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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
และภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน”
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ส�ำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 316

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 16
(เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.master-coop.eco.ku.ac.th
ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2561 0928, 0 2940 6343, 0 2942 8525
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
เนื่องจากในปีนี้ ช่วงเดือนตุลาคม 2560 เป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จัดขึ้น ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยวันที่
26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิง ซึ่ง ชสอ. ได้เชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศได้ร่วมกันประดิษฐ์
ดอกไม้จนั ทน์เพือ่ ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ จ�ำนวน 9,999 ดอก เพือ่ แสดงความอาลัยทีม่ ตี อ่ พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ พร้อมรณรงค์ให้
คนไทยในสังคมเดินตามรอยพ่อ ปลูกฝังนิสัยการออมและการแบ่งปัน เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2560
โดย ชสอ. ร่วมมือกับเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 เขตพืน้ ที่ จัดท�ำโปสเตอร์ พระมหากษัตริยน์ กั ออม มอบให้กบั สหกรณ์สมาชิก
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออม และให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เด็กและเยาวชน ประชาชนทั้งประเทศได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของวันออมแห่งชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ทรงให้ความส�ำคัญกับ
การออมเป็นต้นแบบของความประหยัด จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักออม”
ทั้งนี้ ชสอ. ได้เตรียมจัดพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. และจัดกิจกรรมการระดมเงินออมของ ชสอ. โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินฝาก รุน่ “วันออมแห่งชาติ” อัตราดอกเบีย้ 12 เดือน 2.50% และกิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์
สู่สังคม
ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกร่วมรณรงค์วันออมแห่งชาติ และเข้าร่วมพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ทุกภูมภิ าคพร้อมกัน
ทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และประดับตกแต่งอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ด้วยธงริ้ววันออม โปสเตอร์ และไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ตลอดเดือนตุลาคมครับ
พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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45 ปี ชสอ. “สีขาว สะอาด โปร่งใส”

มุ่งมั่นเป็นผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย อย่างยั่งยืน

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
ไหว้ สั ก การะพระพุ ท ธมงคลมหาชน
อภิปูชนีย์ (พระประจ�ำ ชสอ.) สักการะ
ศาลพระพรหม และศาลเจ้ า ที่ พร้ อ ม
ท�ำบุญเลี้ยงพระ จ�ำนวน 9 รูป โดยมี
รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน
ในพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี
แห่งการก่อตั้งและด�ำเนินกิจการ ชสอ.
โดยมีผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ผู้แทนเขต
พื้นที่ ชสอ. 8 ภูมิภาค และแขกผู้มีเกียรติ
จากขบวนการสหกรณ์ จ�ำนวนกว่า 500 คน
ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. ถนนนครอินทร์
ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
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พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ชสอ.
เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่เริ่มก่อตั้งจาก
ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 81 สหกรณ์ ด้วย
ทุนด�ำเนินงานเริ่มต้น 1.97 ล้านบาท ปัจจุบันมี
สหกรณ์สมาชิก 1,085 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม
102,553 ล้านบาท ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางทางด้าน
การเงิน วิชาการ กฎหมาย และการพัฒนาเทคโนโลยี
เน้ น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การออมในระบบสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ใ นภาคประชาชน โดยมี ส มาชิ ก กว่ า
3 ล้านคนทั่วประเทศ ทุนด�ำเนินงานรวมทั้งระบบ
กว่า 2.24 ล้านล้านบาท นับว่ามีบทบาทส�ำคัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

โดยในปี นี้ ชสอ. แสดงเจตจ� ำ นง
ในการเป็นต้นแบบองค์กร “สีขาว สะอาด
โปร่งใส” เพื่อส่งเสริมการบริหารงานสหกรณ์
โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” และมุง่ เน้นพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้
ความสามารถ ทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการ และ
ฝ่ายจัดการ ตามเกณฑ์ก�ำกับดูแลความมั่นคง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดตั้ง “สถาบันพัฒนา
บุคลากรและความมัน่ คงสหกรณ์ออมทรัพย์”
เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ศั ก ยภาพสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้มีคุณภาพ พร้อมปรับปรุงและ
พัฒนาระบบต่าง ๆ ของ ชสอ. ให้มคี วามทันสมัย
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความ
ก้าวหน้าในอนาคตอย่างมั่นคง เป็นต้นแบบ
องค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น ในทุ ก ด้ า นของขบวนการ
สหกรณ์
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ชสอ. MOU ม.เกษตรฯ ร่วมมือทางวิชาการ

