย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลนครพนม จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลแพร่ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่�ยทำ�ไม้ภ�คเหนือ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภ�พม�ตรฐ�นของ ชสอ.

ประจำ�ปี 2562



คณะผู้แทน Council of Ulsan City     

Saemaul Geumgo Presidents 

เข้�ศึกษ�ดูง�นสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมป่�ไม้ จำ�กัด และ ชสอ. 

คณะผู้แทน Saemaul Geumgo 

Seongbuk-gu Council เข�้ศึกษ�ดูง�น

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจแห่งช�ติ จำ�กัด

	 คณะผู้แทน	Council	of	Ulsan	City	Saemaul	Geumgo	
Presidents	 จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	 จำานวน	16	คน								
เขา้ศึกษาดงูานสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม	้จำากดั	ในชว่งเชา้	และ
เข้าศึกษาดูงานกิจการ	ชสอ.	 ในช่วงบ่าย	วันที่	21	พฤศจิกายน	
2562	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านสหกรณ์				
ออมทรพัย	์การดำาเนนิงาน	สวัสดกิาร	และบรกิารทางการเงนิตา่งๆ	

	 คณะผูแ้ทน	Saemaul	Geumgo	Seongbuk-gu	Council	จาก
ประเทศสาธารณรัฐเกาหล	ีจำานวน	10	คน	เข้าศกึษาดงูานสหกรณ์
ออมทรพัยต์ำารวจแหง่ชาต	ิจำากดั	เม่ือวนัที	่15	พฤศจกิายน	2562	
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์	
การดำาเนินงาน	สวัสดิการ	และบริการทางการเงินต่างๆ
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ชสอ. นำ�คณะผู้นำ�สหกรณ์เก�หลีแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ด�้นสหกรณ์  

ในโครงก�รแลกเปลี่ยนผู้นำ�สหกรณ์เก�หลี-ไทย ประจำ�ปี 2562

	 ชสอ.	 นำาคณะผู้นำาสหกรณ์ออมทรัพย์เกาหลี	 จำานวน	20	
ท่าน	 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ทางด้านการบริหาร
จัดการ	การให้บริการด้านการเงิน	การให้การศึกษาและฝึกอบรม	
และด้านสวัสดิการเพื่อชุมชนและสังคม	 โดยเข้าศึกษาดูงานท่ี
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด สหกรณ์        
ออมทรัพย์ตำารวจแห่งชาติ จำากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
ครเูชยีงใหม ่จำากดั ตามโครงการแลกเปลีย่นผูน้ำาสหกรณเ์กาหล-ี
ไทย	ประจำาป	ี2562	โดยมคีณะผูบ้รหิารและฝา่ยจดัการของแตล่ะ
สหกรณ์ให้การต้อนรับ	พร้อมท้ังบรรยายผลการดำาเนินงาน	แลกเปล่ียน	
ความคิดเห็นด้านการบริหารสหกรณ์ซึ่งกันและกัน	ระหว่างวันที่	
21	-	28	พฤศจิกายน	2562	
	 ชสอ.	และ	KFCC	ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทวิภาคีร่วมกัน	
เมื่อวันที่	22	กันยายน	2536	ในการให้ความร่วมมือสนับสนุน					
ซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของทั้งสองประเทศ		โดยเริ่มจากความร่วมมือ				
ในการจัด	“โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำาสหกรณ์เกาหลี-ไทย” 
เป็นประจำาทุกปี	 ตั้งแต่ปี	 2536	 จนถึงปัจจุบัน	 เป็นปีที่	 26											
ซึ่งประสบความสำาเร็จ	 ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
เป็นอย่างดี
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	 เมื่อวันที่	 15	พฤศจิกายน	2562	 ดร.สมนึก	 บุญใหญ่												
ผู้จัดการใหญ่	พร้อมด้วย	นางอัจฉรา	ภักดีณรงค์	รองผู้จัดการใหญ่
สำานักบริหารงาน	ชสอ.	 ร่วมแสดงความยินดี	 และมอบกระเช้า		
ของที่ระลึก	นางสาวสุชัญญา	วิมุกตายน	ประธานกรรมการ	
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ	 จำากัด	 ในโอกาสพิธีทำาบุญ
ครบรอบ	19	ปี	ณ	สำานักสหกรณ์	 ชั้น	2	อาคารศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรต	ิ80	พรรษาฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพฯ

	 นางอัจฉรา	 ภักดีณรงค์	 รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน	
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ร่วมแสดงความยินดีกับ	นายสำาราญ	
สาราบรรณ์	ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร	จำากัด	 และร่วมบริจาคเงินเพ่ือมอบให้กับโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนตะโกปดิทอง	อำาเภอสวนผึง้	จงัหวดัราชบรุ	ี
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ		49		ปี		ภายในงานยังได้มีการมอบ
ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกให้แก่ผู้แทนหน่วยงาน	กรมส่งเสริม	
การเกษตร	 กรมการข้าว	 และกรมหม่อนไหม	 และสหกรณ์								
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร	จำากัด	ยังได้รับรางวัลสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	ประจำาปี	2562	จากกรมส่งเสริมสหกรณ	์
เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2562	ณ	บริเวณลานด้านหน้าอาคาร
สหกรณ์ฯ	ชั้น	1	จตุจักร	กทม.
	 สอ.	 กรมส่งเสริมการเกษตร	 จก.	 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 	 20	
พฤศจิกายน	2513	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ของข้าราชการ	และให้บรรดาสมาชิกออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง	
และช่วยให้หลุดพ้นจากหน้ีสินซ่ึงมีภาระหนัก	 เพ่ือช่วยตนเองใน														
หมู่สมาชิก	มุ่งสู่ความเป็นเลิศ	ด้วยการบริหารจัดการที่ดี

 “เลิศด้วยบริการ ประสานด้วยใจ ฉับไวสู่สมาชิก”

สม�ชิกครบรอบ สอ.องค์กรอิสระ จก.

สอ.กรมส่งเสริมก�รเกษตร จก.

ครบรอบ 49 ปี



	 นายวินัย	 นิยโมสถ	 รองประธานกรรมการ	 	พร้อมด้วย										

นางประภาษร	 ทิพย์ดี	 รองผู้ จัดการใหญ่สำานักธุรกิจ	 และ												

เจ้าหน้าที่	 ชสอ.	 ให้การต้อนรับ	นายณรงค์	 บุญแก้ว	ประธาน

กรรมการ	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	

จำากัด	นำาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที	่เข้าศึกษาด	ูชสอ.	เกี่ยวกับ								

การบริหารจัดการงานของ	ชสอ.	ด้านการบริหารการเงิน	สินเช่ือ	

รวมถึงการจัดสวัสดิการสำาหรับเจ้าหน้าที่	เพื่อเป็นแนวทางในการ

ถือปฏิบัติงาน	และการบริหารกิจการของสหกรณ์ฯ	ต่อไป	พร้อม

เยีย่มชมพพิธิภณัฑส์หกรณ	์ช้ัน	4	เมือ่วนัที	่25	พฤศจิกายน	2562	

ณ	สำานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

	 นายวินัย	 นิยโมสถ	 รองประธานกรรมการ	 พร้อมด้วย										

นางประภาษร	 ทิพย์ดี	 รองผู้จัดการใหญ่สำานักธุรกิจ	นางอัจฉรา	

ภักดีณรงค์	 รองผู้จัดการใหญ่สำานักบริหารงาน	และเจ้าหน้าที่	

ชสอ.	ให้การต้อนรับนายแสงเดียว	มูลตรีภักด	ีประธานกรรมการ	

สหกรณ์ชมุชนอำาเภอบา้นฝาง	จำากัด	และคณะจำานวน	50	คน	และ	

รองศาสตราจารย์	ดร.พิศมัย	จารุจิตติพันธ	์ผู้อำานวยการหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาการจัดการ		มหาวิทยาลัยนอร์ท

กรุงเทพ	พรอ้มนักศกึษาจำานวน	20	คน	เขา้ศกึษาดงูาน	ชสอ.	เร่ือง

ระบบการบรหิารจดัการ	และการจัดทำาแผนงานประจำาป	ีของ	ชสอ.	

