
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 
ประธานกรรมการ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

รับรางวัล
นักสหกรณ์ดีเด่น ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
(ACCU Recognition Award 2013)

ปีที่ 25 ฉบับที่ 313 เดือนกรกฎาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด



ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
 ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์

สวัสดีท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่าน FSCT News 

ฉบับนี้ ผมขอรายงานภารกิจในฐานะประธานกรรมการ ชสอ.  

ในรอบเดอืนที่ผ่านมาให้ท่านสหกรณ์สมาชกิทราบ ดงันี้

ในโอกาสที่ผมได้เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ

ครบ 1 เดือน ผมและคณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ได้ 

เข้าพบ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิจักร อากัปกริยา อธิบดี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการ

จงัหวดันนทบรุ ีนายไชยา บญุญานภุาพ สหกรณ์จงัหวดันนทบรุ ี

นางสาวเฉลารตัน์ กองเมอืง หวัหน้าส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์

นนทบรุ ีนางสาวอรณุ ีกาญจนสาลกัษณ์ ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั

นนทบุรี เพื่อแนะน�าคณะกรรมการชุดใหม่ (ชุดที่ 41) และ 

เพื่อประสานความร ่วมมือในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ โดยมี ชสอ. เป็นศูนย์กลาง ซึ่งถือเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติที่มีมายาวนานในการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง

หน่วยงาน

เมื่อวนัที่ 13 มถินุายน 2556 ผมเข้าประชมุคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) โดยมีสาระส�าคัญในเรื่อง

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน คพช. เพิ่มเติม 7 คณะ ซึ่ง 

ผมได้รับการแต่งตั้งใน 2 คณะด้วยกัน คือ คณะอนุกรรมการ

พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการขยายธุรกิจของสหกรณ์

ประเภทออมทรัพย์ และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและจัดท�า

แผนพัฒนาสหกรณ์สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และรับทราบ

ปัญหา รวมทั้งการหาแนวทางแก้ไขปัญหาของสหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งผมจะท�าหน้าที่อย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อน

ขบวนการสหกรณ์ให้เกดิการพฒันาต่อไป

และในปีนี้เป ็นอีกปีหนึ่งที่คนสหกรณ์ โดยเฉพาะ 

ทางชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด และ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั จะต้องเตรยีมตวั 

ไปร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 ของสมาคม

สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association 

of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) ซึ่งจะมี

ทั้งเรื่องการสัมมนาเฉพาะเรื่อง การศึกษาดูงาน การเสวนา

ทางวิชาการ การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และการมอบ

รางวัล “นักสหกรณ์ดีเด่นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก” ซึ่งจะมี

พิธีมอบกันในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักสหกรณ์ผู้

เสียสละ ผู้มีผลงานโดดเด่นอันเป็นที่ประจักษ์เป็นแบบอย่าง 

ที่ดีให้สหกรณ์ทั่วโลก ที่พิเศษสุดคือ ปีนี้มีเพียงประเทศเดียว 

ที่ได้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัรางวลัประเภทบคุคล คอื ประเทศไทย  

คอืผมเอง โดยประกาศผลการคดัเลอืกก่อนการประชมุใหญ่ ชสอ.  

(ก่อนที่ผมจะได้รบัเลอืกตั้งเป็นประธานกรรมการ ชสอ.) ซึ่งผมรูส้กึ 

เป็นเกยีรตอิย่างยิ่งที่ได้รบัคดัเลอืกให้ได้รบัรางวลัอนัทรงเกยีรตนิี้  

ถอืเป็นรางวลัแห่งเกยีรตยิศระดบันานาชาต ิในงานประชมุใหญ่ 

สามัญประจ�าปีของ ACCU โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในงาน 

สัมมนาวิชาการ (ASIAN CREDIT UNION FORUM 2013)  

ในระหว่างวนัที่ 12 - 14 กนัยายน 2556 ณ ประเทศเนปาล ซึ่งผม 

และคณะกรรมการด�าเนินการจะเดินทางไปร่วมงานและ 

รบัรางวลัดงักล่าว

ในช่วงปลายเดือนนี้มีวันส�าคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่ 

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผมขอเชิญทุกท่านร่วมกัน

ท�าจิตใจให้ผ่องแผ้ว ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม ท�าบุญตักบาตร 

สมาชิกท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัด ก็ขอให้ท่านเดินทาง 

โดยสวสัดภิาพและปลอดภยั ฉบบันี้ผมต้องขอลาทกุท่านไปก่อน

นะครบั แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั
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คณะผู้บริหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�า 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�าเนินการ  
และฝ่ายจัดการ สักการะพระพุทธมงคลมหาอภิปูชนีย์ ศาลพระพรหม และ 
สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ประจ�า ชสอ. เพื่อความเป็นสริมิงคล ในโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่งใน
คณะกรรมการด�าเนนิการ ชสอ. ชดุที่ 41 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา 

Mission Team จาก IMF 
เข้าหารือ คณะผู้บริหาร ชสอ.

