
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ปีที ่30 ฉบบัที ่370 เดอืนเมษายน 2561

News



นางสงกรานต์ปี 2561	 มนีามว่า	นางมโหธรเทวี	ทรงพาหรุดั	 
ทัดดอกสามหาว	 (ผักตบชวา)	 อาภรณ์แก้วนิลรัตน์	 ภักษาหาร 
เนื้อทราย	หัตถ์ขวาทรงจักร	หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล	เสด็จยืนมาเหนือ
หลังมยุรา	(นกยูง)	เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์	 ปีนี้	 พุธ	 เป็นอธิบดีฝน	 บันดาลให้ 
ฝนตก	 600	 ห่า	 ตกในเขาจักรวาล	 240	 ห่า	 ตกในป่าหิมพานต	์ 
180	ห่า	ตกในมหาสมุทร	120	ห่า	ตกในโลกมนุษย์	60	ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ	 ชื่อ	เตโช	(ธาตุไฟ)	น�้าน้อย	อากาศ
ยังร้อน

เกณฑ์นาคราชให้น�า้	 ปีจอ	นาคราชให้น�า้	7	ตวั	ท�านายว่า	 
ฝนต้นปีน้อย	กลางปีงาม	แต่ปลายปีมากแลฯ

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ	 ลาภะ	ข้าวกล้าในนา	จะได้	10	ส่วน	 
เสียเพียงส่วนเดียว	 ธัญญาหาร	 มังสาหารบริบูรณ์	 ประชาชน 
ทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขฯ
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน 
 (หลักสูตร 1)” ครั้งที ่7

เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงานสถิติข้อมูลสหกรณออมทรัพย 
ให้เปนปจจุบัน สําหรับเผยแพร่ในเว็บไซต ชสอ. (www.fsct.com)  
อันจะเปนประโยชนต่อการส่งเสริมและการพัฒนาสหกรณออมทรัพยต่อไป

ชสอ. ขอความอนุเคราะหสหกรณสมาชิก
โปรดส่งรายงานกิจการ ประจําปี 2561 มายัง ชสอ.

วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ  ส�านักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303 - 307



ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ผมขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องร่าง	 พ.ร.บ.คณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่	 ให้ทุกท่านทราบ	 ซึ่ง	 ชสอ.	 
ได้จัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ขนาดใหญ่	 เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2561	ที่ผ่านมา	โดย	ชสอ.	ได้รับเกียรติจาก	
ดร.กอบศักดิ์	 ภูตระกูล	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 เข้าร่วมการชี้แจง	 ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันในการจัดตั้งคณะท�างาน
ปรับปรุงร่างกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์และน�าข้อเสนอแนะร่วมกันของสหกรณ์ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป

ชสอ.	 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมสหกรณ์ต้านคนโกง	 ส่งเสริมคนดีศรีสหกรณ์	 เพื่อสร้างความดี 
ส�านึกในแผ่นดิน	 ลดละความช่ัว	 ลดการกระท�าทุจริต	 ส่งเสริมให้สหกรณ์คิดดี	 ท�าดี	 และสร้างคนดีศรีสหกรณ์คุณธรรม	 
โดย	เข้ากลุ่มไลน์ชื่อ	“ชมรมสหกรณ์ต้านคนโกง”

ส�าหรบัในปีนี	้ชสอ.	ได้ก�าหนดจดัการประชมุใหญ่สามญั	ประจ�าปี	2561	ในวนัเสาร์ที	่9	มถินุายน	2561	ณ	ห้องจบิูลี	่บอลรมู	 
อาคารชาเลนเจอร์	 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 ผมขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ ์
สมาชิกทุกท่านร่วมประชุมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน	 ซึ่ง	 ชสอ.	 จะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง	 ค่าลงทะเบียนของผู้แทน
สหกรณ์	สหกรณ์ละ	1	ท่าน	และให้สิทธิผู้เข้าสังเกตการณ์ฟรี	1	ท่าน	ในส่วนค่าลงทะเบียน	และขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกตั้ง	 
กรรมการด�าเนินการ	และผูต้รวจสอบกจิการ	ทดแทนผูท้ีห่มดวาระลง	ส่วนผูท้ีส่นใจลงสมคัรรบัเลอืกตัง้	กส็ามารถดรูายละเอียด
ได้ทาง	website	ชสอ. www.fsct.com	ได้ครับ

และเพือ่ให้การเตรยีมการจ่ายเงนิปันผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืให้แก่สหกรณ์ได้อย่างสะดวก	รวดเรว็	และมปีระสทิธภิาพ	ชสอ.	
ขอให้สหกรณ์สมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน	และส่งกลับภายในวันที	่30	เมษายน	2561	
โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่หน้าเว็บไซต์	หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ฝ่ายเงินทุน	ชสอ.	โทร.	0	2496	1199	ต่อ	
108	ครับ

	 นอกจากน้ี	 ชสอ.	 มีนโยบายการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ	 ชสอ.	 ถึงสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นการประหยัด 
ค่าใช้จ่ายและเป็นการจัดส่งเอกสารไปยังสหกรณ์สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งขอความร่วมมือทางสหกรณ์จัดส่ง e-mail ของ
สหกรณ์มายัง ชสอ.	คาดว่าระบบการส่งเอกสารจะได้เต็มรูปแบบภายในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ขอบคุณครับ
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พลโท
(ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ



ผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น ประจ�าปี 2560

ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก	ได้แก่	
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“โครงการชุมชนคนออมเงิน”
2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี ได้แก่	
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด
	 	 ชื่อผลงาน	“การบริหารความเสี่ยงในระบบปฏิบัติการสหกรณ์”	และ	
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“ลดค่าหวยด้วยการออม”
3. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์	ได้แก่	
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร”	และ
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“รถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส”

ผลงานนวัตกรรมประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับด	ีได้แก่	
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“มาตรฐานคุณภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ISO 9001 : 2015” 
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“Prompt Loan System”	และ	
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“การพัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้แบบรวมศูนย์ออนไลน์”
2. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์	ได้แก่	
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ารวจ	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“โครงการรับสิบล้านวันเกษียณ ปีที่ 2”
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาต	ิจ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก” 
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก” 
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน “โครงการนวัตกรรมพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์” และ
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว	จ�ากัด	
	 	 ชื่อผลงาน	“ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข”

 ส�าหรับรางวัลน�าเสนอดีเด่น	ได้แก่
	 -	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย	จ�ากัด
	 	 ชื่อผลงาน	“ลดค่าหวยด้วยการออม”

พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์	 ประธานกรรมการ	 ชสอ.	 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีน�าเสนอและคัดเลือกผลงาน 
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจ�าป	ี2560	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ	์2561	ณ	ห้องประชุมชั้น	7	 
ส�านักงาน	 ชสอ.	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก	 ชสอ.	 ได้มีโอกาสคิดค้น	 น�าเสนอ	 เผยแพร่ 
องค์ความรูจ้ากผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์	รวมท้ังได้มเีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละประสบการณ์	 
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสรมิและพฒันาการบรหิารจดัการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป	 โดยในปีบัญชี	 2560	 มีสหกรณ์ 
ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก 
จ�านวนทั้งสิ้น	12	สหกรณ	์13	ผลงาน	ซึ่งผลการคัดเลือกมีดังนี้
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ชสอ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) พ.ร.บ.คณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ....

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ	(ร่าง)	พระราชบัญญัติ 
คณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่	 พ.ศ....	 แก่สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์เกิน	 5,000	 ล้านบาท	 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้	 เพื่อหาแนวทาง 
ในการออกกฎหมายทีม่คีวามเหมาะสมกบัการก�ากบั 
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน	เป็นกฎหมาย 
ของสหกรณ์อย่างแท้จริง	 และช่วยสร้างความ 
เชื่อมั่นจากสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป	 
ซ่ึงการรบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกบัร่าง	พ.ร.บ.	ฉบบันี้	 

เพื่อน�าไปปรับปรุงก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและส่งให้คณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจสอบก่อนจะออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป	 โดยการรับฟังความเห็น 
ครั้งนี้	นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้ร่วมรับฟังความเห็น 
และความต้องการจากตวัแทนสหกรณ์	พร้อมทัง้ตอบข้อซกัถามด้วย	เมือ่วนัที	่4	มีนาคม	2561	 
ณ	ห้องประชุมของ	ชสอ.	อ�าเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี

ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 กล ่าวว ่า	 
(ร่าง)	 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่	 พ.ศ.	 ....	 
เป็นกฎหมายที่จะมาเสริมพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	 2542	 เพื่อให้สหกรณ์ขนาดใหญ ่
ที่มีสินทรัพย์	 5,000	 ล้านบาทขึ้นไป	 สามารถท�าธุรกรรมได้หลากหลายมากขึ้น	 สามารถ 
บริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ได้ดีขึ้น	 และมีความยั่งยืนมากขึ้น	 โดยหัวใจส�าคัญ	 
(ร่าง)	 พระราชบัญญัติฯ	 ฉบับนี้	 จะมารองรับในการจัดตั้งองค์กรก�ากับกิจการสหกรณ ์

การเงินขนาดใหญ่	 ซึ่งสหกรณ์ขนาดใหญ่จะมี 
ความเสี่ยงมากกว่าสหกรณ์ขนาดเล็ก	 เพราะ 
มีการท�าธุรกรรมทางการเงินต่าง	 ๆ	 ท่ีมีความ 
ซับซ้อน	 เช่น	 การลงทุนในธุรกิจที่แตกต่างจาก 
สหกรณ์ขนาดเล็ก	 ซึ่งเน้นเฉพาะสมาชิกเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งองค์กรก�ากับจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสหกรณ์ด้าน 
การลงทุน	 การดูแลสมาชิก	 และการท�าธุรกรรมต่าง	 ๆ	 รวมถึงดูแลสหกรณ์ขนาดใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง	 ย่ังยืน	 
รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนประกันเงินฝากอีกด้วย

“(ร่าง)	พระราชบญัญตัฯิ	ฉบบันี	้หากเกดิขึน้ได้	จะเป็นกฎหมายส�าคญัทีท่�าให้ขบวนการสหกรณ์ตดิปีก	สามารถ
ก้าวไกล	และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสหกรณ์ขนาดเล็ก	เหมือนพี่ดูแลน้อง	และท�าให้ขบวนการสหกรณ์ทั้งหมด
มีความเข้มแข็ง	 มั่นคง	 ท้ังนี้	 ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มแข็ง	 แต่ในระยะยาว	 ต้องมีการพัฒนาสหกรณ ์
ออมทรพัย์ด้านการท�าธรุกรรมต่าง	ๆ 	ได้อย่างกว้างขวางมากข้ึน	โดยเฉพาะธุรกรรมด้านดจิทิลั	เช่น	ระบบการโอนเงนิ	 
ช�าระเงนิ	เพ่ือผลกัดนัไปสูส่หกรณ์	4.0	จงึต้องอาศยัองค์กรก�ากบัมาช่วยปลดลอ็กให้สามารถก้าวไปสูส่หกรณ์ยคุใหม่ได้”	 
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตร	ีกล่าว

อย่างไรก็ตาม	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติฯ	 ฉบับนี้	 อยู่ระหว่างที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมหารือกับธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	 กระทรวงการคลัง	 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทน
สหกรณ์ขนาดใหญ	่เพื่อน�าข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุง	(ร่าง)	พระราชบัญญัติฯ	ให้สอดรับกับสถานการณ์ของสหกรณ ์
ในยคุปัจจบุนัมากทีส่ดุ	เพราะถอืเป็นกฎหมายของสหกรณ์อย่างแท้จรงิ	สามารถน�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่น
ขบวนการสหกรณ์ในอนาคตได้อย่างแท้จริง

ด้าน ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ	 ชสอ.	 กล่าวว่า	 ชสอ.	 เล็งเห็นว่า	 ควรมีการตรา	 (ร่าง)	 พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับ 
กิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่	 พ.ศ.	 ....	 ขึ้น	 เน่ืองจากปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนได้พัฒนาเป็นสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่	 ซึ่งม ี
ขนาดสินทรัพย์สูงและมีการประกอบกิจการทางการเงินที่มีความซับซ้อน	 และมีแนวโน้มการขยายขอบเขตการด�าเนินงาน	 การท�าธุรกรรมทางการเงิน 
อย่างกว้างขวาง	 มีนัยส�าคัญต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ	 แต่กลไกการก�ากับ 
ดูแลสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ในปัจจุบันมุ่งเน้นการก�ากับในฐานะเป็นสหกรณ์เท่านั้น	
ยังมิได้ดูแลในฐานะเป็นสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนั้น	 จึงจ�าเป็นต้องจัดตั้ง 
องค์กรก�ากับ	 เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ให้ได้มาตรฐาน	สร้างความ
มัน่คงแก่ระบบสหกรณ์และระบบสถาบนัการเงนิของประเทศ	โดยยังคงรกัษาอดุมการณ์	 
หลักการ	และปรัชญาสหกรณ์
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พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์	ประธานกรรมการ	น�าคณะกรรมการ	ชสอ.	และ 
สมาชกิผูเ้ข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาและแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์สหกรณ์
ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ	 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ชุมชนโชอึบโดง	 ณ	 เมืองปูซาน	 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	 ซึ่งสหกรณ์ก่อตั้ง 
เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 2519	 มีสินทรัพย์รวม	 5.44	 พันล้านบาท	 ก�าไรสุทธิ	 
47	 ล้านบาท	 จ�านวนสมาชิก	 24,562	 คน	 มีส�านักงานสาขา	 จ�านวน	 1	 แห่ง	 
โดยสมาชิกจะมาจากทุกสาขาอาชีพ	 สมาชิกสามารถท�าธุรกรรมทางการเงิน 
ผ่านระบบ	smart	banking	ผ่านทางเว็บไซต์	โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์	ซึ่งระบบนี้ 
จะเชื่อมโยงกับระบบของ	 KFCC	 ใช้การประชุมใหญ่โดยระบบผู้แทน	 และได้รับ 

รางวัลการประเมินผลการด�าเนินการ 
การจัดการอันดับท่ี	 1	 ในเมืองปูซาน	 
มุ่งเน้นการจดัสวสัดกิารสงัคมสงเคราะห์	 
เช่น	โครงการสนบัสนนุข้าวแก่คนยากจน	 
โครงการ	 happy	 care	 สนับสนุนโยเกิร์ตให้แก่ผู ้สูงอายุท่ีอยู ่คนเดียว	 การปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมบริเวณป้ายรถเมล์	 การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่เรียนด ี
แต่ยากจน	การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง	ๆ	เป็นต้น

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	ชสอ.	

กล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่่ผ่าน 

การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย ์

มอือาชพี” รุน่ที ่2	เมือ่วนัที	่8	มนีาคม	2561	ณ	ส�านกังาน	 

ชสอ.	 ซ่ึงเป็นการจัดฝึกอบรมเข้ม	 102	 ช่ัวโมง	 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น	 25	 คน	 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้ เข ้ารับการฝึกอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ 

ในบริบทของการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย	์ 

และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

ทีม่ต่ีอองค์กร	ตลอดจนการน�าเครือ่งมอืการบรหิาร 

จัดการต่าง	 ๆ	 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ	 มีความเจริญก้าวหน้า	

มั่นคง	เข้มแข็ง	และยั่งยืน

ชสอ. น�าคณะสมาชิกศึกษาดูงาน ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

พิธีปิดการฝึกอบรม ผู้จัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 2 
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อ

คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร		แก้วดี

(ตอนที ่1)

