
สงกรานต์สราญสุข

 สงกรานต์สราญสุข	 ไม่มีทุกข์สนุกกาย	
ยิ้มชื่นรื่นสบาย	 ทั้งหญิงชายหมายยินดี

	 ปีใหม่ไทยบรรจบ	 มาประสบครบดิถี	
ไหว้พระประเพณี	 ก่อเจดีย์มีมานาน

	 ด�ารงคงคุณค่า	 ร่วมรักษาพาสืบสาน	
ผลบุญหนุนบันดาล	 อธิษฐานประทานพร

	 ยิ้มรื่นแสนชื่นฉ�่า	 เฝ้าน้อมน�าตามค�าสอน	
อบอุ่นกรุ่นอาทร	 พนมกรวอนเมตตา

	 รดน�้าและด�าหัว	 พร้อมครอบครัวกันทั่วหน้า	
ปลอดภัยไร้โรคา	 ทุกเวลาประสาไทย

	 รักชาติศาสน์กษัตริย์	 ปฏิบัติยืนหยัดไว้	
โชคดีและมีชัย	 ยิ้มสดใสในสงกรานต์

ที่มา : ภ ูกวินท์  บ้านกลอนไทย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 310 เดือนเมษายน 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด



ประธานพบสมาชิก

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ก๊ก ดอนส�ำรำญ

Fsct News ฉบับเดือนเมษายน 2556 ต้อนรับ 
ปีใหม่ไทย ผมขอรายงานข่าวและกิจกรรมที่ส�าคัญของ  
ชสอ.ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทราบ 
ดงันี้ครบั

เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม ผมได้ไปร่วมประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) และ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์” ร่วมกับ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย  
ชาญณรงค์กลุ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ ผู้แทนจากชมุนมุ
สหกรณ์ต่าง ๆ และขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อร่วมกัน 
ขับเคลื่อนสหกรณ์เป ็นวาระแห่งชาติ ผมพร ้อมด้วย 
คณะผู้บรหิารและฝ่ายจดัการ ชสอ. ได้ร่วมน�าเสนอแนวทาง
การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีเป้าหมายในการ
พฒันา 2 มติ ิคอื ท�าให้สหกรณ์ได้มาตรฐานและมคีณุภาพ  
ภายใต้อดุมการณ์ หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์ และสมาชกิ 
มเีงนิออมมากขึ้น หนี้สนิลดลง รวมทั้งมคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น  
โดยขบัเคลื่อน 4 ด้าน คอืด้านระบบการบรหิารจดัการ ระบบ
การพฒันาบคุลากร ระบบไอท ีและระบบสนิเชื่อ ซึ่ง ชสอ. 
ได้เร่งพัฒนาทุกด้านให้มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางและ
ระบบเดียวกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
ถือว่า ชสอ. ได้ให้ความส�าคัญและพร้อมให้ความร่วมมือ
กบัภาครฐัอย่างเตม็ที่ในการด�าเนนิงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสรมิ 
สหกรณ์ของขบวนการสหกรณ์ไทย และบูรณาการแผนพฒันา
ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนา 
เศรษฐกจิ สงัคมของชาตอิย่างยั่งยนื 

เรื่องต ่อมาที่ผมอยากพูดถึงคือ การให ้บริการ
ทนายความสหกรณ์ ตอนนี้ ชสอ.พร้อมที่จะให้บริการ 
แก่สหกรณ์สมาชกิแล้ว โดย ชสอ. เป็นผู้ตดิต่อประสานงาน 
เรื่องทนายความให้แก่สมาชกิที่ต้องด�าเนนิคดคีวามสหกรณ์ 
ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของ ชสอ. ที่เป็นศูนย์กลางในการ
บรกิาร และช่วยเหลอืเหล่าบรรดาสหกรณ์สมาชกิเช่นกนั

และในเดอืนมถินุายน ชสอ. จะจดัประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี 2556 ผมขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุม
ใหญ่กันในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน นี้ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ 
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสนิค้าและการประชมุ 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในวันงานจะมี
เอกสารความรู้ต่าง ๆ มากมายที่ ชสอ. รวบรวมไว้น�ามา 
มอบให้แก่สมาชกิในวนังาน และขอเชญิทกุท่านร่วมเลอืกตั้ง 
ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ ทดแทนผู ้ที่หมดวาระลง ซึ่งผมเองก็หมดวาระ
ประธานกรรมการลงในปีนี้ด้วยเช่นกนั ส่วนผูท้ี่สนใจลงสมคัร 
รับเลือกตั้งก็สามารถดูรายละเอียดได้ทาง website ชสอ. 
www.fsct.com ได้ครบั

สุดท้ายนี้ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณี
สงกรานต์ ถือเป็นวันแห่งครอบครัวไทย ร่วมสรงน�้าพระ 
รดน�้าด�าหวัผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสริมิงคลในชวีติ ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครอง 
ให้สมาชิกทุกท่านพบแต่ความสุข ประสบความส�าเร็จ 
สมาชิกท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัด ผมขอให้ทุกท่าน 
เดนิทางด้วยความปลอดภยักนัทกุคนครบั

ฉบบันี้ผมต้องขอลาทกุท่านไปก่อนนะครบั แล้วพบกนั
ใหม่ในฉบบัหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั
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ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 ชสอ.

