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ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

Fsct News ฉบับเดือนเมษายน 2556 ต้อนรับ

ปีใหม่ไทย ผมขอรายงานข่าวและกิจกรรมที่ส�ำคัญของ
ชสอ.ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทราบ
ดังนี้ครับ
เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม ผมได้ไปร่วมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์” ร่วมกับ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรี
ช่ ว ยว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนจากชุมนุม
สหกรณ์ต่าง ๆ และขบวนการสหกรณ์ไทย เพื่อร่วมกัน
ขั บ เคลื่ อ นสหกรณ์ เ ป็ น วาระแห่ ง ชาติ ผมพร้ อ มด้ ว ย
คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ชสอ. ได้ร่วมน�ำเสนอแนวทาง
การพั ฒ นาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โดยมี เ ป้ า หมายในการ
พัฒนา 2 มิติ คือ ท�ำให้สหกรณ์ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
ภายใต้อดุ มการณ์ หลักการ และวิธกี ารสหกรณ์ และสมาชิก
มีเงินออมมากขึ้น หนี้สินลดลง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยขับเคลือ่ น 4 ด้าน คือด้านระบบการบริหารจัดการ ระบบ
การพัฒนาบุคลากร ระบบไอที และระบบสินเชื่อ ซึ่ง ชสอ.
ได้เร่งพัฒนาทุกด้านให้มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางและ
ระบบเดียวกัน เพื่อเป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ถือว่า ชสอ. ได้ให้ความส�ำคัญและพร้อมให้ความร่วมมือ
กับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการด�ำเนินงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
สหกรณ์ของขบวนการสหกรณ์ไทย และบูรณาการแผนพัฒนา
ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของชาติอย่างยั่งยืน
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เรื่ อ งต่ อ มาที่ ผ มอยากพู ด ถึ ง คื อ การให้ บ ริ ก าร
ทนายความสหกรณ์ ตอนนี้ ชสอ.พร้ อ มที่ จ ะให้ บ ริ ก าร
แก่สหกรณ์สมาชิกแล้ว โดย ชสอ. เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
เรือ่ งทนายความให้แก่สมาชิกทีต่ ้องด�ำเนินคดีความสหกรณ์
ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของ ชสอ. ที่เป็นศูนย์กลางในการ
บริการ และช่วยเหลือเหล่าบรรดาสหกรณ์สมาชิกเช่นกัน
และในเดือนมิถนุ ายน ชสอ. จะจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2556 ผมขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุม
ใหญ่กันในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน นี้ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในวันงานจะมี
เอกสารความรู้ต่าง ๆ มากมายที่ ชสอ. รวบรวมไว้น�ำมา
มอบให้แก่สมาชิกในวันงาน และขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกตัง้
ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิ จ การ ทดแทนผู ้ ที่ ห มดวาระลง ซึ่ ง ผมเองก็ ห มดวาระ
ประธานกรรมการลงในปีนดี้ ว้ ยเช่นกัน ส่วนผูท้ สี่ นใจลงสมัคร
รับเลือกตั้งก็สามารถดูรายละเอียดได้ทาง website ชสอ.
www.fsct.com ได้ครับ
สุดท้ายนี้ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประเพณี
สงกรานต์ ถือเป็นวันแห่งครอบครัวไทย ร่วมสรงน�้ำพระ
รดน�้ำด�ำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ผมขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครอง
ให้ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า นพบแต่ ค วามสุ ข ประสบความส� ำ เร็ จ
สมาชิกท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัด ผมขอให้ทุกท่าน
เดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกคนครับ
ฉบับนีผ้ มต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ แล้วพบกัน
ใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

