
(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ)
ประธานกรรมการ

   และคณะกรรมการดาํเนนิการ ที่ปรกึษา 
ผูตรวจสอบกจิการ ชดุที่ 41

ในวารดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2557

   ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

ดลบันดาลประทานพรใหคณะผูบริหารและเจาหนาที่สหกรณทุกทาน

ประสบแตความสุข ความเจริญ 

และขอขอบพระคุณที่ไดใหการสนับสนุน

กิจการของ ชสอ. ดวยดี เสมอมา

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม 
การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน 
ระดับภาค ป 2556 
หนา 3

ชสอ. เดินหนาพิสจูน
โปรแกรมระบบงานสหกรณ
ออมทรัพย
หนา 6

สัมภาษณพิเศษ 
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย
ครศูรีสะเกษ จํากัด
หนา 10

ชสอ. สานสัมพันธ สอ. 
ภาคกลางและภาคตะวันออก

หนา 13

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด



เรียน ทานประธานกรรมการ/
 ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน

ประธานพบสมาชิก

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั

ในวารดถิขีึ้นปใหม พ.ศ. 2557 นี้ ผมพรอมดวยคณะกรรมการดาํเนนิการ 
ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ ชสอ. ทุกคน ขออาราธนา
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ท านนับถือ 
จงดลบนัดาลใหคณะกรรมการ ที่ปรกึษา ผูตรวจสอบกจิการ ฝายจดัการ และ
สมาชกิสหกรณออมทรพัยทกุทาน มสีขุภาพสมบรูณแขง็แรง ประสบแตความสขุ 
ความเจรญิทั้งในหนาที่การงานและกจิการสหกรณตลอดป และตลอดไปนะครบั
ขอใหทานไดใชความรู ความสามารถ และศักยภาพตลอดจนกระทั่งกําลังกาย 
กาํลงัใจ และสตปิญญาของทาน นาํพาสหกรณของทานใหผานพนปญหาวกิฤติ
สภาพคลองทางการเงินที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมาใหได และขอใหทานไดเปน
ผูนําสหกรณของทานใหเปนที่พึ่งพาแกมวลสมาชิกดวยปรัชญา อุดมการณ 
หลักการและวิธีการสหกรณ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทามกลาง
สถานการณดานการเงนิที่สหกรณหลายแหงประสบอยูขณะนี้

ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดใหการสนับสนุนและใหความ
รวมมือในกิจการและกิจกรรมของ ชสอ. ในรอบปที่ผานมาดวยดีเสมอมา 
ไมวาจะเปนการถือหุน การฝากเงิน ซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน รวมทั้งการกูเงิน
กบั ชสอ. หรอืสงประธาน กรรมการ ผูตรวจสอบกจิการ หรอืเจาหนาที่ เขารวม
อบรมสมัมนา ในหลกัสูตรที่ ชสอ.จดัขึ้น รวมถงึการจดัซื้อเครื่องเขยีนแบบพมิพ 
ของที่ระลกึ ผาน ชสอ.

 สาํหรบัผลการดาํเนนิงานในรอบปที่ผานมา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 
(เมษายน - ธนัวาคม 2556) ระยะเวลา 9 เดอืน ชสอ. มกีาํไรสทุธ ิ678 ลานบาทเศษ 
และคาดวาเมื่อถึงสิ้นปบัญชีในเดือนมีนาคม ชสอ. จะมีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางแนนอน ทั้งนี้เปนผลมาจากที่สมาชิกใหการ
สนับสนุนและใหความเชื่อมั่น ในการบริหารงานสหกรณฯ เพื่อประโยชนสูงสุด
ของมวลสมาชกิอยางแทจรงิ

เพื่อเปนการตอบแทนและเปนของขวัญใหแกสหกรณสมาชิกผู ฝาก
ในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรบัปใหม และเพื่อเตรยีมเงนิไวบรกิารและรองรบั
ความตองการเงินกูในชวงประชุมใหญของสหกรณสมาชิก ในระหวางเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคม ชสอ. ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา 
“รุนของขวญัรบัปใหม 2557” โดยใหอตัราดอกเบี้ย 6 เดอืน 4.50% และ 12 เดอืน 
4.75% ซึ่งถือวาสูงมากเหมาะแกการลงทุนอยางยิ่ง จึงขอเชิญชวนใหสหกรณ
มาลงทนุกบั ชสอ. ชวงตอนรบัปใหม ถงึเดอืนมนีาคม 2557 เพื่อใหเงนิหมนุเวยีน
อยูในระบบสหกรณนะครบั

ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้อีก
ครั้งหนึ่ง

สวสัดปีใหม 2557 ทกุ ๆ  ทาน ครบั
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ประกาศผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
การบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน ระดับภาค ประจําป 2556

ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก

  ชื่อผลงาน “การจัดอันดับความนาเชื่อถือองคกรของสหกรณ” ของสหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก

  ชื่อผลงาน “โปรแกรมการสื่อสารผานโทรศัพทสมารทโฟนของสหกรณออมทรัพย” 
  ของสหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั

ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก

  ชื่อผลงาน “เพื่อนชวยเพื่อน” ของสหกรณออมทรพัยกรมสรรพาวธุทหารเรอื จาํกดั

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก 

  ชื่อผลงาน “โครงการสมาชกิเขมแขง็ สหกรณรวมแรง สรางอาชพีเสรมิ” ของสหกรณออมทรพัยครอูทุยัธาน ีจาํกดั

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก

  ชื่อผลงาน “โครงการเงินปนผลแลกหุน สูตรนี้มีแตได” ของสหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลพทัลงุ จาํกดั
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก

  ชื่อผลงาน “โครงการพัฒนาระบบเพื่อจัดทํางบทดลองสงกรมตรวจบัญชีสหกรณ” 
  ของสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร จาํกดั

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก

  ชื่อผลงาน “การพฒันาเทคโนโลยสีูการใหบริการสมาชกิในรปูแบบ ATM รวมกบัภาครฐั เพือ่ประหยดัคาใชจายดาน IT” 

  ของสหกรณออมทรพัยบรษิทั อซีูซมุอเตอร (ประเทศไทย) จาํกดั

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก

  ชื่อผลงาน “การคํานวณเงินกูแบบไมจํากัดเพดานถึงเกษียณอายุ” ของสหกรณออมทรพัยครูสมทุรสงคราม จาํกดั
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก

  ชื่อผลงาน “นวัตกรรมการสํารองขอมูลสหกรณโดยการจัดทํา DR Site บน Cloud Hosting” 

  ของสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเพชรบรุ ีจาํกดั

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ ไดแก

  ชื่อผลงาน “การทําสัญญากูสามัญ หรือสัญญากูพิเศษแบบสัญญาหลัก และระดมเงินฝาก” 
  ของสหกรณออมทรพัยครูศรสีะเกษ จาํกดั
 รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก

  ชื่อผลงาน “การบริการทางการเงินระบบ online ผาน ATM” ของสหกรณออมทรพัยครูอดุรธาน ีจาํกดั

3ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557



การประชมุคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ
ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. ไดเขารวมประชมุ คณะกรรมการ

พฒันาการสหกรณแหงชาต ิครั้งที่ 11/2556 เมื่อวนัที่ 17 ธนัวาคม 2556 ณ หองประชมุ 
226 ชั้น 2 กรมสงเสรมิสหกรณ กรงุเทพฯ โดยมปีระเดน็การพจิารณา ดงันี้ 

1. ผลการหารือเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ตามมาตรา 41 แหงพระราช-
บญัญตัสิหกรณ พ.ศ. 2542

 นายยคุล ลิม้แหลมทอง รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะ
ประธาน คพช. แจงวา ตามที่สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา แจงมาวา การหารอืขอทบทวน
ประเด็นปญหาในเรื่องของสมาชิกสมทบ ซึ่งเปนกรณีที่ไดมีการพิจารณาแลว และไมมี
ขอเทจ็จรงิอื่นใดขึ้นใหม จงึไมมเีหตผุลสมควรที่จะรบัขอหารอืเพื่อพจิารณาทบทวนอกีนั้น 
ในเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาไมรับการทบทวน ก็ขอใหทางกรมสงเสริมสหกรณตั้ง
คณะทาํงานขึ้นมาเพื่อศกึษาแนวทางในการแกไขปญหากรณสีมาชกิสมทบ หรอืจดัเสวนา
โดยเชญิคณะกรรมการกฤษฎกีาเขารวมในการเสวนาดวย เพื่อสรางความเขาใจยิ่งขึ้น

2. ทบทวนหลกัเกณฑและเงื่อนไขการเปนชมุนมุสหกรณระดบัประเทศ 
 ที่ประชุมมีมติใหขยายการบังคับใชหลักเกณฑและเงื่อนไขการเปนชุมนุม