คณะผู้บรหิาร ชสอ. น�าโดย ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์  

ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์  

นายประดษิฐ หสัด ีนายวชิา จนัทร์ดาประดษิฐ์ รองประธาน

กรรมการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ 

ชสอ. ให้การต้อนรบั 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

ออมทรพัย์ในประเทศไทย นโยบายการบรหิารงาน การให้สนิเชื่อ  

แหล่งระดมทนุ นโยบายการลงทนุ และการป้องกนัความเสี่ยง

ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ส�านักงาน 

ชสอ. 
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ
การศึกษา ปรญิญาเอกสงัคมศาสตร์ (Ph.D. Social Science) Magadh University
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน นกับรหิารระดบั 8 การไฟฟ้านครหลวง
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า 

นครหลวง จ�ากดั

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  หิรัญรักษ์
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
การศึกษา เศรษฐศาสตรบณัฑติ (เกยีรตนิยิมด)ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
 Diploma in Economic Planning, Institute of Social Studies,
 The Hague, The Netherlands
 เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Diploma in Development Administration, University of Manchester, England 

Ph.D. (Agricultural Economics) Oklahoma State University U.S.A.
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ภาคสีมาชกิ ส�านกัธรรมศาสตร์และการเมอืง ราชบณัฑติยสถาน
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ�ากดั

นายประดิษฐ  หัสดี
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 2
การศึกษา นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
 เนตบิณัฑติไทย ส�านกัอบรมเนตบิณัฑติยสภา
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองประธานวชิาการ สหกรณ์ออมทรพัย์ พนกังานการประปานครหลวง  จ�ากดั  
 เลขานุการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของกลุ่มชุมนุมสหกรณ์ 

ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานการประปานครหลวง จ�ากดั
 

นายวิชา  จันทร์ดาประดิษฐ์ 
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 3
การศึกษา ครศุาสตรบณัฑติ สาขาเกษตรศาสตร์ วทิยาลยัครูมหาสารคาม
 ครศุาสตรมหาบณัฑติ การบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยันครพนม
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อ�านวยการเชี่ยวชาญโรงเรยีนชมุชนบ้านค�าพอก - ท่าดอกแก้ว
 กรรมการการเลอืกตั้งจงัหวดันครพนม
 กรรมการพฒันาชวีติครูจงัหวดันครพนม
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนครพนม จ�ากดั

ประธานกรรมการ

กรรมการด�าเนินการ
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นายสมชาย  ค�าใส
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 4
การศึกษา การศกึษาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พษิณโุลก
 ครศุาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงเรยีนอนบุาลแม่ฮ่องสอน สพป.มส.1
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ากดั 

นายชัยรัตน์  ปันนวน 
ต�าแหน่ง กรรมการและเลขานกุาร
การศึกษา ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลหวัเฉยีว จ�ากดั 
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลหวัเฉยีว จ�ากดั

นายโอภาส  จันทร์โต 
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา เทคโนโลยบีณัฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ์ 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน พนกังานช่างระดบั 6 ประจ�าการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจงัหวดัพจิติร
ต�าแหน่งในสหกรณ์ กรรมการด�าเนนิการ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานไฟฟ้า เขต 2 พษิณโุลก (2521) จ�ากดั

นายธนู  โพธิ์ทอง 
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา ศลิปศาสตรบณัฑติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัฉะเชงิเทรา
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จดัการแผนกตรวจสอบและบรรจ ุบรษิทั โอเชยีนกลาส จ�ากดั (มหาชน)
 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออก
 คณะกลุ่มเชื่อมโยงเครอืข่ายจงัหวดัสมทุรปราการ
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์โอเชยีนกลาส จ�ากดั
 

พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา ปรญิญาเอก สาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
 ผู้อ�านวยการหลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุี
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรและโรงเรยีน

เสนาธกิารทหาร จ�ากดั
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นายขจิต  หมู่ดี
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัปทมุธานี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน นกัวชิาการสาธารณสขุ ช�านาญการพเิศษ รองนายแพทย์สาธารณสขุ
 จงัหวดัปทมุธานี
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุปทมุธาน ีจ�ากดั

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา หลกัสูตรการเป็นผู้พพิากษาสมทบ ศาลแรงงาน
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคกลาง
 ประธานชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง
 ผู้พพิากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 1 จงัหวดัลพบรุี
 รองประธานคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย
 ประธานมูลนธิสิหภาพแรงงานไทยเรยอน
 ประธานศูนย์กลางการจดัตั้งสหภาพแรงงาน
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ากดั

นายสันติชัย  บัวทอง
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา การศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.) การบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
 การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) การบรหิารการศกึษา  มหาวทิยาลยันเรศวร
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองผู้อ�านวยการ ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 
  (ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3)
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ากดั
 

พ.ต.อ.ณพล  บุญประสิทธิ์
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (ตร.) โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ รุ่น 39
  รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุน่ 20
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ก�ากบัการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 (จ.กาญจนบรุ/ีจ.ราชบรุ)ี
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ�ากดั 

นายประเสริฐ  เมืองแก้ว
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาบรหิารการศกึษา 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านกังานส่งเสรมิสวสัดกิารและสวสัดภิาพครูและบคุลากร
 ทางการศกึษาจงัหวดัพทัลงุ (ส�านกังาน สกสค.จงัหวดัพทัลงุ)
 ที่ปรกึษากติตมิศกัดิ์ กรรมาธกิารการศกึษา วฒุสิภา
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูพทัลงุ จ�ากดั
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นายทองหล่อ  ยมศรีเคน
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา กศ.บ. (ชวีวทิยา) มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาสารคาม
 กศ.ม. (การบรหิารการศกึษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองผู้อ�านวยการส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 1
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูมหาสารคาม จ�ากดั

 

นายอุทัย  ศรีเทพ
ต�าแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกจิการ
การศึกษา บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบ�านาญ
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ที่ปรกึษาคณะกรรมการด�าเนนิการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรงั จ�ากดั 
 ประธานกรรมการ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์จงัหวดัตรงั จ�ากดั 

นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์
ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกจิการ
การศึกษา แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
 Msc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan
 อนมุตับิตัร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงระบาดวทิยา
 อนมุตับิตัร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครวั
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนามน จงัหวดักาฬสนิธุ์ (ตั้งแต่ปี 2540)
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกาฬสนิธุ์ จ�ากดั

นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์
ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกจิการ
การศึกษา บรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการ) มหาวทิยาลยัศรปีทมุ
 ครศุาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา) มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตร ี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน Management system supervisor, Norske Skog (Thailand) Co., Ltd.
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานแพน เอเชยี เปเปอร์ไทย จ�ากดั

ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ประมวลภาพประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2556
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

8 FSCT news



การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2556
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
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ชสอ. มอบเงินสนับสนุน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และ
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย ์
ภาคเหนอื จดัสมัมนาทางวชิาการ และประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2555 เมื่อวนัที่ 25 - 26  
พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้ารับ 
การสมัมนา และประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี กว่า 400 คน 

นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เดินทางมาเป็นประธาน
เปิดงานในวนัแรก พร้อมบรรยายพเิศษ แนะน�า
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสมชาย ค�าใส 
รองประธานกรรมการ ชสอ. และชมรม สอ. 
ภาคเหนือ ผู ้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
แม่ฮ่องสอน จ�ากดั เป็นผู้กล่าวรายงาน และม ี 

นายณฐัศษิฐ์ ตันติสนัตสิม รองประธานกรรมการ ชสอ. ในคณะกรรมการด�าเนนิการ 
ชุดที่ 40 เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีให้ชมรม 
เจ้าหน้าที่ฯ จ�านวน 20,000 บาท พร้อมให้การบรรยายเกี่ยวกบันโยบายการบรหิารงาน ชสอ. และ 
การท�างานอย่างไรให้มคีวามสขุ ซึ่งได้ข้อคดิส�าหรบัชวีติกบัการท�างานอย่างมสีขุ ดงันี้

