ชุ ม นุ มสหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จํากัด

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557

ในวารดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2557
ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ดลบันดาลประทานพรใหคณะผูบริหารและเจาหนาที่สหกรณทุกทาน
ประสบแตความสุข ความเจริญ
และขอขอบพระคุณที่ไดใหการสนับสนุน
กิจการของ ชสอ. ดวยดี เสมอมา

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
และคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา
ผูตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 41

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน
ระดับภาค ป 2556

หนา 3

ชสอ. เดินหนาพิสูจน
โปรแกรมระบบงานสหกรณ
ออมทรัพย

หนา 6

สัมภาษณพิเศษ
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย
ครูศรีสะเกษ จํากัด

หนา 10

ชสอ. สานสัมพันธ สอ.
ภาคกลางและภาคตะวันออก

หนา 13
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ประธานพบสมาชิก

เรียน ทานประธานกรรมการ/
ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2557 นี้ ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ ป รึ ก ษา ผู  ต รวจสอบกิ จ การ และเจ า หน า ที่ ชสอ. ทุ ก คน ขออาราธนา
คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลกนี้ ที่ ท  า นนั บ ถื อ
จงดลบันดาลใหคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยทกุ ทาน มีสขุ ภาพสมบูรณแข็งแรง ประสบแตความสุข
ความเจริญทั้งในหนาที่การงานและกิจการสหกรณตลอดป และตลอดไปนะครับ
ขอใหทานไดใชความรู ความสามารถ และศักยภาพตลอดจนกระทั่งกําลังกาย
กําลังใจ และสติปญญาของทาน นําพาสหกรณของทานใหผานพนปญหาวิกฤติ
สภาพคลองทางการเงินที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมาใหได และขอใหทานไดเปน
ผูนําสหกรณของทานใหเปนที่พึ่งพาแกมวลสมาชิกดวยปรัชญา อุดมการณ
หลั ก การและวิ ธีก ารสหกรณ รวมทั้ ง ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ท า มกลาง
สถานการณดานการเงินที่สหกรณหลายแหงประสบอยูขณะนี้
ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดใหการสนับสนุนและใหความ
รวมมือในกิจการและกิจกรรมของ ชสอ. ในรอบปที่ผานมาดวยดีเสมอมา
ไมวาจะเปนการถือหุน การฝากเงิน ซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน รวมทั้งการกูเงิน
กับ ชสอ. หรือสงประธาน กรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ หรือเจาหนาที่ เขารวม
อบรมสัมมนา ในหลักสูตรที่ ชสอ.จัดขึ้น รวมถึงการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ
ของที่ระลึก ผาน ชสอ.
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปทผี่ า นมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(เมษายน - ธันวาคม 2556) ระยะเวลา 9 เดือน ชสอ. มีกาํ ไรสุทธิ 678 ลานบาทเศษ
และคาดวาเมื่อถึงสิ้นปบัญชีในเดือนมีนาคม ชสอ. จะมีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางแนนอน ทั้งนี้เปนผลมาจากที่สมาชิกใหการ
สนับสนุนและใหความเชื่อมั่น ในการบริหารงานสหกรณฯ เพื่อประโยชนสูงสุด
ของมวลสมาชิกอยางแทจริง
เพื่ อ เป น การตอบแทนและเป น ของขวั ญ ให แ ก ส หกรณ ส มาชิ ก ผู  ฝ าก
ในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม และเพือ่ เตรียมเงินไวบริการและรองรับ
ความตองการเงินกูในชวงประชุมใหญของสหกรณสมาชิก ในระหวางเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม ชสอ. ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา
“รุนของขวัญรับปใหม 2557” โดยใหอัตราดอกเบี้ย 6 เดือน 4.50% และ 12 เดือน
4.75% ซึ่งถือวาสูงมากเหมาะแกการลงทุนอยางยิ่ง จึงขอเชิญชวนใหสหกรณ
มาลงทุนกับ ชสอ. ชวงตอนรับปใหม ถึงเดือนมีนาคม 2557 เพื่อใหเงินหมุนเวียน
อยูในระบบสหกรณนะครับ
ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้อีก
ครั้งหนึ่ง
สวัสดีปใหม 2557 ทุก ๆ ทาน ครับ

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน ระดับภาค ประจําป 2556
ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก
 ชื่อผลงาน “การจัดอันดับความนาเชื่อถือองคกรของสหกรณ” ของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
 ชื่อผลงาน “โปรแกรมการสื่อสารผานโทรศัพทสมารทโฟนของสหกรณออมทรัพย”
ของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
 ชื่อผลงาน “เพื่อนชวยเพื่อน” ของสหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก
 ชือ่ ผลงาน “โครงการสมาชิกเขมแข็ง สหกรณรว มแรง สรางอาชีพเสริม” ของสหกรณออมทรัพยครูอทุ ยั ธานี จํากัด