จัดการศึกษาส�ำหรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ เติมองค์ความรู้บริหารงาน
สร้างความเข้มแข็งขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ. และ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาส�ำหรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติยา เอกอัคร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้รักษาการแทนคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.พรประภา คิคุทจิ ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงาน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ณ ส�ำนักงาน ชสอ.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เห็นความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร
ด้วยการให้การศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้และคุณวุฒิเพิ่มขึ้น สามารถด�ำเนินงานให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มีความเข้มแข็ง รวมทั้งให้โอกาสศึกษาต่อแก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรมีคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนงานของสหกรณ์ให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ดังนั้น ชสอ. ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการจัดการศึกษาขึ้น เพื่อส่งเสริมทางด้านการศึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ และ ชสอ. ให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และคุณวุฒิเพิ่มขึ้น สามารถด�ำเนินงานให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มแข็ง และบริหารงานได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งนับว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ผ่านมา ชสอ. ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 74 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,220,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษาต่อแก่บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 45 เห็นชอบ
ให้ปรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากเดิมทุนละ 30,000 บาท เป็นทุนละ 50,000 บาท จ�ำนวน 5 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน 250,000 บาท และเนื่องจาก
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับก่อนได้ครบก�ำหนดระยะเวลาของความร่วมมือแล้ว เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการด�ำเนินการ ชสอ. จึงเห็นสมควร
จัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับใหม่ขึ้น
พลโท ดร.วีระ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันในการด�ำเนินงาน
ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ในลักษณะของการร่วมกันจัดท�ำกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิจัยเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ การจัดการฝึก
อบรม (ระยะสั้น และระยะปานกลาง) และการสัมมนาการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมระหว่างขบวนการสหกรณ์และ
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยบทบาทหน้าที่ของ ชสอ. จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร และการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ และ ชสอ.
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา พร้อมประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และส่วนงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด�ำเนินการตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ขณะที่บทบาท
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้จัดการศึกษา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้
สร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยก�ำหนดระยะเวลา
การด�ำเนินงาน 3 ปี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560
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คลินิกกฎหมาย

การประนีประนอม
ยอมความ

(ตอนที่ 2)