(1) ต้องเข้าใจบทบาทในหน้าที่นั้นอย่างถ่องแท้
(2) ต้องปรบัอารมณ์ให้เข้ากบับทบาทของงานในต�าแหน่งที่ได้รบัมอบหมาย
(3) ต้องพร้อมที่จะซ้อมบทบาทใหม่อยู่ตลอดเวลา
(4) ต้องคดิว่า “ทกุครั้งที่ท�าเตม็ที่ เราได้มากกว่าองค์กร” 
(5) ต้องมจีรรยาบรรณ
(6) ต้องไม่เอาผลตอบแทนเป็นตวัน�า เพราะจะท�าให้บทบาทการแสดงเปลี่ยนไป

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “การบริหารการเงินและความเสี่ยงของ 
สหกรณ์ออมทรพัย์” โดย นายยรรยง ลิขิตเจริญ ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบ 
สถาบันเฉพาะกิจ และ Non-bank ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้สรุปว่า  
การประเมินความเสี่ยงนั้นมี 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏบิตักิาร ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยง 

ด้านกลยทุธ์ โดยความเสี่ยงจะประกอบไปด้วย 2 ปัจจยัหลกั คอื ความไม่แน่นอน  
และเหตกุารณ์/สถานการณ์ที่เป็น Exposure อยู่

การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ชมรม สอ. ภาคเหนอื ด�าเนนิการประชมุใหญ่  
โดย นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม ประธานกรรมการชมรมฯ (ครบวาระ 
ในวันประชุมใหญ่) นายอดิศักดิ์ ว่องเล่ห์ รองประธานกรรมการชมรมฯ  
และนายโอภาส จันทร์โต เลขานุการชมรมฯ โดยมผีู้แทนกว่า 100 คน จาก 
สหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 60 สหกรณ์เข้าร่วม ในการประชุมฯ ได้มีการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ปีที่ผ่านมา และมีการแจ้ง

อัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต่าง ๆ และสถานะการเงินของชมรม รวมถึงมีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการชมรม และกรรมการชมรมฯ โดยประธานกรรมการชมรมฯ คนใหม่ ได้แก่ ดร.บุญรักษ์  
ยอดเพชร ต้นสงักดัเป็นประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูพษิณโุลก จ�ากดั

 การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีชมรมเจ้าหน้าที่ สอ. ภาคเหนอื ด�าเนนิการประชมุโดย นายเสริมศกัดิ์  
เหีย้มโท้  ประธานกรรมการชมรมเจ้าหน้าทีฯ่ ต้นสงักดัเป็นผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูครสวรรค์ จ�ากดั  
ซึ่งมผีู้ร่วมการประชมุกว่า 300 คน ในการประชมุฯ ได้มกีารรบัรองรายงานการประชมุครั้งที่ผ่านมา และ 
รับทราบสถานะการเงิน จ�านวนสมาชิกชมรม และพิจารณา (ร่าง) ระเบียบชมรมเจ้าหน้าที่ฯ เกี่ยวกับ
สวสัดกิารต่าง ๆ และในช่วงค�่าทั้ง 2 ชมรมได้ร่วมจดังานเลี้ยงสงัสรรค์ในสไตล์ร�าวงย้อนยคุร่วมกนั
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภาคใต้

สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจสงขลา จ�ากดั ได้จดัประชมุสมัมนาชมรมสหกรณ์
ออมทรพัย์ต�ารวจภาคใต้ เมื่อวนัที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมหาดแก้ว
รสีอร์ท สงขลา อ�าเภอสงิหนคร จงัหวดัสงขลา โดยม ีพล.ต.ท.วรียทุธ์ สทิธมิาลกิ  
ผู้บญัชาการต�ารวจภูธรภาค 9 เป็นประธานในพธิเีปิดการประชมุและสมัมนา 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วมพบสหกรณ์
สมาชิก ชสอ. และมอบเงินสนับสนุน 
งบประมาณการจัดสัมมนา จ� านวน 
10,000 บาท การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เชิญ  
นายวลัลภ สขุม ีปราชญ์สหกรณ์ บรรยาย
เรื่อง การบรหิารจดัการสหกรณ์ที่ด ีตามหลกั 

การอดุมการณ์สหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชมุสมัมนาได้เข้าใจในการบรหิารงาน
สหกรณ์ตามหลกัการอดุมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จรงิ ซึ่งได้รบัความสนใจเป็นอย่างด ี 
โดยมผีู้เข้าร่วมประชมุสมัมนาจากสหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจภาคใต้ทั้งสิ้น 150 คน 
จาก 21 สหกรณ์ หลงัจากการประชมุสมัมนาเสรจ็สิ้นแล้ว ยงัได้มงีานเลี้ยงสงัสรรค์
ในบรรยากาศชายหาดที่เป็นกนัเองอกีด้วย  