ชสอ. พร้อมให้บริการ ทนายความสหกรณ์
นายชัชวาล ชัยเชาวรัตน์ ผูช้ ว่ ยเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย นายก๊ก ดอนส�ำราญ
ประธานกรรมการ ชสอ. และ นายสัก กอแสงเรือง นายก
สภาทนายความฯ เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด โครงการฝึ ก อบรม
“ทนายความกับการให้บริการแก่สหกรณ์” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 - 24
มีนาคม 2556 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ โดยมี
ทนายความจากภาค 7 ถึงภาค 9 กรุงเทพฯ และทนายความของ ชสอ. เข้ารับการอบรมจ�ำนวน
85 คน
ในการนี้ ชสอ. พร้อมที่จะให้บริการทนายความสหกรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบ
สหกรณ์ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์แก่สหกรณ์สมาชิกในการท� ำคดีด้านสหกรณ์
ได้อย่างครอบคลุมแล้วทั่วประเทศ

FSCT NEWS

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ชสอ.
ชสอ. ขอเรียนเชิญ “ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556” วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศรับเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
กรรมการด�ำเนินการ และผู ้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
วันอาทิตย์ที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 ส�ำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
FSCT news
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ชสอ. ร่วมประชุม “การพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์”
เมื่ อ วั น ที่ 15 - 17 มี น าคม 2556
ณ เดอะรอยัล พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ สปา
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ โดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั การประชุม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริม
สหกรณ์” โดยมี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ
นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวว่า ระบบสหกรณ์มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ มีส่วนพัฒนาสังคม วิถีชีวิตของคนไทย ภาครัฐได้เห็นความส�ำคัญ
และถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น
ในปี พ.ศ. 2555 มติคณะรัฐมนตรีประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้ เข้าใจการสหกรณ์ พร้อมทั้ง
น�ำไปใช้ในวิถีชีวิต และการด�ำเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของชาติอย่างยั่งยืน

ในการนี้ ชสอ. น�ำโดยนายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสอ. ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์
ระดับชาติ และขบวนการสหกรณ์ไทย จ�ำนวนกว่า 150 คน ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และร่วมกันก�ำหนด
กรอบทิศทางแผนการพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ของขบวนการสหกรณ์ และบูรณาการแผนพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
ส�ำหรับในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปรายตามแนวทางพัฒนาสหกรณ์เป็น 7 กลุ่มตามประเภท
สหกรณ์ โดยประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่
ชสอ. เป็นตัวแทนกลุม่ ซึง่ มี นางสาวนิลบุ ล เครือนพรัตน์ รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงบประมาณ เป็นประธานกลุม่ ได้รว่ มน�ำเสนอ
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 2 มิติ คือ
1. สหกรณ์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. สมาชิกมีเงินออมมากขึ้น หนี้สินลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยมีแนวทางการขับเคลือ่ นสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ด้าน คือ ด้านระบบการบริหารจัดการ ด้านระบบการพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบไอที และด้านระบบสินเชื่อ ซึ่งจะเน้นให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางในการออมเงินเป็นส�ำคัญ มุ่งส่งเสริมและปลูกฝัง
การออมให้กับเยาวชน และเน้นพัฒนาระบบสารสนเทศสหกรณ์ อยากให้สหกรณ์มีโปรแกรมสารสนเทศที่สหกรณ์ใช้เป็น
ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเหมือนกัน รวมทั้งระบบบริหารจัดการ ระบบการป้องกันความเสี่ยง และระบบตรวจสอบภายใน
ที่มีมาตรฐานเดียวกัน
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นายกสมาคม สส.ชสอ. ชุดที่ 2
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
(สส.ชสอ.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 ณ ห้องประชุม 701
ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ นายกสมาคม สส.ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ผลปรากฏว่า
มี ผู ้ เ สนอตั ว ลงแข่ ง ขั น เป็ น
กรรมการ 29 คน จาก
คณะกรรมการ 30 คน และ
ผู ้ ที่ไ ด้ ด�ำ รงต�ำ แหน่ งนายกสมาคมคนใหม่ ได้ แ ก่ นายก๊ก
ดอนส�ำราญ FSCT News ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาส
นี้ด้วย

คณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ดที่ 2 ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายก๊ก ดอนส�ำราญ
นายกสมาคม
นายประดิษฐ หัสดี
กรรมการเลขานุการ
นาวาอากาศเอก วิวัฒน์ การะเกตุ กรรมการ
นาวาโท เอนก ภาคีรักษ์
กรรมการ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
กรรมการ
พลอากาศโท คะเชนทร์ วิเศษรจนา กรรมการ
นายสมจิตร โพธิหน่อทอง
กรรมการ
นายเกษมศิรัชต์ ค�ำเสน
กรรมการ
นายกมล นกแย้ม
กรรมการ
นายศักดิ์มนู บางนารถ
กรรมการ
นายอุทัย ศรีเทพ
กรรมการ
นายสมนึก บุญใหญ่
กรรมการ
นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม
กรรมการ
นายสุทัศน์ กองป่า
กรรมการ
นายอุทัย กาญจนภักดิ์
กรรมการ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

นายวิจิต ค�ำมัญ
นายประยูร จันทร์ชนะ
นายเสรี เรืองอ่อน
นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
นายเอนก นาคดิลก
นายชัยรัตน์ ปันนวน
นางชวลี สวัสดิบุตร
นางสาวสุกัญญา วารีศรี
นายประสาน บ�ำรุงพันธุ์
นายธานี เจียมพานทอง
นายปรีชา สินอ่อน
นายประจวบ คงเป็นสุข
นายสุวรรณ กาเซ็ม
พลต�ำรวจตรี กิตติ รุ่งเรืองวงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ชสอ. สานสัมพันธ์สหกรณ์ภาคเหนือ

นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
สัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัด
เชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2556 โดยมีนายกิตติชยั ฝันฝากจิต ประธานคณะกรรมการ
เชือ่ มโยงเครือข่าย กล่าวรายงาน และ
นายอุดมศักดิ์ พงศ์มัฆวาน ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
เชียงใหม่ จ�ำกัด และนายณัฐศิษฐ์
ตันติสันติสม ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ กล่าว
ต้อนรับ ในการนี้ ชสอ. จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.สุธนี
บิณฑสันต์ รองผู้อ�ำนวยการ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการ
สัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคขึ้น เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ได้รับทราบถึงภารกิจของ ชสอ. ความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ และเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน รวมทัง้ จะได้รบั ทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่าง ๆ ของ ชสอ. เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
และปรั บ ปรุ ง บริ ก ารให้ ส ามารถสนองตอบต่ อ ความต้ อ งการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากที่สุด
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

ร่วมกับ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ จัดอบรม “ผู ้ตรวจสอบกิจการขัน้ พื้นฐาน”
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก (ชสอ.ตอ.) ร่วมกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จัดโครงการอบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2556 ณ โรงแรม
ชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ประธานกรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก เป็นตัวแทน ชสอ. มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน
200,000 บาท และบรรยายพิเศษ เรื่อง ชสอ.กับการสนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ส�ำหรับการอบรมเป็นไปตามหลักสูตรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทกี่ �ำหนดไว้ โดยวิทยากร
จากส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี ส�ำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ฉะเชิงเทรา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน 120 คน จาก 59 สหกรณ์

FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคตะวั น ตก (ชสอ.ตต.) จั ด สั ม มนา
เรือ่ ง “การบริหารสินเชือ่ ให้อยู่รอดในยุคการแข่งขัน” และสัมมนา “สหกรณ์
ไม่เป็นสมาชิก ชสอ.” ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมเวล
จังหวัดนครปฐม โดยมี นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานในพิธีเ ปิด และมอบเงินสนับสนุนจ� ำนวน 250,000 บาท
พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารงาน ชสอ. กับการพัฒนา
สหกรณ์สมาชิก”
นอกจากนีย้ งั มีวทิ ยากรอีกหลายท่านทีม่ าร่วมบรรยายในการสัมมนา
ครั้งนี้ ได้แก่ นายไพศาล เตี๋ยวงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บจก.ธนชาตประกันชีวิต บรรยายเรื่อง การบริหารสินเชื่อให้อยู่รอดในยุคการแข่งขัน ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต บรรยายเรื่อง การบริหารเงินและเจาะลึกการวิเคราะห์เงินทุน
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสัมมนาสหกรณ์ไม่เป็นสมาชิก ชสอ. และ ชสอ.ตต. เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์” โดย นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด และ
นายณฐกร แก้วดี ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์การเป็น
สมาชิก ชสอ. โดย นายธนู โพธิท์ อง กรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก มีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาครัง้ นี้
ประมาณ 180 คน
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุ งเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1

นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ร่วมงานและมอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน 280,000 บาท ให้กบั ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 ในการจัดโครงการสัมมนา
วิชาการ กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์และการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 และโครงการอบรมรณรงค์ให้สหกรณ์
เข้าเป็นสมาชิกชมรมฯ และ ชสอ. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ
หิรัญรักษ์ ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รับมอบ
ณ ห้องประชุมโพธิ์สามต้น ชั้น 3 หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 โดยมี นายธรรมศิริ ไชยศิริ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร
ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าสัมมนา เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของ
สหกรณ์ด้านการลงทุน โดย คุณสุจารี มนชน ผู้บริหารส่วนฝ่ายตรวจสอบ 2 สายก�ำกับสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นวิทยากร นอกจากนี้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังได้รับเกียรติจากนายจิระพล โพบุคดี ผู้ช�ำนาญการงานพัฒนาแบบจ�ำลองธนาคาร
CIMB ไทย ให้ความรู้เรือ่ งกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งของสหกรณ์ออมทรัพย์ ท�ำให้ผ้เู ข้ารับการสัมมนาได้รบั ความรู้และสามารถน�ำไปปรับใช้
ในการปฏิบัติสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี การจัดงานครั้งนี้ยังมีการจัดเสวนาส�ำหรับสหกรณ์ไม่ได้เป็นสมาชิก ชสอ. และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 เรื่อง สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกชมรมและ ชสอ. โดย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ ประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ที่ 1 นายธรรมศิริ ไชยรัตน์ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางรัชนีพร พึงประสพ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1 และนายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก
รวมทั้งการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์สุรินทร์ สูอำ� พัน จากสหกรณ์ออมทรัพย์
คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จ�ำกัด ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ได้สัมผัส
บรรยากาศล่องแม่น�้ำเจ้าพระยา ณ เรืออังสนา ท�ำให้ผู้เข้าร่วมงานประทับใจและมีความสุขทุกท่าน
FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 และสัมมนาวิชาการ
เรื่ อ ง “จรรยาบรรณและความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ ” โดย อ.ปราโมทย์
สรวมนาม เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี
นายปณิธาน ณ นคร รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผู้แทนประธานในพิธีเปิด และมอบเงิน
สนับสนุน จ�ำนวน 150,000 บาท พร้อมบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การบริหารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สู่อนาคต” และ
มีการเลือกตั้งกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
เฉพาะส่วนที่หมวดวาระ โดย ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
เป็นผูก้ ล่าวต้อนรับผูร้ ว่ มสัมมนาซึง่ มีจ�ำนวนกว่า 100 คน
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดสัมมนา 2 เรือ่ ง ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม
2556 ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โดยในวันแรก นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้แทนประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิด สัม มนา พร้ อมมอบเงิน สนับสนุนจ�ำ นวน 260,000 บาท แก่ ช มรมสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายประยูร จันทร์ชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครพนม จ�ำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังจากนั้น นายปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
ประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก กล่าวแนะน�ำภารกิจของ ชสอ. และ
นโยบายการบริหารงานของ ชสอ.
รูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดการสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ห้อง ตามกลุ่มเป้าหมาย
ห้องแรก กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ สัมมนาเรื่อง “พัฒนาศักยภาพผู้นำ� สหกรณ์
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง” เป็นการบรรยายหัวข้อ การพัฒนา
ภาวะความเป็นผู้น�ำสหกรณ์ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ
ดร.อาบ นคะจัด นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย และห้องที่สอง
กลุ่มเป้าหมายฝ่ายจัดการของสหกรณ์ สัมมนาเรื่อง “การบริหารสหกรณ์แบบมืออาชีพ” เป็นการ
บรรยายหัวข้อ บทบาทหน้าทีข่ องผูน้ ำ� องค์กร โดย นายสกุล สิงหนาท ผูช้ ว่ ยส�ำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
ลูกค้า ธ.ก.ส. และกรรมการวิชาการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในช่วงบ่าย ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 ห้อง ร่วมรับฟังการบรรยาย “การเตรียมตัวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” โดย นายพีระพงศ์ วาระเสน นักวิชาการสหกรณ์ชำ� นาญการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรรมการวิชาการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
และในวั น ที่ ส อง เป็ น การบรรยายเรื่ อ ง “ผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ”
โดย รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นักสหกรณ์แห่งชาติ เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
แห่งประเทศไทย
FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุ งเทพมหานคร พืน้ ที่ 2
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก
ในหัวข้อ “รูเ้ ท่า...ก้าวทันกลลวงทุจริตในธุรกิจสหกรณ์” และหัวข้อ “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ยุคใหม่แบบมืออาชีพ” ในระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556 ณ สวนนงนุช อ�ำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. กล่าวเปิดการสัมมนา และ
นายประเสริฐ อนุพันธ์ รองประธานกรรมการชมรม สอ. กทม. พื้นที่ 2 กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์การจัดงาน
การสัมมนาแบ่งการบรรยายออกเป็น 2 ห้อง
โดยในห้องแรกเป็นการอบรมเรื่อง “รู้เท่า...ก้าวทัน
กลลวงทุจริตในธุรกิจสหกรณ์” ได้รบั เกียรติจาก ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ การตรวจสอบควบคุมการทุจริต
ที่อาจเกิดขึ้นกับสหกรณ์และมุมมองทางกฎหมาย
และอีกห้องหนึ่งเป็นการอบรม เรื่อง “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่แบบมืออาชีพ”
ในลักษณะการเสวนาในหัวข้อ ทัศนะมุมมองของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยุคใหม่แบบมืออาชีพ
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. และนายชูวิทย์ ปุญญศิลาจารย์ ผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหิดล จ�ำกัด โดยมี ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต เป็นผู้ดำ� เนินรายการ
ในช่วงบ่ายทั้ง 2 ห้องได้ร่วมกันรับฟังการบรรยายเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบการเงิน/การบัญชี/
การบริหาร โดย นายประสพสิน แม้นทิม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
ครั้งนี้กว่า 160 คน 
FSCT news
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ นายพิษณุ
ก่อเกียรติยากุล กรรมการด�ำเนินการ และเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสือ่ สาร
องค์การ ชสอ. ให้การต้อนรับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี
จ�ำกัด น�ำโดย นายอุทิศ ภูมิชัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่ จ�ำนวน 90 คน เข้าศึกษาดูงาน และ
เยี่ยมชมกิจการ ชสอ. เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 มีนาคม 2556
FSCT NEWS

