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ประธานพบสมาชิก
พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์

ประธานกรรมการ
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สวัสดีครับ 
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน

การประชมุใหญสามัญประจาํป 2560 ของ ชสอ. เมือ่วนัที ่10 มถินุายน 2560 ทีผ่านพนไปแลวน้ัน มผีูแทนสมาชกิ 
และผูสังเกตการณ์เขารวม รวมจํานวนทั้งสิ้น 2,316 คน ซึ่งถือวามีผู แทนสหกรณ์สมาชิกเขารวมมากกวาทุกป  
โดย ชสอ. ไดรับเกียรติจากนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  
พรอมมอบโลเกียรติคุณใหกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใหการสนับสนุนและใชบริการธุรกรรมกับ ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์
และนักสหกรณ์ดีเดน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคดีเดน และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย ์
ดีเดนระดับประเทศ 

ในโอกาสนี้ ผมและคณะกรรมการใหมทุกทาน ขอขอบคุณทานผูแทนสหกรณ์ที่ไดมอบความไววางใจเลือกผม 
และคณะกรรมการทุกทาน ใหมาทําหนาที่บริหารงาน ชสอ. อีกครั้งในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ผมสัญญาวา
จะมุงมั่นทุมเท ทําหนาที่ดวยความเสียสละ ซื่อสัตย์ โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ ซึ่งผมและคณะกรรมการมีความตั้งใจ 
ที่จะดูแล และพัฒนา ชสอ. ใหมีความเจริญกาวหนา เกิดความมั่นคง เขมแข็ง และยั่งยืน ภายใตนโยบายการบริหารงาน
อยางเต็มที่ โดยมุงเนนพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ใหมีความรูความสามารถ ทั้งในสวนของคณะกรรมการ 
และฝ่ายจดัการ ตามเกณฑ์กาํกบัดูแลความม่ันคงของสหกรณ์ออมทรพัย์ จัดโครงการอบรมสมัมนาใหกับสมาชกิสหกรณ์
ทั่วประเทศ โดยผานการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งดานการเงิน การบัญชี และกฎหมาย พรอมใหการสงเสริม
และสนับสนุนใหสหกรณ์ขนาดเล็กมีความมั่นคงและแข็งแกรง โดยใหเขารับการอบรมและสัมมนาโดยไมเสียคาใชจาย  
และยกฐานะฝ่ายวิชาการ ชสอ. ใหเป็น “สถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์” เพื่อพัฒนา
และยกระดับศักยภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ใหมีคุณภาพ พรอมปรับปรุงและพัฒนางานของ ชสอ. ให “จิ๋วแต่แจ๋ว”  
เพื่อลดตนทุนการบริหารงาน บริหารองค์กรอยางมีมาตรฐาน พัฒนาระบบตาง ๆ ของ ชสอ. ใหมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพัฒนาบางกลุมงานใหเป็น “One Stop Service” มีความกาวหนาในอนาคต 
อยางมัน่คง เป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ตามเจตนา และความมุงมัน่ ในการเป็นตนแบบองค์กร “สขีาว สะอาด โปร่งใส”  
แบบยั่งยืนในทุกดานของขบวนการสหกรณ์

หากทานมีคําแนะนําหรือขอเสนอแนะประการใด หรือตองการใหผมและคณะกรรมการเขาไปชวยดูแลทาน 
ขอใหประสานมายังผมไดโดยตรง ผมหวังวาจะไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากทานดวยดีตลอดไป

ขอบคุณครับ

พลโท
(ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



ประธานกรรมการ

กรรมการด�าเนินการ

คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ
การศึกษา ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผูอํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

และโรงเรียนเสนาธิการทหาร จํากัด

ดร.สมนึก  บุญใหญ่
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ 
การศึกษา ปริญญาเอก Ph.D. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สพป. สุรินทร์ เขต 2
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ รองประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จํากัด

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ
การศึกษา การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองอธิบดีอัยการ สํานักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ กรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด จํากัด

ดร.สามัคคี  เดชกล้า
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ 
การศึกษา ปรญิญาเอกทางสงัคม Ph.D. Social Sciences Magadh University  

Bodh - Gaya
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน สาธารณสุขอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จํากัด
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กรรมการด�าเนินการ
นายสถิตย์ชัย  วรานนท์วนิช
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ  
การศึกษา ปริญญาโททางการศึกษา (กศ.ม.)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ขาราชการบํานาญ
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จํากัด