การผิดนัดช�าระหนี้ของสหกรณ์ในปัจจุบันเริ่มทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อย	 ๆ	 ท�าให้เกิดหนี้สงสัยจะสูญมากข้ึน	 ซ่ึงสหกรณ์
ส่วนหนึ่งมักจะให้สมาชิกผู้กู้และผู้ค�้าประกันมาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว	 แต่สหกรณ์บางแห่งก็ใช้วิธีการให้ผู้กู้ 
และผู้ค�า้ประกันมารับสภาพหนี้โดยไม่เข้าใจว่าการรับสภาพหนี้มีผลทางกฎหมายอย่างไร	

การรบัสภาพหนี	้ คือ	 การกระท�าใด	 ๆ	 ของลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ที่เป็นการยอมรับว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้จริง	 โดยต้อง 
กระท�าการดังกล่าวภายในก�าหนดอายุความ อันจะมีผลท�าให้อายุความในมูลหนี้นั้นสะดุดหยุดลงทันที โดยให้เริ่มนับ 
อายุความใหม่ นับแต่วันนั้นเป็นต้นไปตามอายุความในมูลหนี้นั้น	ทั้งนี้เพราะมูลหนี้เดิมยังไม่ระงับจนกว่าจะมีการช�าระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิง	หรือหนี้ขาดอายุความแล้ว	เช่น

(๑) ลูกหนี้ท�าหนังสือรับสภาพหนี้	 โดยลูกหนี้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน	 ซึ่งอาจจะระบุจ�านวนหนี้ไว้หรือไม่ระบ ุ
จ�านวนหน้ีไว้ก็ได้	 แต่ต้องมีข้อความชัดเจนว่า	 ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้จริง	 และลูกหนี้จะช�าระหนี้ดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ในเวลา 
ภายหน้าด้วย	หากมิได้ระบุเวลาช�าระหนี้ไว้	เพียงแต่รับว่าเป็นหนี้เจ้าหนี้เท่านั้น	ยังไม่ถือว่าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้	

(๒) ลูกหน้ีช�าระหน้ีบางส่วนแก่เจ้าหนี้ มีได้ในกรณีการกู้ยืมเงินกันซ่ึงลูกหนี้ได้ผ่อนช�าระต้นเงินบางส่วนให้แก ่
เจ้าหนี้แล้ว	

(๓) ลูกหนี้ช�าระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี	้โดยอาจช�าระดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
(๔) ลูกหน้ีให้ประกันไว้แก่เจ้าหน้ี	 เช่น	 หลังจากลูกหนี้ค้างช�าระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้ว	 ต่อมาลูกหนี้น�าทรัพย์สิน 

ไปมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน	หรือลูกหนี้ออกเช็คให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้	หรือลูกหนี้หาบุคคลอื่นมาท�าสัญญา 
ค�า้ประกันหนี้ของตนไว้แก่เจ้าหนี้

(๕) การกระท�าอื่น ๆ ของลูกหนี้ที่แสดงแจ้งชัดว่าลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้	 ตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้	 
เช่น	ลูกหนี้เขียนจดหมายถึงเจ้าหนี	้ขอให้เจ้าหนี้ผ่อนผันเวลาช�าระหนี้ของลูกหนี้ออกไปเป็นต้น

การรบัสภาพหนี ้เป็นเพยีงหลกัฐานแห่งการสงวนสทิธิเ์รยีกร้องอนัมอียูใ่นมลูหนีเ้ดมิ และลกูหนีร้บัว่าจะช�าระหนีน้ัน้ 
ให้แก่เจ้าหน้ีในเวลาภายหน้านั้น	 มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระส�าคัญแห่งหนี้ จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่  
และมิใช่เป็นการประนีประนอมยอมความที่ต่างฝ่ายต่างระงับข้อพิพาทที่มีต่อกัน หรือที่จะมีต่อกัน ดังนั้น มูลหนี้เดิมจึงยัง 
ไม่ระงับสิ้นไป ผู้ค�้าประกันในมูลหนี้เดิมก็ยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิด	 เว้นแต่มีการท�าหลักฐานเป็นหนังสือรับสภาพหนี ้
โดยมข้ีอความชดัเจนว่า	เจ้าหน้ีกบัลกูหนีต้กลงระงบัข้อพพิาทท่ีมอียูแ่ล้วโดยให้เจ้าหนีก้บัลกูหนีผ้กูพนักนัตามหนงัสอืรบัสภาพหนี ้
ที่ท�าไว้	 อันถือว่าเป็นการประนีประนอมยอมความกัน	 ก็ย่อมท�าให้มูลหนี้เดิมระงับลง	 เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ช�าระหนี้ตามหนังสือ 
รับสภาพหน้ี	เจ้าหน้ีต้องใช้หนงัสอืรบัสภาพหนีฟ้้องร้องบังคบัลกูหนีใ้ห้ช�าระหนีเ้ท่านัน้	ไม่อาจน�ามลูหนีเ้ดมิมาฟ้องร้องได้อกี	ทัง้นี้ 
หนังสอืรับสภาพหนีท้ีท่�าไว้จะต้องมลีายมอืชือ่ของลกูหนีด้้วยอนัเป็นสญัญาประนปีระนอมยอมความทีม่ผีลบงัคบัได้	ดงันัน้ถ้าไม่ม ี
ข้อความดังกล่าว	 ก็ย่อมไม่เป็นการประนีประนอมยอมความกันแต่ประการใด	มูลหนี้เดิมจึงยังไม่ระงับเว้นแต่มูลหนี้เดิมจะขาด 
อายุความไปแล้ว	ในกรณีทีม่ลูหนีเ้ดิมยงัไม่ระงบัหลงัจากท�าหนงัสอืรบัสภาพหนีแ้ล้ว	ลกูหนีไ้ม่ช�าระหนีต้ามก�าหนดเวลาในหนงัสอื 
รับสภาพหนี้	 เจ้าหน้ีอาจฟ้องบังคับคดีให้ลูกหน้ีช�าระได้	 โดยฟ้องตามมูลหนี้เดิมซึ่งยังไม่ระงับก็ได้ หรือฟ้องตามหนังสือ 
รบัสภาพหนีก้ไ็ด้ แต่เจ้าหนีจ้ะฟ้องร้องทัง้มลูหนีเ้ดมิ	และฟ้องตามหนงัสอืรบัสภาพหนีไ้ม่ได้	เพราะเป็นฟ้องซ้อน	หรอืเป็นฟ้องซ�า้