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก
 ชื่อผลงาน “โครงการเงินปนผลแลกหุน สูตรนี้มีแตได” ของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง จํากัด
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
 ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาระบบเพื่อจัดทํางบทดลองสงกรมตรวจบัญชีสหกรณ”
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
 ชือ่ ผลงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีสกู ารใหบริการสมาชิกในรูปแบบ ATM รวมกับภาครัฐ เพือ่ ประหยัดคาใชจา ยดาน IT”
ของสหกรณออมทรัพยบริษัท อีซูซุมอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก
 ชื่อผลงาน “การคํานวณเงินกูแบบไมจํากัดเพดานถึงเกษียณอายุ” ของสหกรณออมทรัพยครูสมุทรสงคราม จํากัด
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
 ชื่อผลงาน “นวัตกรรมการสํารองขอมูลสหกรณโดยการจัดทํา DR Site บน Cloud Hosting”
ของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก
 ชื่อผลงาน “การทําสัญญากูสามัญ หรือสัญญากูพิเศษแบบสัญญาหลัก และระดมเงินฝาก”
ของสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก
 ชื่อผลงาน “การบริการทางการเงินระบบ online ผาน ATM” ของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ไดเขารวมประชุม คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ หองประชุม
226 ชั้น 2 กรมสงเสริมสหกรณ กรุงเทพฯ โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
1. ผลการหารือเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542
นายยุคล ลิม้ แหลมทอง รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะ
ประธาน คพช. แจงวา ตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจงมาวา การหารือขอทบทวน
ประเด็นปญหาในเรื่องของสมาชิกสมทบ ซึ่งเปนกรณีที่ไดมีการพิจารณาแลว และไมมี
ขอเท็จจริงอื่นใดขึ้นใหม จึงไมมีเหตุผลสมควรที่จะรับขอหารือเพื่อพิจารณาทบทวนอีกนั้น
ในเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาไมรับการทบทวน ก็ขอใหทางกรมสงเสริมสหกรณตั้ง
คณะทํางานขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางในการแกไขปญหากรณีสมาชิกสมทบ หรือจัดเสวนา
โดยเชิญคณะกรรมการกฤษฎีกาเขารวมในการเสวนาดวย เพื่อสรางความเขาใจยิ่งขึ้น
2. ทบทวนหลักเกณฑและเงื่อนไขการเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ
ที่ประชุมมีมติใหขยายการบังคับใชหลักเกณฑและเงื่อนไขการเปนชุมนุม
สหกรณระดับประเทศไปอีก 2 ป โดยมอบอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ตั้งคณะทํางาน
เพือ่ ทบทวนหลักเกณฑและเงือ่ นไขการเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ เนือ่ งจากพิจารณา
แลวเห็นวาหลักเกณฑและเงือ่ นไขเดียวกัน ไมควรนํามาบังคับใชกบั ชุมนุมสหกรณในแตละ
ประเภท ซึ่งมีความตางกัน
3. พิจารณาขออุทธรณ
มอบให ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาข อ อุ ท ธรณ ที่ ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง ในวั น นี้
เปนผูกลั่นกรอง กอนเสนอให คพช.พิจารณาขออุทธรณ
4. การแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาเรื่ อ งข อ อุ ท ธรณ และการแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ สงเสริม สนับสนุนการขยายธุรกิจและการลงทุนของสหกรณ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะอนุทํางานฯ ทั้ง 2 คณะ
5. ความคืบหนากรณีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ในฐานะประธานคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด แจงตอที่ประชุม ดังนี้
1. ขณะนี้อยูระหวางที่คณะกรรมการชั่วคราวจัดทําแผนฟนฟูเสนอหนวยงาน
ภาครัฐ และในขณะเดียวกันไดทําการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อใหไดขอมูลของสหกรณ
ใหมากที่สุด
2. ไดทําหนังสือถึงลูกหนี้ที่เปนสมาชิกสมทบ จํานวน 28 นิติบุคคล เพื่อ
ยืนยันยอดหนี้ แตก็ยังไมไดรับการยืนยันยอดหนี้จากที่ใดเลย
3. ไดมกี ารเชิญเจาหนี้ จํานวน 70 แหงทัว่ ประเทศ มาหารือและทําความเขาใจ
ถึงสถานการณการเงินของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด พรอมทั้งขอความรวมมือ
ไมใหสหกรณเจาหนี้ที่ฝากเงินที่จะฟองรองสหกรณ หรือหากฟองไปแลวก็ขอใหชะลอ
การดําเนินคดีไวกอน เนื่องจากที่ผานมามีเจาหนี้รายยอยและสหกรณบางแหงไปฟองรอง
และนําหมายบังคับคดีมาอายัดบัญชีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ทําให
ไมสามารถเบิกจายเงินในบัญชีที่เหลืออยูได หากทุกสหกรณฟองรองในรูปแบบเดียวกัน
สหกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด ก็จะดําเนินการตามแผนฟน ฟูหรือเบิกจายเงินเพืเ่ ปน
คาตอบแทนพนักงานไดยากขึ้น
4. คณะกรรมการชั่ ว คราวพร อ มที่ จ ะแก ไ ขป ญ หาตามที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
แตอยากจะขอใหหนวยงานภาครัฐชวยใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ ดวย ซึง่ ในดานการเงิน
ถือเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด
นายยุคล ลิม้ แหลมทอง รัฐมนตรีวา การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะ
ประธาน คพช. แจงวา การแกไขปญหาอาจจะตองดําเนินการในลักษณะของการทํา MOU
รวมกัน โดยใหแตละสวนดูงบประมาณที่จะนํามาเปนทุนในการแกไขปญหาดวย