สหกรณระดับประเทศไปอีก 2 ป โดยมอบอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ตั้งคณะทํางาน
เพื่อทบทวนหลกัเกณฑและเงื่อนไขการเปนชมุนมุสหกรณระดบัประเทศ เนื่องจากพจิารณา
แลวเหน็วาหลกัเกณฑและเงื่อนไขเดยีวกนั ไมควรนาํมาบงัคบัใชกบัชมุนมุสหกรณในแตละ
ประเภท ซึ่งมคีวามตางกนั

3. พจิารณาขออทุธรณ 
 มอบใหคณะอนุกรรมการพิจารณาขออุทธรณ ที่ไดมีการแตงตั้งในวันนี้ 

เปนผูกลั่นกรอง กอนเสนอให คพช.พจิารณาขออทุธรณ 
4. การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องขออุทธรณ และการแตงตั้ง

คณะอนกุรรมการ สงเสรมิ สนบัสนนุการขยายธรุกจิและการลงทนุของสหกรณ
 ที่ประชมุมมีตเิหน็ชอบการแตงตั้งคณะอนทุาํงานฯ ทั้ง 2 คณะ
5. ความคบืหนากรณขีองสหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั 
 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ในฐานะประธานคณะกรรมการชั่วคราวสหกรณ

เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั แจงตอที่ประชมุ ดงันี้
 1. ขณะนี้อยูระหวางที่คณะกรรมการชั่วคราวจัดทําแผนฟนฟูเสนอหนวยงาน

ภาครัฐ และในขณะเดียวกันไดทําการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อใหไดขอมูลของสหกรณ
ใหมากที่สดุ 

 2. ไดทําหนังสือถึงลูกหนี้ที่เปนสมาชิกสมทบ จํานวน 28 นิติบุคคล เพื่อ
ยนืยนัยอดหนี้ แตกย็งัไมไดรบัการยนืยนัยอดหนี้จากที่ใดเลย 

 3. ไดมกีารเชญิเจาหนี้ จาํนวน 70 แหงทั่วประเทศ มาหารอืและทาํความเขาใจ
ถงึสถานการณการเงนิของสหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั พรอมทั้งขอความรวมมอื
ไมใหสหกรณเจาหนี้ที่ฝากเงินที่จะฟองรองสหกรณ หรือหากฟองไปแลวก็ขอใหชะลอ
การดาํเนนิคดไีวกอน เนื่องจากที่ผานมามเีจาหนี้รายยอยและสหกรณบางแหงไปฟองรอง
และนําหมายบังคับคดีมาอายัดบัญชีของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ทําให
ไมสามารถเบิกจายเงินในบัญชีที่เหลืออยูได หากทุกสหกรณฟองรองในรูปแบบเดียวกัน 
สหกรณเครดติยเูนี่ยนคลองจั่น จาํกดั กจ็ะดาํเนนิการตามแผนฟนฟหูรอืเบกิจายเงนิเพื่เปน
คาตอบแทนพนกังานไดยากขึ้น 

 4. คณะกรรมการชั่วคราวพรอมที่จะแกไขปญหาตามที่ไดรับมอบหมาย 
แตอยากจะขอใหหนวยงานภาครฐัชวยใหการสนบัสนนุในดานตาง ๆ  ดวย ซึ่งในดานการเงนิ
ถอืเปนเรื่องที่สาํคญัที่สดุ 

  นายยคุล ลิ้มแหลมทอง รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานะ
ประธาน คพช. แจงวา การแกไขปญหาอาจจะตองดาํเนนิการในลกัษณะของการทาํ MOU 
รวมกนั โดยใหแตละสวนดูงบประมาณที่จะนาํมาเปนทนุในการแกไขปญหาดวย
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พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ (CQA) 
สมาชิกสหกรณภาคตะวันตก

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ และการเขยีนรายงานการประเมนิคณุภาพการบรหิาร
จดัการสหกรณ” (Cooperative Quality Award : CQA) ในวนัที่ 14 – 15 ธนัวาคม 2556 ณ โรงแรมรอยลั 
ไดมอนด อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ีโดยมผีูเขารบัการอบรม จาํนวน 41 คน จาก 15 สหกรณ

