ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 317 เดือนพฤศจิกายน 2556

ป ระธ า นพบ ส มาชิ ก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
FSCT News ฉบับนี้ ผมขอรายงานข่าวที่ส�ำคัญในรอบเดือน
ที่ผ่านมาให้ท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้ทราบ ดังนี้
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผมได้ลงนามสัญญา
จ้าง บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการ
จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก
เพื่อท�ำการพิสูจน์ความสามารถ และประสิทธิภาพของโปรแกรม
ระบบงาน 18 ระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะใช้
เวลาด�ำเนินการประมาณ 120 วัน ผมขอแจ้งความคืบหน้าให้สมาชิก
ทราบเพื่อขจัดข่าวลือว่า ชสอ. ได้ล้มเลิกการจัดท�ำโครงการจัดหา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิกแล้ว ซึ่ง
ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ผมขอให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นว่า คณะ
ผู้บริหารได้ด�ำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่อย่างแน่นอน
จากสถานการณ์ด้านการเงินที่สหกรณ์หลายแห่งประสบ
อยู่ อันเนื่องจากปัญหาวิกฤติสภาพคล่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จ�ำกัด ประกอบกับขณะนี้สหกรณ์หลายแห่งเตรียมจัดการ
ประชุมใหญ่ และมีสหกรณ์หลายแห่งท�ำเรื่องกู้เงินมาที่ ชสอ. เพื่อน�ำ
เงินไปจ่ายเงินปันผลหลายสหกรณ์ ซึง่ ต้องขอคิวเงินกูเ้ นือ่ งจากสภาวะ
การเงินในระบบสหกรณ์ขาดสภาพคล่องประกอบกับธนาคารพาณิชย์
ได้ปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ งู ขึน้ หรือเรียกเงิน หรือไม่ตอ่ สัญญาเงินกู้
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์เป็นอย่างมาก ชสอ.
ได้เร่งระดมเงินทุนโดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินวันพ่อ ซึง่ เราให้อตั รา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์มาก จากภาวะวิกฤติดังกล่าว ผม
ขอเชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกช่วยกันระดมเงินทุนจากเงินฝาก หรือ
หุ้น จากสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะนี้ เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชย์เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ มีความเสี่ยงมากขึ้นจาก
กรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด จึงเพิ่มความเข้มงวด
ในการปล่อยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ ผมขอแนะน�ำให้สหกรณ์เตรียม
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ส�ำรองเงินไว้เพื่อเตรียมจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเปลี่ยน
จากจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนจากเงินสดเป็นโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของสหกรณ์ เพือ่ ลดปริมาณเงินสดในการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลีย่
คืนลงได้ ซึ่งจะท�ำให้สหกรณ์ลดวงเงินกู้จาก ชสอ. และ ชสอ. จะได้
น�ำไปให้สหกรณ์ตา่ งๆได้มากขึน้ นอกจากนี้ ผมขอเชิญชวนให้สหกรณ์
ทีม่ เี งินเหลือระยะสัน้ มาลงทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ
7 วัน - 14 วัน ซึ่งขณะนี้ ชสอ. ให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.5 - 2.75%
เพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ภายในระบบสหกรณ์ ตามหลักและวิธีการ
สหกรณ์ได้อย่างแท้จริง
อีกเรื่องที่ผมขอเรียนชี้แจงคือ ความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผมได้เชิญผู้แทนจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาเป็นกรรมการ
เพื่อมาช่วยวางแผนฟื้นฟู โดยคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคม
นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหนี้และสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งได้เชิญ
สหกรณ์เจ้าหนี้ผู้ฝากเงินมาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยขอร้องว่า
อย่าเพิ่งแจ้งความด�ำเนินคดี เนื่องจากจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมด
ท�ำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ และขอเรียนชี้แจงว่า ชสอ. ไม่ได้
น�ำเงินไปช่วยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ดังที่มีผู้ไม่หวังดี
ปล่อยข่าวแต่อย่างใด
ส�ำหรับในฉบับนี้ ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อน พบกันใหม่ฉบับ
หน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ขบวนการสหกรณ์ไทย... รวมพลังจัดกิจกรรม 5 ธันวา ท�ำดีเพื่อพ่อ

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์รถแท็กซี่ รถสามล้อ และสี่ล้อเล็ก รวมถึงสหกรณ์ทุกประเภท
ในเขตกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโครงการ “5 ธันวา ท�ำดีเพื่อพ่อ ปี 2556” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พร้อมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของคนในขบวนการสหกรณ์
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดโครงการดังกล่าว ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์แท็กซี่ และขบวนการสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถ.พิชัย กรุงเทพฯ
นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์รว่ มกับเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์สามล้อ
และสี่ล้อเล็ก ศูนย์วิทยุสื่อสารรถแท็กซี่ และสหกรณ์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 5 ธันวาท�ำดีเพื่อพ่อ ปี 2556 เพื่อ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยทุกสหกรณ์ที่ร่วมโครงการจะตั้งกล่องความดีในรถแท็กซี่ รถสามล้อเล็ก และส�ำนักงานของสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรับเงินสนับสนุน
จากสมาชิกและผู้โดยสาร โดยจะน�ำเงินที่ได้ทั้งหมดน�ำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งขณะนี้มีรถแท็กซี่และสามล้อเล็กกว่า
3,000 คัน และสหกรณ์กว่า 300 แห่งเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะติดสติกเกอร์สัญลักษณ์ 5 ธันวา ท�ำดีเพื่อพ่อ เป็นสัญลักษณ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 โดยตั้งเป้าเงินสนับสนุนเข้าโครงการกว่า 860,000 บาท
ทั้งนี้ โครงการ 5 ธันวา ท�ำดีเพื่อพ่อ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และปีนี้ขยายผลการด�ำเนินกิจกรรมสู่สหกรณ์ทุกประเภท
ในกรุงเทพมหานครด้วย
FSCT NEWS

