วันสหกรณ์แห่งชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๖

ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 309 เดือนมีนาคม 2556

ป ระธ า นพ บ ส มาชิ ก

ก๊ก ดอนส�ำราญ

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

Fsct News ฉบับเดือนมีนาคม 2556 นี้ ผมขอรายงาน
ข่ า วและกิ จ กรรมที่ ส� ำ คั ญ ของ ชสอ.ในรอบเดื อ นที่ ผ ่ า นมา
ให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทราบ ดังนี้ครับ
ชสอ. ได้สนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค จัด
โครงการสัมมนาพัฒนาความรู้สมาชิก การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อเป็นแรงในการ
ขับเคลือ่ นขบวนการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า ซึง่ ในเดือนทีผ่ า่ นมา
มีโครงการอบรมสัมมนาที่น่าสนใจมากมายที่ชมรมสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ภ าคจั ด ขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การบริ ห ารเงิ น และ
เจาะลึกการวิเคราะห์เงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดท�ำ
แผนกลยุทธ์และ Balanced Scorecard การท�ำงานเป็นทีม
& service mind และการเสวนา สร้างศรัทธาการลงทุนใน
ชสอ. เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบาย ชสอ. ในการขับเคลื่อน
ขบวนการสหกรณ์ไทย และทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารสหกรณ์
วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ชสอ. ได้น�ำคณะสหกรณ์
สมาชิกเดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์
ระหว่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง-เซินเจิ้น เพื่อ
น�ำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินการสหกรณ์ และ
นอกจากนี้ ยั ง ได้ น� ำ คณะสหกรณ์ ส มาชิ ก ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
ของ ชสอ. ทัศนศึกษา ณ ประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นการขอบคุณ
ที่ได้ให้ความสนับสนุนใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. อย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
วันที่ 2 มีนาคม 2556 ชสอ.ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและ
มอบเกียรติบัตรส�ำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก
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นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เดิ น ทางมาเป็ น ผู ้ ม อบเกี ย รติ บั ต รแก่
ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้
และเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติเมื่อปลายเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมและคณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระบิดาสหกรณ์ ที่สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้ทรงเสด็จ
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติด้วย และวันดังกล่าวมีการมอบโล่
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจ�ำปี 2556
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ
รางวัล พร้อมด้วย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการ
สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งผมในนาม ชสอ. ต้องขอ
แสดงความยินดีกบั ทุกสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ทงั้ 4 แห่ง
ที่ได้รับโล่ดีเด่นประจ�ำปี 2556 นี้ด้วยครับ นับว่าเป็นสิ่งที่น่า
ภาคภู มิ ใ จอย่ า งมากส� ำ หรั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ มี ผ ลการ
ด�ำเนินงานดีเลิศ ตลอดจนพัฒนาให้สหกรณ์ได้มีความเจริญ
ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
สุดท้ายนี้ ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ และ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) เรือ่ ง “การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์”
ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และ
ผูแ้ ทนจากขบวนการสหกรณ์ทวั่ ประเทศ ในการผลักดันให้สหกรณ์
เป็นวาระแห่งชาติ ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2556 ที่จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งในฉบับหน้าจะมารายงานให้สมาชิกได้ฟังกันครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

Workshop “คพช. กับวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์”
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร ชสอ. ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั กิ าร (Workshop) “คพช. กับวาระแห่งชาติ
ด้านสหกรณ์” ร่วมกับ คณะผู้บริหารสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เพื่อหาแนวทาง
ในการน�ำเสนอและผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระ
แห่งชาติ โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร นายโฆสิต
สุวินิจจิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สสท. ประธานเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 601 ส�ำนักงาน ชสอ. ซึ่งขบวนการสหกรณ์จะเข้าร่วมทิศทาง
การผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ที่จะมีขึ้นในระหว่าง
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2556 ณ จังหวัดภูเก็ต
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ครบรอบ 2 ปี วันสถาปนา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห าร ชสอ. ร่ ว มท� ำ บุ ญ เลี้ ย งพระอุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ กั บ
สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
ถึงแก่กรรมและมอบดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 2 ปีของ
การก่อตั้งสมาคมฯ โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ นายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน พร้อมด้วย
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 7 สมาคมเป็นผู้รับมอบดอกไม้
โดยสมาคมฯ ได้จดั เสวนาในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาการด�ำเนินงาน
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์” เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา
ณ ห้องประชุมชัน้ 7 ส�ำนักงาน
ชสอ.
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ชสอ. ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) น�ำโดย
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ชสอ.
ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�ำปี 2556
โดย หม่ อ มเจ้ า ภี ศ เดช รั ช นี ประธานมู ล นิ ธิโ ครงการหลวงและ
โอรสองค์สุดท้องในพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส เสด็จเป็นประธานในพิธี
วางพานพุม่ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมกล่าวสดุดพี ระเกียรติคณ
ุ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
FSCT NEWS