การรับสภาพหนี้ 

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561



ประเด็นและข้อคิด

เพื่อการสร้างความเข้มแข็ง
แกส่หกรณ์ออมทรัพย์ (1)

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ์	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์และรองประธานกรรมการ	ชสอ.

เกริ่นกันก่อน
 เพือ่พฒันาให้สหกรณ์ออมทรพัย์มคีวามเข้มแข็ง	สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชน 
และสังคมได้อย่างยั่งยืน	 ต้องมีการพิจารณาทบทวนถึงปัจจัยเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 ที่มีผลต่อ 
การท�างานของสหกรณ์	ซึง่สามารถแบ่งได้เป็น	2	กลุม่	คอื	ปัจจยัภายนอก	และปัจจยัภายใน	 
อย่างไรก็ตาม	 ปัจจัยภายนอก	 เป็นปัจจัยที่สหกรณ์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้	 ในท่ีนี ้
จึงขอกล่าวถึงเฉพาะปัจจัยภายใน	ประกอบด้วย	คน	 (Man)	 เงิน	 (Money)	 วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องไม้เครื่องมือ	(Materials)	และระบบการจัดการ	(Management)	หรือที่เรียกกันว่า	 
4Ms	 เท่าน้ัน	 และเพื่อไม่ให้บทความนี้ยาวมากเกินไป	 จึงขอแบ่งเนื้อหาออกเป็น	 2	 ตอน	
ตอนที่	 1	 จะกล่าวถึงประเด็นเรื่องของ	 “คน”	 ส่วน	 ตอนที่	 2	 จะเป็นเรื่องของ	 “เงิน”  
“วสัดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ”	และ	“ระบบการจดัการ”

คนสหกรณ์: 
ประเด็นและข้อคิดเพื่อการปรับปรุง
	 ในสหกรณ์หนึง่	ๆ 	จะมคีนเข้ามาเก่ียวข้องอยู	่3	ฝ่าย	คอื	สมาชิก	คณะกรรมการ	และฝ่ายจดัการ 

ในกรณีของ	 “สมาชิก”	 สามารถแบ่งง่าย	 ๆ	 ตามความเพียงพอของรายได้	 และความเข้าใจ 
หลกัวธิกีารสหกรณ์	ออกเป็น	4	กลุม่	คอื	กลุม่ทีม่รีายได้พอและเข้าใจเรือ่งสหกรณ์	กลุม่ทีม่รีายได้ 
พอแต่ไม่เข้าใจเรือ่งสหกรณ์	กลุม่ทีม่รีายได้ไม่พอแต่เข้าใจเรือ่งสหกรณ์	และกลุม่ทีม่รีายได้ไม่พอ 
และไม่เข้าใจเรือ่งสหกรณ์	ส�าหรบักลุม่ทีห่นึง่เป็นกลุม่ทีม่ปีระโยชน์อย่างยิง่ต่อการพฒันาสหกรณ์	 
ส่วนกลุ่มที่สองมีแนวโน้มท่ีจะเข้ามาเพื่อใช้สหกรณ์เป็นช่องทางแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	 
กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มท่ีพร้อมจะใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพื่อสร้างชีวิตของตนให้ดีขึ้น	 ในขณะที่
กลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มที่ตกอยู่ในวังวนแห่งหนี้สินและสร้างความปวดหัวให้กับสหกรณ	์
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ส่งท้ายก่อนจาก
	 ที่กล่าวมา	 ได้ช้ีให้เห็นถึงความส�าคัญของ	 “คนสหกรณ์”	 รวมถึงลักษณะที่เป็นอยู่	 
และประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาท้ังในเชิงของความดี	 และความสามารถ	 (เก่ง)	 ซึ่งโดย
ส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าสิ่งท่ีต้องให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกคือ	 “ความดี”	 ถ้าคนสหกรณ ์
เป็นคนดีแล้ว	โอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับสหกรณ์ก็จะน้อยลง	อย่างไรก็ตาม	“ความเก่ง”  
ก็มีความส�าคัญมากเช่นกัน	 เนื่องจากจะช่วยท�าให้สหกรณ์เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว	 
ดังนั้น	 ถ้าคนสหกรณ์เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง	 (ความเก่งที่วางอยู่บนรากฐานแห่งความดี)	 
ก็ย่อมส่งผลให้สหกรณ์มีความก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องนี	้ 
จึงบรรจุเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ	“คนสหกรณ”์	เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งขององค์กร