แสดงความยินดี
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ. ดร.วรวุฒิ
หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ และ
นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.วิณะโรจน์
ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่
14 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ
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ชสอ. ลงนามจ้างบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษา
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิ ก
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เมื่ อ วั น ที่ 19 พฤศจิ ก ายน 2556 ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์
ประธานกรรมการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
ได้ลงนามสัญญาจ้าง บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด โดยนายปราโมทย์
อัคคีเดช และนายวิชัย ไกรสิงขร กรรมการบริหาร บริษัท พีเอสพี
(ไทยแลนด์ ) จ� ำ กั ด เป็ น บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาโครงการฯ เพื่ อ ท� ำ การพิ สู จ น์
ความสามารถ และประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบงาน ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ โดยจัดเก็บโปรแกรมระบบงานและฐานข้อมูลไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
ของ ชสอ. บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์สำ� เร็จรูปส�ำหรับการบริหารจัดการข้อมูลในภาคธนาคาร รวมทั้งเป็นผู้จำ� หน่ายและ
ให้บริการการฝึกอบรม และให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.กล่าวว่า โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้กบั สหกรณ์สมาชิกเป็นโครงการทีส่ ำ� คัญมาก โดย ชสอ. จะพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีม่ มี าตรฐาน คุณภาพ เหมาะสมกับการใช้งานของสหกรณ์สมาชิก โดยมุง่ ให้บริการซอฟต์แวร์ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ทัดเทียมกับสหกรณ์สากลทั่วโลก รวมทั้งให้สหกรณ์สมาชิกมีระบบงาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้กับสหกรณ์สมาชิก เป็นโครงการที่ใช้เงินลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก และมีรายละเอียดทางเทคนิค
วิชาการเฉพาะด้าน จ�ำเป็นต้องมีบริษทั ทีป่ รึกษาโครงการเพือ่ ให้ค�ำปรึกษาและกลัน่ กรองประเด็น
ทางเทคนิควิชาการ เพื่อให้ส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าธนาคาร
2. เพื่อจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน และรองรับการเชื่อมต่อหรือขยายในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัยทางการบริหารการเงินให้กับสหกรณ์สมาชิก
4. เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการส�ำรองข้อมูลให้กับสหกรณ์สมาชิก
5. เพื่ออ�ำนวยความสะดวกเรื่องการเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
6. เพื่อสร้างความยั่งยืน มั่นคง ปลอดภัย และประหยัดงบประมาณ เรื่องโปรแกรมระบบงานของสหกรณ์
โดยบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด จะเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ก�ำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 20 มีนาคม 2557 (120 วัน)
ตามสัญญานี้ใน วงเงินการจ้าง 4,600,000.- (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อท�ำการวิเคราะห์และท�ำการพิสูจน์ความสามารถ พร้อมควบคุม ก�ำกับ ดูแล
กระบวนการพิสูจน์โปรแกรม ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท ดีโบล์ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น ในการจัดหา
โปรแกรมดังกล่าว ตามทีค่ ณะกรรมการบริหาร ชสอ. ได้ด�ำเนินการตามมติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ทีอ่ นุมตั งิ บลงทุน ซือ้ โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
และการจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์
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“ชวนโหม๋วเรามาแล นวัตกรรมสหกรณ์ 2556”
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
“ชวนโหม๋วเรามาแล นวัตกรรมสหกรณ์ 2556” พร้อมมี
การบรรยาย “นโยบายการบริหารงานของ ชสอ.” โดย
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ซึง่ จัดขึน้
ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเรือรัษฎา
อ.เมือง จ.ตรัง
โดยภายในงานมีการจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สอ.ภาคใต้” โดย ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ
ประธานกรรมการ ชมรม สอ.ภาคใต้ และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ� ำกัด (สอ.มอ.)
ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย และนายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการ
เชื่อมโยงเครือ ข่ า ย ชสอ. ด� ำเนินรายการ
โดย นายศรี วิ ท ย์ ส่ ง ศรี ผู ้ จั ด การใหญ่
สอ.มอ. พร้อมจัดประกวดผลงานนวัตกรรม
สหกรณ์ในภาคใต้ โดยสหกรณ์ที่ได้รับรางวัล
นวัตกรรมยอดเยีย่ ม ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด และรางวัลนวัตกรรม
โดนใจสุด (Popular vote) ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด
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วันลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทงนัน้ มีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชือ่ หลายอย่าง เช่น เชือ่ ว่า
เป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้า
ในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมท�ำกัน
ในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่นำ�้ ในแม่น�้ำล�ำคลองขึ้นสูงและอากาศ
เริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุง
สุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงส�ำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไป
นิยมท�ำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ของกรุงสุโขทัย ท�ำให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