ประกาศรับเลือกตัง้ประธานกรรมการ 
กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.

ชสอ. ขอเรียนเชิญ “ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุร ี

วนัอาทติย์ที่ 21 ถงึวนัพฤหสับดทีี่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ บรเิวณชั้น 1 ส�านกังานชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั 

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี

FSCT NEWS

นายชชัวาล ชยัเชาวรตัน์ ผูช่้วยเลขานกุารรฐัมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย นายก๊ก ดอนส�าราญ 

ประธานกรรมการ ชสอ. และ นายสัก กอแสงเรือง นายก

สภาทนายความฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม 

“ทนายความกบัการให้บรกิารแก่สหกรณ์” ครั้งที่ 2 เมื่อวนัที่ 23 - 24  

มนีาคม 2556 ณ โรงแรม เอส.ด.ี อเวนวิ บางพลดั กรงุเทพฯ โดยม ี

ทนายความจากภาค 7 ถงึภาค 9 กรงุเทพฯ และทนายความของ ชสอ. เข้ารบัการอบรมจ�านวน 

85 คน 

ในการนี้ ชสอ. พร้อมที่จะให้บริการทนายความสหกรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบ

สหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สหกรณ์สมาชิกในการท�าคดีด้านสหกรณ์  

ได้อย่างครอบคลมุแล้วทั่วประเทศ 

ชสอ. พร้อมให้บริการ ทนายความสหกรณ์
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เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2556  
ณ เดอะรอยลั พาราไดซ์ โฮเตล็ แอนด์ สปา  
จังหวัดภูเก็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดัการประชมุ 
เชงิปฏบิตักิาร เรื่อง “การพฒันาและส่งเสรมิ
สหกรณ์” โดยม ีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ 
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรบัคณะผู้เข้าร่วมประชมุดงักล่าว

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า ระบบสหกรณ์มคีวามส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของ 
ประเทศ มสี่วนพฒันาสงัคม วถิชีวีติของคนไทย ภาครฐัได้เหน็ความส�าคญั 
และถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น  
ในปี พ.ศ. 2555 มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาต ิ 
โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้ประชาชนในชาตริบัรู้ เข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้ง 
น�าไปใช้ในวิถีชีวิต และการด�าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
เศรษฐกจิ สงัคมของชาตอิย่างยั่งยนื 

ในการนี้ ชสอ. น�าโดยนายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร ชสอ. ผู้แทนชมุนมุสหกรณ์ 
ระดับชาติ และขบวนการสหกรณ์ไทย จ�านวนกว่า 150 คน ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมกันก�าหนด 
กรอบทศิทางแผนการพฒันาและส่งเสรมิสหกรณ์ของขบวนการสหกรณ์ และบูรณาการแผนพฒันาส่งเสรมิสหกรณ์ให้เป็นไป
ในทศิทางเดยีวกนั

ส�าหรับในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายตามแนวทางพัฒนาสหกรณ์เป็น 7 กลุ่มตามประเภท
สหกรณ์ โดยประเภทสหกรณ์ออมทรพัย์ นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ และนายอนนัต์ ชาตรูประชวีนิ ผู้จดัการใหญ่  
ชสอ. เป็นตวัแทนกลุม่ ซึ่งม ีนางสาวนลิบุล เครอืนพรตัน์ รองผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ เป็นประธานกลุม่ ได้ร่วมน�าเสนอ 
แนวทางการพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์โดยมเีป้าหมายในการพฒันา 2 มติ ิคอื

1. สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานและมคีณุภาพ ภายใต้อดุมการณ์ หลกัการ และวธิกีารสหกรณ์ 
2. สมาชกิมเีงนิออมมากขึ้น หนี้สนิลดลง และมคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น
โดยมแีนวทางการขบัเคลื่อนสหกรณอ์อมทรพัย์ 4 ด้าน คอื ด้านระบบการบรหิารจดัการ ด้านระบบการพฒันาบคุลากร 

ด้านระบบไอที และด้านระบบสินเชื่อ ซึ่งจะเน้นให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการออมเงินเป็นส�าคัญ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝัง 
การออมให้กับเยาวชน และเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์ อยากให้สหกรณ์มีโปรแกรมสารสนเทศที่สหกรณ์ใช้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเหมือนกัน รวมทั้งระบบบริหารจัดการ ระบบการป้องกันความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายใน 
ที่มมีาตรฐานเดยีวกนั 

ชสอ. ร่วมประชุม “การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์”
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นายกสมาคม สส.ชสอ. ชุดที่ 2

เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม ที่ผ่านมา สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(สส.ชสอ.) จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2555 ณ ห้องประชมุ 701  
ส�านกังาน ชสอ. โดยม ีดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ นายกสมาคม สส.ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิด 
ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ผลปรากฏว่า  
มีผู ้ เสนอตัวลงแข่งขันเป ็น 
กรรมการ 29 คน จาก 
คณะกรรมการ 30 คน และ 

ผู้ที่ได้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมคนใหม่ ได้แก่ นายก๊ก  

ดอนส�าราญ FSCT News ขอแสดงความยนิดมีา ณ โอกาส
นี้ด้วย

 1. นายก๊ก ดอนส�าราญ นายกสมาคม 
 2. นายประดษิฐ หสัด ี กรรมการเลขานกุาร 
 3. นาวาอากาศเอก ววิฒัน์ การะเกต ุ กรรมการ 
 4. นาวาโท เอนก ภาครีกัษ์ กรรมการ
 5. พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ กรรมการ
 6. พลอากาศโท คะเชนทร์ วเิศษรจนา กรรมการ 
 7. นายสมจติร โพธหิน่อทอง กรรมการ
 8. นายเกษมศริชัต์ ค�าเสน กรรมการ 
 9. นายกมล นกแย้ม กรรมการ
 10. นายศกัดิ์มนู บางนารถ กรรมการ
 11. นายอทุยั ศรเีทพ กรรมการ
 12. นายสมนกึ บญุใหญ่ กรรมการ
 13. นายณฐัศษิฐ์ ตนัตสินัตสิม กรรมการ 
 14. นายสทุศัน์ กองป่า กรรมการ
 15. นายอทุยั กาญจนภกัดิ์ กรรมการ

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 

 16. นายวจิติ ค�ามญั กรรมการ
 17. นายประยูร จนัทร์ชนะ กรรมการ
 18. นายเสร ีเรอืงอ่อน กรรมการ 
 19. นายปัณฐวชิญ์ มุ่งสมคัรศรกีลุ กรรมการ 
 20. นายเอนก นาคดลิก กรรมการ 
 21. นายชยัรตัน์ ปันนวน กรรมการ 
 22. นางชวล ีสวสัดบิตุร กรรมการ 
 23. นางสาวสกุญัญา วารศีรี กรรมการ 
 24. นายประสาน บ�ารงุพนัธุ์ กรรมการ 
 25. นายธาน ีเจยีมพานทอง กรรมการ 
 26. นายปรชีา สนิอ่อน กรรมการ
 27. นายประจวบ คงเป็นสขุ กรรมการ
 28. นายสวุรรณ กาเซม็ กรรมการ 
 29. พลต�ารวจตร ีกติต ิรุ่งเรอืงวงศ์ กรรมการ
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นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ
สัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัด
เชยีงใหม่ เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม 2556 โดยมนีายกติตชิยั ฝันฝากจติ ประธานคณะกรรมการ

เชือ่มโยงเครอืข่าย กล่าวรายงาน และ  
นายอุดมศักดิ์ พงศ์มัฆวาน ประธาน 

กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

เชียงใหม่ จ�ากัด และนายณัฐศิษฐ์ 

ตันติสันติสม ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ กล่าว
ต้อนรบั ในการนี้ ชสอ. จดัให้มกีารบรรยายพเิศษหวัข้อ “การเตรยีมความ
พร้อมในการพฒันาสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” โดย ดร.สุธนี 

บิณฑสันต์ รองผู้อ�านวยการ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา  
ซึ่งได้รบัความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการสมัมนาเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ชสอ. ร่วมกบั ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคเหนอื จดัโครงการ
สัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคขึ้น เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ได้รับทราบถึงภารกิจของ ชสอ. ความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ และเสริมสร้างความ
สมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนั รวมทั้งจะได้รบัทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็ 

เกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของ ชสอ. เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา 
และปรับปรุงบริการให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการและ 
สร้างความพงึพอใจให้แก่สหกรณ์ออมทรพัย์ได้มากที่สดุ 

ชสอ. สานสัมพันธส์หกรณ์ภาคเหนือ
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก 
ร่วมกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขัน้พื้นฐาน”

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก (ชสอ.ตอ.) ร่วมกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
จดัโครงการอบรม “ผู้ตรวจสอบกจิการขั้นพื้นฐาน” เมื่อวนัที่ 8 - 10 มนีาคม 2556 ณ โรงแรม
ชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ประธานกรรมการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก เป็นตัวแทน ชสอ. มอบเงินสนับสนุนจ�านวน  
200,000 บาท และบรรยายพเิศษ เรื่อง ชสอ.กบัการสนบัสนนุชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาค 

ส�าหรบัการอบรมเป็นไปตามหลกัสตูรของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ที่ก�าหนดไว้ โดยวทิยากร 
จากส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ส�านักงาน 
ตรวจบญัชสีหกรณ์ระยอง ส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นครนายก ส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์
ฉะเชงิเทรา กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ มผีู้เข้ารบัการอบรมจ�านวน 120 คน จาก 59 สหกรณ์  