นายณฐกร แก้วดี
ต�าแหน่ง เลขานุการ
การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ทนายความ
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ กรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด

พล.ต.ท.มงคล  กมลบุตร
ต�าแหน่ง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ  
เตรียมทหารรุน 1 วปรอ. 399 ปปร.8

 วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.21)
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบบริษัท Rich Asia Steel จํากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสอบสวนกลาง-

ตํารวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตํารวจ จํากัด

ผศ. ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
ต�าแหน่ง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์เกษตร จาก Tokyo University of  

Agriculture ประเทศญี่ปุ่น
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ กรรมการดําเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด

ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
ต�าแหน่ง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาบริหารการศึกษา รุนที่ 2 
 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ                              
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จํากัด
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กรรมการด�าเนินการ

ดร.ธานี  ก่อบุญ
ต�ำแหน่ง	 กรรมการด�าเนินการ
กำรศึกษำ	 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตยุทธศาสตร์การพัฒนา	ปร.ด.	(ยุทธศาสตร์พัฒนา)	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ต�ำแหน่งงำนปัจจุบัน	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	รพร.สว่างแดนดิน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์	 ประธานกรรมการ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร	จ�ากัด

ร.ต.อ.สุวิทย์  มากด้วง
ต�ำแหน่ง	 กรรมการด�าเนินการ
กำรศึกษำ	 ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต�ำแหน่งงำนปัจจุบัน	 พนักงานสอบสวน	สถานีต�ารวจภูธรกาญจนดิษฐ์
ต�ำแหน่งในสหกรณ์	 ประธานกรรมการ	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด

นายต่อศักดิ์  ยุทธรัตน์
ต�ำแหน่ง	 กรรมการด�าเนินการ
กำรศึกษำ	 ปริญญาตรี	ครุศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ต�ำแหน่งงำนปัจจุบัน	 ครู	คศ.	3	วิทยฐานะ	ช�านาญการพิเศษ	โรงเรียนหนองหานวิทยา
ต�ำแหน่งในสหกรณ์	 รองประธานกรรมการ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี	จ�ากัด

นายปรีชา  ดุลยการัณย์
ต�ำแหน่ง	 กรรมการด�าเนินการ
กำรศึกษำ	 การศึกษามหาบัณฑิต	(กศม.)	การบริหารการศึกษา	 

มหาวิทยาลัยทักษิณ
ต�ำแหน่งงำนปัจจุบัน	 ข้าราชการบ�านาญ
ต�ำแหน่งในสหกรณ์	 กรรมการด�าเนินการ	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล	จ�ากัด

นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ
ต�ำแหน่ง	 กรรมการด�าเนินการ
กำรศึกษำ	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	บริหารจัดการ	 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี
ต�ำแหน่งงำนปัจจุบัน	 พนักงานธุรการ	บริษัท	ไทยคูราโบ	จ�ากัด
ต�ำแหน่งในสหกรณ์	 ประธานกรรมการ
	 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ	จ�ากัด
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กรรมการด�าเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายเสนอ  วิสุทธนะ
ต�าแหน่ง กรรมการดําเนินการ
การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ชางสายอากาศ การไฟฟ้านครหลวง
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ เลขานุการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั

นายอุทัย ศรีเทพ
ต�าแหน่ง ประธานผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ขาราชการบํานาญ
 นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สมาชิกชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ครไูทย
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จํากัด

ดร.วันทนา บ่อโพธิ์
ต�าแหน่ง ผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา ปริญญาเอก Social Magadh University
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน นักบริหารงานบัญชี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ กรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จํากัด

นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์
ต�าแหน่ง ผูตรวจสอบกิจการ
การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
 บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
 M.Sc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan  

Senior Executive Program, Columbia University, New York, USA  
Epidemiology of Infectious Disease, Imperial College, London, UK

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ต�าแหน่งในสหกรณ ์ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) จัดการ 
ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ หองรอยัล  
จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหสมาชิกรับทราบผลการดําเนินงาน  
แผนงานและงบประมาณประจาํป 2560 รวมถงึการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ 
กรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการชุดใหม โดยไดรับเกียรติจาก  
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
ในพิธีเปิด พรอมมอบโลเกียรติคุณใหกับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใหการสนับสนุน
และใชบริการธุรกรรมกับ ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ดีเดน  
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคดีเดน และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเดนระดับประเทศ 