ประวัติวันลอยกระทง

นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดท�ำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่าง ๆ ถวายพระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน�ำ้ ไหล
ในหนังสือ ต�ำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยล�ำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลก�ำหนดนักขัตฤกษ์
วันเพ็ญเดือน 12 ให้ท�ำโคมลอยเป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”
ครัน้ ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการท�ำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าว
ไว้วา่ “ครัน้ มาถึงเดือน 12 ขึน้ 14 ค�ำ่ 15 ค�ำ่ แรมค�ำ่ หนึง่ พิธจี องเปรียงนัน้ เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝา่ ยหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการ
ที่มีกำ� ลังพาหนะมาท�ำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ท�ำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก
11 ศอก ท�ำประกวดประขันกันต่าง ๆ ท�ำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และท�ำเป็นกระจาดชั้น ๆ บ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนท�ำก็นับร้อย
คิดในการลงทุนท�ำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง”
ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจ�ำปีที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวน
แห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจ�ำกระทงด้วย ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและ
ภาคอีสานยังนิยมท�ำกัน ชาวบ้านจะน�ำกระดาษมาท�ำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่าง ๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะท�ำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ
ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุดทีป่ ากโคม ให้ควันพุง่ เข้าในโคม ท�ำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคมบนท้องฟ้า
พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว
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“การท�ำงานสู่ผลสัมฤทธิ์” และ “จับตามองภาวะกระแสการเงิน” จ.เชี ยงราย
ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคเหนื อ
จั ด สั ม มนาวิ ช าการ เรื่ อ ง “การท� ำ งานสู ่
ผลสัมฤทธิ”์ เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม
ลักษวรรณ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี
นายสมชาย ค�ำใส รองประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุน
การจัดสัมมนาจ�ำนวน 200,000 บาท และมี นายปรีชา ศรีสุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ำกัด กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน
ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “การท�ำงานสู่ผลสัมฤทธิ์” โดย นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคเหนือ และ “จับตามองภาวะกระแสการเงิน” โดย นายศิลป์ชยั รักษาพล อดีตผูต้ รวจการธนาคารพาณิชย์ ฝ่ายก�ำกับและตรวจสอบ
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

“การท�ำงานสู่ผลสัมฤทธิ์”
การท�ำงานมุง่ ผลสัมฤทธิ์ คือ วิธกี ารจัดการการท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิห์ รือผลการปฏิบตั งิ านเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการปฏิบตั งิ าน
ด้วยตัวชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลสัมฤทธิ์
(RESULTS)
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=

ผลผลิต
(OUTPUTS)

ผลลัพธ์
+ (OUTCOMES)

ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้วิธีการบริหาร/การท�ำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริหารนิติบุคคลให้มีลักษณะเป็นอย่างภาคธุรกิจเอกชน โดยมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน ก�ำหนดยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ พร้อมทั้งต้องสร้างตัวบ่งชี้วัดความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสหกรณ์
1. ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานในแต่ละสหกรณ์ฯ
2. การจัดสถานที่ท�ำงานให้เป็น One - Stop - Service
3. มีการมอบอ�ำนาจให้เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
4. ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่
5. เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน
6. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
7. ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน
8. ผู้บริหารระดับสูงจะทราบว่าองค์กรอยู่ ณ ต�ำแหน่งใด
9. สนับสนุนองค์กรให้สามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานในองค์กรได้ มีการตั้งเกณฑ์
10. เทียบ Benchmarking เพื่อหาว่าหน่วยงานใดปฏิบัติงานดีที่สุด
11. สนับสนุนให้องค์กรมีวิสัยทัศน์
12. ให้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานต่อสมาชิก (ตรวจสอบได้)
13. จัดสรรงบประมาณตรงตามความต้องการ และสถานการณ์ที่เป็นจริง
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“จับตามองภาวะกระแสการเงิน”
1. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด�ำเนินงานภาคเศรษฐกิจโลก

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) คืออะไร
มาตรการ QE คือ การปล่อยเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ US
โดยธนาคารกลางของสหรัฐฯ (FED) โดยให้ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราใกล้ 0%
เพื่อท�ำให้เงินในระบบมีมากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ
ที่ซบเซาอยู่
ผลกระทบของ QE
หากมีการใช้ QE จะท�ำให้เงินดอลลาร์ในระบบมีมาก ค่าเงินดอลลาร์
จึงอ่อนค่า เงินจึงวิ่งจาก US ข้ามมายังประเทศไทย ดังนั้น เงินในระบบ
ของไทยจึงมีมากขึ้น และท�ำให้การแย่งชิงเงินฝากน้อยลง อัตราดอกเบี้ย
ในไทยจะลดลง
หากมีการยกเลิก QE จริงตามที่คาดการณ์
- จะส่งผลให้เงินไหลออกจากประเทศไทย กลับสู่ สหรัฐฯ
- เงินในระบบจะน้อยลง
- การแข่งขันดอกเบี้ย เพื่อแย่งชิงเงินในระบบจะสูงขึ้นส่วนหนึ่ง
ที่ธนาคารพาณิชย์ในไทยขึ้นดอกเบี้ยเพื่อแย่งชิงเงินฝาก
- เนื่องจากคาดการณ์ว่า FED จะยกเลิก QE ในไตรมาสสุดท้าย
ของปีแต่พอสหรัฐฯ ไม่ยกเลิกตามที่คาดการณ์ เกิดความผันผวนในเรื่อง
ของดอกเบี้ย และต้องดูความชัดเจนในเดือนตุลาคม เป็นต้นไป ว่าธนาคาร
พาณิชย์จะยังคงดอกเบี้ยระดับสูงต่อไปหรือไม่

3. ปั จจัยที่จะท�ำให้มีการปรับดอกเบี้ยขึ้นในช่ วงนี้

3.1 การแย่งชิงเงินฝากของธนาคารพาณิชย์
3.2 เงินเฟ้อในระบบสูงกว่าที่คาดการณ์มาก
(1) ราคาน�้ำมัน ค่าไฟฟ้า ค่าน�ำ้ ค่าขนส่ง
(2) ราคาเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอุปโภคบริโภค
3.3 ความน่าเชื่อถือของระบบสหกรณ์ที่ลดลง
3.4 ปริมาณเงินในระบบขาดแคลน

2. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด�ำเนินงานภาคเศรษฐกิจ
ในประเทศ