นายกติตชิยั ฝนฝากจติ ที่ปรกึษา ชสอ. เปนประธานในพธิเีปดการอบรม และดร.เฉลมิพล 
ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายพเิศษ เรื่อง นโยบายการบรหิารงาน ชสอ. รวมถงึแจง
สถานการณดานการเงนิที่สหกรณหลายแหงประสบอยู อนัเนื่องมาจากปญหาวกิฤตสิภาพคลองของ
สหกรณเครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จาํกดั และขณะนี้มสีหกรณหลายแหงเตรยีมจดัการประชมุใหญ ทาํ
เรื่องกูมาที่ ชสอ. เพื่อนาํเงนิไปจายเงนิปนผลหลายสหกรณ ซึ่งตองรอควิเงนิกู เนื่องจากสภาวะการ
เงินในระบบสหกรณขาดสภาพคลอง ประกอบกับธนาคารพาณิชยไดปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสูงขึ้น 
หรอืไมตอสญัญาเงนิกู ซึ่งสงผลกระทบตอการบรหิารงานสหกรณ 

ชสอ. ไดสนบัสนนุงบประมาณใหกบัชมรมสหกรณออมทรพัย 8 ภาค ชมรมละ 1 ลานบาท 
รวมถงึไดมอบหมายใหชมรมสหกรณออมทรพัยภาคเหนอื เปนเจาภาพจดังานวนัออมแหงชาต ิ2556 

เมื่อวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2556 จงัหวดันครสวรรค และในป 2557 
ชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัตก รบัเปนเจาภาพ นอกจากนี้ 
ชสอ. ไดสรางอาคารกจิกรรมสหกรณในโรงเรยีนตาํรวจตระเวน
ชายแดน และอาคารตนแบบแหงการออม เพื่อถวายแด
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมดวย 
นายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือขายและ
กจิการพเิศษ ผูรบัผดิชอบ ชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัตก 
เขารวมงานในครั้งนี้ดวย โดย ชสอ. ไดมอบเงินสนับสนุน
การจดัอบรม จาํนวน 100,000 บาท โดยม ีนายโกศล จุยมี 
ประธานกรรมการชมรมสหกรณ ออมทรัพย ตะวันตก 
เปนผูรบัมอบ

การจัดอบรมครั้งนี้ ไดเชิญนางนิตรีญา สนั่นเมือง 
พริ้งศุลกะ นกัวชิาการสหกรณชาํนาญการพเิศษ กรมสงเสรมิ
สหกรณ เปนวทิยากรบรรยายเรื่อง เกณฑคณุภาพในการบรหิาร
จดัการสหกรณ (CQA) และกระบวนการดาํเนนิการ โดยกลาวถงึ 
วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
จัดการสหกรณอยางตอเนื่อง พัฒนาหลักเกณฑในการตรวจ
ประเมนิการบรหิารจดัการสหกรณใหเปนที่ยอมรบั CQA พฒันา
ประสิทธิภาพของผูตรวจประเมิน เผยแพรเกียรติคุณสหกรณที่
ไดรบัรางวลัเพื่อใหสหกรณอื่นนาํไปประยกุตใช รวมถงึแนวทาง
การดาํเนนิงานในการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ 
และการตรวจประเมนิเบื้องตน

นอกจากนี้ ยังไดเชิญ ผู ชวยศาสตราจารยสุชิน 
ปลีหะจินดา ผูชวยศาสตราจารย ประจําภาควิชาสหกรณ 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากร
บรรยายเรื่อง การเขยีนรายงานการประเมนิคณุภาพการบรหิาร
จัดการสหกรณ (การประเมินตนเอง) ฝกการเขียนรายงาน
การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ และนําเสนอ
การเขยีนรายงานการประเมนิคณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ 
โดยกลาวถึงหลักการสําคัญในการเขียนรายงาน สวนที่ 1 
ลกัษณะสาํคญัขององคกร สวนที่ 2 ผลการประเมนิตามเกณฑ
คณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ

5ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557



ชสอ. เดินหนาพิสูจนโปรแกรมสหกรณออมทรัพย 

โดยบรษิทั พเีอสพ ี(ไทยแลนด) จาํกดั บรษิทัที่ปรกึษาโครงการ

จัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยใหกับสหกรณสมาชิก 

ไดสงมอบงานงวดที่ 1 ใหกบั ชสอ. เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2556 

ซึ่ง ชสอ. ไดตรวจรบัมอบงานเรยีบรอยแลวประกอบดวย

แผนงานและแนวทางของบทพิสูจนโปรแกรมสหกรณ

ออมทรพัย (Proof of Concept for CO-OP Software Plan and 

Approach)

(1) ที่มาของโครงการ (Project Background)

(2) กรอบงานและจุดประสงคของการทําบทพิสูจน 

(POC’s Objectives and Scope)