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลาววา  
ประเทศไทยไดนําสหกรณ์มาใชเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สงัคมของประเทศ โดยมุงหวงัใหประชาชนไดเขาไปมสีวนรวมในการจดัตัง้และ 
ดําเนินงานสหกรณ์ ในฐานะการเป็นองค์การของสมาชกิ เพือ่สมาชกิ โดยสมาชกิ  
เพื่อการยกระดับฐานะความเป็นอยูของสมาชิก ซึ่งยึดมั่นในหลักการและ 
วิธีการสหกรณ์ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา การสหกรณ์ไทยมีพัฒนาการมาโดยตลอด โดยเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งในและตางประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ไดมีการยกระดับสหกรณ์ 7,000 กวาแหงทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึง 
สหกรณ์ออมทรพัย์ตาง ๆ  ดวย เพือ่นาํไปสูการพฒันาในระยะยาว โดยพลเอก ฉตัรชยั สารกิลัยะ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดมอบหมายให 
กรมสงเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมดําเนินการในการจัดระดับชั้นสหกรณ์ พรอมทั้งมีการวางหลักเกณฑ์ตาง ๆ อันจะนําไปสูความเชื่อมั่น 

ในสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงหลังจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะดําเนินการอยางใกลชิดกับสหกรณ์ 
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะสถาบันที่เกี่ยวของดานการเงิน และมีคณะทํางานติดตามการทํางาน มีระบบ 
การเชื่อมโยงขอมูลเพื่อนําไปสูการติดตามตรวจสอบไดอยางทันทวงที อยางไรก็ตาม จะมีการรับฟัง 
ความคดิเหน็จากผูแทนสหกรณ์ ทัง้สหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์เครดติยเูนีย่น เกีย่วกบัการวางหลกัเกณฑ์ 
ทีจ่ะเขามาตดิตามการทาํงาน เพือ่ใหเกดิความเชือ่มัน่ระบบสหกรณ์ในระยะยาว สาํหรบัการดาํเนนิงาน 
ของ ชสอ. ปบัญชี 2559 ที่ผานมา ประสบผลสําเร็จและมีความกาวหนา โดย ชสอ. ไดมีบทบาทใน
การเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย การชวยเหลือเกื้อกูลกัน สงเสริมการออม และพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ใหเขมแข็งอยางดียิ่ง 

ชสอ. ประชุมใหญ่ฯ ปี 60
โชว์ผลก�าไร 1,356 ล้าน

ปันผลสมาชิก 5.80% เฉลี่ยคืน 4.00%
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“อยากฝากให ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ไดนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปใชในการดําเนินงานดานสหกรณ์อยางตอเนื่อง
และจริงจัง ตลอดทั้งการนําระบบสหกรณ์มาปรับใชในการแกปัญหาเพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน บนพื้นฐานของอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต พรอมยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ และสงเสริมการออม อันจะสงผลใหสหกรณ์มีความเขมแข็ง
มั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสอดรับกับภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศดวยกลไกประชารัฐ โดยสหกรณ์สามารถ
เป็นโซกลางสงผานการสนับสนุนของรัฐบาลไปยังประชาชนในพื้นที่ ทําใหประชาชนชวยเหลือตัวเองได  
โดยสหกรณ์ถือเป็นรากฐานในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ และเป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีพลังใน
การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเจริญกาวหนาและ
มั่นคง” นายธีรภัทร กลาว

ดาน พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เปิดเผยวา การบริหารงานในรอบ 
ปบญัชทีีผ่านมา ชสอ. มสีหกรณ์สมาชกิ 1,079 สหกรณ์  

มีสินทรัพย์รวม 110,018 ลานบาท เพิ่มมากขึ้นกวาปกอนถึง 12,025 ลานบาท คิดเป็น 12.27%  
ของปกอน สามารถบริหารสินทรัพย์ใหเกิดกําไรสุทธิ 1,356 ลานบาท สามารถจายเงินปันผล 
ไดในอัตรา 5.80% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00% ทั้ง ๆ ที่ลดดอกเบี้ยลงถึง 2 ครั้ง ซึ่ง ชสอ.  
ไดจัดทําระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางของกรมสงเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการ
ประเมินอยูในระดับดีเลิศ สงผลให ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความนาเชื่อถือองค์กร  
จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ A- แนวโนมอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึง 
ความแข็งแกรงทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ ชสอ. ไดรวมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดทําแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยตระหนักถึงความสําคัญ 
ในการเสรมิสรางความมัน่คงทางดานเสถยีรภาพทางการเงนิและความมัน่คงทางดานการบรหิารจดัการเชงิคณุภาพใหกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ ใหการสนบัสนนุ
การดาํเนนิงานชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ การจดักจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคม จดัโครงการปฏบิตัธิรรม 8 ภมูภิาค เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนการสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ์แกโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน และไดใหความสําคัญในการสงเสริม
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานในหลักสูตรตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาผูนํา หลักสูตรผูบริหาร 

