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พิธีมอบใบรับรอง ISO9001:2015 

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

บรรยากาศการลงทะเบียน 
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 เมื่ อวั นศุ กร์ ที่  1  พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่ งชาติ  จ ากัด  ได้ จั ดประชุ ม ใหญ่  
สามัญประจ าปี  2562 ณ ห้องประชุมสโมสรต ารวจ ถนนวิภาวดีรั งสิต  เขตหลักสี่  กรุ ง เทพฯ เ พ่ือรายงานผล  
การด าเนินงานประจ าปี  2562 ให้แก่สมาชิกทราบ พร้อมทั้งอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และจัดสรรก าไรสุทธิ  
ปี 2562 อนุมัติแผนงานและงบประมาณปี 2563 รวมทั้ งเลือกตั้ งกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  
ชุดที่ 41 ประจ าปี 2563 ในงานประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  
 การประชุมในปี 2562 นี้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ได้รับใบรับรอง ISO9001:2015 จาก 
บริษัท โซโคเทค เซอรติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด โดยในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  ได้เข้ารับการ
ประเมิน ภายใต้ขอบเขตของการรับรอง Cooperation Activities for money Lending and Credit Granting โดยผลการ
ประเมินนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
 ในการประชมุครัง้นีไ้ดร้บัเกยีรตจิากผูแ้ทนกรมสง่เสรมิสหกรณ ์เขา้รว่มประชมุ และมีสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม 
จ านวน 8,925 คน มีทุนด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 26,222,067,560.91 บาท ก าไรสุทธิ 509,188,106.68 บาท  
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คณะผู้น า (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ศึกษาดูงานที่ สอ.ตร.  
    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ร่วมกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ( The Korean 
Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ภายใต้บันทึกข้อตกลงทวิภาคี ก าหนดโครงการแลกเปลี่ยนผู้น าสหกรณ์เกาหลี -ไทย 
ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดา้นสหกรณ ์รวมถึงศึกษาสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ ชสอ.ขออนุญาตน าคณะผู้น าสหกรณ์เกาหลี จ านวน 25 คน เข้ามาศึกษาดูงานท่ี สอ.ตร. เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  โดยมี พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม  
รองประธานกรรมการ พล.ต.ท.สมเดช ขาวข า ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  กรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ  

(The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่ สอ.ตร.  
    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC)  
ได้ขอความร่วมมือจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) เข้าศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ.พิจารณาเห็นว่าสหกรณ์  
ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และประสบความส าเร็จเจริญก้าวหน้าด้วยดีมาตลอด จึงขอความอนุเคราะห์ น าคณะ
ประธานกรรมการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Seongbuk-gu กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 14 คน เข้ามาศึกษาดูงานที่ สอ.ตร.   
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  โดยมี พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ รองประธานกรรมการ  
พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธงชัย โตงาม รองประธานกรรมการ พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  กรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ  
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โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการละฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  ได้จัด “การสัมมนาแผนกลยุทธ์และท าความ

เข้าใจแผนงานประจ าปี 2563” เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพฯ  โดยมี พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธาน
กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้  ซึ่งมีการเสวนาแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด ในอนาคต และมีการบรรยายเรื่อง “ธรรมภิบาลและกฎกระทรวงที่มีผลกระทบกับสหกรณ์”  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ  
ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการและสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย  

ส านักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
ตามค าสั่ง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ 555/2562 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และเห็นชอบผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2562  

ท้ายหนังสือส านักงานรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (งานบริหาร) ที่ 0001(บร)/001 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 มอบหมายให้ พล.ต.ท.เพิ่มพูน  ชิดชอบ 
ผู้ช่วยผู้บัญชากต ารวจแห่งชาติ (งานบริหาร 5) รับผิดชอบก ากับการบริหารราชการของกองสวัสดิการ เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2563 พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ 
ผู้ช่วยผู้บัญชากต ารวจแห่งชาติ (งานบริหาร 5) เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังยรรยายสรุปการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด เพื่อให้
การจัดสวัสดิการในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่ วยผู้
บัญชากต ารวจแห่งชาติ (งานบริหาร 5) ได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด และร่วมหารือแนวทางการจัด
สวัสดิการ การออมทรัพย์ การให้กู้เงินเคหะสงเคราะห์ และสวัสดิการอื่นๆ ในภาพรวมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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ท าบุญครบ 43 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด 
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  

พร้อมด้วยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมพิธีท าบุญครบ 43 ปี สหกรณ์ฯ ณ ที่ท าการสหกรณ์ออมทรั พย์ 
ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  

สอ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จ ากัด 

ศึกษาดูงานเยี่ยมชม สอ.ตร. 
  เ มื่ อ วั น ที่  2 0  ม กร า คม  25 63 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี จ ากัด ได้มาศึกษาดูงานเยี่ยม
ชมกิ จการ  เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของ สหกรณ์
ออมทรัพย์ต ารวจแห่ งชาติ  จ ากั ด  โดยมี  
พล.ต.ท.ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการ 
พร้อมด้วย คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ   
ให้การต้อนรับ  
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