2.1 นโยบายการคลัง (กระทรวงการคลัง)
(1) อัตราภาษีผ่อนคลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
(2) บริหารงบประมาณแผ่นดิน (ส่วนใหญ่จะขาดดุล)
		 - การลงทุนในโครงการใหญ่ของภาครัฐที่ชะลอตัว
		 - การเพิ่มหนี้สาธารณะ
2.2 การส่งออก (กระทรวงพาณิชย์)
(1) ปัญหาเนื่องจากค่าเงินบาทเคลื่อนไหวมากเกิน
(2) ปัญหาเศรษฐกิจโลกซบเซาท�ำให้ส่งออกมีปัญหา
2.3 การบริโภคและการลงทุนของเอกชน
(1) ปัญหาหนี้สาธารณะของครัวเรือนเพิ่มสูง
(2) การลงทุนซบเซา ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ยคุ ใกล้ฟองสบู่
2.4 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อแย่งชิง
เงินฝากจากประชาชน โดยส�ำรองเงินเพื่อปล่อยกู้ให้โครงการรัฐ เช่น
โครงการรับจ�ำน�ำข้าว โครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการรถไฟฟ้า
มีการลดระดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มสหกรณ์จากกรณี สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด และแชร์ลอตเตอรี่

4. ปั จจัยที่จะท�ำให้ดอกเบี้ยลดลงในช่ วงนี้

4.1 การส่งออกที่ซบเซา
4.2 การคงมาตรการ QE ของสหรัฐฯ
เนื่องจากจะท�ำให้เงินทุนไหลเข้าไทยเพิ่มขึ้น เงินจะล้นระบบ
4.3 ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกินไป
4.4 เศรษฐกิจโลก ทั้ง สหรัฐฯ ยุโรป และจีน ยังไม่ฟื้นตัว
4.5 การใช้จ่ายในประเทศน้อยเกินไป
เนือ่ งจากไม่มโี ครงการของภาครัฐในช่วงนี้ เช่น รถคันแรกแล้ว
ดังนั้น สหกรณ์จ�ำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะ
ดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด เพื่อน�ำผลลัพธ์ที่ได้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบาย
การบริหารเงินอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ทผี่ นั แปรไปอย่างรวดเร็ว

5. สูตรความส�ำเร็จในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์

สูตรที่ 1 การระดมทุนเรือนหุ้น
สหกรณ์ควรระดมทุนเรือนหุ้น ให้มากกว่าเงินที่สมาชิกกู้ จึงจะท�ำให้สหกรณ์มีเงินเหลือและสามารถยืนหยัดด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร
สูตรที่ 2 การระดมเงินรับฝาก
การระดมเงินรับฝากต้องให้มากกว่า 3 เท่าของทุนเรือนหุ้น โดยอย่างน้อยที่สุดต้องมีเงินรับฝากมากกว่าทุนเรือนหุ้นหลายเท่ายิ่งดี เพราะต้นทุน
		 ของเงินรับฝากต�่ำกว่าต้นทุนอื่น จะน�ำเงินรับฝากไปลงทุนต่อย่อมได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า
สูตรที่ 3 การจัดสรรทุนส�ำรองและทุนสะสม
การจัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นทุนส�ำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับ รวมกันต้องมากกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิ สหกรณ์สมควรอย่างยิ่งที่จะจัดสรร
ก�ำไรเป็นทุนส�ำรองและทุนสะสมฯ ซึ่งประกอบด้วย ทุนสวัสดิการสมาชิก ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนการศึกษา เป็นต้น ซึ่งทุนส�ำรองและทุนสะสมเป็นทุน
ที่ไม่มีต้นทุน ยิ่งมีจ�ำนวนมากยิ่งจะท�ำให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์มากยิ่งขึ้น
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เก็บตก....

วันออมแห่งชาติปี 56
						
				
			

โดย.........พูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
กรรมการและเลขานุการ สอ.ปค.
กรรมการ ชสอ. ชุดที่ 40 (พ.ศ. 2555)
ที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ก�ำหนดให้วันที่
31 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัย
รักการออม รวมทัง้ เพือ่ ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของ
การออม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้รว่ มมือกับขบวนการ
สหกรณ์ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน อาทิ สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จัดงานวันออมแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี 2552
ปีนี้นับเป็นการจัดงานปีที่ 5
วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันออมแห่งชาติ ก็เพื่อท� ำให้ทุกฝ่าย
ทุกคนในประเทศ รวมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ นอกเหนือ
จากสมาชิกของแต่ละสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท 8,000 สหกรณ์ ราว 10 ล้านคน
ได้ ร ่ ว มกั น ตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของ “การออม” เห็ น คุ ณ ค่ า ของ
การออมทรัพย์เพื่ออนาคต เพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างมั่นคง อย่างมีความสุข
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
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การออมคือ การประหยัด เป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนไทย 1 ใน 8
ประการซึ่งได้รณรงค์ตามโครงการออมทรัพย์ออมความดี เฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษาในปี 2554 ทีผ่ า่ นมา ประกอบด้วย ขยัน ประหยัด ซือ่ สัตย์ มีวนิ ยั สุภาพ
สะอาด สามัคคี และมีน�้ำใจ
การรู้จักประหยัด คือการด�ำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
รู้จักฐานะทางการเงินของตน รู้จักท�ำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองหรือ
ครอบครัว คิดก่อนซื้อ ใช้ทรัพย์สินสิ่งของต่าง ๆ อย่างทะนุถนอมไม่ทิ้งขว้าง
ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย ใช้และจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม
คุ้มค่า
ส� ำ หรั บ การจั ด งานวั น ออมแห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี 2556 ได้ จั ด ขึ้ น
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรม
ทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค�่ำ นับเป็นครั้งแรกที่เป็นการจัดงานในภูมิภาค
และได้ รับความร่ วมมือจากชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคเหนือ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ�ำกัด มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา และเทศบาลนครนครสวรรค์
ภาคเช้ า เป็ น การเดิ น รณรงค์
ส่งเสริมการออม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์
ชมรมภาคต่ า ง ๆ น� ำ โดย ดร.เฉลิ ม พล
ดุลสัมพันธ์ ประธาน ชสอ. ซึง่ เพิง่ ได้รบั รางวัล
โล่เกียรติคุณจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Associatiom
of Asian Confederation of Credit Unions:
ACCU) เป็นนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก น�ำริ้วขบวนร่วมพันคน
ทั้งนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันถือป้ายรณรงค์
เป็นระยะทางถึง 2 กม. จากอุทยานสวรรค์