โดย นายณฐกร แก้วดี

การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์สว่ นใหญ่จะให้คสู่ มรสยินยอม หรือเป็นพยานในหนังสือกูย้ มื ด้วย ความส�ำคัญการให้คสู่ มรส
ยินยอม หรือเป็นพยานก็เพื่อให้คู่สมรสรับรู้การกู้ยืม ซึ่งในทางกฎหมายแล้วถือว่าคู่สมรสได้ให้สัตยาบันในการท�ำสัญญากู้ยืม
ดังกล่าวแล้วท�ำให้หนี้กู้ยืมนั้นเป็นหนี้ร่วมของสามีภรรยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1490 (4) ทันที ดังนั้น
การท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกับสมาชิกผูผ้ ดิ นัดช�ำระหนีก้ ต็ อ้ งได้รบั ความยินยอมจากคูส่ มรสเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่าง
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 7631/2552 สามีจ�ำเลยท�ำสัญญากู้ยืมเงินโดยมีจ�ำเลยซึ่งเป็นภริยาลงลายมือชื่อเป็นพยาน
ในสัญญา จึงถือได้วา่ จ�ำเลยได้ให้สตั ยาบันในการท�ำสัญญากูย้ มื เงินดังกล่าว หนีก้ ยู้ มื เงินจึงเป็นหนีร้ ว่ มของสามีจำ� เลยและจ�ำเลย
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1490 (4) โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ทุกคนพร้อมกันให้ลูกหนี้
ช�ำระหนี้เป็นส่วน ๆ หรือจะฟ้องลูกหนี้ทีละคนจนกว่าจะได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วนก็ได้ตามมาตรา 291
คดีก่อนโจทก์ฟ้องสามีจ�ำเลยให้ช�ำระหนี้กู้ยืมเงิน โจทก์ไม่ได้ฟ้องจ�ำเลยคดีนี้เป็นจ�ำเลยในคดีดังกล่าวด้วย สามีจ�ำเลย
ซึ่งเป็นจ�ำเลยในคดีก่อนกับจ�ำเลยคดีนี้จึงไม่ได้เป็นคู่ความเดียวกัน ฟ้องของโจทก์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ�้ำ
โจทก์ฟ้องสามีจ�ำเลยให้ช�ำระหนี้กู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงิน ต่อมาโจทก์กับสามีจ�ำเลยได้ท�ำสัญญาประนีประนอม
ยอมความกันซึ่งศาลชั้นต้นได้มีค�ำพิพากษาตามยอมและคดีถึงที่สุดแล้ว ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นย่อมท�ำให้
สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวของโจทก์ระงับสิ้นไป โดยโจทก์ได้ถือสิทธิใหม่ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 852 การที่สามีจ�ำเลยท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ โดยจ�ำเลย
ไม่ได้ร่วมด้วย จึงไม่มีผลผูกพันจ�ำเลย ประกอบกับจ�ำเลยไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาประนีประนอมยอมความ จึงฟ้องให้จ�ำเลย
รับผิดไม่ได้
ข้อสังเกต ที่น่าสนใจจากค�ำพิพากษาคดีนี้
1. ภรรยาลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญากู้ยืม ก็ถือว่าได้ให้สัตยาบันแล้ว ซึ่งเป็นผลให้หนี้กู้ยืมเป็นหนี้ร่วมระหว่าง
สามีภรรยา ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 (4)
2. เจ้าหนี้มีสิทธิฟ้องพร้อมกันให้ช�ำระหนี้เป็นส่วน ๆ หรือจะฟ้องทีละคนจนกว่าจะได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วนก็ได้
ตามมาตรา 291
3. การฟ้องคดีทีละคนไม่เป็นฟ้องซ�้ำเพราะไม่ใช่คู่ความเดียวกัน
4. กรณีมีการท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความ ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย เพราะสิทธิเรียกร้อง
ตามสัญญากู้ยืมเดิมระงับแล้ว
ดังนั้น ถ้าสหกรณ์ต้องการท�ำสัญญาประนีประนอมยอมความกับสมาชิก
หรือลูกหนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการอย่าลืมให้คู่สมรสมาเซ็นยินยอมหรือเป็น
พยานด้วย มิฉะนั้นคู่สมรสจะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา
ทันที ดังค�ำพิพากษาฎีกานี้ การใช้ความระมัดระวังในการท�ำสัญญาประนีประนอม
ยอมความให้ดีไม่มีหนี้สูญ....แน่นอน
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สหกรณ์ออมทรัพย์ในมุมมองของรัฐ
ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ต้องเร่งแก้ไข
เกริ่นกันก่อน

แม้ ส หกรณ์
จ ะแสดงบทบาทในการแก้ ป ั ญ หาและสร้ า งประโยชน์
แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ดเู หมือนว่าคุณประโยชน์
ทส
ี่ ร้างขึน
้ นัน
้
ไม่ได้อยู่ในสายตาของรัฐ ยิ่งไปกว่านั้นยังถูกมองในเชิงลบในหลายประเด็น
ซึ่งจะได้หยิบยกมากล่าวถึงในบทความนี้
โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการด�ำเนินการ ชสอ.