ชสอ. ร่วมงานคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม เพลงสหกรณ์การเกษตร
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรญ
ั รักษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้ม
เพลงสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสท.) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน
ภายในงานมี ก ารจั ด แถลงข่ า วเปิ ด
อัลบั้ม และศิลปินนักร้องชื่อดังร่วมขับร้อง
บทเพลงหลายท่าน อาทิ วินัย พันธุรักษ์
เศรษฐา ศิระฉายา สดใส รุ่งโพธิ์ทอง
นิค นิรนาม น�้ำตาล น�้ำเพชร เป็นต้น
ซึง่ ได้สร้างความบันเทิง เรียกเสียงปรบมือ
จากบรรดาแฟนเพลงและผู้ที่เข้าร่วมงาน
ได้อย่างกึกก้องห้องประชุม
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ชสอ. ร่วมงานวันสหกรณ์ ณ เมืองทองธานี

นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ รศ.ดร.วรวุฒิ
หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดโดยกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์
เมืองทองธานี โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมด้วย
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายสมชาย ชาญณรงค์ กุ ล อธิ บ ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้น�ำชุมนุม
สหกรณ์ระดับประเทศ สหกรณ์ทั่วประเทศ
กลุ ่ ม เกษตรกร ข้ า ราชการกรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ และประชาชนทัว่ ไปกว่า 1,000 คน
เข้าร่วมงาน
ภายในงานมีนทิ รรศการ การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ มีการมอบโล่
แก่ ส หกรณ์ แ ละกลุ ่ ม เกษตรกรดี เ ด่ น
ระดับภาค ประจ�ำปี 2556 ปาฐกถาพิเศษ
โดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร และการเสวนาในหัวข้อ “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง
รองรับ AEC”
ในการนี้ คณะผูบ้ ริหาร ชสอ. ได้มอบดอกไม้
แสดงความยิ น ดี แ ก่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ดี เ ด่ น
ประจ�ำปี 2556 ได้แก่ ภาคเหนือ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิจิตร จ�ำกัด ภาคกลาง สหกรณ์ออมทรัพย์
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์
จ�ำกัด และ ภาคใต้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบเกียรติบัตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับสูง รุ่นที่ 1
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห าร ชสอ.ได้ จั ด พิ ธีป ั จ ฉิ ม นิ เ ทศและร่ ว มแสดง
ความยิ น ดี ส� ำ หรั บ ผู ้ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร “ผู ้ บ ริ ห าร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 1 (Advanced SACCO
Executive) 1st Batch จ�ำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รับเกียรติ
จาก นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธาน
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
ในพิธวี า่ การเป็นผูบ้ ริหารเป็นทัง้ ศาสตร์และศิลป์ จ�ำเป็นต้องใช้
ฐานความรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ต้องประยุกต์ความรูท้ างวิชาการใช้กบั สถานการณ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนการใช้เทคนิค
กลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมในครั้งนี้
จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งองค์ความรู้และศิลปะที่จะน�ำมาใช้ในการด�ำเนินงาน การพัฒนา
จึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น�ำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ต่อสหกรณ์ เพื่อตอบสนองต่อปรัชญา อุดมการณ์ของสหกรณ์ และนโยบาย
ของรัฐบาลที่ก�ำหนดให้กิจการของสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติด้วย
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ทัง้ ในมิตขิ องสหกรณ์ และการเป็นสถาบันการเงิน ภาวะปัจจัยสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นเพื่อพัฒนา
วิธคี ดิ และวิธกี ารบริหารจัดการอย่างเป็น
องค์รวมเพื่อการน�ำประโยชน์สู่สมาชิก
รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
จากรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการ
บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางธรรมาภิบาล ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการ
เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ส�ำหรับแนวปฏิบัติ
ที่ ดี และการพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพในการพึ่ ง พาและร่ ว มมื อ กั น ต่ อ ไป
ในอนาคต
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ชสอ. ตรวจประเมิน สอ. จ.นราธิวาส และ จ.สุราษฎร์ธานี
นายณั ฐ ศิ ษ ฐ์ ตั น ติ สั น ติ ส ม รองประธานกรรมการ นายปั ณ ฐวิ ช ญ์
มุ่งสมัครศรีกุล ประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก
นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ นายธนู โพธิท์ อง นายโอภาส จันทร์โต กรรมการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ.
ได้ออกตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส
จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ทีเ่ สนอชือ่ เข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น
ประจ�ำปี 2555 และเข้าเยีย่ มเยือนสหกรณ์สมาชิก ได้แก่
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข นราธิ ว าส จ� ำ กั ด
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจนราธิวาส จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงาน
ของสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
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ชสอ.ตอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.ระยอง
ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคตะวั น ออก
(ชสอ.ตอ.) น�ำโดย นายณัฐกร แก้วดี ประธาน
กรรมการ และนายสุพล มหาวรรณ รองประธาน
กรรมการ เข้ า เยี่ ย มเยื อ นสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ในจังหวัดระยอง เพื่อเชิญชวนให้เป็นสมาชิก ชสอ.
และ ชสอ.ตอ. เมื่อวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
วันแรก ได้เข้าพบที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษทั
มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ได้รับการต้อนรับจากประธานกรรมการ คุณอรพิชา
แจ้ ง กระจ่ า ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ มิ ต ซู บิ ชิ
อิเลคทริคไทย ออโต้ พาร์ท จ�ำกัด และ สหกรณ์
ออมทรัพย์ ไดกิ้นคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์
จ� ำ กั ด ซึ่ ง เป็ น แห่ ง สุ ด ท้ า ยส� ำ หรั บ วั น แรกในการ
เยี่ยมเยือน
วั น ที่ ส อง ได้ เ ข้ า เยี่ ย มเยื อ น สหกรณ์
ออมทรัพย์ พนักงาน บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคมี จ�ำกัด เป็นที่แรก จากนั้นเดินทางไปทีส่ หกรณ์
ออมทรัพย์ อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ เอเปคฟิล์ม จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน
ไซโก้ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ซูโอไทย จ�ำกัด และที่สุดท้าย สหกรณ์ออมทรัพย์ ซังโก๊ะไทย จ�ำกัด ซึ่งจากการได้เข้าพูดคุย
ท�ำความเข้าใจและรู้จักทั้ง ชสอ. และ ชสอ.ตอ. นั้น ได้รับความสนใจและตอบรับการเชิญชวนเป็นอย่างดี
FSCT news
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ชสอ. สนับสนุน ชสอ.ตอ. จัดสัมมนา
“ขับเคลื่อน ชสอ. อย่างไรให้ขบวนการสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง”
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก (ชสอ.ตอ.)