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA)
สมาชิกสหกรณภาคตะวันตก
ชมรมสหกรณ อ อมทรั พ ย ภ าคตะวั น ตก จั ด โครงการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร
“การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ และการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ” (Cooperative Quality Award : CQA) ในวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล
ไดมอนด อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีผูเขารับการอบรม จํานวน 41 คน จาก 15 สหกรณ
นายกิตติชยั ฝนฝากจิต ทีป่ รึกษา ชสอ. เปนประธานในพิธเี ปดการอบรม และดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงาน ชสอ. รวมถึงแจง
สถานการณดานการเงินที่สหกรณหลายแหงประสบอยู อันเนื่องมาจากปญหาวิกฤติสภาพคลองของ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด และขณะนี้มีสหกรณหลายแหงเตรียมจัดการประชุมใหญ ทํา
เรื่องกูมาที่ ชสอ. เพื่อนําเงินไปจายเงินปนผลหลายสหกรณ ซึ่งตองรอคิวเงินกู เนื่องจากสภาวะการ
เงินในระบบสหกรณขาดสภาพคลอง ประกอบกับธนาคารพาณิชยไดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้น
หรือไมตอสัญญาเงินกู ซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารงานสหกรณ
ชสอ. ไดสนับสนุนงบประมาณใหกับชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ภาค ชมรมละ 1 ลานบาท
รวมถึงไดมอบหมายใหชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ เปนเจาภาพจัดงานวันออมแหงชาติ 2556
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดนครสวรรค และในป 2557
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก รับเปนเจาภาพ นอกจากนี้
ชสอ. ไดสรางอาคารกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน และอาคารต น แบบแห ง การออม เพื่ อ ถวายแด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมดวย
นายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือขายและ
กิจการพิเศษ ผูร บั ผิดชอบ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก
เขารวมงานในครั้งนี้ดวย โดย ชสอ. ไดมอบเงินสนับสนุน
การจัดอบรม จํานวน 100,000 บาท โดยมี นายโกศล จุยมี
ประธานกรรมการชมรมสหกรณ อ อมทรั พ ย ต ะวั น ตก
เปนผูรับมอบ
การจัดอบรมครั้งนี้ ไดเชิญนางนิตรีญา สนั่นเมือง
พริ้งศุลกะ นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ กรมสงเสริม
สหกรณ เปนวิทยากรบรรยายเรือ่ ง เกณฑคณ
ุ ภาพในการบริหาร
จัดการสหกรณ (CQA) และกระบวนการดําเนินการ โดยกลาวถึง
วัต ถุป ระสงค เพื่ อ พั ฒ นาขีด ความสามารถด า นการบริห าร
จัดการสหกรณอยางตอเนื่อง พัฒนาหลักเกณฑในการตรวจ
ประเมินการบริหารจัดการสหกรณใหเปนทีย่ อมรับ CQA พัฒนา
ประสิทธิภาพของผูตรวจประเมิน เผยแพรเกียรติคุณสหกรณที่
ไดรับรางวัลเพื่อใหสหกรณอื่นนําไปประยุกตใช รวมถึงแนวทาง
การดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
และการตรวจประเมินเบื้องตน
นอกจากนี้ ยั ง ได เ ชิ ญ ผู  ช  ว ยศาสตราจารย สุ ชิ น
ปลีหะจินดา ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาสหกรณ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร
บรรยายเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ (การประเมินตนเอง) ฝกการเขียนรายงาน
การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ และนําเสนอ
การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
โดยกล า วถึง หลัก การสํา คัญในการเขีย นรายงาน สวนที่ 1
ลักษณะสําคัญขององคกร สวนที่ 2 ผลการประเมินตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ
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ชสอ. เดินหนาพิสูจนโปรแกรมสหกรณออมทรัพย

โดย สอ.พระจอมเกลาลาดกระบัง จก. และ สอ.สันนิบาตสหกรณ จก. นํารองการพิสจู น
ชสอ. เดิ น หน า พิ สู จ น โ ปรแกรมสหกรณ อ อมทรั พ ย
โดยบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด) จํากัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการ
จั ด หาโปรแกรมสหกรณ อ อมทรั พ ย ใ ห กั บ สหกรณ ส มาชิ ก
ไดสงมอบงานงวดที่ 1 ใหกับ ชสอ. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556
ซึ่ง ชสอ. ไดตรวจรับมอบงานเรียบรอยแลวประกอบดวย
แผนงานและแนวทางของบทพิสูจนโปรแกรมสหกรณ
ออมทรัพย (Proof of Concept for CO-OP Software Plan and
Approach)
(1) ที่มาของโครงการ (Project Background)
(2) กรอบงานและจุดประสงคของการทําบทพิสูจน
(POC’s Objectives and Scope)
(3) แนวทางการทําบทพิสูจน (POC’s Approach)
ขณะนี้ ชสอ. พรอมบริษัทที่ปรึกษาและบริษัท ดีโบลด
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลําดับที่ 1 ที่ไดเขาพิสูจน
โปรแกรมได เริ่มดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางของ
บทพิสูจนโปรแกรมสหกรณออมทรัพย (Proof of Concept for CO-OP Software Plan and Approach) แลวดังนี้
1) บริษัทที่ปรึกษาสงเอกสารแผนงานและแนวทางของบทพิสูจนโปรแกรมสหกรณออมทรัพย (Proof of Concept for CO-OP
Software Plan and Approach) ใหบริษัท ดีโบลด (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อศึกษาและจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
กอนเริ่มพิสูจนโปรแกรมฯ
2) ชสอ. อํานวยความสะดวกเรือ่ งสถานทีใ่ หกบั บริษทั ดีโบลด (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ จัดเตรียมเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
กอนเริ่มพิสูจนโปรแกรมฯ
3) บริษัท ดีโบลด (ประเทศไทย) จํากัด ไดติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณแลว
โดย ชสอ. ไดรับความรวมมือจากสหกรณออมทรัพย
พระจอมเกล า ลาดกระบั ง จํ า กั ด และสหกรณ อ อมทรั พ ย
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด แสดงความจํานง
ในการมอบขอมูลและรายงานของสหกรณในการเขารวมพิสจู น
โปรแกรมสหกรณออมทรัพย เปนชุดแรกเพื่อการนํารองในการ
พิสูจน วาโปรแกรมของบริษัทที่นําเสนอพรอมที่จะนํามาใชกับ
ขบวนการสหกรณเปนมาตรฐานหรือไม ชสอ.ตองขอขอบคุณ
คณะกรรมการและเจ า หน า ที่ ข องสหกรณ ทั้ ง สองแห ง ที่ ใ ห
ความรวมมือในการพิสูจนครั้งนี้ ซึ่ง FSCT NEWS จะไดติดตาม
ความคื บ หน า ในการดํ า เนิ น โครงการโปรแกรมสหกรณ ม า
รายงานใหสหกรณสมาชิกไดรับทราบในทุกฉบับ