ความเข้าใจคลาดเคลือ่ นของผู้มีอ�ำนาจรัฐ

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ผู้มีอ�ำนาจรัฐมีต่อสหกรณ์...
“เป็นองค์กรที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้า พึ่งตนเองไม่ได้ เป็นภาระของภาครัฐ รัฐต้องตั้งงบประมาณช่วยเหลือผ่านกรมส่งเสริม
สหกรณ์ทุกปี” ...ประเด็นนี้ ผู้มีอ�ำนาจรัฐต้องไม่ลืมว่าจะมีหรือไม่มีสหกรณ์ก็ตาม รัฐก็ต้องตั้งงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่เป็น
สมาชิกของสหกรณ์เหมือนที่ให้กับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ อยู่แล้ว ไม่ใช่พอมีสหกรณ์แล้วรัฐจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสหกรณ์โดยที่
ไม่ให้ความช่วยเหลือแก่คนกลุ่มนี้เลย
“ท�ำงานไม่มีประสิทธิภาพ ตั้งขึ้นมาตั้งนานแล้วยังไม่สามารถท�ำให้สมาชิกลืมตาอ้าปากได้ และสมาชิกโดยทั่วไปยังเป็นหนี้อยู่
ไม่เห็นว่าจะท�ำให้สมาชิกหลุดพ้นจากภาระหนี้สินได้เลย” ...ผู้มีอ�ำนาจรัฐคงต้องหันไปดูประชาชนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งรัฐใช้
มาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินว่า เขาหลุดพ้นจากภาระหนี้สินแล้วหรือยัง?
“มีการโกงกันอย่างมากมาย เช่นกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งทีไ่ ปค้าขายลอตเตอรี”่ ...ขบวนการสหกรณ์เองก็ยอมรับความ
เป็นจริงว่ามีการทุจริตกันอยูใ่ นสหกรณ์บางแห่ง และพยายามแก้ไขปัญหาในส่วนของสหกรณ์อย่างเร่งด่วนอยู่ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
คงต้องทบทวนบทบาท และวิธที ำ� งานของตนเองให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ด้วย ยิง่ กว่านัน้ คงต้องฝากผูม้ อี ำ� นาจรัฐย้อนไปดูองค์กรของรัฐ
และเอกชนด้วยว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยใช่หรือไม่?
“เป็นตัวสร้างปัญหาหนีส้ นิ ให้แก่ประชาชน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ของบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวการสร้างภาระหนีส้ นิ ให้แก่
สมาชิกเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท ท�ำให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง” ...ค�ำถามที่น่าสนใจคือ ถ้าไม่มี
สหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว คนกลุ่มนี้จะไม่มีหนี้สินใช่หรือไม่?
โดยเนือ้ แท้แล้ว ปัญหาหนีส้ นิ มีมาก่อนการตัง้ สหกรณ์ การตัง้ สหกรณ์ขนึ้ มาก็เพือ่ แก้ไขหรือบรรเทาปัญหาดังกล่าว
บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณ์ได้ช่วยเปิดโอกาสให้คนจนเข้าถึงแหล่งเงินกู้
ที่ผู้กู้ได้รับความเป็นธรรมมากกว่าแหล่งเงินกู้อื่น ๆ ดังนั้นในความเป็นจริงแล้ว สหกรณ์
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแก้ ป ั ญ หาหนี้ สิ น และควรได้ รั บ การประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในเรื่ อ งนี้
แทนที่จะถูกกล่าวถึงในฐานะผู้ร้ายที่ท�ำให้เกิดปัญหาหนี้สิน
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ยิ่งไปกว่านั้นการแสดงออกของผู้มีอ�ำนาจรัฐดังกล่าวอาจมีพื้นฐานมาจากความไม่เข้าใจถึง
ความแตกต่างของค�ำว่า “หนี้สิน” และ “ปัญหาหนี้สิน” โดยมองว่าทั้ง 2 เรื่องนี้คือสิ่งเดียวกัน
...คงต้องช่วยกันปรับความเข้าใจในเรื่องนี้ใหม่ ทั้งนี้หนี้สินเป็นเรื่องธรรมดาของระบบทุนนิยม
หลักการบัญชีทวั่ ไปก็เขียนไว้ชดั เจนว่า “สินทรัพย์ = หนีส้ นิ + ทุน” ดังนัน้ หนีส้ นิ ไม่ใช่สงิ่ เลวร้ายหรือ
เป็นปัญหาเสมอไป บุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีเ่ ป็นหนีไ้ ม่จำ� เป็นต้องมีปญ
ั หา และหนีส้ นิ อาจเป็นแหล่งทีม่ า
ของความมั่งคั่งของผู้เกี่ยวข้องก็ได้ ส�ำหรับหนี้สินที่เป็นปัญหานั้นคือหนี้สินที่ไม่สามารถช�ำระคืน
ได้ตามก�ำหนดเท่านั้น ดังนั้นผู้มีปัญหาหนี้สินจริง ๆ อาจมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับคนที่เป็น
หนี้ทั้งหมด
“เป็นองค์กรทีม่ คี วามมัน่ คงต�ำ่ เสีย่ งสูง อาจล้มลงเมือ่ ไรก็ได้” ...อย่างไรก็ตาม อยากให้ผมู้ อี ำ� นาจรัฐย้อนกลับไปดูภาพในอดีต จะเห็นว่า
สถาบันการเงินในระบบจ�ำนวนมากล้มเลิกไปอย่างต่อเนือ่ ง แต่ภาครัฐพยายามประคับประคองและสกัดไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง เช่น
ธนาคารเอเชีย เอเชียทรัสต์ แหลมทอง กรุงเทพพาณิชยการ และธนาคารอื่น ๆ อีกหลายธนาคาร รวมถึงสถาบันการเงินรูปแบบอื่น
อีกมากกว่า 50 แห่ง ที่ล้มลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ในขณะที่มีสหกรณ์ได้รับความเสียหายถึงขั้นที่ต้องปิดกิจการน้อยมาก
ค�ำถามที่ตามมาคือ กิจการแบบสหกรณ์เสี่ยงสูงกว่าสถาบันการเงินหรือธุรกิจอื่นจริงหรือ?