ได้จัดสัมมนาให้ความรู้สมาชิก เรื่อง “ขับเคลื่อน ชสอ. อย่างไร
ให้ขบวนการสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง” เมือ่ วันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2556
ณ พี.เอ็ม.วาย. บีช รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยมี นายพูนศักดิ์
วาณิชวิเศษกุล กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. เป็นผู้แทน
ประธานกรรมการในพิธีเปิด และมอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน
100,000 บาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
มี ค วามรู ้ แ ละความเข้ า ใจนโยบาย ชสอ. ในการขั บ เคลื่ อ นขบวนการสหกรณ์ ไ ทย และทิ ศ ทางเศรษฐกิ จ ไทยในปี 2556
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบริหารสหกรณ์ และการบรรยายเรื่อง “การบริหารเงินและเจาะลึกการวิเคราะห์เงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์”
โดย ดร.คณิตศร เทิดเผ่าพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมีเนื้อหาสาระเป็นความรู้
ที่ ส มาชิ ก อยากรู ้ ม านานและให้ ค วามสนใจเป็ น อย่ า งมาก
นอกจากนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ นายก สส.ชสอ. ได้บรรยาย
เรื่อง “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชสอ. กับสิทธิประโยชน์
ที่สมาชิกควรรู้” ก็เป็นอีกเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สหกรณ์สมาชิก
น�ำไปหารือเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป
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ชสอ. สนับสนุน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุ งเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
จัดสัมมนา สร้างศรัทธาการลงทุนใน ชสอ.
นายธนู โพธิท์ อง กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. เป็นผูแ้ ทนประธานกรรมการ
ในพิธเี ปิดโครงการการเสวนา สร้างศรัทธาการลงทุนใน ชสอ. และมอบเงินสนับสนุน
100,000 บาท ให้กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เมื่อวันที่
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คุ้มพญาซอ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน
ในวันแรกได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงทุนของสหกรณ์ในภาวะปัจจุบัน
และแนวโน้มผลกระทบด้านการลงทุนจาก AEC” โดย ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
เสวนาเรือ่ ง “ท�ำไมต้องลงทุนกับ ชสอ. และสมาชิกมีค�ำถาม & ชสอ.มีค�ำตอบ”
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. นายวินัย นิยโมสถ
กรรมการผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จ� ำ กั ด ด� ำ เนิ น รายการ โดย ผศ.เต็ ม ใจ สุ ว รรณทั ต นอกจากนี้ ยั ง มี
การศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น�้ำแม่กลอง งานเลี้ยงสังสรรค์
และการดูงานวิสาหกิจชุมชน/การท�ำน�้ำตาลมะพร้าวในวันที่สอง
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สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ
จั ด การอบรมสั ม มนาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคเหนื อ
โดย ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุน จ�ำนวน 100,000 บาท
ในการจัดอบรม เมือ่ วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม
เอื้องค�ำหลวง ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้มีการพัฒนาความรู้ มีส่วนร่วม
ในการพั ฒ นาขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ ย น
ความคิดเห็น ประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ เพือ่ เป็นแรง
ในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด และมี วิ ท ยากรผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห ลายท่ า น อาทิ อาจารย์ พิ ศ าล อุ ต สาหพงษ์ บรรยายในหั ว ข้ อ
“การท�ำงานเป็นทีม & service mind” เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือ
และปลู ก ฝั ง ความรั ก ในงานบริ ก ารที่ มี ใ ห้ แ ก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ นายณั ฐ ศิ ษ ฐ์ ตั น ติ สั น ติ ส ม รองประธานกรรมการ ชสอ.
และประธานกรรมการชมรม สอ.ภาคเหนือ บรรยายหัวข้อ “ขบวนการท�ำงานจากปัจจุบันสู่อนาคต” เพื่อให้ทราบถึงขบวนการท�ำงาน
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ค วรน� ำ ไปใช้ ใ นสหกรณ์ ความส� ำ คั ญ ของงานสหกรณ์ และ
การท�ำงานเป็นทีม ไม่ว่ากรรมการ หรือฝ่ายจัดการในสหกรณ์ นายเสริมศักดิ์ เหี้ยมโท้
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ�ำกัด บรรยายหัวข้อ “การแลกเปลี่ยน
แนวคิดการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์และชี้แจงการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ” โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมงานในครั้งนี้จาก 17 จังหวัด ในภาคเหนือ จ�ำนวน
34 สหกรณ์ รวม 300 คน
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ชสอ. สนับสนุน “อบรมการจัดท�ำแผนกลยุ ทธ์ และ Balanced Scorecard”
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ และ Balanced Scorecard
โดยในช่วงแรก นายเอกราช ช่างเหลา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ำกัด ได้กล่าวต้อนรับ และ
นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ.
กล่าวแนะน�ำภารกิจงานต่าง ๆ ของ ชสอ. ทีม่ บี ทบาทกับภูมภิ าค หลังจากนัน้ นายทองหล่อ ยมศรีเคน ประธาน
กรรมการชมรมฯ ได้กล่าวรายงานต่อประธาน โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ทีป่ รึกษา ชสอ.
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท ส�ำหรับการจัดอบรม
และเป็นวิทยากรบรรยายความรู้พื้นฐานส�ำหรับการวางแผนและแผนกลยุทธ์
นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายการวิเคราะห์สถานภาพองค์กร และการก�ำหนดทิศทางพัฒนา
โดย ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม อาจารย์คณะวิทยาการ จัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเป็นการลงลึกในการจัดท�ำการวิเคราะห์เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดทิศทางในการท�ำแผนงาน และ
แผนกลยุทธ์ขององค์การ โดยมีการฝึกคิดและฝึกเขียนจริง และการบรรยาย การก� ำหนด
แผนกลยุทธ์ และการก�ำหนดตัวชีว้ ดั โดย ดร.สุรตั น์
ดวงชาทม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่ ง เป็ น การลงลึ ก ในการน� ำ
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท�ำแผนกลยุทธ์ และก�ำหนดตัวชี้วัดความส�ำเร็จของ
แผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส
จังหวัดขอนแก่น มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 120 คน
FSCT news
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ชสอ. สนับสนุน สัมมนาสตรีสหกรณ์
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเนื่องใน
วันประชุมใหญ่ชมรมสตรีสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมี
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ ประธานกรรมการ ชมรม
สตรีสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และมี
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ.
เข้าร่วมงาน และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานสัมมนา
และประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ�ำ ปี จากนั้น เป็ น การบรรยายพิเ ศษ เรื่อ ง “การพัฒ นาตนเองของ
สตรีสหกรณ์ในทัศนะของกองทุนพัฒนาสตรี” โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ� ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ทันตแพทย์หญิง ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
FSCT NEWS

