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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560
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ระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
วันเสารที่ 10 มิถุนายน 2560
ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศสรรค)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

สวัสดีครับ
ทานประธานกรรมการและผูแทนสหกรณสมาชิกที่เคารพทุกทาน
ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ผมขอขอบคุณ ที่ปรึกษา กรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ชมรม ผูสอบบัญชี เจาหนาที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ ที่มีสวนสําคัญ
ในการสรางความสําเร็จ ความกาวหนา มั่นคงใหแก ชสอ. และสหกรณสมาชิก
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปบัญชี 2559 (1 เมษายน 2559 - 31 มีนาคม 2560) ชสอ. มีจํานวน
สหกรณสมาชิก 1,079 สหกรณ มีสินทรัพยรวม 110,018 ลานบาท และสามารถบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหเกิด
กําไรสุทธิ 1,356 ลานบาท นับวาเปนปที่มีผลการดําเนินงานที่ดีมาก ทั้งในดานการบริหารจัดการ การปรับปรุงแกไข
ระเบียบตาง ๆ และดานความมั่นคงทางการเงิน ภายใตการบริหารงานตามนโยบายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ
อุดมการณสหกรณ
นอกจากนี้ ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ไดรว มกับขบวนการสหกรณไทย จัดทําแนวทางการปฏิรปู
ระบบการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย โดยใหความสําคัญในการเสริมสรางความมัน่ คงทางดานเสถียรภาพทางการเงิน
และความมัน่ คงทางดานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพใหกบั สหกรณออมทรัพย พรอมไดจดั ทําเกณฑมาตรฐานฯ เพือ่ เปน
เครื่องมืออางอิงเทียบเคียงสูการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณออมทรัพย และเพื่อเปนเครื่องมือที่ใช
ในการเสริมสรางความมั่นคงทางดานเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงทางดานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ
ใหกับสหกรณออมทรัพย ชสอ. และนอกจากนี้ยังไดมีโครงการ “สหกรณออมทรัพยคุณภาพมาตรฐาน” ของ ชสอ.
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงานสหกรณออมทรัพยใหเปนไปตามเกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของสหกรณ
ออมทรัพยโดยการรับรองจาก ชสอ.
และในปหนา ชสอ. จะมุงเนนพัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยใหมีความรูความสามารถ ทั้งในสวนของ
คณะกรรมการ และฝายจัดการ ตามเกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของสหกรณออมทรัพย จัดโครงการอบรมสัมมนา
ใหกับสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ โดยผานการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมจัดตั้งศูนยพัฒนาบุคลากร
สหกรณออมทรัพย ศูนยการเรียนรูสหกรณออมทรัพย และศูนยนวัตกรรมสหกรณออมทรัพย เพื่อพัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพสหกรณออมทรัพยใหมีคุณภาพ บริหารงานองคกรอยางมีมาตรฐาน มีความกาวหนาในอนาคตอยางมั่นคง
ขอบคุณครับ
พลโท
(ดร.วีระ วงศสรรค)
ประธานกรรมการ
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ชสอ. จัดสัมมนาเพือ่ รับฟงความคิดเห็น
“แนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและ
กํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนีย
่ น”

แหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) และนายคันศร คมภักดี รองผูจัดการใหญ
ช.ส.ค. นําเสนอความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติสหกรณ พรอมดวย
นายปราโมทย สรวมนาม และนายสุรจิตต แกวชิงดวง คณะทํางานจัดทํา

ชสอ. จัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเรื่อง
“แนวทางการปฏิรปู ระบบบริหารจัดการและกํากับดูแล
กิจการสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน” และ
นําเสนอความเปนมาของรางพระราชบัญญัติสหกรณ
(ฉบับที.่ ..) พ.ศ..... และแนวทางการปฏิรปู ระบบบริหาร
จั ด การและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การสหกรณ อ อมทรั พ ย
และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน โดยมี พลโท ดร.วี ร ะ
วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธาน
ในพิธเี ปด ดร.กก ดอนสําราญ ทีป่ รึกษา ชสอ. กลาวถึง
ที่มาของรางพระราชบัญญัติ นายสุภาพ จันทรภิรมย
ประธานกรรมการชุ ม นุ ม สหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น

ขอเสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พรอมดําเนินการ
รับฟงความคิดเห็น มีผูแทนสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเขารวมกวา 300 คน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
ณ หองประชุม 701 สํานักงาน ชสอ.
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หารือแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการ
และกํากับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ
พร อ มด ว ยผู  แ ทน ชสอ. ผู  แ ทนชุ ม นุ ม สหกรณ
เครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห ง ประเทศไทย จํ า กั ด ผู  แ ทน
กรมสงเสริมสหกรณ ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ผู  แ ทนสํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง และผู  แ ทน
ธนาคารแห ง ประเทศไทย ร ว มหารื อ ผลกระทบ
แนวทางการปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การและ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การสหกรณ อ อมทรั พ ย แ ละสหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น ตามข อ เสนอของกระทรวงการคลั ง ในประเด็ น หลั ก ๆ คื อ
หนี้ สิน ต อทุ น อั ต ราการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ประเภทของสินทรัพยส ภาพคลอง และการฝากและลงทุนในหลั ก ทรั พย
เพื่ อ ให ก ารปฏิ รู ป สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ละสหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นนํ า ไปสู  ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การอย า งมี ร ะบบมี ม าตรฐาน
โดยมี ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานในการประชุมหารือ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ณ กรมสงเสริมสหกรณ

หารือการสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
รร.ตชด.บานโปงลึก จ.เพชรบุรี
ดร.วิ วั ฒ น แดงสุ ภ า พร อ มด ว ย นายสถิ ต ย ชั ย วรานนท ว นิ ช
กรรมการดําเนินการ นายโกวิท เกตุงาม ที่ปรึกษา ชสอ. เขาหารือการทํา
สัญญาการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
บานโปงลึก จังหวัดเพชรบุรี รวมกับกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14
พรอมเขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จํากัด
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
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รวมเวทีแสดงความคิดเห็น

“เกณฑกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและเครดิตยูเนี่ยน”

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการและ
ผูบริหาร ชสอ. เขารวมเวทีรับฟงความเห็นผูแทนสหกรณ
ออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพยมากกวา
5 พั น ล า นบาท “เกณฑ กํ า กั บ ดู แ ลสหกรณ อ อมทรั พ ย
และเครดิตยูเนี่ยน” มี ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี
กรมสงเสริมสหกรณ เปนประธาน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซ พาเลซ กรมสงเสริมสหกรณจะนําความเห็นของ
ชสอ. และ ช.ส.ค. ที่ประชุมหารือรวมกันไปเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และจากผูแทนสหกรณในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
ไปพิจารณาหารือรวมกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของตอไปกอนทีจ่ ะประกาศเกณฑในระยะแรกทีจ่ ะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2560 ทัง้ นี้
กรมสงเสริมสหกรณยงั เปดรับความคิดเห็นผานทางเว็บไซตของกรมสงเสริมสหกรณ www.cpd.go.th ไดตง้ั แตวนั ที่ 19 พฤษภาคม 2560
เปนตนไป
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คลินิกกฎหมาย

กฎหมายแรงงานกับ
การบริหารสหกรณ
(ตอนที่ 2)