เหตุแห่งความคลาดเคลือ่ น

ความคลาดเคลื่อนที่กล่าวถึงข้างต้น ชี้ว่าผู้มีอ�ำนาจในภาครัฐ
ยังไม่เข้าใจความเป็นมาและปรัชญาพื้นฐานของการสหกรณ์ จึงเป็น
หน้าที่ของขบวนการสหกรณ์และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกัน
ท�ำให้ผู้มีอ�ำนาจรัฐเข้าใจให้ได้ว่าสหกรณ์เกือบทั้งหมดตั้งขึ้นจาก
กลุ่มคนที่มีความอ่อนแอ หรือมีปัญหาทางเศรษฐกิจ การท�ำงาน
ของสหกรณ์ตงั้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ภายใต้ความร่วมมือและความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สอดคล้อง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และท�ำให้ผู้เกี่ยวข้องพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด
ดังนั้นการที่ผู้มีอ�ำนาจคาดหวังว่าเมื่อมีสหกรณ์ขึ้นมาแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อ่อนแอเหล่านั้นจะดีขึ้นโดยพลัน คงเป็นไปไม่ได้
(ต้องค่อยเป็นค่อยไป) ยิ่งกว่านั้นโอกาสที่การด�ำเนินการจะมีปัญหาจนท�ำให้ต้องเลิกสหกรณ์ไปนั้นก็เป็นไปได้ โดยเฉพาะในระยะเริ่มต้น
ที่สหกรณ์ยังขาดแคลนทรัพยากรทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม หากได้รับการส่งเสริมดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมจากภาครัฐตามระดับ
การพัฒนาของสหกรณ์ รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการองค์กรของตนเองอย่างเหมาะสม จะท�ำให้สหกรณ์
มีความมั่นคงและสมาชิกได้รับประโยชน์จากการท�ำงานของสหกรณ์อย่างต่อเนื่องยั่งยืน
ส�ำหรับแนวทางในการประเมินผลงานของสหกรณ์นนั้ ต้องท�ำโดยการเปรียบเทียบชีวติ ความเป็นอยูข่ องสมาชิกสหกรณ์ในปัจจุบนั
กับในช่วงเวลาที่ผ่านมา (เปรียบเทียบกับตัวเอง) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร พร้อม ๆ ไปกับการเปรียบเทียบสมาชิกสหกรณ์กับกลุ่มคน
ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ (ไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับคนทัว่ ไปทีม่ เี งือ่ นไขเริม่ ต้นทีด่ กี ว่า) เพือ่ ให้เห็นถึงผลงานทีแ่ ท้จริง
ของสหกรณ์ ทัง้ นี้ ในการวิเคราะห์ตอ้ งเอางบประมาณทีร่ ฐั ใส่ให้กบั ทัง้ 2 กลุม่ นี้ มาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการพิจารณาด้วย ผมไม่อยากให้
ภาครัฐใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลและข้อเท็จจริงในการประเมินผลงานของสหกรณ์

ส่งท้ายก่อนจาก

โดยส่ ว นตั ว แล้ ว ผมยั ง เชื่ อ ว่ า ผู ้ มี อ� ำ นาจรั ฐ ทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย มี ป ณิ ธ านที่ จ ะพั ฒ นา
บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง ดังนั้นหากบุคคลเหล่านี้เข้าใจสหกรณ์อย่างถูกต้องแล้ว
ก็จะเกิดความเชื่อมั่น และน�ำเอาสหกรณ์มาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาบ้านเมือง
ให้เจริญก้าวหน้าตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน ดังนั้น จึงใคร่ขอย�้ำอีกครั้งหนึ่งว่า
ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสหกรณ์ ต ้ อ งร่ ว มมื อ กั น เร่ ง ท� ำ ให้ ผู ้ มี อ� ำ นาจรั ฐ เข้ า ใจถึ ง
หลักอุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์โดยเร็วและต่อเนื่อง ... สวัสดีครับ
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560