ACCU น�ำคณะ The Training on CU Agrifinance
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions :
ACCU) น�ำผู้เข้ารับการอบรม The Training on Credit Union Agrifinance จ�ำนวน 7 คน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเนปาล
ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และมองโกเลีย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ โดยมี นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่
นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน เมื่อวันที่
31 มกราคม 2556 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
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ต้อนรับคณะนักสหกรณ์จาก

ประเทศภูฏาน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) น�ำคณะวิทยากร
จากศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาชนบท (Rural Development
Training Center-RDTC) และคณะนักสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และป่าไม้ ประเทศภูฏาน รวม 14 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
กิจการ ชสอ. โดยมี นายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล นายพูนศักดิ์
วาณิชวิเศษกุล คณะกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่
และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ พร้อมเลีย้ งรับรองอาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
FSCT NEWS

ต้อนรับคณะนักสหกรณ์จาก

ประเทศเคนยา และอินโดนีเซี ย
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) น�ำคณะนักสหกรณ์ระหว่างประเทศจาก The
Kenya Union of Savings and Credit Co-operatives (KUSCCO) ประเทศเคนยา จ�ำนวน 10 คน และจาก Berneo Chapter
ประเทศอินโดนีเซีย จ�ำนวน 19 คน รวมทัง้ สิน้ 29 คน เข้าศึกษาดูงานและเยีย่ มชมกิจการ ชสอ. โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ หิรญ
ั รักษ์
รองประธานกรรมการ นายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล คณะกรรมการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ
ในภาคบ่ายของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
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ชสอ. เพิ่มพู นประสบการณ์ศึกษาดูงาน

ฮ่องกง-เซิ นเจิน้ -กวางเจา

น.อ.นิวตั ิ พูนสิน และ นายกิตติชยั ฝันฝากจิต กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. น�ำคณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก จ�ำนวน 22 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ ระหว่าง
วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงเซินเจิ้น-กวางเจา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์สมาชิก และ ชสอ. และเป็นการเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานสหกรณ์ โดยน�ำมาประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาการสหกรณ์ต่อไป ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งฮ่องกง (Credit
Union League of Hong Kong : CULHK) โดยมี Mr. LEE Yuen
Cheong, Senior Manager พร้อมด้วยฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งบรรยายผลการด�ำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านการบริหารงานสหกรณ์ซึ่งกันและกัน
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“การเพิ่มพลังการพัฒนาการสหกรณ์ไทยสู่ประชาคมอาเซี ยน” รุ่นที่ 1
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดท�ำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มพลังการพัฒนาการสหกรณ์ไทย
สู่ประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 18, 23 - 26, 30 พฤษภาคม 2556 จ�ำนวน 7 วัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2218 7239, 08 1000 2511, http://www.obrom.org
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ชสอ. ตอบแทนสมาชิ กผู ้ใช้บริการสินเชื่ อ ณ ประเทศกัมพู ชา