วันที่สอง ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ.  
ในคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 ได้ให้การบรรยายเรื่อง  
“ความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย ์สู ่อนาคต” โดยกล ่าวว ่า  
การขับเคลื่อนสหกรณ์สู่ความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต  
ควรมีการพัฒนาและด�าเนินการหลาย ๆ ด้านประกอบ ได้แก่  
ทางด้านการเงิน ด้านวิชาการ ด้านกฎหมายสหกรณ์ ด้าน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ด้านเครอืข่าย (ชมรม) ด้านระบบ IT สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาต ิ 
100 ปีสหกรณ์ไทย ติดตามสถานการณ์ ทบทวนแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง  
ระยะยาว พฒันาสหกรณ์และบคุลากร ใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “การบรหิารสหกรณ์ออมทรพัย์ยคุใหม่” โดย นายไชยา  
บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้สรุปบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ ม ี3 ด้านส�าคญั ๆ ได้แก่

1. ต้องให้ความส�าคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอ เพื่อซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
ในการพิจารณาหรือทบทวนเรื่องส�าคัญ เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน  
ความเสี่ยง แผนงานและงบประมาณ รวมทั้งก�ากบั ควบคมุ ดูแล ให้ฝ่ายจดัการด�าเนนิงานตามนโยบาย
และแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

2. ต้องพัฒนากลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์ขององค์กร (2) กลยุทธ์ทางธุรกิจ (3) กลยุทธ์ระดับ 
ปฏบิตักิาร บคุลากร การตลาด การเงนิ (4) กลยทุธ์การเจรญิเตบิโตทางธรุกจิ

3. ต้องพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
ภายใน และการลงทนุ 

FSCT NEWS
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สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association  
of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) น�าคณะจากกรมสหกรณ์ 
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน จ�านวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
ส�านักงาน ชสอ. โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน  

ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้การต้อนรบั  เมื่อวนัที่ 12 มถินุายน ที่ผ่านมา 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อม 

คณะผู้บรหิาร และฝ่ายจดัการ ชสอ. ให้การต้อนรบัคณะนกัสหกรณ์

จาก Wayamba Lanka Travels and Tours Cooperative Society, Sri Lanka 

จ�านวน 53 คน เข้ารับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

กบั ชสอ. เมื่อวนัที่ 19 มถินุายน 2556 ณ ส�านกังาน ชสอ. 

FSCT NEWS
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ชสอ. เปิดบ้านต้อนรับคณะนักสหกรณ์จากต่างประเทศ

กรมสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

คณะนักสหกรณ์จาก ประเทศศรีลังกา
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กระผมในนามของคณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติไว้วาง 
ใจมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นผู้บริหารงานสมาคม 
สส.ชสอ. ชดุที่ 2/2556 ด้วยหลกัการและเหตผุลที่ได้
ก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ขึ้น เป็นการสร้าง 
ระบบหลักประกัน สร้างความร่วมมือในการส่งเสริม 
สนับสนุนการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ในขณะยังมีชีวิต ชีวิตมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่ากัน ถึงแม้ว่า 
ทางด้านเศรษฐกจิอาจมีความแตกต่าง ไม่เท่าเทยีมกัน แต่เมือ่เสยีชีวติ สมาคมฯ ได้เป็นส่วนหนึง่ในการดแูลให้การช่วยเหลอื 
จัดการศพได้อย่างมีศักดิ์ศรีให้สมาชิก นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว ตลอดจนแบ่งเบาภาระผู้ค�้าประกัน  
เป็นหลกัประกนัความเสี่ยงให้กบัสหกรณ์ 

ณ วนันี้ สมาคม สส.ชสอ. เราได้ก้าวเดนิสู่ปีที่ 3 ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านอปุสรรค ปัญหาในเรื่องการจ่ายเงนิล่าช้า ปัจจบุนั
มีสมาชิกค้างจ่ายจ�านวน 393 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 243,301,952.30 บาท ความล่าช้าดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากข้อมูลที่ไม่เรียบร้อย  
ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ทายาท คณะกรรมการทราบและเข้าใจ ได้เร่งให้มีการตรวจสอบและด�าเนินการจ่ายเงินให้เรียบร้อย
ภายในเดือนกรกฎาคม 2556 และเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจ่าย ระหว่างที่รอการตรวจสอบ สมาคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์  
รายละ 600,000 บาทไปก่อน กระผมในนามของคณะกรรมการชดุที่ 2/2556 และคณะกรรมการทกุคนจะมุ่งมั่น ทุ่มเท เดนิหน้าต่อไป 
เพื่อให้สมาคมฯ ได้ด�าเนนิงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ เพื่อที่จะช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัในขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ 

