ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 313 เดือนกรกฎาคม 2556

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

รับรางวัล

นักสหกรณ์ดีเด่น ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(ACCU Recognition Award 2013)

ป ระธ า นพบ ส มาชิ ก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
สวัสดีท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน FSCT News
ฉบับนี้ ผมขอรายงานภารกิจในฐานะประธานกรรมการ ชสอ.
ในรอบเดือนที่ผ่านมาให้ท่านสหกรณ์สมาชิกทราบ ดังนี้
ในโอกาสที่ผมได้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
ครบ 1 เดือ น ผมและคณะกรรมการด� ำเนินการชุดใหม่ไ ด้
เข้าพบ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี
นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นนทบุรี นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
นนทบุรี เพื่อแนะน�ำคณะกรรมการชุดใหม่ (ชุดที่ 41) และ
เพื่ อ ประสานความร่ ว มมื อ ในการขั บ เคลื่ อ นงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ โดยมี ชสอ. เป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที่มีมายาวนานในการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง
หน่วยงาน
เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2556 ผมเข้าประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) โดยมีสาระส�ำคัญในเรื่อง
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน คพช. เพิ่มเติม 7 คณะ ซึ่ง
ผมได้รับการแต่งตั้งใน 2 คณะด้วยกัน คือ คณะอนุกรรมการ
พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ์
ประเภทออมทรัพย์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและจัดท�ำ
แผนพัฒนาสหกรณ์สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และรับทราบ
ปัญหา รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งผมจะท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อน
ขบวนการสหกรณ์ให้เกิดการพัฒนาต่อไป
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และในปี นี้ เ ป็ น อี ก ปี ห นึ่ ง ที่ ค นสหกรณ์ โดยเฉพาะ
ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จะต้องเตรียมตัว
ไปร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ของสมาคม
สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association
of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) ซึ่งจะมี
ทั้งเรื่องการสัมมนาเฉพาะเรื่อง การศึกษาดูงาน การเสวนา
ทางวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี และการมอบ
รางวัล “นักสหกรณ์ดีเด่นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก” ซึ่งจะมี
พิธีมอบกันในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักสหกรณ์ผู้
เสียสละ ผู้มีผลงานโดดเด่นอันเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้สหกรณ์ทั่วโลก ที่พิเศษสุดคือ ปีนี้มีเพียงประเทศเดียว
ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้ได้รบั รางวัลประเภทบุคคล คือ ประเทศไทย
คือผมเอง โดยประกาศผลการคัดเลือกก่อนการประชุมใหญ่ ชสอ.
(ก่อนทีผ่ มจะได้รบั เลือกตัง้ เป็นประธานกรรมการ ชสอ.) ซึง่ ผมรูส้ กึ
เป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั คัดเลือกให้ได้รบั รางวัลอันทรงเกียรตินี้
ถือเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศระดับนานาชาติ ในงานประชุมใหญ่
สามั ญ ประจ� ำ ปี ข อง ACCU โดยจะมี พิ ธีม อบรางวั ล ในงาน
สัมมนาวิชาการ (ASIAN CREDIT UNION FORUM 2013)
ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2556 ณ ประเทศเนปาล ซึ่งผม
และคณะกรรมการด� ำ เนิ น การจะเดิ น ทางไปร่ ว มงานและ
รับรางวัลดังกล่าว
ในช่วงปลายเดือนนี้มีวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผมขอเชิญทุกท่านร่วมกัน
ท�ำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม ท�ำบุญตักบาตร
สมาชิกท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัด ก็ขอให้ท่านเดินทาง
โดยสวัสดิภาพและปลอดภัย ฉบับนีผ้ มต้องขอลาทุกท่านไปก่อน
นะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

คณะผู ้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำ ชสอ.
เพื่อความเป็นสิริมงคล