ถึงต้นแม่น�้ำเจ้าพระยาใจกลางเมืองนครสวรรค์
ท่านประธานเฉลิมพลฯ กล่าวว่าทีม่ าเดินรณรงค์นกี้ เ็ พือ่ ให้สงั คมได้รวู้ า่
ในขบวนการสหกรณ์ ยังมีเรือ่ งราวทีด่ ี ๆ อีกมากมาย มิใช่มแี ต่เรือ่ งทีถ่ กู วิพากษ์
วิจารณ์ในสังคมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งที่เป็นปัญหาเป็นเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น
เมือ่ เทียบกับความดีงามของสหกรณ์ โดยเฉพาะการออมซึง่ เป็นหัวใจหลักของ
รากฐานทางเศรษฐกิจ ที่ทุกคนควรใส่ใจให้ความส�ำคัญ เพราะการออมเป็น
การสร้างนิสัยที่ดี จะเห็นได้จากค�ำขวัญที่มารณรงค์กันในวันออมแห่งชาติปีนี้
ป้ายที่โดดเด่นเห็นจะได้แก่ ป้ายที่ทาง ชสอ. จัดประกวดค�ำขวัญ
เนื่องในวันออมแห่งชาติ มีจ�ำนวน 3 รางวัล ขอน�ำมากล่าวถึงเพื่อยกย่อง
เผยแพร่เกียรติคุณกันสักนิด

รางวัลชนะเลิศ เงินสดจ�ำนวน 10,000 บาท ได้แก่ นายสัมพันธ์
เอี่ยมรอด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ำกัด
		 “ประหยัดด้วยการออม
เตรียมพร้อมในชีวิต
เก็บออมวันละนิด
สร้างชีวิตให้มั่นคง”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดจ�ำนวน 7,000 บาท ได้แก่
นางสลิ ล รั ต น์ พิ ศั ก ดิ์ พยาบาลวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ก าร สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
โรงพยาบาลมหาสารคาม
		 “เก็บออมวันละนิด
ก่อนใช้ความคิด
ฝึกการออมเป็นนิจ
เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดจ�ำนวน 5,000 บาท ได้แก่
นางอริสรา สิทธิจันทร์เสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ�ำกัด
		 “มากมาจากน้อย
ร้อยมาจากสิบ
เก็บออมวันละนิด
ชีวิตไม่ขัดสน”
ภาคบ่ายเป็นภาควิชาการ ซึง่ จัดขึน้ ทีม่ หาวิทยาลัยเจ้าพระยา ตัง้ บริเวณ
ทางออกจากจังหวัดนครสวรรค์ไปก�ำแพงเพชร มีวิทยากร 2 ท่านมาบรรยาย
อย่างน่าสนใจ
ท่านแรก ดร.ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้บริหารทีมกลยุทธ์นโยบาย
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เรียกว่าแบงก์ชาติมาเองแหละครับ ท่านย�ำ้ ว่า
เสถียรภาพทางการเงินช่วงนี้ อยู่ในระยะปรับตัว โดยที่สภาวะเศรษฐกิจ
ของโลกเริ่มดีขึ้น ทั้งสหรัฐอเมริกา อียู จีน และ ญี่ปุ่น การส่งออกจึงน่าจะดีขึ้น
ตามไปด้วย การใช้จ่ายสินค้าคงทนจะทยอยมากขึ้น ส่วนที่จะดีของไทย
คือเรื่องการท่องเที่ยว แนวโน้มจะเป็นการท่องเที่ยวของคนเอเชียด้วยกัน
น่าเสียดายทีก่ ารลงทุนภาครัฐล่าช้า ตามด้วยการใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐโดย
รวมไม่ค่อยเข้าเป้า (90.5% เท่านั้น) คือลดลงกว่าปีก่อน ในขณะที่หนี้ครัวเรือน
สูงขึ้นแต่ก็ชะลอตัวลงแล้ว ยังดีที่อัตราการว่างงานต�่ำ และอัตราเงินเฟ้อ
มีแนวโน้มลดลง จึงยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% แนวโน้มเศรษฐกิจ
จะกระเตื้องอยู่ที่ปัจจัยการลงทุนโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ และกระตุ้นการ
ลงทุนภาคเอกชน ขณะนี้ธนาคารต่าง ๆ จึงเริ่มที่จะรักษาสภาพคล่องด้วย
การระดมเงินฝาก
วิทยากรอีกท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์แนวเศรษฐกิจพอเพียง ดร.อภิชาติ
ด� ำ ดี ซึ่ ง เติ บ โตมาด้ ว ยทุ น การศึ ก ษาของสหกรณ์ ท่ า นอภิ ช าติ ไ ด้ ย�้ำ ถึ ง
ความส�ำคัญของสหกรณ์ และเปรียบสหกรณ์ออมทรัพย์...เป็นเพื่อนร่วมทาง
ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิต คือเป็นทั้งเพื่อนยามยาก เป็นทุนการศึกษา
เป็นทุนหมุนเวียน เป็นทุนยามเกษียณ และเป็นสวัสดิการชีวิต นอกจากนี้
ท่านยังเสนอสูตรการออม การท�ำบัญชีรับ-จ่าย ต้องรู้ทางสร้างรายได้ รู้จัก
ใช้เงินท�ำงาน รู้จักเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รู้จักมีรายเหลือ คือรู้วิธีใช้จ่าย
ในสิ่งที่จ�ำเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ และฉลาดใช้ชีวิต ถ้าสร้างหนี้
แบบไม่มีขีดจ�ำกัดถือเป็นศัตรูของการออม ไม่กู้เกินตัว เคล็ดวิชาที่จะต่อสู้กับ
ศัตรูของการออม คือ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และเก็บออม ท่านได้นำ� เสนอ
บทกลอนเรื่อง “สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน�้ำพระทัยในหลวง” มีใจความที่ดีมาก
ขอยกท่อนแรกและท่อนสุดท้ายมาให้ฟังดังนี้ครับ
		 ช่วยตนเอง โดยผ่าน การช่วยเหลือ
ที่หนุนเกื้อ กันและกัน อย่างสรรค์สร้าง
หลักสหกรณ์ สากล คือหนทาง
ธ ทรงวาง รากฐาน การพัฒนา
			