โดย นายณฐกร แกวดี

การเลิกจางลูกจางหรือเจาหนาที่สหกรณเปนปญหาหนึ่งที่สหกรณตองพิจารณาวาการเลิกจางนั้นเปนธรรมหรือไม
เพราะหากการเลิกจางไมเปนธรรม สหกรณตองจายเงินคาชดเชยใหแกลูกจางหรือเจาหนาที่ตามกฎหมายแรงงาน การเลิกจาง
ที่เปนธรรมตองพิจารณาจากการกระทําของเจาหนาที่หรือลูกจาง ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119
ไดกําหนดไววา นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
1. ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
2. จงใจใหนายจางไดรับความเสียหาย
3. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
4. ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม
และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีรายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน
5. ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม โดยไมมีเหตุอันสมควร
6. ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
นอกจาก 6 กรณีนี้แลว หากสหกรณหรือนายจางไดเลิกจางเจาหนาที่หรือลูกจางแลว สหกรณตองจายคาชดเชย
ใหแกเจาหนาที่ที่ถูกเลิกจาง กรณีเชนนี้ถือวาสหกรณเลิกจางไมเปนธรรม การเลิกจางเจาหนาที่สหกรณนั้น คณะกรรมการ
ควรปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนทีก่ าํ หนดไวในขอบังคับเกีย่ วกับการทํางานโดยเครงครัด เชน การแตงตัง้ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
หากการสอบสวนมีมูลความผิดก็แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพื่อลงโทษตามระเบียบ เปนตน
ซึง่ หากคณะกรรมการไมปฏิบตั ติ ามขอบังคับเกีย่ วกับการทํางาน และทําใหสหกรณตอ งเสียหายจากการจายเงินชดเชยให
แกเจาหนาที่ไปโดยไมมีความผิด คณะกรรมการอาจตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้นได และนอกจากคาชดเชย ลูกจาง
หรือเจาหนาทีท่ ถี่ กู เลิกจางโดยไมเปนธรรมก็ยงั มีสทิ ธิฟอ งศาลเพือ่ เรียกรองคาเสียหายไดอกี สวนหนึง่ ตางหาก ซึง่ จะไดเทาไหรนนั้
สุดแลวแตการพิจารณาของศาล ซึ่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงานมาตรา 49 ไดกําหนด
เกี่ยวกับการเลิกจางไววา “การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจางลูกจาง
ผูนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทํางานตอไปในอัตราคาจาง
ทีไ่ ดรบ
ั ในขณะทีเ่ ลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทํางานรวมกันตอไปได ใหศาลแรงงาน
กําหนดจํานวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทนโดยใหศาลคํานึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทํางาน
ของลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจาง และเงินคาชดเชยที่ลูกจาง
มีสิทธิไดรับ ประกอบการพิจารณา”

กอนการเลิกจาง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณควรใชดุลยพินิจใหรอบคอบเพราะเปนเรื่องละเอียดออนที่มีผลตอ
การดํารงชีพของลูกจางหรือเจาหนาที่สหกรณ แตหากจําเปนตองเลิกจางก็ไมควรละเลยขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานและกฎหมายแรงงาน เมื่อดําเนินการเชนนี้แลวคณะกรรมการพนความรับผิด.....แนนอน
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โครงการจัดหา

โปรแกรมสหกรณออมทรัพย
เพื่อสหกรณสมาชิก

ตามที่ ชสอ. ไดดําเนินโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยเพื่อสหกรณสมาชิก และไดจาง
บริษัท เมโทร ซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ออกแบบ พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสหกรณออมทรัพย
และบริษัทฯ ไดยื่นฟอง ชสอ. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ตามที่ไดรายงานใน FSCT News ฉบับที่แลวนั้น
มีความคืบหนาในการเจรจาเพื่อยุติขอพิพาท
โดยศาลจังหวัดนนทบุรี ไดนัดไกลเกลี่ยทั้ง 2 ฝาย คือ ชสอ. กับบริษัท เมโทรฯ มีผูแทนผูบริหารทั้งสองฝาย
เขาไกลเกลี่ย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผลของการไกลเกลี่ยสรุปไดคือ ทั้ง 2 ฝายยินดีที่จะมีการเจรจา
พูดคุยเพื่อลงรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการตอไปในแตละเรื่องนั้น เพื่อหาขอสรุปรายงานตอศาล
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ซึ่งการเจรจาลงรายละเอียดการไกลเกลี่ยระหวาง ชสอ.กับบริษัท เมโทรฯ ไดมีการเจรจากันแลว 2 ครั้ง
สวนความคืบหนา ชสอ. จะรายงานใหทราบใน FSCT News ฉบับตอไป

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560
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สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