	 อย่างไรกต็าม	เชือ่ว่าความเข้าใจในหลกัและอดุมการณ์สหกรณ์มคีวามส�าคญักว่าฐานะทางเศรษฐกจิ	ท้ังนีห้ากท�าให้สมาชกิมคีวาม
เข้าใจหลกัและอดุมการณ์สหกรณ์ได้	จะช่วยยกระดับสมาชกิจากกลุม่ทีส่องสูก่ลุม่ทีห่นึง่	และจากกลุ่มทีส่ีสู่ก่ลุม่ทีส่าม	ซ่ึงจะมผีลต่อเนือ่งถงึ 
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในภาพรวม	 ดังนั้นขบวนการควรเร่งเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับหลักและอุดมการณ์สหกรณ์สู่สมาชิกให้มากขึ้น	
โดยถือเป็นวาระส�าคัญของขบวนการ
	 ในส่วนของ	“คณะกรรมการ”	ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหารงานสหกรณ์นั้น	ปัจจุบัน	สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการได้	 (ไม่มีข้อก�าหนดในเรื่องของความสามารถหรือคุณสมบัติพิเศษไว้แต่อย่างใด)	 หากสหกรณ์ใดได้กรรมการดีและมีความ
สามารถจะส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	ในทางตรงกันข้าม	สหกรณ์จะพบกับความเสียหายอย่างรุนแรง	เพื่อแก้ไขปัญหานี้	
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการศึกษาอบรมอย่างเข้มข้นแก่กรรมการทั้งด้านการบริหาร	บริการ	และจริยธรรม	อย่างไรก็ตาม	ในระยะยาว
จ�าเป็นต้องมกีารก�าหนดคุณสมบติัเฉพาะของผูท้ีจ่ะสมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเพือ่คดักรองเบ้ืองต้นว่าผูท่ี้จะมาเป็นกรรมการสหกรณ์นัน้ 
เป็นผู้มีความสามารถและมีคุณธรรม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐที่ก�าลังด�าเนินการอยู่	
	 มีข้อสังเกตว่า	ในขณะที่สหกรณ์มีขนาดเล็กยังไม่สามารถจัดจ้างผู้จัดการได้	กรรมการจ�าเป็นต้องให้น�้าหนักกับงานบริการมากกว่า
งานบริหาร	แต่เมื่อสามารถจ้างผู้จัดการเข้ามารับผิดชอบงานประจ�าได้แล้ว	กรรมการควรถ่ายโอนงานบริการให้กับผู้จัดการแล้วหันมาให้
ความส�าคัญกับงานบริหารมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	พบว่ากรรมการบางส่วนยังไม่ยอมวางมือจากงานบริการ	(บางครั้งกลายเป็นการก้าวก่าย
งานของฝ่ายจดัการซึง่มผีลต่อเนือ่งไปถงึขวญัก�าลงัใจและประสทิธภิาพในการท�างานของฝ่ายจดัการด้วย)	เวลาส่วนใหญ่จึงหมดไปกบังาน
บริการ	ไม่มีเวลาท�างานบริหาร	ท�าให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ	
	 ยิ่งไปกว่านั้นด้วยค�าว่า	“การควบคมุองค์กรแบบประชาธปิไตย”	ซึ่งถูกแปลความว่า	“หนึง่คนหนึง่เสยีง”	ท�าให้กรรมการ
จ�านวนมาก	“เน้นการบรหิารการเมอืงมากกว่าการบรหิารธรุกจิ”	สิง่ทีต่ามมากค็อืสหกรณ์ไม่สามารถพฒันาและแสดงศกัยภาพ
ในการพฒันาสมาชกิและสงัคมได้อย่างทีค่วรจะเป็น	ในปัจจบัุนการตคีวามในเรือ่งของประชาธปิไตยก�าลงัได้รบัการทบทวนอย่างเคร่งเครยีด	
โดยเฉพาะการเมืองระดับประเทศ	ส�าหรับในวงการสหกรณ์เองก็ควรมีการทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจัง	ก่อนที่	“การเมืองในสหกรณ์จะ
ท�าลายระบบสหกรณ”์
	 ในส่วนของเจ้าหน้าที	่ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทส�าคัญต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์	มีค�าถามอยู่เสมอถึงจ�านวนบุคลากรที่เหมาะสมว่า
ควรเป็นเท่าไร	ซึ่งสหกรณ์ยังขาดเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เรื่องนี้	นอกจากจ�านวนแล้วคุณภาพของเจ้าหน้าที่ก็มีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 
และต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา	ขณะนี้หลายสหกรณ์ด�าเนินการเรื่องนี้แล้ว	แต่อีกจ�านวนมากยังไม่ได้ด�าเนินการเนื่องจากข้อจ�ากัดด้าน
การเงินและอื่น	 ๆ	 เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาจ�านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสมและพัฒนาคุณภาพให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	ขบวนการสหกรณ์
ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง	รวมถึงร่วมมือกับองค์กรอื่น	ๆ	โดยเฉพาะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	สถาบันการศึกษา	และสื่อมวลชนด้วย
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ชสอ. มอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุณภาพมาตรฐาน ให้แก่สมาชิก