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมะการักษ์ จ�ำกัด
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ประธานกรรมการเชื่อมโยง
เครื อ ข่ า ย พร้ อ มด้ ว ย นายพิ ษ ณุ ก่ อ เกี ย รติ ย ากุ ล กรรมการ
เชื่อมโยงเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ให้การ
ต ้ อ น รั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ า ก
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
มะการั ก ษ์ จ� ำ กั ด จั ง หวั ด กาญจนบุ รี เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน และเยี่ ย มชมกิ จ การ ชสอ.
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา
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สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จ�ำกัด
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จ�ำกัด เข้าศึกษา
ดูงาน และเยี่ยมชมกิจการ ชสอ. โดยมีนายกิตติชัย ฝันฝากจิต
ประธานกรรมการเชือ่ มโยงเครือข่าย พร้อมด้วย นางประภาษร
ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ และฝ่ายจัดการ ชสอ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผ่านมา
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คณะนักสหกรณ์จาก Nepal Federation of Savings and Credit
Co-operative Unions Limited (NEFSCUN) ประเทศเนปาล
เข้าศึกษาดูงาน

ชสอ.

คณะนักสหกรณ์จาก Nepal Federation of
Savings and Credit Co-operative Unions Limited
(NEFSCUN) ประเทศเนปาล จ�ำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงาน
และเยีย่ มชมกิจการ ชสอ. โดยมี รศ.ดร. วรวุฒิ หิรญ
ั รักษ์
รองประธานกรรมการ นายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล
นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ กรรมการด�ำเนินการ
พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ให้การต้อนรับ ในช่วงเช้าของ
วันที่ 14 มีนาคม 2556
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คณะนักวิชาการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
(CU Development Educators) จากประเทศฟิ ลิปปิ นส์
เข้าศึกษาดูงาน

ชสอ.

คณะนั ก วิ ช าการเพื่ อ การพั ฒ นาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
(CU Development Educators) จากประเทศฟิลิปปินส์ จ�ำนวน
12 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ ชสอ. โดยมี นายอนันต์
ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556
FSCT NEWS

แสดงความยินดี 30 ปี สอ.สาธารณสุขสมุทรสงคราม จก.
เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่ ง การก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ�ำกัด ชสอ. น�ำโดยคุณอัจฉรา ภักดีณรงค์
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงิน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล โดยมีผู้บริหารสหกรณ์จากหลายองค์กร
ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา
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สุขสันต์วันสงกรานต์
นางสงกรานต์นั้นเป็นธิดาของท้าวกบิลพรหม หรือท้าวมหา
สงกรานต์ และเป็นนางฟ้าอยูบ่ นสวรรค์ชนั้ จตุมหาราชิกา ซึง่ มีหน้าที่
ในการรับศีรษะของท้าวกบิลพรหมแห่รอบเสาพระสุเมรุในแต่ละรอบ
ปีหรือในวันสงกรานต์นั่นเอง โดยมีเกณฑ์ก�ำหนดที่ว่าวันสงกรานต์
คือวันที่ 13 เมษายน ตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานต์วันนั้นเป็นผู้แห่
ซึ่งนางสงกรานต์มีทั้งหมด 7 นาง
FSCT NEWS

ชสอ.ประชุ มกลุ่มเป้าหมาย SHOs System
ชสอ. น� ำ โดย คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ที่ ป รึ ก ษา ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ และฝ่ า ยจั ด การ
ประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมาย ครั้งที่ 4 เรื่อง “กรอบคิด
และแนวทางการพั ฒ นาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ”
ร่วมกับ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ในวันที่ 22
มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชสอ.
ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินการ
โครงการวิ จั ย “การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบ
การเงิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพึ่ ง พา
ตนเองและร่วมมือกัน (SHOs System)” ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนของ ชสอ. เพื่อจัดท�ำข้อเสนอ
ส�ำหรับแนวทางปฏิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการเงินและกลไกสนับสนุน เพื่อการบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อน SHOs
System ร่วมกัน
FSCT NEWS

ชสอ. เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สอ.กสก.จก.

นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ นายปัณฐวิญช์ มุ่งสมัครศรีกุล ประธานกรรมการเสริม
สร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ. ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด โดยมีนายสันติ์เพ็ชญ์ มีสามเสน ผู้จัดการ
และหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา
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เยี่ยมท่านบงกช
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ เยี่ยม พลเรือโท
บงกช ผาสุข รองประธานกรรมการ ชสอ. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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งานราตรีบางกรวย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา อ�ำเภอบางกรวยได้จัดงาน “ราตรีบางกรวย” ประจ�ำปี 2556 ขึ้น ณ ลานกิจกรรม ชสอ.
โดยมี นายดุลยเดช วัชรสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด นายพิษณุ เสนาวิน นายอ�ำเภอ
บางกรวย กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สจ.วรพล อนันต์ศริ บิ วร ส.ส. วไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
จังหวัดนนทบุรี หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ทั้งนี้ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน พร้อมรับมอบโล่เกียรติคุณ
จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการที่ ชสอ.ให้การอ�ำนวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน
FSCT NEWS