ชี้แจงกรณีสหกรณเคหสถานนพเการวมใจฯ ถูกสั่งเลิก
ยืนยันไมกระทบผลการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.สมนึก บุญใหญ รองประธานกรรมการ ชสอ. เขารวมงาน
แถลงขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ชี้แจงกรณีสหกรณเคหสถานนพเการวมใจฯ ถูกสั่งเลิก ยืนยันไมกระทบผลการดําเนินงาน
สหกรณออมทรัพยจุฬาฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมศุภชัย ชั้น 2 สํานักงานของสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด
ผศ.ดร.จุมพล พูนภัทรชีวิน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด พรอมดวยคณะผูบริหาร
และนายพิเชษฐ วิรยิ ะพาหะ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ผูแ ทนกรมตรวจบัญชีสหกรณและผูต รวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกันแถลงขาวเกี่ยวกับกรณีที่มีกระแสขาววาสหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด นําเงิน
ไปลงทุนในสหกรณเคหสถานนพเการวมใจ จํากัด จํานวน 915 ลานบาท ในยุคสมัยที่ รศ.ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา ดํารงตําแหนง
ประธานสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ตอมา กรมสงเสริมสหกรณไดตรวจสอบพบความผิดปกติของการดําเนินงานที่ผิดวัตถุประสงค
และสั่งยุบเลิกสหกรณเคหสถานนพเการวมใจฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ที่ผานมา พรอมกับแจงสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบเสนทางการเงินของสหกรณเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และรองทุกข
ตอตํารวจเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เพื่อดําเนินคดีกับคณะกรรมการสหกรณนพเการวมใจฯ กรณีซื้อที่ดินราคาสูงเกินจริงดวยนั้น
ซึ่งกรณีดังกลาวไดสงผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณและความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ จนทางสหกรณฯ เกรงวาอาจจะนํา
ไปสูความตื่นตระหนกและแหมาถอนเงินฝากหรือลาออกจากสมาชิกสหกรณในที่สุด
ผูบริหารฯ สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด พรอมผูแทนจากหนวยงานที่กํากับดูแลสหกรณ จึงรวมกัน
แถลงขาวเพื่อสรางความเชื่อมั่นตอสมาชิกของสหกรณและประชาชนทั่วไปวา สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด
ยังคงสามารถดําเนินงานไดตามปกติ การลงทุนนําเงินไปฝากกับสหกรณตาง ๆ มีสัดสวนที่ไมมากนักเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุนกู
หรือการลงทุนแบบอื่น และอยากสรางความมั่นใจวาสหกรณยังคงมีสภาพคลองทางการเงินพรอมที่จะใหบริการแกสมาชิกได
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ชสอ. ชวยเหลือสงคม
มอบนํ้าดื่มใหแกหนวยงานในจังหวัดนนทบุรี
นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาที่แทน
ผูจัดการใหญ ชสอ. สงมอบนํ้าดื่ม จํานวน 600 ขวด ใหแกสํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เพือ่ ใหบริการประชาชน
เมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2560 ณ จุดบริการประชาชน ชวงเทศกาลสงกรานต

นายนลทวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญ ปฏิบัติหนาที่แทน
ผูจัดการใหญ ชสอ. มอบนํ้าดื่ม จํานวน 600 ขวด พรอมทั้งเขารวม
พิธีเปดศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต 2560 จังหวัดนนทบุรี และพิธีปลอยขบวนรถรณรงค
ปองกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนน เมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2560 ณ บริเวณ
ชั้น 1 โซน C ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เวสตเกต จังหวัดนนทบุรี

ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 25 เมษายน 2560
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด

วันที่ 26 เมษายน 2560
คณะผูนําสหกรณจาก NATCCO ประเทศฟลิปปนส

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสระบุรี จํากัด

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขรอยเอ็ด จํากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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ชสอ. เขารวมงานประชุมใหญฯ

ของ ช.ส.ค. ป 2560

พลตํารวจโท มงคล กมลบุตร
รองประธานกรรมการ ชสอ. เขารวม
งานการประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป
2560 ของชุ ม นุ ม สหกรณ เ ครดิ ต
ยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด โดยมี
ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดี
กรมส ง เสริ ม สหกรณ เป น ประธาน
ในพิธีเปด พรอมทั้งมอบโลประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ให กั บ สหกรณ แ ละบุ ค คลที่ ส ร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ ขบวนการสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมทาวน อิน ทาวน กรุงเทพฯ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่ นแหงประเทศไทย จํากัด เปนสถาบันแหงศูนยกลาง
และผูนําทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย มุงเนนการพัฒนาคน
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหสมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้น พรอมมีอาชีพและความรูนําไป
พัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ปจจุบันมีสหกรณ/กลุมเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ
จํานวนกวา 1,200 แหง มีสมาชิกรายบุคคลกวา 1,300,000 คน