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	 ชสอ.	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด�าเนินการ	 ชสอ.	 ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ซึง่เป็นรางวลัที	่ชสอ.	มอบให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก	 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ด	ี
โดย	ชสอ.	ได้ท�าการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง	ๆ	3	ด้าน	ได้แก่	

1.	 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์	
2.	 เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ	์
3.	 เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ	ชสอ.	
โดยมีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	 จ�านวน	 13	 สหกรณ์	 จาก	 1,091	 แห่ง	 

ซึง่	ชสอ.	ได้ด�าเนนิการเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรพัย์คณุภาพมาตรฐานไปแล้ว	3	สหกรณ์	ดงันี้
วันที่	19	กุมภาพันธ์	2561	 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร	จ�ากัด	
วันท่ี	22	กุมภาพันธ์	2561		 สหกรณ์ออมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนอื	จ�ากดั	
วันที่	25	กุมภาพันธ์	2561		 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์	
	 	 	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย ์ซึ่งผ ่านการ 
คัดเลือกในครั้งนี	้เป็นการคัดเลือกสหกรณ์
จากการแสวงหาสหกรณ์สมาชกิ	ทีเ่ป็นเลศิ 
ในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง	 
ท่ีผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ชสอ.	ขอขอบคณุสหกรณ์ทีใ่ห้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการด�าเนินกิจกรรม 
ในครั้งน้ี	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์ 
จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์	 และ 
สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อไป
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พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์	 ประธานกรรมการ	 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ	 และมอบเงิน
สนับสนุน	200,000	บาท	ให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.	ภาคกลาง	ในการจัดสัมมนาเรื่อง	การวิเคราะห์
ความเส่ียงผ ่านการอ ่านงบการเงิน	 
และเทคนิคการควบคุมภายใน	 โดยมี	 
นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ	 ประธาน 
เขตพ้ืนทีส่หกรณ์สมาชกิ	ชสอ.	ภาคกลาง	
และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ	 รับมอบ	
ในวันเสาร์ที่	24	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	 

ณ	 โรงแรมไชยแสงพาเลส	 จังหวัดสิงห์บุรี	 การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก	นายอนันต์  
ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่	 ชสอ.	 บรรยายเรื่อง	 เทคนิคการควบคุมภายในสหกรณ ์
ออมทรัพย์	 และ	 รองศาสตราจารย์ ส่งเสริม หอมกลิ่น บรรยายเรื่อง	 การวิเคราะห์ความเส่ียง 
ผ่านการอ่านงบการเงิน	ภาคค�่าเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์	ตามวิถีชีวิตไทย	ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า	90	คน

ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ	ชสอ.	เปิดการสมัมนาพร้อมบรรยายพเิศษ	ในการสมัมนาของเขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ	
ชสอ.	ภาคตะวันออก	จัดสัมมนา	เรื่อง	“บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่เสี่ยง”	วันที่	3	-	4	มีนาคม	พ.ศ.	2561	ณ	โรงแรมดีวารี	ดีว่า	ริมน�้า	 
จังหวัดจันทบุรี	โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา	กว่า	100	คน	45	สหกรณ์	ในการนี้	ชสอ.	มอบงบประมาณสนับสนุน	จ�านวน	150,000	บาท

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	 พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ	 ประธานกรรมการเช่ือมโยงเครือข่าย	 
และกิจการพิเศษ	นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ดร.สามัคคี เดชกล้า กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ	และ	ดร.เสกสรรค์  
ทองศรี กรรมการด�าเนินการ	ชสอ.เข้าร่วมในพิธีเปิด	โครงการสัมมนา	เรื่อง	“กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และเทคนิค 
การสร้างบริการที่ประทับใจ”	โดยมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนา	ให้กับ	นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการ	และ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	ชสอ.ภาคเหนือ	จ�านวน	150,000	บาท	รวมถึงมอบเงินให้ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย ์
ภาคเหนือ	จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2561	จ�านวน	20,000	บาท	เมือ่วนัท่ี	10	มนีาคม	พ.ศ.		2561	ณ	โรงแรมเซ็นทารา	แม่สอดฮิลล์	รสีอร์ท	 
จังหวัดตาก
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ



CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน	“CSR ออมทรัพย์..เพ่ือสังคม”	 สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด 

มาได้ที่	email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรำ จ�ำกัด

ท�ากิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตฯ	ณ	บริเวณฝายมีชีวิต
บ้านนาอิสาน	ต�าบลท่ากระดาน	อ�าเภอสนามชัยเขต	
จังหวัดฉะเชิงเทรา	
วันที่	25	กุมภาพันธ์	2561

สนับสนุนน�า้ดื่มให้ต�ารวจในสังกัดภูเก็ตทุกสถาน	ี
วันที่	22	มกราคม	2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกลำ้พระนครเหนือ จ�ำกัด

จัดโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์	

ประจ�าปี	2560	ณ	ห้องประชุมเบญจรตัน์	อาคารนวมนิทรราชนิี	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

วันที่	21	มกราคม	2561

มอบเงินสนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาโปงลาง	ณ	โรงเรียนบ้านต้อน	อ.เมอืง	จ.กาฬสนิธุ์		
วันที่	5	มกราคม	2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ์ จ�ำกัด