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ
หิรัญรักษ์ นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน
เลขานุการ นายขจิต หมู่ดี นายศรีโพธิ์ วายุภักตร์ นายสันติชัย บัวทอง
พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์ นายทองหล่อ ยมศรีเคน กรรมการด�ำเนินการ
และฝ่ายจัดการ สักการะพระพุทธมงคลมหาอภิปูชนีย์ ศาลพระพรหม และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำ ชสอ. เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใน
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 41 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา
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Mission Team จาก IMF
เข้าหารือ คณะผู ้บริหาร ชสอ.
คณะผู้บริหาร ชสอ. น�ำโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
นายประดิษฐ หัสดี นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์ รองประธาน
กรรมการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่
ชสอ. ให้การต้อนรับ Mr. Vladimir Klyuev และ Mr. Tao Sun
Senior Economist, Mission team จาก The International
Monetary Fund (IMF) รวมทั้ง ดร.ชญาวดี ชัยอนันต์
ผู้บริหารส่วน ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นายสถิตย์
แถลงสัตย์ เศรษฐกร ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าหารือเกี่ยวกับข้อมูลสหกรณ์
ออมทรัพย์ในประเทศไทย นโยบายการบริหารงาน การให้สนิ เชือ่
แหล่งระดมทุน นโยบายการลงทุน และการป้องกันความเสี่ยง
ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน
ชสอ.
FSCT news

3

คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 และผู ้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
ประธานกรรมการ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ประธานกรรมการ
ปริญญาเอกสังคมศาสตร์ (Ph.D. Social Science) Magadh University
นักบริหารระดับ 8 การไฟฟ้านครหลวง
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า
นครหลวง จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุ ฒิ หิรัญรักษ์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายประดิษฐ หัสดี
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma in Economic Planning, Institute of Social Studies,
The Hague, The Netherlands
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma in Development Administration, University of Manchester, England
Ph.D. (Agricultural Economics) Oklahoma State University U.S.A.
ภาคีสมาชิก ส�ำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา
รองประธานวิชาการ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานการประปานครหลวง จ�ำกัด
เลขานุการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ำกัด

นายวิชา จันทร์ดาประดิษฐ์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์
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รองประธานกรรมการ คนที่ 3
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้อ�ำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนบ้านค�ำพอก - ท่าดอกแก้ว
กรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครพนม
กรรมการพัฒนาชีวิตครูจังหวัดนครพนม
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด

นายสมชาย ค�ำใส
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายชั ยรัตน์ ปั นนวน

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายโอภาส จันทร์โต
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายธนู โพธิ์ทอง

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 4
การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป.มส.1
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด

กรรมการและเลขานุการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
พนักงานช่างระดับ 6 ประจ�ำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
กรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้า เขต 2 พิษณุโลก (2521) จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบและบรรจุ บริษัท โอเชียนกลาส จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
คณะกลุ่มเชื่อมโยงเครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โอเชียนกลาส จ�ำกัด

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเรียน
เสนาธิการทหาร จ�ำกัด
FSCT news
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นายขจิต หมู่ดี

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุข ช�ำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดปทุมธานี
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จ�ำกัด

นายศรีโพธิ์ วายุ พักตร์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน

ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายสันติชัย บัวทอง
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
หลักสูตรการเป็นผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน
ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดลพบุรี
รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ประธานศูนย์กลางการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกัด

พ.ต.อ.ณพล บุ ญประสิทธิ์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ รุ่น 39
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุน่ 20
ผู้ก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (จ.กาญจนบุรี/จ.ราชบุรี)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ�ำกัด

นายประเสริฐ เมืองแก้ว
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์
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กรรมการด�ำเนินการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดพัทลุง (ส�ำนักงาน สกสค.จังหวัดพัทลุง)
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ�ำกัด

นายทองหล่อ ยมศรีเคน
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายอุ ทัย ศรีเทพ

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ข้าราชการบ�ำนาญ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ�ำกัด
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดตรัง จ�ำกัด

นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Msc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan
อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตั้งแต่ปี 2540)
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ�ำกัด

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Management system supervisor, Norske Skog (Thailand) Co., Ltd.
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานแพน เอเชีย เปเปอร์ไทย จ�ำกัด
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ประมวลภาพประชุมใหญ่
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การประชุมใหญ่สาม
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ศูนย์แสดงส

มัญ ประจ�ำปี 2556
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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ชสอ. มอบเงินสนับสนุน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และ
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