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก (ชสอ.ตต.) จัดสัมมนา 
เรื่อง “การบรหิารสนิเชื่อใหอ้ยูร่อดในยคุการแข่งขนั” และสมัมนา “สหกรณ์ 
ไม่เป็นสมาชกิ ชสอ.” ในระหว่างวนัที่ 23 - 24 มนีาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเวล  
จงัหวดันครปฐม โดยม ีนายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ.  
เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเงินสนับสนุนจ�านวน 250,000 บาท  
พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารงาน ชสอ. กับการพัฒนา
สหกรณ์สมาชกิ”

นอกจากนี้ยงัมวีทิยากรอกีหลายท่านที่มาร่วมบรรยายในการสมัมนา 
ครั้งนี้ ได้แก่ นายไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

บจก.ธนชาตประกันชีวิต บรรยายเรื่อง การบริหารสินเชื่อให้อยู่รอดในยุคการแข่งขัน ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ รองคณบดี  

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายเรื่อง การบริหารเงินและเจาะลึกการวิเคราะห์เงินทุน 
สหกรณ์ออมทรพัย์ และสมัมนาสหกรณ์ไม่เป็นสมาชกิ ชสอ. และ ชสอ.ตต. เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการบรหิารงานสหกรณ์ 
ออมทรัพย์” โดย นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด และ  
นายณฐกร แก้วดี ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์การเป็น 
สมาชกิ ชสอ. โดย นายธน ูโพธิท์อง กรรมการเสริมสร้างความเข้มแขง็แก่สหกรณ์สมาชกิ มผีูส้นใจเข้าร่วมโครงการสมัมนาครั้งนี้ 
ประมาณ 180 คน 

FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออก
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นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ ร่วมงานและมอบเงนิสนบัสนนุจ�านวน 280,000 บาท ให้กบัชมรม 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรงุเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ในการจดัโครงการสมัมนา 
วิชาการ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์และการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 และโครงการอบรมรณรงค์ให้สหกรณ ์
เข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ และ ชสอ. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  

หิรัญรักษ์ ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ รบัมอบ  
ณ ห้องประชมุโพธิ์สามต้น ชั้น 3 หอประชมุกองทพัเรอื กรงุเทพฯ ในวนัเสาร์ที่ 23 มนีาคม 2556 โดยม ีนายธรรมศิริ ไชยศิริ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 
ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของ 
สหกรณ์ด้านการลงทุน โดย คุณสุจารี มนชน ผู้บริหารส่วนฝ่ายตรวจสอบ 2 สายก�ากับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย  
เป็นวทิยากร นอกจากนี้ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ ยงัได้รบัเกยีรตจิากนายจิระพล โพบุคดี ผู้ช�านาญการงานพัฒนาแบบจ�าลองธนาคาร  

CIMB ไทย ให้ความรูเ้รื่องกลยทุธ์การบรหิารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรพัย์ ท�าให้ผูเ้ข้ารบัการสมัมนาได้รบัความรูแ้ละสามารถน�าไปปรบัใช้ 
ในการปฏิบัติสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี การจัดงานครั้งนี้ยังมีการจัดเสวนาส�าหรับสหกรณ์ไม่ได้เป็นสมาชิก ชสอ. และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 เรื่อง สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกชมรมและ ชสอ. โดย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ ประธานกรรมการ 
ชมรมสหกรณ์กรงุเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 นายธรรมศริ ิไชยรตัน์ ผู้อ�านวยการส�านกัพฒันาธรุกจิสหกรณ์ นางรชันพีร พงึประสพ ผูอ้�านวยการ 

ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่1 และนายพนูศกัดิ ์วาณชิวเิศษกลุ กรรมการเสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่สหกรณ์สมาชกิ  
รวมทั้งการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2555 ทั้งนี้ขอแสดงความยนิดกีบั รองศาสตราจารย์ทนัตแพทย์สรุนิทร์ สูอ�าพนั จากสหกรณ์ออมทรพัย์
คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จ�ากัด ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ได้สัมผัส
บรรยากาศล่องแม่น�้าเจ้าพระยา ณ เรอืองัสนา ท�าให้ผู้เข้าร่วมงานประทบัใจและมคีวามสขุทกุท่าน 

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555 และสัมมนาวิชาการ 
เรื่อง “จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่” โดย อ.ปราโมทย์  

สรวมนาม เมื่อวนัที่ 2 มนีาคม 2556 ณ โรงแรมราชมงัคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมอืง จ.สงขลา โดยม ี 
นายปณิธาน ณ นคร รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผู้แทนประธานในพธิเีปิด และมอบเงนิ 

สนับสนุน จ�านวน 150,000 บาท พร้อมบรรยายพิเศษ 
เรื่อง “การบรหิารชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์สู่อนาคต” และ 
มีการเลือกตั้งกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ 
เฉพาะส่วนที่หมวดวาระ โดย ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ  

ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  

เป็นผูก้ล่าวต้อนรบัผูร่้วมสมัมนาซึ่งมจี�านวนกว่า 100 คน 

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
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ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืจดัสมัมนา 2 เรื่อง ระหว่างวนัที่ 15 - 16 มนีาคม 
2556 ณ ศูนย์ประชมุสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนครพนม จ�ากดั อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม 

โดยในวันแรก นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้แทนประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน 
ในพิธีเปิดสัมมนา พร้อมมอบเงินสนับสนุนจ�านวน 260,000 บาท แก่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายประยูร จันทร์ชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูนครพนม จ�ากัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังจากนั้น นายปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล 
ประธานกรรมการเสรมิสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชกิ กล่าวแนะน�าภารกิจของ ชสอ. และ 
นโยบายการบริหารงานของ ชสอ.

รูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดการสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ตามกลุ่มเป้าหมาย 
ห้องแรก กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ สมัมนาเรื่อง “พฒันาศกัยภาพผู้น�าสหกรณ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง” เป็นการบรรยายหัวข้อ การพัฒนา
ภาวะความเป็นผู้น�าสหกรณ์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ  

ดร.อาบ นคะจัด นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และห้องที่สอง  
กลุ่มเป้าหมายฝ่ายจัดการของสหกรณ์ สัมมนาเรื่อง “การบริหารสหกรณ์แบบมืออาชีพ” เป็นการ 
บรรยายหวัข้อ บทบาทหน้าที่ของผูน้�าองค์กร โดย นายสกลุ สงิหนาท ผูช่้วยส�านกัพฒันาผลติภณัฑ์ 
ลูกค้า ธ.ก.ส. และกรรมการวิชาการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

ในช่วงบ่าย ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 ห้อง ร่วมรบัฟังการบรรยาย “การเตรยีมตวัสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน” โดย นายพรีะพงศ์ วาระเสน นกัวชิาการสหกรณ์ช�านาญการ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
และกรรมการวชิาการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย

และในวันที่สอง เป็นการบรรยายเรื่อง “ผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ”  
โดย รศ.ดร.ประเสรฐิ จรรยาสภุาพ นกัสหกรณ์แห่งชาต ิเลขาธกิารสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย 

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก  
ในหวัข้อ “รูเ้ท่า...ก้าวทนักลลวงทจุรติในธรุกจิสหกรณ์” และหวัข้อ “การบรหิารสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ยุคใหม่แบบมืออาชีพ” ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556 ณ สวนนงนุช อ�าเภอเมือง  
จงัหวดัชลบรุ ีโดยม ีดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. กล่าวเปิดการสมัมนา และ
นายประเสริฐ อนุพันธ์ รองประธานกรรมการชมรม สอ. กทม. พื้นที่ 2 กล่าวรายงาน
วตัถปุระสงค์การจดังาน 

การสมัมนาแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 ห้อง 
โดยในห้องแรกเป็นการอบรมเรื่อง “รู้เท่า...ก้าวทัน 

กลลวงทจุรติในธรุกจิสหกรณ์” ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.ปรชีา สทิธกิรณ์ไกร อาจารย์ประจ�าภาควชิาสหกรณ์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ การตรวจสอบควบคุมการทุจริต 
ที่อาจเกดิขึ้นกบัสหกรณ์และมมุมองทางกฎหมาย 

และอีกห้องหนึ่งเป็นการอบรม เรื่อง “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่แบบมืออาชีพ”  
ในลักษณะการเสวนาในหัวข้อ ทัศนะมุมมองของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่แบบมืออาชีพ  
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. และนายชูวิทย์ ปุญญศิลาจารย์ ผู้จัดการสหกรณ์ 
ออมทรพัย์มหดิล จ�ากดั โดยม ีผศ.เตม็ใจ สวุรรณทตั เป็นผู้ด�าเนนิรายการ

ในช่วงบ่ายทั้ง 2 ห้องได้ร่วมกนัรบัฟังการบรรยายเรื่อง เทคนคิการตรวจสอบการเงนิ/การบญัช/ี 
การบรหิาร โดย นายประสพสนิ แม้นทมิ รองอธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ โดยมผีู้สนใจเข้าร่วมสมัมนา
ครั้งนี้กว่า 160 คน   

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 2
FSCT NEWS
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นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย  

นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ นายพิษณุ 

ก่อเกยีรตยิากลุ กรรมการด�าเนนิการ และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสือ่สาร

องค์การ ชสอ. ให้การต้อนรบั สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสรุาษฎร์ธาน ี
จ�ากดั น�าโดย นายอุทิศ ภูมิชัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที ่จ�านวน 90 คน  เข้าศกึษาดงูาน และ
เยี่ยมชมกจิการ ชสอ. เมื่อช่วงบ่ายของวนัที่ 14 มนีาคม 2556  

นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ประธานกรรมการเชื่อมโยง 

เครือข่าย พร้อมด้วย นายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล กรรมการ 

เชื่อมโยงเครอืข่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ให้การ 

ต ้ อน รั บคณะกร รมกา รจาก 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 

มะการักษ์ จ�ากัด จังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ ชสอ.  