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557

ชสอ. มอบกระเชาสวัสดีปใหม 2557 หนวยงานตาง ๆ

ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

เลขาธิการ กบข. (อดีตที่ปรึกษา ชสอ.)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด

ชุมนุมรานสหกรณ
แหงประเทศไทย จํากัด
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หนวยงานตาง ๆ รวมส

เทศบาลตําบลบางสีทอง

โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย

บริษัท เหรียญประพันธ จํากัด

ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ

หนังสือพิมพสยามรัฐ

บริษัท เวบแคช จํากัด

สวัสดีปใหม 2557 ชสอ.

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

บริษัท เมโทรซิสเต็มคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สอ.ครูขอนแกน จก.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
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ทานมีแนวทางการบริหารงานสหกรณอยางไรบาง

สัมภาษณพิเศษ
คุณสรวีย จิรานันทสิริ

ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
นักสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2556

ค

รู เปนอาชีพที่หลายคนยกยองใหเกียรติ แตก็มีอีกหลายคน

ทีก่ ลาววา เปนอาชีพทีม่ หี นีม้ ากกลุม หนึง่ สหกรณออมทรัพยครู
ก็ เ ช น กั น ถู ก มองว า เป น สหกรณ กู  ท รั พ ย ม ากกว า ออมทรั พ ย
“FSCT NEWS” จึงไดบุกสหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จํากัด
หนึ่งในสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เพื่อสัมภาษณคุณสรวีย จิรานันทสิริ ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย
ครูศรีสะเกษ จํากัด ซึ่งทานไดรับรางวัลนักสหกรณที่มีคุณคา
แหงป 2556 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในงานประกาศ
เกียรติคุณนักสหกรณที่มีคุณคาในปที่ผานมา และเรามาฟงมุมมอง
แงคิด และแนวทางบริหารงานของทานที่ทําใหสมาชิกสหกรณครู
ที่นี่หมดหนี้ มีคุณภาพชีวิต มีความเปนอยูที่ดี และอยูอยางมีเกียรติ
มีศักดิ์ศรีกันคะ

ผมบริหารงานโดยยึดแนวทางตามหลักการสหกรณ
สากล 7 ประการ พึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด โดยระดม
ทุนภายในของสหกรณคอื หุน และเงินรับฝากจากสมาชิก
ไมรับสมาชิกสมทบ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการมากที่สุด ใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อนําไปใช
จายตามความจําเปนและกอประโยชนไดทุกระยะไมใหขัดสน
ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยคํานึงถึงเงินทุน
ของสหกรณ และความสามารถในการสงชําระของสมาชิก และ
มีการจัดสวัสดิการแกสมาชิกหลากหลาย และรองรับเมือ่ สมาชิก
ถึงแกกรรมใหสามารถปลดเปลือ้ งหนีส้ นิ ได และยังมีเหลือตกแก
ทายาทตามสมควร

แนวทางในการระดมทุนของสหกรณ

สมาชิกตองถือหุนรายเดือนในอัตรารอยละ 8 ของ
เงินเดือน และตองออมกอนกู เชน เปนสมาชิกสงคาหุนได
12 เดือนจึงกูสามัญได สงคาหุนครบ 36 เดือนจึงกูพิเศษได
เมื่อกูสามัญตองมีหุนไมตํ่ากวารอยละ 35 - 48 ของเงินกู เมื่อกู
พิเศษตองมีหุนไมตํ่ากวารอยละ 25 - 38 ของเงินกู บางปจัด
ใหมีโครงการซื้อหุนลุนโชคดวยและกําหนดใหสมาชิกทุกคน
ตองมีบัญชีเงินฝาก และโอนเงินกูสามัญ/พิเศษ เงินคางจาย
เงินสวัสดิการตาง ๆ และเงินปนผลเฉลี่ยคืนเขาบัญชีเงินฝาก
สหกรณของสมาชิก

สหกรณมกี จิ กรรมอะไรบางทีเ่ ปนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของสมาชิก

มีโครงการ กิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการประชุมสัมมนา
สมาชิ ก ตามหน ว ยงานทางการศึ ก ษา หน ว ยงานต น สั ง กั ด
ของสมาชิก เพื่อสงเสริมวิทยฐานะ เพิ่มความรูความสามารถ
เพิ่มรายไดของสมาชิก สหกรณจะจัดงบประมาณสนับสนุน
คาใชจา ยเปนประจําทุกป โครงการเหลานีช้ ว ยผลักดันใหสมาชิก
มี เ งิ น ตอบแทน เงิ น วิ ท ยฐานะ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง และ
เงินเดือนอยางเหมาะสมมากขึ้น ไดรับความเปนธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพและยังมีงบประมาณสําหรับโครงการประชุม
สัมมนาสมาชิกกลุมตาง ๆ ทุกกลุมทุกคนในรอบป เพื่อสงเสริม
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิชาชีพของสมาชิก สามารถ
ชวยลดรายจายของสมาชิก และมีคาตอบแทนใหสมาชิกเปน
การเสริมรายไดอกี ทางหนึง่ สรางความภาคภูมใิ จในองคกรของ
ตนเอง และสมาชิกไดรับความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
ของสหกรณ จากการที่คณะวิทยากรของสหกรณมารวมพบปะ
ตามโครงการนี้ดวย
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นอกจากนี้ สหกรณมีสวัสดิการใหเปลาสําหรับสมาชิก
ที่อยูกับสหกรณมานาน สมาชิกเกษียณอายุงาน และสมาชิก
ถึงแกกรรม รวมทั้งจัดใหมีการฌาปนกิจสงเคราะหจนเพียงพอ
ใหสามารถปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิกไดหมดสิ้น และยังมี
เหลือตกทอดแกทายาท และมีเงินใหกูยืมเพื่อการอันจําเปน
และกอประโยชน ทําใหสมาชิกมีเงินใชจายทุกระยะไมขัดสน
สรางฐานะได และอยูอยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เนนสงเสริม
การออมของสมาชิก