ชสอ. รวมรับฟงหลักเกณฑการประเมิน

สหกรณสขาวดวยธรรมาภิบาล

พลโท ดร.วีระ วงศสรรค ประธานกรรมการ ชสอ. รวมเปนเกียรติในพิธีเปดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ และวิธีการ
ประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล จัดโดย กรมสงเสริมสหกรณ ระหวางวันที่ 7 - 8 เมษายน 2560 โดยมี นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ
รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปนประธานกลาวเปดโครงการ และนางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญฯ ชสอ. เขารวมประชุม
รับฟงหลักเกณฑ รวมกับผูแทนขบวนการสหกรณจากทั่วประเทศ จํานวนกวา 300 คน ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
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การใหเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป 2560
ชสอ. ไดจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประจําทุกป โดยสนับสนุนแบบตอเนื่องใหแกเด็กนักเรียนมูลนิธิ
รวมจิตตนอมเกลาฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นป และอีกสวนหนึ่งสนับสนุนในโครงการตาง ๆ
ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
สําหรับในป 2560 ชสอ. ไดจัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนเงิน 839,500 บาท โดยคณะกรรมการจัดสรรเงินทุน
ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรสนับสนุน จํานวน 69 โครงการ ดังนี้
ชมรม สอ. ภาค
ที่เสนอ

ตะวันตก

ภาคใต

ที่

โรงเรียนที่ไดรับทุน

จังหวัด

1
2
3
4
5
6
7

โรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี)
โรงเรียนบานหวยดวน
โรงเรียนวัดชองลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)
โรงเรียนวัดปากบอ (เหลืองราษฎรบํารุง)
โรงเรียนบานเนินรัก
โรงเรียนวัดนางพิมพ
โรงเรียนบานหวยใหญ

ราชบุรี
นครปฐม
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โรงเรียนบานบางไทร
โรงเรียนบางกุง
โรงเรียนบานแยะ
โรงเรียนบานสามแยก
โรงเรียนอนุบาลทับปุด
โรงเรียนวัดทาหยี
โรงเรียนบานทากุน
โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
โรงเรียนบานสะเอะใน
โรงเรียนบานละมุ
โรงเรียน ตชด. บานสานแดง
โรงเรียนชุมชนบานอางเวียน
โรงเรียนคลองบางกะอี่
โรงเรียนวัดดอนทราย (ธรรมภาณีราษฎรรังสรรค)

22 โรงเรียนวัดปลวกเกตุ

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

23
24
25
26
27
28
29
30

โรงเรียนบานวังรี
โรงเรียนบานดาน
โรงเรียนบานทับสงฆ
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎรบํารุง)
โรงเรียนชุมชนบานคลองเหมือง
โรงเรียนบานหนองไผดุสิตประชาสรรค
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
โรงเรียนบานนกเหาะ

ชื่อโครงการ

โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โครงการนํ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการศูนยการเรียนรูวิชาสหกรณในโรงเรียน
โครงการสงเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นครศรีธรรมราช โครงการนํ้าดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับนักเรียนและประชาชน
ระนอง
โครงการสหกรณโรงเรียน
นราธิวาส
โครงการสหกรณโรงเรียน
ตรัง
โครงการสหกรณในโรงเรียน
พังงา
โครงการเด็กดีมีเงินออม โรงเรียนอนุบาลทับปุด
สงขลา
โครงการนํ้าดื่มเถาคันเพื่อสุขภาพ
ปตตานี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน
สุราษฎรธานี โครงการนํ้าดื่ม
ยะลา
โครงการสหกรณรานคาและออมทรัพย
ชุมพร
โครงการจัดสภาพสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
สตูล
โครงการนํ้าดื่ม สรางศาลาไอโอดีน
ชลบุรี
โครงการพัฒนาและจัดหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สมุทรปราการ โครงการการปลูกพืชไรดิน (Hydroponics)
ฉะเชิงเทรา โครงการสงเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียนเพื่อ
นอมนําสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระยอง
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนการแกปญหานักเรียน
อานไมออก เขียนไมได
สระแกว
โครงการปรับปรุงสหกรณโรงเรียนบานวังรี
ปราจีนบุรี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการปฏิบัติ
จันทบุรี
โครงการหองเรียนพอเพียง “ผลิตภัณฑชนั โรง ภูมปิ ญ ญาทองถิน่ สูช มุ ชน”
ตราด
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
นครนายก
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การปลูกมะนาวในบอซีเมนต)
ขอนแกน
โครงการสหกรณโรงเรียนบานหนองไผดุสิตประชาสรรค
หนองคาย
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
มหาสารคาม โครงการปรับปรุงหองพยาบาลและวัสดุอุปกรณ