NN
		 ขบวนการ สหกรณ์ สุดส�ำนึก
น้อมร�ำลึก พระกรุณา อันยิ่งใหญ่
ขบวนการ สหกรณ์ ไทยก้าวไกล
ด้วยน�้ำพระทัย ในหลวง ของปวงชน
ยังมีภาคกลางคืนทีช่ าวสหกรณ์ออมทรัพย์ทกุ หมูเ่ หล่าได้รว่ มงานเลีย้ ง
รับประทานอาหารร่วมกันและได้มอบธงวันออมแห่งชาติให้กับชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันตกซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปโดยก�ำหนดจัดที่จังหวัด
สุพรรณบุรี
การออมยังคงต้องรณรงค์กันต่อไปไม่สิ้นสุดและถือเป็นหน้าที่ของ
ชาวสหกรณ์ทุกคนที่จะต้องเตือนตัวเองว่าออมเพียงพอหรือยังออมถูกวิธีหรือ
ไม่สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมออมหรือยังอย่าลืมปฏิบัติตามค�ำขวัญปีนี้ครับ
“ประหยัดด้วยการออมเตรียมพร้อมในชีวติ เก็บออมวันละนิดสร้างชีวติ
ให้มั่นคง”
FSCT news
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ศึกษาดูงาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้า เขต 2 พิษณุโลก (2521) จ�ำกัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

วันที่ 24 ตุลาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ�ำกัด

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
10
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ภาพข่าว

กิจกรรม

พ.ย.
56

ชสอ. จัดอบรมหลักสูตร “ผูต้ รวจ
ประเมินเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ์” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
ผูต้ รวจประเมินให้มคี ณ
ุ ภาพปฏิบตั หิ น้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผล ตามบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ์ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ์ กับกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คณะจากธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) เข้าพบหารือพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.

พ.ต.อ.นายแพทย์ ดนุกฤติ กลัมพากร ทีป่ รึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด เป็นวิทยากร
บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดอันดับองค์กร
ให้ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารและฝ่ า ยจั ด การ ชสอ. ได้ รั บ ทราบ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
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แวดวงสังคม

งานเปิ ดตัวหนังสือ

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวกับคณะองคมนตรี”

ชสอ. โดย พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์
กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ได้ร่วมงานเปิดตัว
หนังสือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั กับคณะ
องคมนตรี” โดยสภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และ นายสัก กอแสงเรือง ประธานโครงการ
แปลและจัดพิมพ์หนังสือ โดยเนือ้ หาเป็นบทบันทึก
ประวัตศิ าสตร์อนั ทรงคุณค่า เล่าเรือ่ งราว เบือ้ งหลัง
พระราชกรณี ย กิ จ ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า
อยู่หัว ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ถ่ายทอด
โดยองคมนตรี 19 ท่าน ที่ติดตามการทรงงาน
เพื่อให้ประชาชนได้น้อมน�ำแนวความคิด และแนวทางการทรงงานของพระองค์ไปเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจและขวัญก�ำลังใจ
ในการเดินตามรอยฝ่าพระบาท โดยได้รบั เกียรติ
จากตั ว แทนองคมนตรี อาทิ นายธานิ น ทร์
กรัยวิเชียร พล.อ.อ.ก�ำธน สินธวานนท์ และ
นายพลากร สุ ว รรณรั ฐ ร่ ว มเปิ ด ตั ว และ
ชมนิทรรศการอันทรงคุณค่า เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม
ที่ผ่านมา ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้า
สยามพารากอน กรุงเทพฯ

FSCT NEWS

แสดงความยินดีกับรองเลขาคุรุสภา
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดง
ความยิ น ดี แก่ นายก๊ ก ดอนส� ำ ราญ
ที่ปรึกษา ชสอ. และอดีตประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการชุดที่ 40 ในโอกาสที่ได้รับ
ต�ำแหน่ง รองเลขาธิการคุรสุ ภา ภายในงาน
แสดงความยิ น ดี “สู ่ เ ส้ น ทางเกี ย รติ ย ศ
นักสู้...เพื่อครูไทย” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
ที่ ผ ่ า นมา ณ สมาคมพ่ อ ค้ า จั ง หวั ด เลย
โดยมี นายองค์กร อมรสิรินันท์ อดีต
เลขาธิการคุรสุ ภา ดร.อ�ำนาจ สุนทรธรรม
เลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน สมาพันธ์
สมาคม ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา มาร่วมแสดงความยินดีกัน
อย่างคับคั่งด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น
12
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คลินิก