ชสอ. ร่วมกิจกรรม 
“วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2561”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	น�าคณะฝ่ายจัดการ	
ชสอ.	 ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย	 พระราชวรวงศ์เธอ	 
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์	เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ	วันที่	26	กุมภาพันธ์	 
2561	ณ	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 เทเวศร์	 จากนั้นน�าคณะร่วมวางพานพุ่ม 
สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย	 ณ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 
ถนนพชัิย	กรงุเทพฯ	โดยได้ทูลเชิญหม่อมเจ้าภศีเดช รชัน	ีเป็นองค์ประธาน 
ในพธิวีางพุม่เพือ่สกัการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์	กรมหมืน่พทิยาลงกรณ์	 
และนายวิวัฒน์ ศัลยก�าธร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 เป็นประธานพิธีเปิด	 และร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์	
พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	ชสอ.	 
มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมงานวันคล้าย 
วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ครบรอบ	 66	 ปี	
เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2561	ณ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
เทเวศร์	

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ 
และกลุม่เกษตรกรให้มรีะบบบรหิารจัดการด้านการเงินการบัญชีท่ีโปร่งใสและเข้มแข็ง 
อย่างต่อเนือ่ง	ได้ตรวจสอบบญัชใีห้กบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร	จ�านวน	11,600	แห่ง	 
ได้สอนการท�าบัญชีให้กับกลุ ่มเป้าหมายจ�านวนมากกว่า	 7.7	 ล้านคน	 รวมทั้ง 
สร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาทั่วประเทศกว่า	6,538	คน	เพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดท�าบัญชีสู่เกษตรกร
และคนในชุมชน	 ก่อให้เกิดเป็นชุมชนคนท�าบัญชีกระจายอยู่ทั่วประเทศ	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานงานสอบบัญชี	 
โดยส่งเสริมพัฒนาให้ผู ้สอบบัญชีสามารถด�าเนินการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล	 โดยพัฒนาประสิทธิภาพให้ผู ้สอบบัญชีเข้าสู ่
การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 เพิ่มศักยภาพการท�างานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้การท�างานสมบูรณ์แบบและเบ็ดเสร็จในพื้นที่	 ในด้าน 
การสอนบญัชไีด้ให้ความรูแ้ละสนบัสนนุการท�าบญัชรีบั-จ่ายในครวัเรอืน	ในโรงเรยีน	เพือ่ทีจ่ะได้รบัทราบสถานะทางการเงนิ	รูร้ายรบั	รายจ่าย	 
ปรับพฤตกิรรม	ลด	ละ	เลกิ	การใช้จ่ายทีฟุ่่มเฟือย	ด้วยหลักการ	“จด...ไม่จน”	สามารถสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัตนเอง	มกีารสอนท�าบญัชีต้นทุน 
ประกอบอาชพีให้กบัเกษตรกร	เพือ่ให้ทราบถงึต้นทนุ	ก�าไร	สามารถน�าข้อมลูในการวางแผนการลงทุนและการผลติ	ตลอดจนใช้เป็นหลกัฐาน 
ในการเสยีภาษเีงินได้	ซึง่กรมสรรพากรได้มกีารน�าสมดุบญัชีต้นทุนอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ไปเป็นตวัอย่างค�านวณต้นทนุรายได้	 
ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรด้วย

ชสอ. ร่วมยินดี ครบรอบ 66 ปี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561



ชสอ. พาสมาชิกร่วมท�ากิจกรรม CSR จังหวัดกระบี่

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ	ดร.สามัคคี เดชกล้า	กรรมการด�าเนินการ	 
นายณฐกร แก้วด ีเลขานกุาร	และฝ่ายจดัการ	น�าคณะผู้ลงทนุใน	ชสอ.	ร่วมท�ากจิกรรม	CSR	มอบทนุ 
ให้กับโรงเรียนบ้านท่านุ่น	อ.เหนือคลอง	จ.กระบี่	เมื่อวันที	่23	กุมภาพันธ	์2561	เพื่อปรับปรุง 
ภูมิทัศน์จากอาคารเรียนไปยังห้องน�้าให้กับเด็กนักเรียน	 พร้อมเล้ียงอาหารกลางวัน	 โดยมี 
นายกิตติศักดิ์ จงจิตร	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น	 และบุคลากรทั้งหมด	 6	 คน	 ซึ่งมี 
จ�านวนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที	่6	จ�านวน	73	คน	ให้การต้อนรับคณะอย่างดี

ภาคบ่าย	มีการเสวนาวิชาการ	การบริหารการเงินของ	ชสอ.	โดยนางประภาษร ทิพย์ดี 
รองผู้จัดการใหญ่	สายธุรกิจฯ	ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการใหญ่	ให้ข้อมูลกับสหกรณ์สมาชิก	และ
ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์
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ศึกษาดูงาน ชสอ.

สหกรณออมทรัพยการยางแห่งประเทศไทย 1 จํากัด วันที ่14 มีนาคม 2561
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่	พิเศษ	5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู... ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. - 30 เม.ย. 61 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ชสอ. ก�าหนด

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111

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

บริการด ีมเีฉลีย่คนื นกึถงึสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตรำแบบ
ไม่มี เฉลี่ยคืน

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 3.59

โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้าท่วม 3.59

โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 3.59

รุ่น “ออมทรพัย์เพิ่มทวี รุ่น 2”

วงเงิน อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 36 เดือน

50  ล้านบาทขึ้นไป 3.40

100  ล้านบาทขึ้นไป 3.55

200  ล้านบาทขึ้นไป 3.65