โดยวิทยากร	นางสุนทร	ีถาวร	ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ	 เพื่อ

เปน็แนวทางในการพฒันาองคก์ร	และบคุลากรใหม้กีรอบแนวทาง

การทำางาน	ได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการกรอบการจัดทำาแผนงาน

ประจำาปี	 อย่างถูกต้อง	 และเพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำาความรู้					

ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีต่อไป	และ

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สหกรณ	์ชั้น	4	 เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	

2562	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	นนทบุรี

สม�ชิกศึกษ�ดูง�น ชสอ.

สอ.พนักง�นมูลนิธิโครงก�รหลวง จก.
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สหกรณ์ชุมชนอำ�เภอบ้�นฝ�ง

และมห�วิทย�ลัยนอร์ทกรุงเทพ



	 เมื่อวันที่	 10	พฤศจิกายน	2562	นายธงชัย	 วิทยานุกรณ์	
กรรมการดำาเนินการ	และกรรมการส่งเสริมกิจการสหกรณ์	ชสอ.
ได้รบัมอบหมายจาก	พลตำารวจโท	วโิรจน	์สตัยสณัหส์กลุ	ประธาน
กรรมการ	ให้กำากบั	ดูแล	เขตพืน้ทีส่หกรณส์มาชกิ	ชสอ.	ภาคตะวนั
ออก	 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ	พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิกสหกรณ	์ในเขตพื้นที่	ฯ	ภาคตะวันออก	และสนับสนุน
งบประมาณทั้งโครงการ	จำานวน	200,000	บาท	โดยนายณฐกร	
แก้วดี	ประธานกรรมการเขตพื้นท่ีฯ	 เป็นผู้รับมอบ	และกล่าวให้	
การต้อนรับ
	 โครงการดังกล่าว	 เป็นการจัดอบรมอาชีพเสริมให้กับสมาชิก
สหกรณ์	 ซึ่งกระจายไปในแต่ละจังหวัด	 จำานวน	7	 ครั้ง	 ตาม
โครงการที่สหกรณ์สมาชิกในแต่ละจังหวัดมีความประสงค์เสนอ
เข้ามาให้	 เขตพื้นที่ฯ	 พิจารณาเห็นชอบ	ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณของเขตพื้นที่ฯ	ครั้งที	่1	เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติ
การอาชีพเสริมเพิ่มรายได	้“Make	Money	Online”	ณ	โรงเรียน
มาบตาพดุพทิยาคาร	อำาเภอเมอืง	จังหวดัระยอง	มสีมาชกิสหกรณ์
ออมทรัพย์ในจังหวัดระยอง	เข้าร่วมกว่า	60	คน

	 นายไพบูลย์	 แก้วเพทาย	รองประธานกรรมการ	กล่าวเปิด			
การฝึกอบรม	พร้อมด้วย	ดร.สมนึก	บุญใหญ่	ผู้จัดการใหญ่	และ
นายนลทวัช	สมาธิ	 รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ	ชสอ.	 ใน
โครงการฝึกอบรม	หลักสูตร	 “ความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ของสหกรณอ์อมทรัพย”์	ครัง้ที	่2	ระหวา่งวนัที	่13-14	พฤศจกิายน	
2562	มีผู้สนใจเข้าร่วม	40	คน	24	สหกรณ์	ณ	สำานักงาน	ชสอ.	
นนทบุรี
	 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 เป็นกลไก									
ที่สำาคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน	 ไม่ว่า