จํานวนเงิน
(บาท)
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
8,500
8,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,500
12,000
12,500
12,500
12,500

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560

ชมรม สอ. ภาค
ที่เสนอ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

กทม. พื้นที่ 1
กทม. พื้นที่ 2

ที่

โรงเรียนที่ไดรับทุน

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

โรงเรียนบานสามเสา
โรงเรียนบานพุทธรักษา
โรงเรียนบานกุดหัวชาง
โรงเรียนบานสมปอยคายเมืองแสน
โรงเรียนชุมชนบานหัววัว (ราษฎรอุทิศ)
โรงเรียนเหลาใหญวนาสณฑผดุงเวทย
โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด
โรงเรียนบานโคกลําดวน
โรงเรียนบานนํ้าทวม
โรงเรียนสตรีศึกษา 2
โรงเรียนบานดงเย็น
โรงเรียนสังวาลยวิทย 1
โรงเรียนบานเหิบ
โรงเรียนบานนาสามัคคี
โรงเรียนวัดสวางอารมณ
โรงเรียนพลรมอนุสรณ มิตรภาพที่ 50
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห
โรงเรียนวัดนอย
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
โรงเรียนวัดขุมแกว
โรงเรียนบานโปงเกง

52
53
54
55
56
57
58
59

โรงเรียนวัดทาชุมนุม
โรงเรียนบานเขาวง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลบานเชตวัน
โรงเรียนธงชัยวิทยา
โรงเรียนบานสันหีบ
โรงเรียนบานเนินสะอาด
โรงเรียนอนุบาลทับคลอ
โรงเรียนบานปาพลู

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ์
โรงเรียนบานปางขอน
โรงเรียนบานพรหมมาสามัคคี
โรงเรียนบานสะแลง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บานแมสุยะ)
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
โรงเรียนบานทุงขาวพวง
โรงเรียนหมูหาสามัคคี
โรงเรียนวัดสุทัศน
โรงเรียนแกวขําทับอุปถัมภ
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จํานวนเงิน
(บาท)
ศรีสะเกษ
โครงการกิจกรรมรานคาสหกรณโรงเรียนบานสามเสา
8,500
สกลนคร
โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางพระราชดําริ (เศรษฐกิจพอเพียง) 12,500
นครราชสีมา โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสงสหกรณรานคาโรงเรียน
12,500
หนองบัวลําภู โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณโรงเรียน
12,500
บุรีรัมย
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนําเศรษฐกิจพอเพียง
12,500
กาฬสินธุ
โครงการกิจกรรมสหกรณโรงเรียนเหลาใหญวนาสณฑผดุงเวทย
12,500
อุดรธานี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอมบริเวณโรงเรียน
12,500
สุรินทร
โครงการสหกรณนักเรียนโรงเรียนบานโคกลําดวน
12,500
อํานาจเจริญ โครงการสหกรณโรงเรียน
8,500
รอยเอ็ด
โครงการนํ้าดื่ม
12,500
มุกดาหาร
โครงการจัดหานํ้าดื่มในโรงเรียน ป 2560
12,500
บึงกาฬ
โครงการนํ้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
12,500
นครพนม
โครงการนครพนมวัยใส หัวใจสีเขียว โรงเรียนสีขาว
12,500
อุบลราชธานี โครงการเลี้ยงไกพันธุไขสงเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวัน
12,500
พระนครศรีอยุธยา โครงการปลูกพืชไรดิน (ไฮโดรโปนิกส) เพื่อการเรียนรู
12,500
ลพบุรี
โครงการธนาคารโรงเรียน (ออมวันนี้ใชวันหนา)
12,500
นนทบุรี
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิเศษ
12,500
สิงหบุรี
โครงการสงเสริมสหกรณในสถานศึกษา
12,500
ชัยนาท
โครงการสงเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
12,500
ปทุมธานี
โครงการหองสมุด
12,500
สระบุรี
โครงการปรับปรุงหนาตางทาสีและเทพื้นพรอมปูกระเบื้อง
12,500
บริเวณหนาหองนํ้าอาคารอเนกประสงค
อางทอง
โครงการกิจกรรมสหกรณนักเรียนครบวงจร
12,500
อุทัยธานี
โครงการสงเสริมกิจกรรมสหกรณโรงเรียนสูชุมชน
12,500
แพร
โครงการรณรงคฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน
8,500
ลําปาง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
12,500
สุโขทัย
โครงการสหกรณพอเพียง
12,500
พิษณุโลก
โครงการจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน
12,500
พิจิตร
โครงการสงเสริมการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูโรงเรียน
12,500
ลําพูน
โครงการฝกทักษะอาชีพและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
12,500
พอเพียงสูการปฏิบัติ
นครสวรรค โครงการรักพี่ รักนอง ชวนเพื่อนพองรักษนํ้า
12,500
เชียงราย
โครงการสรางโอกาส สรางอาชีพ สรางอนาคต กิจกรรมการแปรรูปกาแฟ 12,500
กําแพงเพชร โครงการอาหารเชาเพื่อนอง
12,500
พะเยา
โครงการสื่อการเรียนการสอนแกปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได
12,500
แมฮองสอน โครงการการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะอยางถูกวิธี ตามหลัก 3Rs 12,500
ตาก
โครงการปลูกพืชไรดินเพื่อชีวิตที่พอเพียง
10,000
เชียงใหม
โครงการจัดทําที่ดื่มนํ้าสะอาดโรงเรียนบานทุงขาวพวง
12,500
อุตรดิตถ
โครงการรักการอาน
12,500
กรุงเทพฯ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตรพระราชา
12,500
กรุงเทพฯ
โครงการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
12,500
รวมทั้งสิ้น
839,500
จังหวัด