ทานคิดวา สอ.ครูศรีสะเกษ จก. ประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

ผมถือวาประสบความสําเร็จพอสมควรครับ ทั้งนี้การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกไดขบั เคลือ่ นผานแผนงานโครงการ
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย และจัดสวัสดิการใหหลาก
หลาย อยางไรก็ตาม สหกรณยงั ทําไดตามฐานานุรปู ของสหกรณ
ซึ่งตองพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไปอีก

ในมุมมองของทานคิดวาขบวนการสหกรณในปจจุบนั ควร
มีการพัฒนาอยางไร

สําหรับสหกรณประเภทออมทรัพย ควรพัฒนารูปแบบ
การรวมตัวหรือรวมกลุม กันจากปจจุบนั ทีม่ เี ปน “ชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคตาง ๆ” เปน “ชุมนุมสหกรณออมทรัพยภาค
ตาง ๆ” แทน ซึ่งเปนรูปแบบการรวมกลุมกันตามที่มีกฎหมาย
รองรั บ ส ว นสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทยนั้ น ควรมี
องคกรในระดับจังหวัดซึ่งมีตัวแทนของสหกรณทุกประเภทเปน
คณะกรรมการ ทํานองเดียวกันกับสันนิบาตสหกรณในระดับ
ประเทศ

ทายนี้อยากใหฝากขอคิดใหชาวสหกรณนําไปเปนแนวทาง
ในการบริหารงาน

สหกรณ ค วรสรุ ป บทเรี ย นจากป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และ
หาแนวทางปองกันอยางจริงจัง เชน ปญหาแชร ลอตเตอรี่
และการฝากเงินกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซึ่ง
เกิดจากความตองการกําไรจากการลงทุนมากเกินไป (รวมทั้ง
ผลประโยชนที่เสนอเพิ่มเติม) ทั้งที่บางแหงไมมีเงินของตนเอง
จะนําไปลงทุน การดําเนินการไมไดพิจารณาอยางรอบคอบ
เท า ที่ ค วร ถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละความสามารถของคู  สั ญ ญา
ไมไดดาํ เนินการใหครบถวนตามขัน้ ตอนทีก่ ฎหมายกําหนด เชน
การประชุมใหญเพื่ออนุมัติและขอความเห็นชอบจาก คพช.
กอน และการมีหลักประกัน หรือการปรึกษาหารือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกอน ควรปองกันปญหาโดยการดําเนินการอยาง
รอบคอบในการลงทุนอื่น ๆ ที่ไมใชเปนการลงทุนกับสมาชิก
ของตนเอง อยางนอยควรลงทุนเมื่อมีเงินทุนเหลือจาก
การใหบริการแกสมาชิกของตนแลว
อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ปญหาการไมมีเงินเพียงพอ
ใหบริการเงินกูแกสมาชิก และปนผลเฉลี่ยคืน ซึ่งเกิดจาก
การปลอยเงินกูเกินตัว โดยสหกรณอาจมีเจตนาชวยเหลือ
สมาชิกใหสามารถรวมหนี้สินจากสถาบันการเงินตาง ๆ มาไว
ที่สหกรณแหงเดียว แตการดําเนินการดังกลาวตองใชเงิน
จํานวนมาก ลําพังเงินทุนของสหกรณไมเพียงพอตองขอกู
จากแหลงเงินภายนอกทุกเดือนไป จนในที่สุดสหกรณมีหนี้สิน
มากกวาทุนของตนเอง และเมือ่ ไมสามารถกูเ งินจากภายนอกได
ก็เกิดปญหาสภาพคลองไมมีเงินใหบริการเงินกูแกสมาชิกหรือ
จายปนผลเฉลี่ยคืนได และปญหาที่จะตามมาก็คือสมาชิก
จะเริม่ ไปกอหนีก้ บั สถาบันการเงินอืน่ หรือเจาหนีร้ ายอืน่ เพิม่ เติม
และผิดนัดชําระหนี้ ปญหานีไ้ มใชเพิง่ เกิดขึน้ กับสหกรณ เพราะ
ในป 2540 ก็เคยเกิดปญหานี้มากอนเมื่อครั้งวิกฤติตมยํากุง
มาแลว แตสหกรณก็ไมไดสรุปบทเรียน ดังนั้นสหกรณควร
ปลอยเงินกูโ ดยคํานึงถึงทุนทีส่ หกรณมเี ปนหลักอยาปลอย
เกินตัว หรือประชานิยมเกินไป จนสมาชิกขาดวินัยทาง
การเงิน ไมคิดจะออมหรือพึ่งตนเอง คิดแกปญหาเพียงดวย
การกูยืมเงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ
และเรื่องสุดทาย การใหเงินกูแกสมาชิกควรฝกการ
วางแผนทางการเงิน เงินกูจํานวนมาก เชน กูสามัญหรือ
กูพิเศษควรใหกูเปนรายเดือน ไมใชกูเปนรายวัน ซึ่งไมมี
การคิดทบทวนวางแผนมากอน รวมทั้งสหกรณเองก็ไมได
มีการกลั่นกรอง กอนจะกูควรสงชําระคาหุนมาเปนระยะเวลา
พอสมควร เพื่อใหไดออมกอนกู หรือฝกการชวยเหลือตนเอง
กอน และควรมีสัดสวนของหุนตอเงินกูที่มากพอสมควร
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ชสอ. นําคณะผูอบรมหลักสูตร