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรญ
ั รักษ์ นายปณิธาน ณ นคร รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. น�ำคณะสหกรณ์สมาชิก
ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ชสอ. ประจ� ำปีงบประมาณ 2555 ทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา พร้อมร่วมสัมมนา “นโยบายและ
แนวทางบริหารสินเชือ่ ของ ชสอ.” และร่วมงานเลีย้ งขอบคุณ ระหว่างวันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ทัง้ นี้ เพือ่ รับทราบนโยบาย
และแนวทางบริหารสินเชื่อของ ชสอ. อันน�ำไปสู่การวางแผนบริหารทางการเงินต่อไป ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์สมาชิก
ได้ให้ความสนับสนุนใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
FSCT NEWS

ชสอ. แจก New iPad

ส�ำหรับสหกรณ์ท่ีลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินรับฝาก
ตามที่ฝ่ายเงินทุนได้ออกโปรโมชั่นพิเศษ ส�ำหรับสหกรณ์ที่ลงทุนในตั๋ว
สัญญาใช้เงิน และเงินรับฝากของ ชสอ. ระยะเวลาตัง้ แต่ 15 เดือนขึน้ ไป ตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม 2555 - เดือนมกราคม 2556 ลงทุนทุก 50 ล้านบาท ได้รบั ทันที New iPad
32 GB จ�ำนวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จ�ำกัด
และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ำกัด
ส่วนสหกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์จับสลากที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท
ขึ้นไป มีจ�ำนวน 8 สหกรณ์ ส�ำหรับสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลมี 3 สหกรณ์ คือ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยรังสิต จ�ำกัด และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ำกัด
ฝ่ายเงินทุน 0 2496 1199 ต่อ 125-128, 108-111
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สัมภาษณ์พิเศษ

“ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์”

ในมาดนักสังคมสงเคราะห์
เพื่อดูแลสมาชิ กสหกรณ์ท่วั ประเทศ
หลาย ๆ คนอาจรู ้ จั ก ดร.เฉลิ ม พล
ดุลสัมพันธ์ ในมาดนักบรรยาย นักวิชาการ
ด้ า นสหกรณ์ จนถึ ง ต� ำ แหน่ ง นั ก สหกรณ์
แห่ ง ชาติ และอดี ต ประธานชุ ม นุ ม สหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด แต่วันนี้
เราจะกล่ า วถึ ง เขาในฐานะนายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ เราได้มี
โอกาสพูดคุย ในโอกาสทีท่ างสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนา
ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.(ภาคกลาง) ในหัวข้อ
“ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นการสร้างสวัสดิการ
หรื อ สร้ า งปั ญ หาให้ กั บ สหกรณ์ ” ให้ แ ก่
ผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงท�ำความเข้าใจเสนอ
แนะแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาคมฯ
ร่วมกันระหว่างสมาคมฯ กับศูนย์ประสานงาน
สส.ชสอ. เมื่อวันที่ 10 - 11 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุม
รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ท�ำไมต้องจัดตัง้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

“คนส่ ว นใหญ่ ใ ส่ ใ จกั บ ผลได้ ร ะยะสั้ น
เท่านั้น แต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยัง
อนาคต” จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ซึ่ ง เป็ น สมาคมที่ เ รา
ชาวสหกรณ์จัดตั้งขึ้นมา โดยชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแกนน�ำ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้งานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์
เป็นสวัสดิการของสหกรณ์ และเป็นสวัสดิการ
ของสมาชิกทั่วประเทศ เนื่องจากการบริหาร
เงิน กู ้ ข องสหกรณ์ แ ต่ ล ะแห่ ง เพิ่ม วงเงิน กู ้ ไ ป
มากและจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ และ
ผู้ค�้ำประกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราได้มีสวัสดิการ
เพื่อรองรับความเสี่ยง และเป็นการเสริมสร้าง
ให้ ส หกรณ์ เ ข้ ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น เป็ น เรื่ อ งที่ ดี
และการจั ด สวั ส ดิ ก ารฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ทัว่ ประเทศนัน้ ถือว่าเป็นงานใหญ่ งานยาก และ
ก็เป็นงานที่ส�ำคัญ
เราได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2554 ขณะนี้ได้ด�ำเนินงาน
มากว่า 2 ปี ในช่วงแรกที่ก่อตั้งก็มีปัญหา
พอสมควร เหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่ เราเจอแรง
ต้านจากบริษัทประกันชีวิต และส่วนราชการ
บางส่วนที่เขาไม่เข้าใจเจตนารมณ์ และความ
ตัง้ ใจของเรา ซึง่ เราก็ไม่ได้ยอ่ ท้อ เราได้พยายาม
ที่จะเดินหน้า และสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ
เชือ่ ใจ ให้กบั สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ จนกระทัง่
ทุกวันนี้ เราคิดว่าเราได้ผ่านพ้นบททดสอบ
นั้นมา ถึงแม้ช่วงแรกมันจะสร้างปัญหาและ
ภาระให้ ส หกรณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ถ ้ า ชั่ ง น�้ ำ หนั ก
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ระหว่างประโยชน์ทสี่ หกรณ์ได้รบั สมาชิกได้รบั
ทั้งผู้กู้ และผู้ค�้ำประกัน และครอบครัวของ
สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจที่จะได้รับ เรา
คิดว่าประโยชน์จะมากกว่าภาระงานที่เพิ่มขึ้น
และถ้าเรามองในแง่บวก มุมดีที่ว่าการท�ำงาน
เพิ่มขึ้นให้กับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ถือว่า
เป็นการท�ำบุญท�ำกุศลให้กับสมาชิก
มุ ม มองของหลายคนที่ คิ ด ว่ า งานฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไร มีแต่เพิ่มภาระ
ให้กับสหกรณ์ ตรงนี้ท่านคิดว่าอย่างไร

ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ส่วนหนึ่ง
แต่ประโยชน์นั้นมีมหาศาลมากกว่า จึงอยาก
ขอให้สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์เข้าใจ ซึ่ง
ขณะนีเ้ ราได้จดั เวทีเสวนา เพือ่ เป็นการท�ำความ
เข้าใจกับสหกรณ์ เราก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา
เหมือนกัน เพราะเขาจะคิดว่างานนี้ไม่ใช่งาน
ของสหกรณ์ เมือ่ ไม่ใช่งานสหกรณ์ ทัศนคติของ
เขาที่มีต่องานนี้ก็จะไม่ดี ไม่ตั้งใจ ไม่ทุ่มเท
และที่ มี ก ารพู ด ว่ า งานฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวของสหกรณ์ แต่ส่งผลดี
กับสมาชิก ท่านมองเรื่องนี้อย่างไรนั้นคือเรื่อง
ที่ถูกต้อง เพราะหากสมาชิกเราได้ประโยชน์
นัน้ ก็ถอื ว่าประสบความส�ำเร็จแล้ว จริงไหม ???
เพราะเราตั้งสหกรณ์เพื่อสมาชิก ถ้าสมาชิก
มั่ น คง สมาชิ ก อยู ่ ดี กิ น ดี มี ห ลั ก ประกั น
ที่ ดี นั่ น แหละคื อ ความส� ำ เร็ จ ของสหกรณ์
สหกรณ์เองก็ใช่ว่าจะไม่ได้ ตัวสหกรณ์เองก็ได้
เช่น กรณีที่สมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกเสีย
ชีวิตลง มีหนี้ก็สามารถหักได้ และไม่เป็นภาระ
กับคนค�้ำประกัน แต่ถ้าไม่มีจากตรงนี้ก็ต้อง
ไปตามกั บ คนค�้ ำ ประกั น ถ้ า เขาไปทั้ ง คนกู ้
คนค�ำ้ ประกัน สหกรณ์กต็ อ้ งตัดเป็นหนีส้ ญ
ู NPL
ฉะนั้นเรื่องของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ได้ประโยชน์ สมาชิกผู้กู้ได้ประโยชน์
สมาชิกผูค้ �้ำได้ประโยชน์ ครอบครัวของสมาชิก
ก็ได้ประโยชน์ ขบวนการสหกรณ์กไ็ ด้ประโยชน์

แล้วส�ำหรับคนที่อยู ่ในวัยท�ำงาน อายุ ยังน้อย
เขามองว่ า ยั ง ไม่ มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งรี บ ท� ำ
ท่านมองเรื่องนี้ว่าอย่างไร

เราต้องพยายามให้ความรู้ และการศึกษา
แก่สมาชิก การท�ำฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ใช่
การท�ำประกันชีวิต ประกันเป็นเรื่องของตัวใคร
ตัวมัน ใครท�ำใครได้ แต่ฌาปนกิจสงเคราะห์
เป็ น เรื่ อ งของการช่ ว ยกั น เพราะในขณะที่
เราเป็นสมาชิกอยู่เราเป็นผู้ให้ และให้ก็ไม่ได้
มากมาย ศพละ 3 บาท 25 สตางค์ กินข้าวแกง
ชามหนึ่ง หรือขึ้นรถเมล์ยังไม่ได้เลย มันได้บุญ
มหาศาล
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แล้ ว ที่ มี ห ลายคนที่ ม องว่ า การท� ำ ฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ เขาท�ำแล้วเขาไม่ได้ใช้ ไม่ได้ประโยชน์
เพราะต้ อ งเสี ย ชี วิ ต ถึ ง จะได้ เ งิ น ช่ วยเหลื อ
ท่านคิดว่าอย่างไร

จริงอยู่ตัวเขาเองไม่ได้ใช้ แต่ถามว่าคนที่
อยู่ข้างหลังเขาเป็นใคร เป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก
ภรรยา แต่ถ้าเขาคิดเพียงเท่านั้น แสดงว่าเขา
คิดถึงแต่ตัวเองซึ่งคิดผิด เพราะหากเราเป็น
อะไรไป เราต้องคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลัง ซึ่ง
เขาต้องมาภาระหนีส้ นิ อย่างนีเ้ ป็นธรรมไหม ???
เพราะฉะนั้ น อย่ า ไปคิ ด ว่ า เราไม่ ไ ด้ ใ ช้ แต่
อย่างน้อยหนี้ของคุณส่วนหนึ่งใครจะเคลียร์
ให้หนี้ที่คุณสร้าง เพียงแต่การท�ำฌาปนกิจ
สงเคราะห์จะช่วยลบหนี้ที่คุณสร้างไม่ให้เป็น
ภาระกับผู้ค�้ำประกันและผู้ที่อยู่ข้างหลัง