สหกรณ์

สวัสดีครับสหกรณ์สมาชิก คลินิกสหกรณ์ฉบับนี้ขอน�ำเสนอ เรื่องของลูกหนี้ กับการถูกยึดทรัพย์ อายัดเงินเดือน โดยทางกฎหมายแล้วจะมีผลเป็น
อย่างไร รายละเอียดมี ดังนี้ครับ
การถูกฟ้องศาล... เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี
* เป็นการยืดเวลาเพื่อให้ลูกหนี้ได้ตั้งตัว ตั้งสติ
* ลูกหนี้มีโอกาสต่อรองลดหนี้กับเจ้าหนี้ในศาลได้
* การบังคับคดีมีความเป็นธรรมมากกว่าการถูกทวงหนี้
การถูกยึดทรัพย์
เมื่อศาลมีค�ำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดี หากลูกหนี้ไม่ช�ำระคืนตามค�ำพิพากษาภายใน 30 วัน เจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของ
ลูกหนี้ได้ โดยให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดต่อไป
1. ทรัพย์สินที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่จำ� เป็นในการด�ำรงชีวิต มูลค่ารวมกัน 50,000 บาทแรก ห้ามเจ้าหนี้ยึดทรัพย์ที่จำ� เป็นในการ
ด�ำรงชีพ เช่น โต๊ะกินข้าว เก้าอี้ โทรทัศน์ เครื่องครัว แต่ถ้าเป็นสร้อย แหวน นาฬิกา ของเหล่านี้แม้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของลูกหนี้ แต่เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ
ยึดได้เพราะไม่จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิต
2. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือท�ำมาหากินของลูกหนี้ ถ้ามูลค่ารวมกัน 100,000 บาทแรก ห้ามเจ้าหนี้ยึดเครื่องมือประกอบอาชีพ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร (ถ้าประกอบธุรกิจรับถ่ายเอกสาร) ในกรณีที่เครื่องมือประกอบอาชีพมีราคาสูงกว่า 100,000 บาท และจ�ำเป็นต้องใช้จริง ๆ ก็สามารถ
ขอต่อศาลได้
หากมีเจ้าหนี้หลายราย ทรัพย์ใดถูกยึดไปแล้ว ห้ามเจ้าหนี้รายอื่นมายึดซ�้ำ เจ้าหนี้รายใดยึดก่อนก็ได้สิทธิก่อน
การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่าง ๆ
หากศาลตัดสินแล้ว ลูกหนี้ควรติดต่อทนายโจทก์ว่าจะจ่ายอย่างไร จะผ่อนช�ำระหรือจ่ายงวดเดียวก็แล้วแต่จะตกลงกัน แต่หากลูกหนี้เพิกเฉย
ไม่ติดต่อ ไม่ยอมจ่ายเงิน หรือตกลงเรื่องการจ่ายเงินไม่ได้ ทนายโจทก์ก็จะท�ำเรื่องขอยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือน และหากเจ้าหนี้รายแรกขออายัด
เงินเดือนแล้ว เจ้าหนี้รายที่ 2, 3, 4 ... จะท�ำเรื่องขออายัดซ�้ำไม่ได้ ต้องรอคิว ให้รายแรกอายัดครบก่อน หรืออาจจะขอหารส่วนแบ่งเงินที่ถูกอายัด
จากเจ้าหนี้รายแรกก็ได้ ถ้ารอก็จะรอได้ไม่เกินสิบปี หากเกินสิบปีก็จะหมดอายุความ
เกณฑ์การอายัดเงินเดือนของกรมบังคับคดี หากลูกหนี้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�ำของข้าราชการจะไม่ถูกอายัดเงินเดือน หากลูกหนี้เป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง หรือเป็นพนักงานบริษัท ฯลฯ จะถูกอายัดเงินเดือน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. อายัดเงินเดือนไม่เกิน 30%
*** ลูกหนี้เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท - อายัดไม่ได้
*** ลูกหนี้เงินเดือนเกิน 10,000 บาท อายัดได้ 30% แต่จะต้องเหลือเงินให้ลูกหนี้ใช้จ่ายไม่ตำ�่ กว่า 10,000 บาท
เช่น
- ลูกหนี้เงินเดือน 9,500 บาท ไม่ถูกอายัด
- ลูกหนี้เงินเดือน 12,000 บาท ถูกอายัด 2,000 บาท เหลือไว้ใช้จ่าย 10,000 บาท
- ลูกหนี้เงินเดือน 15,000 บาท ถูกอายัด 4,500 บาท เหลือไว้ใช้จ่าย 10,500 บาท
***หากลูกหนี้มีค่าใช้จ่ายจ�ำเป็นอื่น ๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร ค่ารักษาพยาบาล สามารถน�ำหลักฐานไปขอลดหย่อนที่ กรมบังคับคดีเพื่อให้ลด
เปอร์เซ็นต์การอายัดเงินเดือนได้
***การอายัดเงินเดือนจะให้บริษัทน�ำส่ง หรือลูกหนี้น�ำส่งกรมบังคับคดีเองก็ได้
2. เงินโบนัส จะถูกอายัดไม่เกิน 50%
3. เงินตอบแทนการออกจากงาน จะถูกอายัด 100%
4. เงินค่าตอบแทนต่าง ๆ/ค่าสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่าน�้ำมัน ค่าที่พัก ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าต�ำแหน่ง
*** การถูกอายัดจะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหนี้จะสืบทราบหรือไม่และร้องขอต่อศาลว่าจะอายัดเท่าไหร่
5. บัญชีเงินฝาก - อายัดได้
6. เงิน กบข - อายัดไม่ได้
7. เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่ท�ำกับบริษัท - อายัดไม่ได้ (พ.ร.บ.กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ)
แต่ถ้าท�ำกองทุนต่าง ๆ กับธนาคารต้องดูตามหลักเกณฑ์ของกองทุนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้หรือไม่ และมีข้อห้ามการบังคับคดีหรือไม่
ถ้าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้ และไม่มีข้อห้ามก็จะอายัดได้
8. เงินค่าวิทยฐานะ (ค่าต�ำแหน่งทางวิชาการ) ถ้าเป็นข้าราชการจะไม่ถูกอายัด แต่ถ้าเป็นสังกัดเอกชนจะถูกอายัด เพราะถือว่าเป็นเงินเดือน
9. หุ้น - กรมบังคับคดีสามารถยึดใบหุ้นเพื่อขายทอดตลาดได้ หรือถ้ามีเงินปันผล ก็จะท�ำเรื่องอายัดเงินปันผลได้
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10. เงินสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัท หากเจ้าหนี้สืบทราบว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์ใด สามารถอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
เงินค่าหุ้นสหกรณ์ได้ (แนวค�ำพิพากษาเดิม เจ้าหนี้มีสิทธิอายัดเงินค่าหุ้นได้ แต่ในปัจจุบันสหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ สามารถน�ำเงินค่าหุ้น
มาหักกลบลบหนี้ที่มีอยู่แก่สหกรณ์ได้ก่อน)
11. ร่วมทุนกับผู้อื่นเปิดบริษัท - หากผู้ร่วมลงทุนมีปัญหาถูกอายัดทรัพย์ - กรมบังคับคดีจะอายัดเฉพาะส่วนที่เป็นทรัพย์สินของผู้ถูกอายัดเท่านั้น
ไม่ได้อายัดทั้งหมด อาจดูเฉพาะส่วนของเงินปันผล ใบหุ้น ฯลฯ ของผู้ถูกอายัด