“ผูบริหารระดับสูง รุนที่ 2” ทัศนศึกษาและดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. นําคณะผูนําสหกรณออมทรัพย จํานวน 45 คน เขาศึกษาดูงานการบริหารงาน
ดานสหกรณระดับประเทศที่ The Norinchukin Bank (ธนาคารสหกรณการเกษตร) และ JA Bank ระหวางวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2556 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการอบรมหลักสูตร “ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง รุนที่ 2”
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ศึกษาดูงานสหกรณ ประเทศเนปาล
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผานมา รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ
รองประธานกรรมการ ชสอ.ไดไปเยีย่ มชมและดูงานกิจการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
และเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศเนปาล Nepal Federation of Savings & Credit
Cooperative Unions Ltd. : NEFSCUN ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยมี
Mr.Raj Kadal ประธานกรรมการ, Mr.Rishi Raj Ghimire Vice รองประธาน
กรรมการ, Mr.Bishnu Prasad Pathak ผูจัดการใหญของ NEFSCUN และ
Mr.Keshab Prasad Badal ประธานกรรมการของ Co-operative Federation
Ltd., Nepal พรอมดวยกรรมการและเจาหนาที่ของทั้งสององคกรใหการตอนรับและบรรยายแนะนําการบริหารจัดการและกิจกรรมขององคกร
รวมทัง้ ไดมกี ารแลกเปลีย่ นความเห็นและไดปรึกษาหารือกันเรือ่ งการจัดทําโครงการแลกเปลีย่ นผูน าํ สหกรณและศึกษาดูงานสหกรณระหวางประเทศไทย
และประเทศเนปาลในปตอ ๆ ไปดวย
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ชสอ.และสมาชิก เพิ่มพูนประสบการณ ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ นายสมชาย คําใส รองประธานกรรมการ และนายชัยรัตน ปนนวน เลขานุการ ชสอ. นําคณะสหกรณสมาชิก
จํานวน 18 คน เดินทางไปศึกษาดูงานดานสหกรณออมทรัพยระหวางประเทศ ณ ประเทศญีป่ นุ ระหวางวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2556 เพือ่ เปนการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางสหกรณสมาชิก และ ชสอ. รวมทั้งเปนการเพิ่มพูนความรูประสบการณดานการบริหารงานสหกรณ โดยนํามาประยุกตใช
ในการพัฒนาการสหกรณตอไป ในการนี้ทางคณะไดเขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Shinkin Central Bank (SCB) โดยมีคณะผูบริหารและฝายจัดการ
ของ SCB ใหการตอนรับ พรอมทั้งบรรยายผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการบริหารงานหนวยงานซึ่งกันและกัน
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ชสอ. สานสัมพันธ สอ.ภาคกลางและภาคตะวันออก
เมื่อ วัน ที่ 4 - 5 มกราคม
ที่ผานมา ชสอ. จัดโครงการสัมมนา
ชสอ. พบสหกรณ อ อมทรั พ ย
ภาคกลางและภาคตะวั น ออก
ณ โรงแรมบรูคไซด วัลเลย จังหวัด
ระยอง โดยมี ดร.เฉลิ ม พล
ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เปนประธานในพิธีเปด พรอมทั้งบรรยายพิเศษ หัวขอ “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” นายณฐกร แกวดี
ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก และ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคกลาง กลาวตอนรับ และ นายธนู โพธิท์ อง กรรมการดําเนินการ ชสอ. กลาวรายงานความเปนมาของการจัดโครงการ มีผเู ขารวมจาก
สหกรณออมทรัพยในภาคกลางและภาคตะวันออกกวา 150 คน
ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ. จัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให
สหกรณออมทรัพยในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกไดรับ
ทราบถึงภารกิจแนวทางการบริหารงาน ชสอ. ทีเ่ นนการเชือ่ มโยง
เครือขายความรวมมือ สรางความเขมแข็งใหกบั สหกรณสมาชิก
และพั ฒ นาองค ก รแบบมื อ อาชี พ ทั้ ง ยั ง เป น การเสริ ม สร า ง
ความรูทางวิชาการ สรางความสัมพันธอันดีระหวางกัน นําไปสู
การพัฒนาและปรับปรุงบริการของ ชสอ. ใหสามารถตอบสนองและสรางความพึงพอใจใหกับสหกรณออมทรัพยไดมากที่สุด
ตอดวยการสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาค” ซึ่งเปดเวทีดวยการนําเสนอ
ภารกิจความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานของแตละคณะ จากนัน้ เปดโอกาสใหผเู ขารวม
สัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัยตาง ๆ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ไดชวยกัน
ตอบคําถามในทุกประเด็น
ภาคบาย เปนการบรรยาย “ภาวะเศรษฐกิจ
และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยป 2557” โดย ดร.ศรพล
ตุ ล ยะเสถี ย ร ผู  อํ า นวยการส ว นการวิ เ คราะห
เสถียรภาพเศรษฐกิจ สํานักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งได
กลาวถึงสถานการณเศรษฐกิจไทยในปจจุบนั แนวโนม
เศรษฐกิจไทย แนวโนมอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตองดูทั้ง
ปจจัยภายใน ภายนอก และสภาพคลอง วาจะสงผลกระทบอยางไรบางตอทิศทางอัตราดอกเบี้ย
และเศรษฐกิจไทย
จากนัน้ เปนการบรรยาย “แนวทางการบริหารงานสหกรณออมทรัพยป 2557” โดย ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ซึ่งไดกลาววา สถานการณปจจุบันนั้นสภาวะแวดลอมของ
สหกรณเปลี่ยนแปลงไป มีการแขงขันที่มากขึ้น สมาชิกมีความตองการมากขึ้น ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในดานการบริหารงาน
เพราะฉะนัน้ แนวทางการบริหารงานสหกรณออมทรัพยป 2557 ตองเนนความปลอดภัยไวกอ น
ปองกันความเสี่ยง มีความเขมงวด ละเอียดรอบคอบในการบริหารงาน พยายามใชเงินทุน
จากภายในเปนหลัก โดยเนนการระดมเงินออมระยะยาวจากสมาชิก เพิม่ รายไดใหกบั สหกรณ
ลดคาใชจายที่ไมจําเปน ใชจายดวยความคุมคา ที่สําคัญตองยึดมั่นในอุดมการณ หลักการ
วิธีการสหกรณ บริหารงานดวยความโปรงใส จึงจะนําพาสหกรณฝาวิกฤติไปได
ในโอกาสนี้ ชสอ. ไดมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ
ออมทรัพยภาค ใหกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง และชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออก ชมรมละ 150,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท
ภาคคํ่า เปนงานเลี้ยงสังสรรค บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน สนุกสนาน และ
เปนกันเอง...พบกันใหมกับ ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย
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สัมมนาเจาหนาที่