ชื่อโครงการ
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560

CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด
มาไดที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูรอ้ ยเอ็ด จํากัด

มอบเงินชวยเหลือสมาชิกสหกรณผูประสบอัคคีภัย
วันที่ 5 เมษายน 2560

สมทบทุนสรางพระอนุสาวรียพระบิดาแหงการสหกรณ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 101 ป การสหกรณไทย วันที่ 20 เมษายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี จํากัด

มอบทุนสนับสนุนบํารุงหนวยสมาชิก 31 หนวย
วันที่ 26 เมษายน 2560

จัดโครงการสรางบานเพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต
วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพังงา จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํากัด

มอบชุดฝกซอมการแขงขันกีฬาฟุตบอลใหกับนักฟุตบอล
ซึ่งเปนบุตรหลานขาราชการตํารวจพังงา วันที่ 7 พฤษภาคม 2560

มอบทุนการศึกษาประจําป 2560 และทุนมูลนิธพิ ระราชวิสทุ ธิโสภณ
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน) วันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560
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สินคาแนะนํา

เสื้อโปโลนาโนสีขาวขลิบดํา
ราคา 300 บาท

กระเปากีฬาใบเล็ก
ราคา ใบละ 220 บาท

สั่งซื้อสินคาไดที่

แกวเก็บอุณหภูมิ
ราคา 120 บาท

www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งทําสินคาของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ
สนใจสินคาติดตอไดที่ ฝายธุรกิจเสริม
0 2496 1199 ตอ 121, 122, 105, 106

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

รุน “7 วัน และ 14 วัน”

ออมทรัพยกบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

อัตราดอกเบี�ย (ร้อยละต่อปี )
ระยะเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 14 วัน

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป
20 ล้านบาทขึ้นไป

0.60
0.70
0.80

0.65
0.75
0.85

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ตอ 109 - 110, 126 - 127
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บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
โครงการเงินกู้

เพื่อเป็นทุนหมุ นเวียนระยะสัน้
2 เพื่อการบริหารสหกรณ์
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก

อัตราดอกเบี�ย
(ร้อยละต่อปี )

ชํ าระคืน
(เดือน)

3.90
12
4.00
36
4.20
100
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่: ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 - 216, 223 และ 226

เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้พิเศษ

News
ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด

ปที่ 29 ฉบับที่ 360 เดือนมิถุนายน 2560

บรรณาธิการ
: นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์
ผูชวยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา
: นางสาวพจนา วาสิกรัตน
พิมพที่ : หจก. อรุณการพิมพ โทร. 0 2282 6033-4

จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