ซ้อมอพยพหนีไฟ
คณะเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมอบรมฝึกซ้อม
ดั บ เพลิ ง เบื้ อ งต้ น และอพยพหนี ไ ฟ โดยที ม
เจ้าหน้าที่อบรมจากสถานีดับเพลิงบางสีีทอง
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา
FSCT news
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ชสอ. และสมาชิ ก เพิ่มพู นประสบการณ์ศึกษาดูงาน
สาธารณรัฐเกาหลี

รศ.ดร.วรวุ ฒิ หิ รั ญ รั ก ษ์ รองประธานกรรมการ และนายพู น ศั ก ดิ์
วาณิชวิเศษกุล กรรมการด�ำเนินการ น�ำคณะสหกรณ์สมาชิกจ�ำนวน 34 คน
เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2556 เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
สหกรณ์สมาชิก และ ชสอ. รวมทัง้ เป็นการเพิม่ พูนความรูป้ ระสบการณ์ดา้ นการบริหาร
งานสหกรณ์ โดยน�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการสหกรณ์ต่อไป ในการนี้ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC)
โดยมีคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการของ KFCC ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายผลการด�ำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านการบริหารสหกรณ์ซึ่งกันและกัน
FSCT NEWS

ชสอ. จัดทัศนศึกษาขอบคุณผู ้ลงทุนในหุ้น ณ ประเทศเวียดนาม

ชสอ. น�ำทีมโดย นายณัฐศิษฐ์ ตันติสนั ติสม นายปณิธาน ณ นคร รองประธาน
กรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
ผู้จัดการใหญ่ จัดโครงการทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ฮานอย ซาปา) ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ถือหุ้นของ ชสอ.
ที่ลงทุนโดยการเพิ่มหุ้นตามช่วงระยะเวลาที่ ชสอ. รณรงค์ให้สหกรณ์สมาชิกถือหุ้น
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและสัมพันธภาพอันดีต่อกัน โดยมีสหกรณ์
สมาชิกร่วมเดินทาง จ�ำนวน 55 คน
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รับสมัครเลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผู ้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2556
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด (ชสอ.) รั บ สมั ค รบุ ค คลซึ่ ง ประสงค์ จ ะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เพื่ อ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
ประธานกรรมการ 1 ต�ำแหน่ง กรรมการด�ำเนินการ 8 ต�ำแหน่ง และผูต้ รวจสอบกิจการ 3 ต�ำแหน่ง เพือ่ แทนต�ำแหน่งเดิมทีค่ รบวาระตามข้อบังคับ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การขอรับใบสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายส�ำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. วัน เวลา สถานที่ และการสมัคร
ยื่นใบสมัครระหว่างวันอาทิตย์ที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ บริเวณชั้น 1
ส�ำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
การสมัครจะต้องสมัครด้วยตนเอง โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ก�ำหนด
พร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ดำ� เนินการเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นใบสมัคร
3.1 ใบสมัครที่จัดท�ำโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
3.2 รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นด�ำ ขนาด 4” x 6” จ�ำนวน 2 รูป
		 (โดยไม่ใช้รูปถ่ายที่ตัดหรือถ่ายส�ำเนามาจากเอกสารใด ๆ)
3.3 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 1 ฉบับ
3.4 ส�ำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์สมาชิก (ยกเว้นผู้สมัครต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ)
3.5 ส�ำเนาหลักฐานการผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอืน่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือเคยเป็นผูต้ รวจการสหกรณ์ผสู้ อบบัญชีภาครัฐและได้รบั การขึน้ ทะเบียนผูต้ รวจสอบกิจการ (ยกเว้นผูส้ มัครต�ำแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการด�ำเนินการ) ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่มีเอกสารตามข้อ 3.5 อนุโลมให้สมัครได้ แต่ต้องจัดส่งเอกสารภายหลังโดยก�ำหนดเวลาจัดส่ง
เอกสารก่อนวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
ให้ใช้บังคับในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป เมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้ง
มิได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนให้ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและให้สหกรณ์ (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด) ด�ำเนินการ
ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการแทนโดยให้อยู่ในต�ำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
		 ส�ำเนาเอกสารตามข้อ 3.3, 3.4 และ 3.5 ให้ผู้สมัครรับรองส�ำเนาเอกสารด้วย
4. คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ
		 (1) เป็นผู้แทนของสหกรณ์สมาชิก
		 (2) มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในสหกรณ์ตน้ สังกัดเป็นไปตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2
				 พ.ศ. 2553
		 (3) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
		 (4) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ข้อ 39
4.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ
		 (1) ต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 7 และตามระเบียบ
				 นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 4 และ ข้อ 6
		 (2) ต้องไม่เป็นบุคคลตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 ข้อ 8 และตามระเบียบ
				 นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ข้อ 5
5. การให้หมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัคร
ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับหมายเลขประจ�ำตัวเรียงตามล�ำดับการสมัครก่อนหลัง
ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้ผู้สมัครที่ส่งใบสมัครพร้อมกันจับสลากหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เรียงตามล�ำดับต่อเนื่อง
การรับใบสมัคร และการให้หมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครเป็นการรับสมัครไว้ในเบื้องต้น เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องตามระเบียบชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ว่าด้วยการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ์
พ.ศ. 2549 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จะประกาศให้ทราบต่อไป
6. ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ จะสมัครรับเลือกตัง้ ต�ำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการ ในคราว
เดียวกันมิได้
FSCT news
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อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจํา

ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน

ทัง้ นี้ ตัง้ แตวนั ที่ 26 กุมภาพันธ 2556

วงเงิน
1,000,000 บาทขึ้นไป
10,000,000 บาทขึ้นไป
20,000,000 บาทขึ้นไป

7 วัน
2.50%
2.60%
2.70%

14 วัน
2.55%
2.65%
2.75%

เงื่อนไขการลงทุน

1. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จะเปดจําหนายตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน ตามประกาศนี้ใหแกสหกรณสมาชิก
และสหกรณทั่วไป โดยไมจํากัดจํานวน แตไมนอยกวาฉบับละ 1,000,000.- บาท
2. จายดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ หากผูทรงตั๋วไถถอนกอนกําหนดสามารถไถถอนไดโดยไมมีดอกเบี้ย
3. ตัว๋ สัญญาใชเงินและเงินฝากประจําทีค่ รบกําหนดเวลา หากผูซ อื้ ประสงคจะเปลีย่ น
ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจําฉบับใหม หรือทําการไถถอนใหแจงตอชุมนุม
สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
สหกรณกอนวันครบกําหนดอยางนอย 1 วันทําการ ในกรณีที่ไมติดตอไป ชุมนุม
ระยะเวลา	
อัตราดอกเบี้ย
สหกรณจะถือวาผูซ อื้ ตองการถือตัว๋ สัญญาใชเงินและเงินฝากประจําตามระยะเวลา
เดิมเฉพาะเงินตน สวนดอกเบี้ย ชุมนุมสหกรณจะนําเขาบัญชีตามที่ไดแจงไว
ระยะสั้น
4.65 ต่อปี
4. เปดจําหนายตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
ระยะปานกลาง
4.85 ต่อปี
เปนตนไป
5. ชุมนุมสหกรณฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน
ระยะยาว
4.95 ต่อปี
และเงินฝากประจําระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน โดยไมจําเปนตองบอกกลาว
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
ลวงหนา

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 310 เดือนเมษายน 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