Cooperate Culture

คิดบวก คิดใหม คิดใหญ คิด ชสอ.

1.
2.
3.
4.

ความซื่อสัตย สุจริต
การมีสัมมาคารวะ
การตรงตอเวลา
คิดบวก คิดดี ทําดี

ชสอ. จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การคิดบวก สรางสุขในงาน เพิ่มความสําเร็จให
องคกร” ใหกับเจาหนาที่ ชสอ. เพื่อเพิ่มความคิดและพฤติกรรมที่สรางสรรคเชิงบวกใหกับเจาหนาที่
เพื่อสรางสุขในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแกองคกร ระหวางวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2556
ณ บานฟาใส รีสอรท ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เปนประธานพิธีเปดการสัมมนา พรอมดวย นายวิชา จันทรดาประดิษฐ และ
นายชัยรัตน ปนนวน คณะกรรมการอํานวยการ รวมบรรยาย “การทํางานรวมกันระหวางฝายบริหารและฝายจัดการ” โดยเนนสงเสริมใหเจาหนาที่
สรางนวัตกรรมในการทํางาน รูจักใชเทคโนโลยี ลดขั้นตอนการทํางานใหสั้นลง ทํางาน
ไดเร็วขึ้น และไดผลสัมฤทธิ์ของงาน นอกจากนี้เจาหนาที่ไดรวมรับฟง talk show ในหัวขอ
“การคิดบวก+สรางสุขในงาน เพิ่มความสําเร็จใหองคกร” โดย ดร.โอภาส กิจกําแหง
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งไดใชวิธีการเรียนการสอนแบบเพลิน
(Plearn = Play + Learn) เพื่อใหผูเรียนไดความรูครบถวนอยางสนุก ไดสรางความสัมพันธ
ในกลุม โดยบรรยากาศในการเรียนเปนแบบผอนคลาย สนุกและไดสาระ ซึง่ ในชวงคํา่ เจาหนาที่
ไดรวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ และงานเลี้ยงสังสรรคกันอยางอบอุน

“เปด ปรับ ปรุง เปลี่ยน แปลง” 5 ป ที่จะชวยใหมีความสุขในการทํางานมากขึ้น Wow!!
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คณะผูบ ริหาร พรอมดวย ฝายจัดการ ชสอ. และเจาหนาที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ รวมทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงเนื่องในเทศกาลปใหม 2557 แดพระสงฆจํานวน
9 รูป พรอมกิจกรรมจับสลากของขวัญปใหมใหแกเจาหนาที่
ตางคนตางลุนของรางวัลใหญ ดวยบรรยากาศที่สนุกสนาน
เต็มไปดวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทั่วสํานักงาน ชสอ. ในชวง
เชาวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผานมา
สําหรับงานในชวงคํา่ เปนงานเลีย้ งสังสรรคในบรรยากาศ
“งานวัด” แขกผูมเี กียรติทกุ ทาน ทัง้ คณะกรรมการ ผูตรวจสอบ
กิ จ การ สหกรณ จั ง หวั ด นนทบุ รี ผู  แ ทนจากชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาค และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตางแตงกาย
ในชุดยอนยุคมารวมงาน โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ เปดไวนพรอมตัดเคกฉลองปใหม ซึ่งทุกคน
ตางรวมรองเพลงอวยพรปใหมกันอยางมีความสุข ณ โรงแรม
ริ ช มอนด อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี นอกจากนี้ ทุ ก คนยั ง ได ร  ว ม
รับประทานอาหาร ชมการแสดงรําอวยพร จากนอง ๆ นักศึกษา
รับฟงดนตรีจากนักรองลูกทุงชือ่ ดัง และรวมเลนเกมในกิจกรรม
สอยดาว บิงโก ซึง่ รายไดทไี่ ดจากการขายคูปองจะนําไปบริจาค
ทําบุญใหแกคนชราตอไป เรียกวาไดรบั ทัง้ ความสนุกสนานและ
ไดรวมทําบุญดวยกันโดยถวนหนาเลยทีเดียว