10

ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคเหนื อ และชมรมเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ภาคเหนือ จัดสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 - 26
พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้ารับ
การสัมมนา และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี กว่า 400 คน
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางมาเป็นประธาน
เปิดงานในวันแรก พร้อมบรรยายพิเศษ แนะน�ำ
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ โดยมีน ายสมชาย ค� ำ ใส
รองประธานกรรมการ ชสอ. และชมรม สอ.
ภาคเหนื อ ผู ้ แ ทนจากสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ค รู
แม่ฮ่องสอน จ�ำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี
นายณัฐศิษฐ์ ตันติสนั ติสม รองประธานกรรมการ ชสอ. ในคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 40 เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีให้ชมรม
เจ้าหน้าที่ฯ จ�ำนวน 20,000 บาท พร้อมให้การบรรยายเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงาน ชสอ. และ
การท�ำงานอย่างไรให้มีความสุข ซึ่งได้ข้อคิดส�ำหรับชีวิตกับการท�ำงานอย่างมีสุข ดังนี้
(1) ต้องเข้าใจบทบาทในหน้าที่นั้นอย่างถ่องแท้
(2) ต้องปรับอารมณ์ให้เข้ากับบทบาทของงานในต�ำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย
(3) ต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทใหม่อยู่ตลอดเวลา
(4) ต้องคิดว่า “ทุกครั้งที่ท�ำเต็มที่ เราได้มากกว่าองค์กร”
(5) ต้องมีจรรยาบรรณ
(6) ต้องไม่เอาผลตอบแทนเป็นตัวน�ำ เพราะจะท�ำให้บทบาทการแสดงเปลี่ยนไป
จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “การบริหารการเงินและความเสี่ย งของ
สหกรณ์ออมทรัพย์” โดย นายยรรยง ลิขิตเจริญ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายตรวจสอบ
สถาบันเฉพาะกิจ และ Non-bank ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้สรุปว่า
การประเมินความเสี่ยงนั้นมี 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ โดยความเสี่ยงจะประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยหลัก คือ ความไม่แน่นอน
และเหตุการณ์/สถานการณ์ที่เป็น Exposure อยู่
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ชมรม สอ. ภาคเหนือ ด�ำเนินการประชุมใหญ่
โดย นายณั ฐ ศิ ษ ฐ์ ตั น ติ สั น ติ ส ม ประธานกรรมการชมรมฯ (ครบวาระ
ในวันประชุมใหญ่) นายอดิศักดิ์ ว่องเล่ห์ รองประธานกรรมการชมรมฯ
และนายโอภาส จันทร์โต เลขานุการชมรมฯ โดยมีผู้แทนกว่า 100 คน จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 60 สหกรณ์เข้าร่วม ในการประชุมฯ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ปีที่ผ่านมา และมีการแจ้ง
อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่าง ๆ และสถานะการเงินของชมรม รวมถึงมีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการชมรม และกรรมการชมรมฯ โดยประธานกรรมการชมรมฯ คนใหม่ ได้แก่ ดร.บุญรักษ์
ยอดเพชร ต้นสังกัดเป็นประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีชมรมเจ้าหน้าที่ สอ. ภาคเหนือ ด�ำเนินการประชุมโดย นายเสริมศักดิ์
เหีย้ มโท้ ประธานกรรมการชมรมเจ้าหน้าทีฯ่ ต้นสังกัดเป็นผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ�ำกัด
ซึ่งมีผู้ร่วมการประชุมกว่า 300 คน ในการประชุมฯ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และ
รับทราบสถานะการเงิน จ�ำนวนสมาชิกชมรม และพิจารณา (ร่าง) ระเบียบชมรมเจ้าหน้าที่ฯ เกี่ยวกับ
สวัสดิการต่าง ๆ และในช่วงค�่ำทั้ง 2 ชมรมได้ร่วมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในสไตล์ร�ำวงย้อนยุคร่วมกัน
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วันที่สอง ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ.
ในคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 40 ได้ให้การบรรยายเรื่อง
“ความมั่ น คงสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สู ่ อ นาคต” โดยกล่ า วว่ า
การขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต
ควรมีการพัฒนาและด�ำเนินการหลาย ๆ ด้านประกอบ ได้แก่
ทางด้ า นการเงิ น ด้ า นวิ ช าการ ด้ า นกฎหมายสหกรณ์ ด้ า น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านเครือข่าย (ชมรม) ด้านระบบ IT สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ
100 ปี ส หกรณ์ ไ ทย ติ ด ตามสถานการณ์ ทบทวนแผนงานระยะสั้ น ระยะกลาง
ระยะยาว พัฒนาสหกรณ์และบุคลากร ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
จากนัน้ เป็นการบรรยายเรือ่ ง “การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ยคุ ใหม่” โดย นายไชยา
บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ มี 3 ด้านส�ำคัญ ๆ ได้แก่
1. ต้องให้ความส�ำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอ เพื่อซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
ในการพิจารณาหรือทบทวนเรื่องส�ำคัญ เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน
ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งก�ำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินงานตามนโยบาย
และแผนที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ต้องพัฒนากลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์ขององค์กร (2) กลยุทธ์ทางธุรกิจ (3) กลยุทธ์ระดับ
ปฏิบัติการ บุคลากร การตลาด การเงิน (4) กลยุทธ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ
3. ต้ อ งพัฒ นานโยบายเกี่ยวกับ การขับเคลื่อ นกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการลงทุน
FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภาคใต้
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจสงขลา จ�ำกัด ได้จัดประชุมสัมมนาชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ตำ� รวจภาคใต้ เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมหาดแก้ว
รีสอร์ท สงขลา อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี พล.ต.ท.วีรยุทธ์ สิทธิมาลิก
ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและสัมมนา
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้ เ ข้ า ร่ ว มพบสหกรณ์
สมาชิ ก ชสอ. และมอบเงิ น สนั บ สนุ น
งบประมาณการจั ด สั ม มนา จ� ำ นวน
10,000 บาท การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญ
นายวัลลภ สุขมี ปราชญ์สหกรณ์ บรรยาย
เรือ่ ง การบริหารจัดการสหกรณ์ทดี่ ี ตามหลัก
การอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้เข้าใจในการบริหารงาน
สหกรณ์ตามหลักการอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง ซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างดี
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภาคใต้ทั้งสิ้น 150 คน
จาก 21 สหกรณ์ หลังจากการประชุมสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว ยังได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์
ในบรรยากาศชายหาดที่เป็นกันเองอีกด้วย
FSCT news
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ชสอ. เปิ ดบ้านต้อนรับคณะนักสหกรณ์จากต่างประเทศ
กรมสหกรณ์

แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association
of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) น�ำคณะจากกรมสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จ�ำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
นายชั ย รั ต น์ ปั น นวน เลขานุ ก าร และนายอนั น ต์ ชาตรู ป ระชี วิ น
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา
FSCT NEWS

คณะนักสหกรณ์จาก

ประเทศศรีลังกา

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ พร้ อ ม
คณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนักสหกรณ์
จาก Wayamba Lanka Travels and Tours Cooperative Society, Sri Lanka
จ�ำนวน 53 คน เข้ารับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับ ชสอ. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
FSCT NEWS
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นายก๊ก ดอนส�ำราญ
นายก สส.ชสอ.

สส.ชสอ. ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555
30 มี.ค. 56 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. สมาชิ กเข้าประชุม 419 คน
และเลือกตัง้ กรรมการ ชุดที่ 2/2556 และที่ประชุมได้เลือก
นายก๊ก ดอนส�ำราญ เป็นนายก สส.ชสอ.

กระผมในนามของคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติไว้วาง
ใจมอบหมายให้ท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานสมาคม
สส.ชสอ. ชุดที่ 2/2556 ด้วยหลักการและเหตุผลที่ได้
ก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขึ้น เป็นการสร้าง
ระบบหลักประกัน สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม
สนับสนุนการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ในขณะยังมีชีวิต ชีวิตมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน ถึงแม้ว่า
ทางด้านเศรษฐกิจอาจมีความแตกต่าง ไม่เท่าเทียมกัน แต่เมือ่ เสียชีวติ สมาคมฯ ได้เป็นส่วนหนึง่ ในการดูแลให้การช่วยเหลือ
จัดการศพได้อย่างมีศักดิ์ศรีให้สมาชิก นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว ตลอดจนแบ่งเบาภาระผู้ค�้ำประกัน
เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสหกรณ์
ณ วันนี้ สมาคม สส.ชสอ. เราได้ก้าวเดินสู่ปีที่ 3 ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านอุปสรรค ปัญหาในเรื่องการจ่ายเงินล่าช้า ปัจจุบัน
มีสมาชิกค้างจ่ายจ�ำนวน 393 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 243,301,952.30 บาท ความล่าช้าดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลที่ไม่เรียบร้อย
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ทายาท คณะกรรมการทราบและเข้าใจ ได้เร่งให้มีการตรวจสอบและด� ำเนินการจ่ายเงินให้เรียบร้อย
ภายในเดือนกรกฎาคม 2556 และเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจ่าย ระหว่างที่รอการตรวจสอบ สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์
รายละ 600,000 บาทไปก่อน กระผมในนามของคณะกรรมการชุดที่ 2/2556 และคณะกรรมการทุกคนจะมุ่งมั่น ทุ่มเท เดินหน้าต่อไป
เพื่อให้สมาคมฯ ได้ดำ� เนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
FSCT NEWS