เมื่อวนัที่ 20 มนีาคม ที่ผ่านมา 

สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานพานาโซนคิ จ�ากดั เข้าศกึษา 
ดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ ชสอ. โดยมีนายกิตติชัย ฝันฝากจิต  

ประธานกรรมการเชือ่มโยงเครือขา่ย พร้อมด้วย นางประภาษร  

ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ และฝ่ายจัดการ ชสอ.  
ให้การต้อนรบั เมื่อวนัที่ 28 มนีาคม ที่ผ่านมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมะการักษ์ จ�ากัด
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จ�ากัด
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
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คณะนักสหกรณ์จาก Nepal Federation of  

Savings and Credit Co-operative Unions Limited 

(NEFSCUN) ประเทศเนปาล จ�านวน 35 คน เข้าศกึษาดงูาน

และเยี่ยมชมกจิการ ชสอ. โดยม ีรศ.ดร. วรวฒิุ หริญัรกัษ์  

รองประธานกรรมการ นายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล  

นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ กรรมการด�าเนินการ  

พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ให้การต้อนรับ ในช่วงเช้าของ 

วนัที่ 14 มนีาคม 2556 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ 

สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ�ากัด ชสอ. น�าโดยคุณอัจฉรา ภักดีณรงค์  

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ เป็นตวัแทน ชสอ. ร่วมแสดงความยนิด ีพร้อมมอบเงนิ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล โดยมีผู้บริหารสหกรณ์จากหลายองค์กร

ร่วมแสดงความยนิดอีย่างอบอุ่น เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม ที่ผ่านมา 

คณะนักวิชาการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย ์  

(CU Development Educators) จากประเทศฟิลิปปินส์ จ�านวน 

12 คน เข้าศกึษาดูงานและเยี่ยมชมกจิการ ชสอ. โดยม ีนายอนันต์ 

ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายส่ือสารองค์การ ชสอ.  

ให้การต้อนรบั เมื่อวนัที่ 12 มนีาคม 2556 

เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

คณะนักสหกรณ์จาก Nepal Federation of Savings and Credit 
Co-operative Unions Limited (NEFSCUN) ประเทศเนปาล  

คณะนักวิชาการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(CU Development Educators) จากประเทศฟิลิปปินส์

แสดงความยินดี 30 ปี สอ.สาธารณสุขสมุทรสงคราม จก.
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ชสอ. น�าโดย คณะกรรมการด�าเนินการ  
ที่ปรึกษา ผู ้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ  
ประชมุสนทนากลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 4 เรื่อง “กรอบคิด 
และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์”  
ร่วมกับ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในวันที่ 22  
มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชสอ.  
ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินการ 
โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ 
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพึ่งพา 

ตนเองและร่วมมือกัน (SHOs System)” ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของ ชสอ. เพื่อจัดท�าข้อเสนอ 
ส�าหรับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการเงินและกลไกสนับสนุน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อน SHOs 
System ร่วมกนั 

นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ นายปัณฐวิญช์ มุ่งสมัครศรีกุล ประธานกรรมการเสริม

สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชกิ นายวชิา จนัทร์ดาประดษิฐ์ นายพนูศกัดิ ์วาณชิวเิศษกลุ กรรมการเสรมิสร้าง 

ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ. ได้เข้าเยี่ยมชม ศกึษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบั สหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิการเกษตร จ�ากดั โดยมีนายสันติ์เพ็ชญ์ มีสามเสน ผู้จัดการ  

และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรบั เมื่อวนัที่ 4 มนีาคม ที่ผ่านมา 

ชสอ.ประชุมกลุ่มเป้าหมาย SHOs System

ชสอ. เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สอ.กสก.จก.

นางสงกรานต์นั้นเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหา
สงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยูบ่นสวรรค์ชั้นจตมุหาราชกิา ซึ่งมหีน้าที่
ในการรบัศรีษะของท้าวกบลิพรหมแห่รอบเสาพระสเุมรใุนแต่ละรอบ
ปีหรือในวันสงกรานต์นั่นเอง โดยมีเกณฑ์ก�าหนดที่ว่าวันสงกรานต์ 
คอืวนัที่ 13 เมษายน ตรงกบัวนัใดกใ็ห้นางสงกรานต์วนันั้นเป็นผู้แห่ 
ซึ่งนางสงกรานต์มทีั้งหมด 7 นาง 

สุขสันต์วันสงกรานต์
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นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ เยี่ยม พลเรือโท  

บงกช ผาสุข รองประธานกรรมการ ชสอ. เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม  

ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า 

เยี่ยมท่านบงกช

เมื่อวนัที่ 16 มนีาคม ที่ผ่านมา อ�าเภอบางกรวยได้จดังาน “ราตรบีางกรวย” ประจ�าปี 2556 ขึ้น ณ ลานกจิกรรม ชสอ. 
โดยม ีนายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพธิเีปิด นายพิษณุ เสนาวิน นายอ�าเภอ

บางกรวย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สจ.วรพล อนนัต์ศริิบวร ส.ส. วไลพร อจัฉริยะประสทิธิ ์สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกนัอย่างคบัคั่ง
ทั้งนี้ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมรับมอบโล่เกียรติคุณ 

จากรองผู้ว่าราชการจงัหวดันนทบรุ ีในการที่ ชสอ.ให้การอ�านวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจดังาน 

คณะเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมอบรมฝึกซ้อม 
ดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ โดยทีม 
เจ้าหน้าที่อบรมจากสถานีดับเพลิงบางสีีทอง 
เมื่อวนัที่ 13 มนีาคม ที่ผ่านมา 

งานราตรีบางกรวย

ซ้อมอพยพหนีไฟ

FSCT NEWS
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ชสอ. และสมาชิก เพิ่มพูนประสบการณ์ศึกษาดูงาน
สาธารณรัฐเกาหลี

ชสอ. จัดทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนในหุ้น ณ ประเทศเวียดนาม

ชสอ. น�าทมีโดย นายณัฐศษิฐ์ ตนัตสินัตสิม นายปณธิาน ณ นคร รองประธาน 
กรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน  
ผู้จัดการใหญ่ จดัโครงการทศันศกึษา ณ สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม (ฮานอย -  
ซาปา) ระหว่างวนัที่ 19 - 23 มนีาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคณุผู้ถอืหุ้นของ ชสอ. 
ที่ลงทุนโดยการเพิ่มหุ้นตามช่วงระยะเวลาที่ ชสอ. รณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกถือหุ้น  
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพอันดีต่อกัน โดยมีสหกรณ์
สมาชกิร่วมเดนิทาง จ�านวน 55 คน 

FSCT NEWS

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ และนายพูนศักดิ์  

วาณิชวิเศษกุล กรรมการด�าเนินการ น�าคณะสหกรณ์สมาชิกจ�านวน 34 คน  
เดนิทางไปศกึษาดงูานด้านสหกรณ์ออมทรพัย์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรฐั
เกาหล ีระหว่างวนัที่ 6 - 10 มนีาคม 2556 เพื่อเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง
สหกรณ์สมาชกิ และ ชสอ. รวมทั้งเป็นการเพิ่มพนูความรูป้ระสบการณ์ด้านการบรหิาร

งานสหกรณ์ โดยน�ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสหกรณ์ต่อไป ในการนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมนุม
สหกรณ์ออมทรพัย์ชมุชนแห่งประเทศสาธารณรฐัเกาหล ี(The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) 
โดยมีคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการของ KFCC ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายผลการด�าเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ด้านการบรหิารสหกรณ์ซึ่งกนัและกนั 
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) รับสมัครบุคคลซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเพื่อด�ารงต�าแหน่ง 
ประธานกรรมการ 1 ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ 8 ต�าแหน่ง และผูต้รวจสอบกจิการ 3 ต�าแหน่ง เพื่อแทนต�าแหน่งเดมิที่ครบวาระตามข้อบงัคบั  
โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1. การขอรับใบสมัคร
 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายส�านักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน  

พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
2. วัน เวลา สถานที่ และการสมัคร
 ยื่นใบสมคัรระหว่างวนัอาทติย์ที่ 21 ถงึวนัพฤหสับดทีี่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บรเิวณชั้น 1 

ส�านกังานชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี
การสมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ก�าหนด  

พร้อมเอกสารหลกัฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ด�าเนนิการเลอืกตั้งตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นใบสมัคร
 3.1 ใบสมคัรที่จดัท�าโดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั
 3.2 รูปถ่ายสหีน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด�า ขนาด 4” x 6” จ�านวน 2 รูป
  (โดยไม่ใช้รูปถ่ายที่ตดัหรอืถ่ายส�าเนามาจากเอกสารใด ๆ)
 3.3 ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนหรอืบตัรข้าราชการหรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ จ�านวน 1 ฉบบั
 3.4 ส�าเนาหนงัสอืแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์สมาชกิ (ยกเว้นผู้สมคัรต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ)
 3.5 ส�าเนาหลกัฐานการผ่านการอบรมจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ หรอืหน่วยงานอื่นที่ได้รบัการรบัรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชี 