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

ชสอ. สนับสนุนงานวันเด็ก เทศบาลตําบลบางสีทอง
เรือโท กฤษณ จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย จ.นนทบุรี
เปนประธานในพิธีเปดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557 จัดโดย
เทศบาลตําบลบางสีทอง เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน แสดงความสามารถ ตลอดจนไดรับของขวัญ ซึ่งไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ชสอ. ไดเอื้อเฟอสถานที่
ในการจัดงาน และไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการ มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม จํานวน 20,000 บาท
เมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผานมา ณ ลานกิจกรรม สํานักงาน ชสอ.
เทศบาลตําบลบางศรีทองไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก ซึ่งถือวาเด็ก ๆ
เหลานี้เปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญตอประเทศชาติในอนาคต พรอมเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
พรอมทีจ่ ะพัฒนาตนเอง ใหเปนพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ คาของประเทศชาติในภายภาคหนา ตลอดจนเปนการเปดโอกาสให
เด็กและผูปกครอง ไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เขาแสดงความสามารถ กลาคิด กลาแสดงออกอยางถูกตอง
เหมาะสม อันจะเปนการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในชาติ
ไดเปนอยางดี โดยภายในงานมีเกม และกิจกรรมตาง ๆ มากมาย
อาทิ การแสดงตีกลองทัด การแสดงสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บางสีทอง การแสดงของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การแสดงมายากล
“บางกอกแฟนตาซี ” และตอบคํ า ถามเพื่ อ รั บ รางวั ล ซึ่ ง ได รั บ
ความร ว มมื อ ที่ ดี ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในการจั ด กิ จ กรรม และ
นําของขวัญมาแจกใหแกเด็กอยางทั่วถึง
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ขาว ประชาสัมพันธ

1. ขอเชิญเข า ร ว มสัม มนา “การประเมิ น ราคาหลั ก ทรั พ ย และทั ศ นศึ ก ษาประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
(เชียงรุง สิบสองปนนา)” ระหวางวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ 2557 โรงแรมเวียงอินทร อ.เมือง จ.เชียงราย
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ตอ 308 - 311 หรือ www.fsct.com

ขอความรวมมือ

บันทึกขอมูลผลการดําเนินงานของสหกรณประจําเดือน
ตามที่ ชสอ. ไดขอความรวมมือสหกรณสมาชิก ชสอ. ในการบันทึก
ข อ มู ล ผลการดํ า เนิ น งานของสหกรณ ป ระจํ า เดื อ นลงในโปรแกรมระบบ
ฐานข อ มู ล สหกรณ อ อมทรั พ ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทํ า การเก็ บ บั น ทึ ก
รวบรวมขอมูลที่สําคัญ จัดระบบ ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล สําหรับ
จั ด ทํ า สถิ ติ ข  อ มู ล ที่ สํ า คั ญ เผยแพร ผ  า นเว็ บ ไซต ชสอ. www.fsct.com
อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมและการพัฒนาสหกรณออมทรัพยนั้น
ชสอ. ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน
ของสหกรณประจําเดือน จากการบันทึกลงในโปรแกรมระบบฐานขอมูล
สหกรณออมทรัพยผานเว็บไซต ชสอ. ที่ member.fsct.com เปน ตั้งแต
เดือนมกราคม 2557 และเมื่อ ชสอ. จัดทําสถิติขอมูลที่สําคัญของสหกรณ
สมาชิกเสร็จเรียบรอยแลว จะเผยแพรใหสหกรณทราบตอไป
จึ ง ขอความร ว มมื อ มายั ง สหกรณ และขอขอบคุ ณ ล ว งหน า
มา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอหนังสือรายงานกิจการ ประจําป 2556
ดวย ชสอ. มีความประสงคจะรวบรวมสถิติขอมูลรายงานฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย ประจําป 2556 เพื่อ
ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมและการ
พัฒนาสหกรณออมทรัพย
ชสอ. จึงขอความอนุเคราะหมายังสหกรณสมาชิก โปรดสงรายงาน
กิจการประจําป 2556 มายัง ชสอ. ดวย จะขอบคุณยิ่ง และเมื่อ ชสอ. จัดทํา
รายงานสถิ ติ ข  อ มู ล สหกรณ อ อมทรั พ ย เ สร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว จะเผยแพร
ใหสหกรณทานทราบตอไป อนึ่ง ชสอ. ตองขออภัยหากสหกรณทานไดจัดสง
รายงานกิจการ ประจําป 2556 มายัง ชสอ. เรียบรอยแลว

ชสอ. บริการแบบพิมพสําเร็จรูป สินคา ของที่ระลึก
ในราคาพิเศษ เขาชมรายละเอียดไดที่
http://www.fsct.com/brochure.pdf
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ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

“ÃØ‹¹¢Í§¢ÇÑÞ»‚ãËÁ‹ 2557”
ตัง้ แตวนั ที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มีนาคม 2557

อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

วงเงิน

ระยะเวลา 6 เดือน

ระยะเวลา 12 เดือน

1,000,000 ขึ�นไป

4.25

4.50

5,000,000 ขึ�นไป

4.50

4.75

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 199 หมู 2 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com
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อัตราดอกเบี�ย

ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตนไป
ระยะสัน�
ระยะกลาง ระยะยาว
4.95 ต่อปี
5.15 ต่อปี
5.25 ต่อปี
ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557

จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