แจกล้ว
อีกแ

ลงทุนกับ ชสอ. “รุ่นออมทรัพย์รับโชค”

รับทันที Printer และโทรศัพท์ไร้สายกับการลงทุนใน ชสอ.
“รุ่นออมทรัพย์รับโชค” ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา
โดยมี คุณประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจฯ น�ำทีมฝ่ายจัดการมอบโชคในครั้งนี้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทุนกับ ชสอ. ได้ที่
ฝ่ายเงินทุน 0 2496 1199 ต่อ 108 - 111, 125 - 127
FSCT news
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คณะผู้บริหาร ชสอ. เข้าพบ 6 หน่วยงาน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. น�ำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ นายขจิต หมูด่ ี
นายศรีโพธิ์ วายุพกั ตร์ กรรมการด�ำเนินการ เข้าพบ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายวิจกั ร อากัปกริยา อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิเชียร พุฒวิ ญ
ิ ญู ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นนทบุรี นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะน�ำคณะกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่
ชุดที่ 41 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556
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หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ชสอ.

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ช.ส.ค.)

นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สสธท.)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

บริษัท เวบแคช จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด
FSCT news
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำและตั๋วสัญญาใช้เงิน

“รุ ่นออมทรัพย์พูนทวี”

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำและตั๋วสัญญาใช้เงิน

“รุ ่นออมทรัพย์ม่งั คั่ง”

ตัง้ แตว นั ที่ 3 มิถนุ ายน 2556
วงเงิน

ระยะเวลา 5 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 10 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

5 แสนบาทขึ้นไป

3.40

3.50

1 ล้านบาทขึ้นไป

3.50

3.60

5 ล้านบาทขึ้นไป

3.60

3.70

10 ล้านบาทขึ้นไป

3.70

3.80

20 ล้านบาทขึ้นไป

3.80

3.90

เงื่อนไขการลงทุน
1.
2.
3.
4.

วงเงินตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไขการชําระดอกเบี้ย ชําระดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด
การไถ่ถอนกอนกําหนดจะไมไดรับดอกเบี้ย
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย ฯ จะเป ด จํ า หน า ยเงิ น ฝากประจํ า และ
ตั๋วสัญญาใช้เงินตามประกาศนี้ใหแกสหกรณ โดยไมจํากัดจํานวน
ระหวางวันที่ 3 มิถุนายน - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย

ระยะสัน้
4.65 ต่อปี

วงเงิน

ระยะเวลา

ตัง้ แตวนั ที่ 3 มิถนุ ายน 2556
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

1 ล้านบาทขึ้นไป

33 เดือน

4.10

เงื่อนไขการลงทุน

1. วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
2. การช�ำระดอกเบี้ย
- ช�ำระดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายุการฝาก
3. การไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
- เงินฝากประจ�ำ ที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้
		 โดยไม่มีดอกเบี้ย และระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
		 แต่ไม่ครบก�ำหนดไถ่ถอน ชสอ. จะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย์
		 ของ ชสอ. ตามระยะเวลาที่ถือจริง ณ วันที่ฝาก
4. เปิ ด จ� ำ หน่ า ยให้ แ ก่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก สหกรณ์ ทุ ก ประเภท ตั้ ง แต่
วันที่ 3 มิถุนายน - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป
ระยะกลาง
ระยะยาว
4.85 ต่อปี
4.95 ต่อปี

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