สหกรณ์ หรอืเคยเป็นผูต้รวจการสหกรณ์ผูส้อบบญัชภีาครฐัและได้รบัการขึ้นทะเบยีนผูต้รวจสอบกจิการ (ยกเว้นผูส้มคัรต�าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการด�าเนนิการ) ทั้งนี้ หากผู้สมคัรไม่มเีอกสารตามข้อ 3.5 อนโุลมให้สมคัรได้ แต่ต้องจดัส่งเอกสารภายหลงัโดยก�าหนดเวลาจดัส่ง
เอกสารก่อนวนัที่ 21 มถินุายน 2556 ซึ่งเป็นไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2555 
ให้ใช้บงัคบัในเรื่องดงักล่าวตั้งแต่วนัที่ 21 มถินุายน 2556 เป็นต้นไป เมื่อพ้นก�าหนดเวลาดงักล่าวแล้ว หากผู้ตรวจสอบกจิการที่ได้รบัเลอืกตั้ง  
มิได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและให้สหกรณ์ (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด) ด�าเนินการ 
ให้มผีู้ตรวจสอบกจิการที่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นผู้ตรวจสอบกจิการแทนโดยให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากบัวาระที่เหลอือยู่ของผู้ที่ตนแทน

  ส�าเนาเอกสารตามข้อ 3.3, 3.4 และ 3.5 ให้ผู้สมคัรรบัรองส�าเนาเอกสารด้วย
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 4.1 ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ
  (1) เป็นผู้แทนของสหกรณ์สมาชกิ
  (2) มวีาระการด�ารงต�าแหน่งในสหกรณ์ต้นสงักดัเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัที่ 2  

    พ.ศ. 2553
  (3) ไม่เป็นบคุคลต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2553
  (4) ไม่เป็นบคุคลต้องห้ามตามข้อบงัคบัของชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ข้อ 39
 4.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ
  (1) ต้องมคีณุสมบตัติามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 7 และตามระเบยีบ 

    นายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 4 และ ข้อ 6
  (2) ต้องไม่เป็นบคุคลตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 และตามระเบยีบ 

    นายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 5
5. การให้หมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร
 ผู้สมคัรรบัเลอืกตั้งจะได้รบัหมายเลขประจ�าตวัเรยีงตามล�าดบัการสมคัรก่อนหลงั
 ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับสลากหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

เรยีงตามล�าดบัต่อเนื่อง
 การรบัใบสมคัร และการให้หมายเลขประจ�าตวัผู้สมคัรเป็นการรบัสมคัรไว้ในเบื้องต้น เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบยีบชมุนมุ

สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ว่าด้วยการเลอืกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ และผูต้รวจสอบกจิการของชมุนมุสหกรณ์ 
พ.ศ. 2549 ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั จะประกาศให้ทราบต่อไป

6. ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้จะสมคัรรบัเลอืกตัง้ต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ และผูต้รวจสอบกิจการ ในคราว
เดียวกันมิได้  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
รับสมัครเลือกตัง้ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2556
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จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 310 เดือนเมษายน 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

 ระยะเวลำ อัตรำดอกเบี้ย
 ระยะสั้น 4.65 ต่อปี
 ระยะปำนกลำง 4.85 ต่อปี
 ระยะ ยำว 4.95 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง  

อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

เงื่อนไขการลงทุน
1. ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ จะเปิดจ�าหน่ายตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�า ระยะเวลา 7 วนั และ 14 วนั ตามประกาศนี้ให้แก่สหกรณ์สมาชกิ 
 และสหกรณ์ทั่วไป โดยไม่จ�ากดัจ�านวน แต่ไม่น้อยกว่าฉบบัละ 1,000,000.- บาท
2. จ่ายดอกเบี้ยตามอตัราที่ระบ ุหากผู้ทรงตั๋วไถ่ถอนก่อนก�าหนดสามารถไถ่ถอนได้โดยไม่มดีอกเบี้ย
3.  ตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�าที่ครบก�าหนดเวลา หากผูซ้ื้อประสงค์จะเปลี่ยน 
 ตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�าฉบับใหม่ หรือท�าการไถ่ถอนให้แจ้งต่อชมุนุม 
 สหกรณ์ก่อนวนัครบก�าหนดอย่างน้อย 1 วนัท�าการ ในกรณทีี่ไม่ตดิต่อไป ชมุนมุ 
 สหกรณ์จะถอืว่าผูซ้ื้อต้องการถอืตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�าตามระยะเวลา 
 เดมิเฉพาะเงนิต้น ส่วนดอกเบี้ย ชมุนมุสหกรณ์จะน�าเข้าบญัชตีามที่ได้แจ้งไว้
4.  เปิดจ�าหน่ายตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�า ตั้งแต่วนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2556  
 เป็นต้นไป
5.  ชุมนุมสหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 และเงินฝากประจ�าระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน โดยไม่จ�าเป็นต้องบอกกล่าว 
 ล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�า
ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน

 วงเงิน 7 วัน 14 วัน

 1,000,000 บำทขึ้นไป 2.50% 2.55%

 10,000,000 บำทขึ้นไป 2.60% 2.65%

 20,000,000 บำทขึ้นไป 2.70% 2.75%

ทัง้นี ้ตัง้แตวนัที ่26 กมุภาพนัธ์ 2556