สหกรณ์ออมทรพัย์ระดบัสงู รุนที ่5 และหลกัสตูรผูจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
มืออาชีพ รุนที่ 1 ใหการสงเสริมและเผยแพรผลงานนวัตกรรมการบริหาร 
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ สงเสริมใหสหกรณ์พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ 
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พรอมทั้งจัดทําแนวทางการจัดตั้ง 
ศนูย์พฒันาบคุลากรสหกรณ์ออมทรพัย์ ศนูย์การเรยีนรูสหกรณ์ออมทรพัย์  
และศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย ์
คุณภาพมาตรฐาน ของ ชสอ. เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ใหเป็นไปตามเกณฑ์กํากับดูแลความม่ันคงของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์โดยการรับรองจาก ชสอ. และการดําเนินโครงการ 
จดัหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์เพือ่สหกรณ์สมาชกิ เพือ่สรางมาตรฐาน 
ดานเทคโนโลยีและศูนย์กลางทางการเงินใหกับขบวนการสหกรณ์  
อีกทั้งยังมีโครงการสวัสดิการตาง ๆ มอบใหแกสมาชิกอยางตอเน่ือง 
และสมํ่าเสมอ ซ่ึงถือวาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกอตั้ง ชสอ.  
ที่ตองการใหมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสหกรณ์สมาชิกดวยกันเอง

สําหรับผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ กรรมการ 
ดําเนินการ และผู ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ชุดใหม แทนชุดเกาท่ี 
หมดวาระลง ผลปรากฏวา พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ยังไดรับความ 
ไววางใจจากผูแทนสหกรณ์สมาชิก นั่งตําแหนงประธานกรรมการ ชสอ. 
ขณะที่ผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ชสอ. ไดแก นายปรเมศวร์ 
อินทรชุมนุม ผศ. ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ดร.ธานี  
ก่อบุญ ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง นายณฐกร แก้วดี นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ 
นายปรชีา ดลุยการณัย์ นายสรุตัน์ จนัทร์วนัเพญ็ และนายเสนอ วสิทุธนะ  
สวนผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ชสอ. ไดแก นายอุทัย ศรีเทพ 
ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ และ นพ.วิษณุกร อ่อนประสงค์
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พลต�ำรวจโท มงคล กมลบุตร  
รอ งประธ านกร รมกา ร  พ ร ้ อ มด ้ ว ย  
นำยสถิตย์ชัย วรำนนท์วนิช กรรมการ
ด� า เนินการ และนำยนลทวัช  สมำธิ  
รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
ทอดผ้าป่าพระสังฆราชานุสรณ์ สมทบทุน 
จัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 100 ปี สมเด็จ 
พระญาณสังวรฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด ่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช และถวายพระกุศลแด่สมเด็จ 
พระญาณสังวรฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม  
2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ�าเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมียอดเงิน
ร่วมท�าบญุจาก ชสอ. และสหกรณ์ออมทรพัย์
สมาชิก จ�านวน 200,572 บาท

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงาน 7 มิถุนายน 
วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจ�าปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่ม 
ให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย ซ่ึงภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ 
การเรียนรู ้สหกรณ์ สื่อการเรียนการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมมหาสนุก  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การประกวดวาดภาพระบายสีของนักเรียน 
ในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2560 ณ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

10 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

ชสอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าพระสังฆราชานุสรณ์

7 มิถุนายน 
“วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน”



พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเป ิด
การสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานการ
บรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ของ ชสอ.”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหผู เขารวมสัมมนา
ได  รับทราบแนวคิดและสาระสําคัญของ
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ ์
ออมทรัพย์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
รวมทั้งมุ งให ผู  เข าร วมสัมมนานําความรู  
ท่ีไดจากการสัมมนาไปประยุกต์ใชในการ 
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชน์ตอการบริหาร 
งานสหกรณ์ เมื่อที่ 29 พฤษภาคม 2560  
ณ หองประชุม 701 สํานักงาน ชสอ.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พรอมดวย  
ผูแทน ชสอ. ผูแทน ช.ส.ค. และผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ์  
รวมหารอืแนวทางการดําเนินการตามเกณฑ์การกํากบัดูแลกจิการ
สหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ทีก่ระทรวงการคลงั
เสนอ โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.  
ณ กรมสงเสริมสหกรณ์ อนึ่ง ผูแทนกรมฯ ไดมีการชี้แจงในที่ประชุมวาเกณฑ์ตาง ๆ ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว อาจจะตองประกาศ
กาํหนดใชกอน โดยเกณฑ์ทีข่บวนการสหกรณ์เหน็ตาง กจ็ะใหมรีะยะเวลาในการปรบัตวั ทัง้นีจ้ะตองมกีารพจิารณารวมกนัภายใตขอมลู
และขอเท็จจริงอยางละเอียดและรอบคอบ สวนอัตราสวนหนี้สินตอทุน 1.5 เทา และเงินดํารงสินทรัพย์สภาพคลอง 6% นั้น ที่ยังไมมี
ขอยุติ กรมฯ จะนําขอมูลของขบวนการสหกรณ์ที่ชี้แจงเพิ่มเติมไปหารือกับผูแทนกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยตอไป 
กอนจะมกีารประกาศใช จากการหารอืรวมกนักบักรมฯ ทาํใหเหน็วาภาครฐัไดรบัฟังความคดิเหน็และขอมลูทีข่บวนการสหกรณ์ขอหารอื 
และเสนอแนะเป็นสวนใหญ อยางไรก็ตาม ถึงแมคณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบเกณฑ์ตาง ๆ แลว แตเกณฑ์ท่ีขบวนการสหกรณ์เห็นตาง  
กรมฯ จะนําเสนอกระทรวงการคลังเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับเกณฑ์ใหสอดคลองกับบริบทของสหกรณ์ตอไป

 “การก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”

11ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

ชสอ. จัดสัมมนา “เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.”



CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากรวมเป็นสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพ่ือสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด 

มาไดที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

12 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ�ำกัด

มอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ขาราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด ประจําป 2560
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขชัยนำท จ�ำกัด

จัดโครงการ “ท�าดี เพื่อพ่อ” ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์  
เพื่อใชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใหกับเทศบาล 
เมืองชัยนาท วันที่ 13 มิถุนายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ�ำกัด

รวมกับขบวนการสหกรณ์ มอบบานและเครื่องอุปโภค
บริโภคใหกับสมาชิกผูประสบอุทกภัย  
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจําป 2560
วันที่ 2 มิถุนายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตำนี จ�ำกัด



คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แกวดี

กฎหมายแรงงานกับ 
การบริหารสหกรณ์ 

(ตอนที ่3)

 การตักเตือนเป็นการลงโทษอยางหนึ่งของลูกจางที่กระทําความผิด หรือฝ่าฝืนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
หรือระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเป็นธรรม การกําหนดการลงโทษของสหกรณ์สวนใหญ 
เริ่มจากการลงโทษสถานเบา เชน การตักเตือนดวยวาจา หรือการตักเตือนเป็นหนังสือ เป็นตน การตักเตือนดวยวาจา 
ไมมีผลทางกฎหมายที่จะทําใหลูกจางหรือเจาหนาที่สหกรณ์ถูกเลิกจางโดยไมไดรับคาชดเชย หากลูกจางหรือ 
เจาหนาที่นั้นกระทําผิดซํ้าคําเตือน

การตักเตือนเป็นหนังสือกฎหมายกําหนดใหมีผลใชบังคับไดไมเกิน  1 ปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําความผิด 
ซึ่งหมายถึงระยะเวลาใชบังคับของหนังสือเตือนท่ีออกหลังจากท่ีลูกจางหรือเจาหนาท่ีสหกรณ์กระทําความผิดครั้งแรก 
จะมีระยะเวลาที่ลูกจางทราบหนังสือเตือนจนกระทั่งถึงวันที่กระทําผิดคร้ังที่สองนอยกวา 1 ป มักเกิดปัญหาในทาง 
ปฏบิตัวิา เมือ่นายจางหรอืสหกรณ์ออกหนงัสอืเตอืนแลวลกูจ้างไม่ยอมลงชือ่รบัทราบ  ลกูจ้างหรอืเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
จะมีความผิดฐานขัดค�าสั่งหรือไม่ ค�าตอบจากค�าพิพากษาฎีกาที่ 5560/2530 วินิจฉัยไววากฎหมายคุมครอง
แรงงานมิไดกําหนดวิธีการแจงคําเตือนใหลูกจางทราบไวประการใด ถาลูกจางไมยอมลงชื่อรับทราบคําเตือน  
นายจางอาจใชวธิกีารอยางอืน่ได การท่ีลูกจ้างไม่ยอมลงชือ่รบัทราบค�าเตอืนเป็นหนงัสอื จงึไม่เป็นความผดิฐาน
ขัดค�าสั่งนายจ้าง นายจางจะลงโทษลูกจางเพราะเหตุนี้ไมได