จะเป็นการจัดการในภาครัฐหรือเอกชน
ท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่	 โดยเฉพาะ
สหกรณ์ออมทรัพย์	 การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน	จะ
ช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียง

ของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้	

อบรม “คว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 2
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อบรมโครงก�ร พฒัน�คณุภ�พชวีติสม�ชกิสหกรณ์ 

ในเขตพื้นที่สม�ชิก ชสอ. ภ�คตะวันออก

ซึ่งจะทำาให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ				
ตามวัตถุประสงค์	การบริหารที่ปราศจากการควบคุมภายในและ		
การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอ		ย่อมไม่อาจวางใจได้ว่า											
ผลการดำาเนินงานจะประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่
กำาหนดไว้	 ยิ่งไปกว่าน้ันการขาดการบริหารความเสี่ยงและ									
การควบคุมภายในที่ดีย่อมเปิดโอกาสให้เกิดความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวง	 ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในรูปความสิ้นเปลือง						
ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร	ความผิดพลาดหรือการ	กระทำา	
อันเป็นการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารได้เสมอ	 	 ดังนั้น							
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
ระดบัสงูขององคก์ารทกุคนควรใหค้วามสำาคัญเพราะเปน็พนัธกรณี
ที่สำาคัญ	ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้สำาเร็จลุล่วงตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ขององค์การ
	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จำากัด	 (ชสอ.)							
ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเห็นความสำาคัญ			
และจำาเป็นท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรด้วยการให้การศึกษา	ฝึกอบรม	
จนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	 จึงได้จัดฝึกอบรม	 หลักสูตร					
“ความเส่ียงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์”	คร้ังท่ี	
2	ขึ้น		โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรสามารถนำาความรู้	ไปจัดระบบ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์									
ออมทรัพย์ได้	 อันจะนำาไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดีของ
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
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กิจกรรม CSR สหกรณ์สม�ชิก

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	 จำากัด	 จัดโครงการ	CSR	

ประจำาปี	 2562	พิธีส่งมอบอาคารศูนย์อำานวยการโรงเรียน	

โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ	อ.แม่แตง		จ.เชียงใหม่

	 นายสุทัศน์	 	ประสาธน์สุวรรณ์		ประธานกรรมการ	สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	 	 จำากัด	 เป็นประธานในพิธี	 ส่งมอบ

อาคารศูนย์อำานวยการโรงเรียน	โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ	อ.แม่แตง	

จ.เชียงใหม่	 ในการดำาเนินงานของโครงการความรับผิดชอบที่				

สหกรณ์ฯ	มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	หรือ	Corporate	Social	

Responsibility	(CSR)	ปีที่	9	ประจำาป	ี2562	โดยมี	นายธนากร	

เมน่แตม้	ประธานกรรมการศกึษา	เปน็ผูก้ลา่วรายงานวตัถปุระสงค์

ของโครงการครั้งนี	้

									ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก	อาทิเช่น	

คณะกรรมการดำาเนนิการ	ผูต้รวจสอบกจิการ	หวัหนา้หนว่ยบรกิาร	

และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	

	 ภายในงานมพีธิมีอบทนุสนบัสนนุกจิกรรมการกอ่สรา้งอาคาร

ศูนย์อำานวยการโรงเรียน	 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ	 เป็นจำานวนเงิน	

100,000	บาท	 โดยมีนายสุทัศน์	 ประสาธน์สุวรรณ์	ประธาน

กรรมการ	เป็นผู้ส่งมอบทุนดังกล่าวแก	่นายธนากร		เม่นแต้ม	

	 ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ	นอกจากนี้ยังมีการแสดง

ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบวกหมื้อ	 และการจัดกิจกรรมเชื่อม		

ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และน้องๆ	นักเรียนใน

กีฬามหาสนุก	 เมื่อวันที่	 23	พฤศจิกายน	2562	ณ	 โรงเรียน															

บ้านบวกหมื้อ	อ.แม่แตง	จ.เชียงใหม่”
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สินค้าธุรกิจเสริม

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





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