ชสอ. เปิดบ้านพบสื่อมวลชน

แถลงผลการด�ำเนินงาน
และการจัดงานวันออมแห่งชาติ ปี 2560
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสอ.
เปิดบ้านต้อนรับและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ สือ่ มวลชน เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 45 ปี
การก่อตั้ง ชสอ. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. เพื่อเผยแพร่
ความเคลื่อนไหวของการด�ำเนินกิจการ ชสอ. และกิจกรรมที่ส�ำคัญต่อขบวนการ
สหกรณ์ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ รวมถึงการจัดงานวันออมแห่งชาติ ปี 2560 เนื่องใน
วันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดย ชสอ. ร่วมมือกับเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
ชสอ. 8 เขตพื้นที่ จัดท�ำโปสเตอร์ พระมหากษัตริย์นักออม มอบให้กับสหกรณ์สมาชิก
ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออม และให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
เด็กและเยาวชน ประชาชนทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของวันออมแห่งชาติ
ซึ่งตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ทรงให้ความส�ำคัญกับการออมเป็นต้นแบบของความประหยัด จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่า
ทรงเป็น “พระมหากษัตริย์นักออม”
ทั้งนี้ ชสอ. ได้เตรียมจัดพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
และจัดกิจกรรมการระดมเงินออมของ ชสอ. โดยออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินฝาก และหุน้ กิจกรรมส่งเสริมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม และบริจาคเงินเพื่อสาธารณประโยชน์สู่สังคม
พร้อมมอบเสื้อวันออมแห่งชาติให้แก่เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทุกภูมิภาค เขตพื้นที่ละ 150 ตัว เพื่อสวมใส่ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
พร้อมกันทั่วประเทศ และรณรงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศประดับตกแต่งอาคารส�ำนักงานด้วยธงริ้ววันออม โปสเตอร์ และไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 นี้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560
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ครบรอบ 18 ปี ส�ำนักงาน ปปง.
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ
รองผู ้ จั ด การใหญ่ ชสอ. ร่ ว มแสดงความยิ น ดี เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 18 ปี
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมมอบเงินสมทบทุนบริจาค
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ส�ำนักงาน ปปง. ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ครบรอบ 40 ปี สอ.การเคหะแห่งชาติ จก.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วมงาน
ครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแห่งชาติ จ�ำกัด
พร้อมทัง้ มอบเงิน จ�ำนวน 3,000 บาท ร่วมสมทบทุนจัดเลีย้ งอาหารกลางวัน
คนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์

ครบรอบ 45 ปี สอ.รพ.ราชวิถี จก.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการ
ด�ำเนินการ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงาน “สี่สิบห้าปีที่มั่นใจ ก้าวต่อไป
อย่างมัน่ คง” ซึง่ จัดขึน้ เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำกัด
พร้อมทัง้ มอบเงิน จ�ำนวน 3,000 บาท เพือ่ ร่วมสมทบทุนมูลนิธชิ ยั พัฒนา แทนกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
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ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560

CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด
มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึ กกองเรือยุทธการ จ�ำกัด

มอบอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ให้ แ ก่ โ รงพยาบาลสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
จ�ำนวนเงิน 30,000 บาท วันที่ 18 สิงหาคม 2560