 ลูกจางหรือเจาหนาที่สหกรณ์ที่ถูกตักเตือนเป็นหนังสือจนเป็นเหตุใหถูกเลิกจางโดยไมไดรับคาชดเชยนั้น 
ตองเป็นการกระทําความผิด หรือฝ่าฝืนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเรื่องเดียวกัน 2 ครั้ง ดังตัวอยาง ตามนัย 
ค�าพิพากษาฎกีาที ่1510/1511/2531 ลกูจางเคยถูกนายจางตักเตือนเป็นหนงัสือ 2 คร้ัง คร้ังแรกเตือนในเร่ืองขาดงาน 
โดยไมยื่นใบลาป่วย และมาสาย ครั้งที่สองเตือนในเรื่องขอความในใบลาเท็จ กอนถูกเลิกจาง ลูกจางไดฝ่าฝืนระเบียบ 
ขอบังคับเกี่ยวกับเรื่องการลากิจ การกระทําผิดในคร้ังหลังจึงเป็นคนละเร่ืองกับคําเตือนทั้งสองคร้ังดังกลาว จึงถือ 
ไมไดวาเป็นการกระทําผิดซํ้าคําเตือน เมื่อนายจางเลิกจางจึงตองจายคาชดเชย
 ดังนั้น หากสหกรณ์จะเลิกจ างลูกจ าง 
หรือเจาหนาที่สหกรณ์ดวยเหตุการกระทําผิดซ้ํา 
คําเตือน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ตองพิจารณาใหรอบคอบวาเป็นการกระทําผิด 
เรือ่งเดยีวกนัหรอืไม ถาเป็นกระทําผดิคนละเรือ่งแลว 
คณะกรรมการดําเนินการเลิกจางสหกรณ์ตอง
จายคาชดเชยใหแกลูกจางหรือเจาหนาท่ีสหกรณ์  
แตถาเป็นความผิดเรื่องเดียวกันสหกรณ์มีสิทธิ์ 
เลิกจางโดยไมตองจายคาชดเชย...แนนอน

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560



พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการ 
ดําเนินการ ท่ีปรึกษา ชสอ. ชุดท่ี 44 นําคณะเขาเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมทั้งทูลเกลาฯ ถวายรายงาน 
การจัดสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
บานหวยตง อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดสรางจํานวนทั้งสิ้น 718,000 บาท เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
ณ บริเวณอาคารกิจกรรมสหกรณ์ฯ

ชสอ. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ตชด.บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560



สั่งซื้อสินคาไดที่ 
www.fsctshop.lnwshop.com  รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ  

สนใจสินคาติดตอไดที่ ฝายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ตอ 121, 122, 105, 106

กระเปาเดินทางลายหมี
ราคา  299 บาท

เสื้อโปโลนาโน (คละสี) 
ราคา 310 บาท

เสื้อคอวี ฅนออมทรัพย
ราคา 150 บาท

15ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560
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ขอเชิญเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร “ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง” รุนที่ 6
ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2560
ณ โรงแรมริชมอนด์ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ตอ 308 (คุณวินัย)



จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุ ี11130
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ชําระคาฝากสงเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 29 ฉบับที่ 361 เดือนกรกฎาคม 2560

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู...

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109 - 110, 126 - 127

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226

บริการด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ. 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

โครงกำรเงินกู้ อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

ช� ำระคืน
(เดือน)

เงินกู้พิเศษ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนระยะสัน้ 3.90 12
เงินกู้พิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ์ 4.00 36

รุ่น “7 วัน และ 14 วัน”

วงเงิน
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลำ 7 วัน ระยะเวลำ 14 วัน
1 ล้านบาทขึ้นไป 0.60 0.65

10 ล้านบาทขึ้นไป 0.70 0.75

20 ล้านบาทขึ้นไป 0.80 0.85