.........................................................

การถูกอายัดเงินเดือน กรมบังคับคดีจะอายัด 30% จากเงินเดือนเต็ม ก่อนหักภาษี และประกันสังคม เช่น 15000 บาท ถูกอายัด 4500 บาท
จะเหลือเงินไว้ใช้ จ่ายภาษี ประกันสังคม ฯลฯ 10500 บาท

.........................................................

การอายัดเงินเดือน ลูกหนี้จะถูกอายัดจากยอดเงินเดือนเต็ม
หากลูกหนี้ผู้ถูกอายัดเงินเดือนมีภาระที่ต้องจ่ายเงินกู้ให้แก่ หน่วยงานอื่น เช่นสหกรณ์ต่าง ๆ ลูกหนี้จะต้องค�ำนวณว่า เงินเดือนที่เหลือจาก
การถูกอายัดมีเพียงพอ ที่จะใช้จ่ายประจ�ำวันตลอดเดือน และเหลือพอที่จะจ่ายเงินกู้คืนให้สหกรณ์หรือไม่
- หากลูกหนี้ถูกอายัดเงินเดือน และถูกหักเงินกู้สหกรณ์แล้ว ยังมีเงินพอใช้และเหลือเก็บบ้างก็ถือว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวล
- แต่หากถูกอายัดเงินเดือน และถูกหักเงินกู้สหกรณ์แล้วเงินเหลือไม่พอใช้จ่ายก็ควรหาทางแก้ไข เพราะถ้าไม่แก้ไขมันอาจจะน�ำไปสู่ปัญหา
การหมุนจ่ายแบบเดิมอีกรอบ ท�ำให้แก้ไขปัญหาหนี้ไม่หมดสักที โดยลูกหนี้ควรจะ...
1. เจรจากับทางสหกรณ์ หาทางลดหย่อนยอดเงินทีต่ อ้ งช�ำระคืนในแต่ละเดือนโดยอาจจะยืดระยะผ่อนช�ำระให้นานออกไป (ในกรณีทถี่ กู หักบัญชี
อัตโนมัติ)
2. อาจจะหยุดจ่ายและให้ทางสหกรณ์ด�ำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายและอายัดเงินเดือนต่อไป (วิธนี อี้ าจสร้างปัญหาให้กบั สหกรณ์ได้)
ลูกหนี้ยังสามารถใช้วิธีที่ 3 คือ
3. ลูกหนี้สามารถน�ำยอดเงินที่ถูกหักจ่ายคืนให้สหกรณ์มาขอลดหย่อนเปอร์เซ็นต์การอายัดเงินเดือนได้ (ขอลดหย่อนได้สูงสุด 50% เท่านั้น)
หมายความว่า ให้ลกู หนีน้ �ำยอดภาระค่าใช้จ่ายทัง้ หมดทีล่ กู หนีต้ ้องจ่ายรวมทัง้ เงินทีต่ ้องช�ำระคืนแก่สหกรณ์มารวมยอดและขอลดยอด การอายัดเงินเดือน
ไม่ให้กรมบังคับคดีอายัดเงินเดือนจาก ยอดเต็มถึง 30% ตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ แต่ในการขอลดยอดการถูกอายัดจะขอลดยอดได้มากที่สุด คือ
ให้กรมบังคับคดีอายัดไม่ต�่ำกว่า 15%
***วิธีที่สามนี้เป็นวิธีที่น่าท�ำที่สุดครับ***
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

ชสอ. ก�ำหนดจัดโครงการฝึ กอบรม

หลักสูตร “กรรมการด�ำเนินการใหม่” รุ ่นที่ 17
เพื่อพัฒนาบุ คลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความสามารถ
เพื่อน�ำไปปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2496 1199 ต่อ 308 – 311 หรือ www.fsct.com

ชสอ. จัดโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษา และงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่ อของ
ชสอ. ประจ�ำปี 2556 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เส้นทางปราสาทวัดพู - น�้ำตกหลี่ผี - น�้ำตกคอนพะเพ็ง ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2557
ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ www.fsct.com
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นออมทรัพย์รับวันพ่อ ปี 2556”
วงเงิน

ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

100,000 ขึ้นไป

4.30

1,000,000 ขึ้นไป

4.40
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.95 ต่อปี
5.15 ต่อปี
5.25 ต่อปี
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 317 เดือนพฤศจิกายน 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