อยากทราบถึ ง มุ ม มองของท่ า นที่ มี ต่ อ งาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์

ผมคิดว่าในช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่เรา
ล�ำบาก แต่เราก็ผ่านพ้นมาด้วยดี เป็นการ
พิ สู จ น์ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ทั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานหรื อ
สมาชิ ก สหกรณ์ ใ ห้ ค วามส�ำ คั ญ และศรั ท ธา
แต่ จ ากนี้ ไ ปเขาก็ จ ะดู ว ่ า ต่ อ ๆ ไป เราจะ
ด�ำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่น สร้างศรัทธา
ได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้คณะกรรมการของสมาคม
ทุก ๆ สมาคม เราได้มกี ารพูดคุยกันทัง้ 8 สมาคม
ว่าตั้งแต่ช่วงปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 ในเรื่องกฎหมาย
อยากให้ ท่ า นช่ วยให้ ค วามมั่ น ใจกั บ สมาชิ ก ระเบียบ ข้อบังคับ กติกาต่าง ๆ และปัญหาเก่า
สหกรณ์ว่าสมาคมฯ แห่งนี้จะอยู ่ยืนยาวนาน เราเคลียร์ได้จนหมดแล้ว เราก�ำลังที่จะเดิน
เป็นที่พ่งึ ให้กับสมาชิ กสหกรณ์ตลอดไป
ได้อย่างมั่นคง
ความมัน่ ใจของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ในทีน่ ี้ ก็หมายถึงสมาชิก อยูท่ วี่ า่ สมาชิกมีความ และที่ ผ่ า นมาสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
ศรัทธา มีความเชือ่ มัน่ หรือไม่ เห็นวัตถุประสงค์ ได้ช่วยเหลือสมาชิ กไปจ�ำนวนเท่าไร
ที่แท้จริงที่เป็นประโยชน์ และอย่าคิดถึงตัวเอง
ถ้าเฉพาะในส่วนของสมาคมฌาปนกิจ
มาก ให้คิดถึงหลักการของการช่วยเหลือกัน สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
วันหนึ่งเราเป็นผู้ให้ แต่อีกสักวันหนึ่งเราในที่นี้ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ในรอบปี
หมายถึ ง ครอบครั ว เราก็ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ ที่ผ่านมา (11 เดือน) ได้ช่วยเหลือค่าสงเคราะห์
ผู้ค�้ำประกันก็ได้รับประโยชน์ ดังนั้นขอฝากถึง ศพไป 1,100 ศพ ศพละประมาณ 6 แสนบาท
สหกรณ์ กรรมการของสหกรณ์ อยากให้คิดว่า เราได้ช่วยเหลือสมาชิกไป 600 กว่าล้านบาท
งานฌาปนกิ จ สงเคราะห์ เ ป็ น งานที่ ท� ำ บุ ญ ซึ่งเราได้ช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิก ทั้งใน
เป็นงานทีช่ ว่ ยเหลือกันให้คนในขบวนการ และ การจัดงานศพ และเคลียร์หนี้สินไป รวมทั้ง
คนในสังคมมีความมั่นคง สร้างหลักประกัน พ่อแม่ บุตร ภรรยา ได้น�ำเงินก้นถุงนี้ไปใช้
ขึน้ มา และก็สร้างการท�ำงานทีโ่ ปร่งใส เป็นธรรม แต่ถ้าหากเขาไม่ได้เป็นสมาชิก แล้วเสียชีวิต
ตรวจสอบได้ ระบบงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไปก็ตายเปล่า หนี้ก็ต้องหาเงินมาใช้ หรือถ้า
เมื่ อ เวลาสมาชิ ก เสี ย ชี วิ ต ก็ รี บ จ่ า ยเงิ น เลย หากไม่เป็นหนี้ เงินก็ไม่มีท�ำศพ เราคิดว่านี่คือ
ผมเชื่อว่าถ้าท�ำแบบนี้ทั้งสหกรณ์ และสมาคม ผลพวงที่เราได้ท�ำ 600 กว่าล้านบาท ช่วย
ฌาปนกิจสงเคราะห์ก็จะมีความมั่นคง เพราะ โดยการเฉลี่ ย จากเงิ น ของสมาชิ ก สหกรณ์
สามารถดู แ ลสมาชิ ก ซึ่ ง ตรงนี้ ทุ ก ฝ่ า ยต้ อ ง ทั่ ว ประเทศที่ เ ป็ น สมาชิ ก คนละ 3 บาท
ช่ ว ยกั น ในระยะแรกตั้ ง สหกรณ์ ห รื อ ศู น ย์ 25 สตางค์ มาช่วยกันดูแลกันตามหลักการ
ประสานงานจะต้องเป็นฝ่ายประคับประคอง ของวิธีการสหกรณ์ ซึ่งเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
อย่าคิดว่าเมือ่ ตัง้ สมาคมฯ แล้ว สมาคมต้องให้ ซึ่ ง ทางสมาคมฯ ขอยื น ยั น ว่ า ทางสมาคมฯ
หรือตั้งค�ำถามว่าท�ำไมไม่เอาเงินของสมาคมฯ จะยื น หยั ด ดู แ ลสมาชิ ก และสหกรณ์ ใ ห้ มี
จัดซื้อ หรือจ้างคน ซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อโต๊ะ ความมัน่ คง และขอให้เชือ่ มัน่ ว่า สส.ชสอ. เป็น
ซื้ อ ตู ้ แต่ อ ยากให้ คิ ด ว่ า แรกตั้ ง ให้ ส หกรณ์ ประโยชน์กับสหกรณ์และสมาชิกอย่างแท้จริง
ช่วยประคับประคอง เมื่อสมาคมฯ เข้มแข็ง
และนี่คือค�ำยืนยันที่จะดูแลสมาชิกของ
อี ก สั ก 4 - 5 ปี เมื่ อ มี ร ายได้ ม ากพอ ซึ่ ง นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์
สมาคมฯ ในวันนี้ ก็เหมือนกับสหกรณ์ที่เพิ่ง สมาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
เริม่ ตัง้ ใหม่ทกุ สหกรณ์ ไม่มเี งิน แต่งานก็ตอ้ งท�ำ แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ซึ่งหนังสือพิมพ์
และยั ง ต้ อ งอาศั ย สหกรณ์ ใ นการช่ ว ยกั น โคออป นิวส์ ขอขอบคุณ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประคับประคอง
ที่ ใ ห้ เ กี ย รติ ม าพู ด คุ ย และให้ สั ม ภาษณ์ ม า
ณ โอกาสนี้