รบัทนัท ีPrinter และโทรศพัท์ไร้สายกบัการลงทนุใน ชสอ.
“รุ่นออมทรัพย์รับโชค” ตั้งแต่เดอืนกมุภาพนัธ์ - เดอืนมนีาคม 2556 ที่ผ่านมา  

โดยม ีคณุประภาษร ทพิย์ด ีรองผู้จดัการใหญ่ สายธรุกจิฯ น�าทมีฝ่ายจดัการมอบโชคในครั้งนี้
ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดการลงทนุกบั ชสอ. ได้ที่

ฝ่ายเงนิทนุ 0 2496 1199 ต่อ 108 - 111, 125 - 127 

สส.ชสอ. ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2555  
30 มี.ค. 56 ณ ส�านักงาน ชสอ. สมาชิกเข้าประชุม 419 คน 
และเลือกตัง้กรรมการ ชุดที่ 2/2556 และที่ประชุมได้เลือก  

นายก๊ก ดอนส�าราญ เป็นนายก สส.ชสอ. 
นายก๊ก  ดอนส�าราญ

นายก สส.ชสอ.
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ลงทุนกับ ชสอ. “รุ่นออมทรัพย์รับโชค”แจก
อีกแล้ว



ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. น�าคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์  

นายประดิษฐ หสัด ีรองประธานกรรมการ นายชยัรัตน์ ปันนวน เลขานกุาร พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ นายขจติ หมูด่ี  

นายศรโีพธิ ์วายพุกัตร์ กรรมการด�าเนนิการ เข้าพบ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถยีร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์ นายวจิกัร อากปักรยิา อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ นายวเิชยีร พุฒิวญิญ ูผู้ว่าราชการจังหวดันนทบรุี 

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

นนทบุรี นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะน�าคณะกรรมการด�าเนนิการชดุใหม่ 

ชดุที่ 41 เมื่อวนัที่ 18 มถินุายน 2556 

คณะผู้บริหาร ชสอ. เข้าพบ 6 หน่วยงาน
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หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมแสดงความยินดี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ในโอกาสได้รับเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ชสอ.

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

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สสธท.) 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เวบแคช จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ากัด

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
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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 313 เดือนกรกฎาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

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

วงเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

1 ล้านบาทขึ้นไป 33 เดือน 4.10

เงื่อนไขการลงทุน
1. วงเงนิตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
2. การช�าระดอกเบี้ย
 - ช�าระดอกเบี้ยรายเดอืน ตลอดอายกุารฝาก
3. การไถ่ถอนก่อนก�าหนด
 - เงินฝากประจ�า ที่มีระยะเวลาการฝากไม่ถึง 3 เดือน ถอนได้ 
  โดยไม่มีดอกเบี้ย และระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  
  แต่ไม่ครบก�าหนดไถ่ถอน ชสอ. จะจ่ายดอกเบี้ยในอตัราออมทรพัย์ 
  ของ ชสอ. ตามระยะเวลาที่ถอืจรงิ ณ วนัที่ฝาก
4. เปิดจ�าหน่ายให้แก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ทุกประเภท ตั้งแต่ 
 วนัที่ 3 มถินุายน - 2 สงิหาคม พ.ศ. 2556

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

เงื่อนไขการลงทุน
1. วงเงนิตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป 
2. เงื่อนไขการช�าระดอกเบี้ย ช�าระดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนด
3. การไถ่ถอนก่อนก�าหนดจะไม่ได้รบัดอกเบี้ย
4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเปิดจ�าหน่ายเงินฝากประจ�าและ 
 ตั๋วสัญญาใช้เงินตามประกาศนี้ให้แก่สหกรณ์ โดยไม่จ�ากัดจ�านวน  
 ระหว่างวนัที่ 3 มถินุายน - 2 สงิหาคม พ.ศ. 2556

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าและตั๋วสัญญาใช้เงิน

“รุ่นออมทรัพย์พูนทวี”
ตัง้แต่วนัที ่3 มถินุายน 2556 ตัง้แต่วนัที ่3 มถินุายน 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

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.65 ต่อปี 4.85 ต่อปี 4.95 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าและตั๋วสัญญาใช้เงิน

“รุ่นออมทรัพย์มั่งคั่ง”