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก
กองเรือยุทธการ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 1,077 คน
รวมเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท วันที่ 25 สิงหาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
กิจกรรม CSR สหกรณ์ไทย ปันน�้ำใจ ให้น้องน้อย ปี 2 มอบหมวกสีม่วงและจัดเลี้ยงไอศกรีมวอลล์ ให้นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนสิริเบญญาลัย สมุทรปราการ (1,200 คน) วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560
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แสดงความยินดี
พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย นายณฐกร แก้วดี เลขานุการ
ชสอ. เข้ า พบนายเลิ ศ วิ โ รจน์ โกวั ฒ นะ เพื่ อ
แสดงความยิ น ดี ใ นโอกาสเข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่ อ วั น ที่
13 กันยายน 2560 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ย นายสุ รั ต น์ จั น ทร์ วั น เพ็ ญ กรรมการ
ด�ำเนินการ และรองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมงาน
และมอบเงินสนับสนุน 20,000 บาท ให้กับชมรม
ผู ้ จั ด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี 2560 โดยมี
นายเอนก ศรี ส� ำ ราญรุ ่ ง เรื อ ง ผู ้ จั ด การสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ประธานกรรมการชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย รับมอบ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560
การจัดงานครั้งนี้ยิ่งใหญ่ได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดการสัมมนา และร่วมเป็นวิทยากร
การเสวนา เรื่ อ ง “เกณฑ์ แ ละแนวทางการก� ำ กั บ ใหม่ เ ป็ น วิ ก ฤตหรื อ โอกาส
สหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมีคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายจิตเกษม พรประพันธ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายตรวจสอบ
3 สายก�ำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ด�ำเนินรายการ นายอนันต์
ชาตรู ป ระชี วิ น รองประธานกรรมการ ชมรมผู ้ จั ด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย นอกจากนี้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ชมรมผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ชสอ. ขอแสดง
ความยินดีกับนายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ได้รับเกียรติ
เลือกตั้งเป็นประธานชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
และมีงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่สมาชิกชมรมที่เกษียณ
อายุ ก ารท� ำ งาน 8 คน ภาคค�่ ำ ล่ อ งเรื อ ริ เ วอร์ ไ ซด์
พร้ อ มกิ จ กรรมสร้ า งสั ม พั น ธ์ สร้ า งความประทั บ ใจ
ในมิตรภาพที่ดีต่อกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

14

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560

ชสอ. พัฒนาความรู้

ผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 6
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้บริหารสหกรณ์ที่ส�ำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 6” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์ กล่ าวว่า ที่ผ่ านมาทุ กท่า นคงจะเห็นได้ชัดเจนว่า
การเป็นผู้บริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ว่าเป็นศาสตร์ ก็เพราะว่าจ�ำเป็น
ต้ อ งใช้ ฐ านความรู ้ ที่ ห ลากหลายมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู ้ บ ริ ห าร
ทีว่ า่ เป็นศิลป์ ก็เพราะว่าจ�ำเป็นต้องประยุกต์ความรูท้ างวิชาการมาใช้กบั สถานการณ์
ต่าง ๆ เพราะในสภาพการณ์ในความเป็นจริง ไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว ต้องใช้
เทคนิคกลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ที่ทุกท่านได้รับ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งองค์ความรู้และ
ศิลปะทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน การพัฒนาจึงเป็นเรือ่ งทีจ่ ะต้องศึกษาและเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ผมหวังว่าผูเ้ ข้าอบรมทุกท่าน
จะได้น�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสหกรณ์ของท่าน ซึ่งจะตอบสนองต่อปรัชญา อุดมการณ์ของสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสหกรณ์ให้เป็นผู้บริหารรอบรู้ในเชิงบริหารงานสหกรณ์ในทุกมิติ
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 6 เป็นการฝึกอบรมที่ใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่
19 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2560 โดยมีผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับวุฒิบัตร จ�ำนวน 40 คน จาก 39 สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ชสอ. ขยายจ�ำกัดวงเงินกู้รวมตามโครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์
จากเดิม 10,000

ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท

และขยายระยะเวลาแจกโปรโมชันทัศนศึกษาให้กับ
สหกรณ์ที่รับเงินกู้ ชสอ. ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 29 กันยายน 2560
สามารถสะสมยอดได้ทุกประเภทเงินกู้ (ไม่รวมยอดหักช�ำระหนี้สัญญาเดิม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223 และ 226

กระเป๋าเป้ใหญ่
ราคาใบละ 250 บาท

กระบอกเก็บอุณหภูมิ
ราคาใบละ 250 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com

รับสั่งท�ำสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 02 496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2560”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...
วงเงิน
1
5
10
20

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2560

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี ) 12 เดือน

ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป

2.20
2.30
2.40
2.50

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.

ประเภทเงินกู้
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.
โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู ้ใช้บริการรายใหม่

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

3.90
3.78
3.80
3.69
3.70
3.59
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226
News
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด

ปีที่ 29 ฉบับที่ 364 เดือนตุลาคม 2560

บรรณาธิการ
: นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์ ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา
: นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