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

ศาลาเรียนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสั ง คม โดยสนั บ สนุ น ทุ น สมทบการสร้ า งศาลาแหล่ ง เรี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมช่วยเหลือแก่ชมุ ชนและสังคม เป็นการน�ำสหกรณ์ออกสู่
การพัฒนาสังคมภายนอก โดยริเริ่มให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการสร้าง
สาธารณประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนและสังคม
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ชสอ.จัดโครงการฝึ กอมรม
ชสอ. จั ด โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ ห้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ เพื่ อ น�ำ ไปปฏิ บั ติ ง าน
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร ดังนี้
1. หลักสูตร “ผู ้ตรวจสอบกิจการขัน้ พื้นฐาน รุ่น 3”
ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
2. หลักสูตร “กรรมการด�ำเนินการใหม่” รุ่นที่ 16
ระหว่างวันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามก�ำหนดการดังกล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308, Website : www.fsct.com
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู ้ตรวจสอบกิจการขัน้ พื้นฐาน” รุ ่นที่ 1 และรุ ่นที่ 2 ของ ชสอ. กรุณาส่ง
ด่วน ส�ำเนาบัตรประชาชน พร้อมส�ำเนาถูกต้อง พร้อมระบุรุ่นที่ผ่านการอบรม เพื่อด�ำเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มาที่ ฝ่ายวิชาการ โทรสาร 0 2496 177 หรือ 0 2496 1188, Email : Academic@fsct.com
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ชสอ. ตอบแทนสหกรณ์สมาชิ ก
ชสอ. จัดโครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรัทธาต่อบริการกู้เงินของ ชสอ. ในปีบัญชี 2555 โดยคัดเลือก
กลุม่ เป้าหมายเป็นสหกรณ์ผใู้ ช้บริการสินเชือ่ ซึง่ ใช้บริการเงินกูต้ อ่ เนือ่ ง 5 ปีบญ
ั ชีของ ชสอ. (ปีบญ
ั ชี 2550 - 2554) มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 148 สหกรณ์
จัดเรียงชื่อตามดอกเบี้ยรับรวม 5 ปี เรียงจากน้อยไปหามาก เพื่อแทนค�ำขอบคุณ ชสอ. จึงขอมอบของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ ดังนี้
ล�ำดับที่
จ�ำนวนสหกรณ์
ของที่ระลึกที่ได้รับ
1 - 100
100
โทรศัพท์ไร้สาย
101 - 125
25
กล้องดิจิตอล
126 - 148
23
เครื่องมัลติฟังก์ชัน
โดยสหกรณ์ผู้ให้บริการสินเชื่อสามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับของที่ระลึกได้ที่ www.fsct.com
FSCT news
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อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นออมทรัพย์รับโชค”
วงเงิน

เริม่ รับโชค
26 ก.พ.
ถึง
29 มี.ค.
2556

ระยะเวลา 8 เดือน

1,000,000 บาทขึ้นไป

3.55% ต่อปี

5,000,000 บาทขึ้นไป

3.65% ต่อปี

10,000,000 บาทขึ้นไป

3.75% ต่อปี

20,000,000 บาทขึ้นไป

3.85% ต่อปี

เงื่อนไขการลงทุน
1. วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
2. ช�ำระดอกเบี้ยเมื่อครบก�ำหนดเวลาฝาก
3. กรณีไถ่ถอนก่อนก�ำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
ระยะเวลา	
อัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้น
4.65 ต่อปี
ระยะปานกลาง
4.85 ต่อปี
ระยะยาว
4.95 ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 309 เดือนมีนาคม 2556

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

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