(3) แนวทางการทาํบทพสิูจน (POC’s Approach)

ขณะนี้ ชสอ. พรอมบรษิทัที่ปรกึษาและบรษิทั ดโีบลด 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลําดับที่ 1 ที่ไดเขาพิสูจน

โปรแกรมได เริ่มดําเนินงานตามแผนงานและแนวทางของ

บทพสิูจนโปรแกรมสหกรณออมทรพัย (Proof of Concept for CO-OP Software Plan and Approach) แลวดงันี้

1) บรษิทัที่ปรกึษาสงเอกสารแผนงานและแนวทางของบทพสิูจนโปรแกรมสหกรณออมทรพัย (Proof of Concept for CO-OP 

Software Plan and Approach) ใหบริษัท ดีโบลด (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อศึกษาและจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

กอนเริ่มพสิูจนโปรแกรมฯ

2) ชสอ. อาํนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ใหกบับรษิทั ดโีบลด (ประเทศไทย) จาํกดั เพื่อจดัเตรยีมเครื่องคอมพวิเตอรและอปุกรณ

กอนเริ่มพสิูจนโปรแกรมฯ

3) บรษิทั ดโีบลด (ประเทศไทย) จาํกดั ไดตดิตั้งเครื่องคอมพวิเตอรและอปุกรณแลว

โดย ชสอ. ไดรับความรวมมือจากสหกรณออมทรัพย

พระจอมเกลาลาดกระบัง จํากัด และสหกรณออมทรัพย

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด แสดงความจํานง

ในการมอบขอมลูและรายงานของสหกรณในการเขารวมพสิจูน

โปรแกรมสหกรณออมทรัพย เปนชุดแรกเพื่อการนํารองในการ

พิสูจน วาโปรแกรมของบริษัทที่นําเสนอพรอมที่จะนํามาใชกับ

ขบวนการสหกรณเปนมาตรฐานหรือไม ชสอ.ตองขอขอบคุณ

คณะกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณทั้งสองแหงที่ให

ความรวมมอืในการพสิูจนครั้งนี้ ซึ่ง FSCT NEWS จะไดตดิตาม

ความคืบหนาในการดําเนินโครงการโปรแกรมสหกรณมา

รายงานใหสหกรณสมาชกิไดรบัทราบในทกุฉบบั

ชสอ. เดินหนาพิสจูนโปรแกรมสหกรณออมทรัพย
โดย สอ.พระจอมเกลาลาดกระบงั จก. และ สอ.สนันบิาตสหกรณ จก. นาํรองการพสิจูน
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ชสอ. มอบกระเชาสวัสดีปใหม 2557 หนวยงานตาง ๆ

ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)

ชุมนุมรานสหกรณ
แหงประเทศไทย จํากัด

ชุมนุมสหกรณเครดิตยเูนี่ยน
แหงประเทศไทย จํากัด

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

เลขาธิการ กบข. (อดีตที่ปรึกษา ชสอ.)

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
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หนวยงานตาง ๆ รวมสวัสดีปใหม 2557 ชสอ.

เทศบาลตําบลบางสีทอง โรงแรมริชมอนด นนทบุรี

บริษัท เวบแคช จํากัด

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร

ธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ

ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ

หนังสือพิมพสยามรัฐ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย บริษัท เหรียญประพันธ จํากัด
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หนวยงานตาง ๆ รวมสวัสดีปใหม 2557 ชสอ.

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

บริษัท เมโทรซิสเต็มคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) สอ.ครขูอนแกน จก.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครไูทย (สสอค.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด

9ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557



ครู เปนอาชีพที่หลายคนยกยองใหเกียรติ แตก็มีอีกหลายคน
ทีก่ลาววา เปนอาชพีทีม่หีนีม้ากกลุมหนึง่ สหกรณออมทรัพยครู

ก็เช นกัน ถูกมองวาเป นสหกรณกู ทรัพยมากกวาออมทรัพย 
“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

ทานมีแนวทางการบริหารงานสหกรณอยางไรบาง
ผมบริหารงานโดยยึดแนวทางตามหลักการสหกรณ

สากล 7 ประการ พึ่งพาตนเองใหไดมากที่สุด โดยระดม

ทนุภายในของสหกรณคอื หุน และเงนิรบัฝากจากสมาชกิ 

ไมรับสมาชิกสมทบ เปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการมากที่สุด ใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อนําไปใช
จายตามความจําเปนและกอประโยชนไดทุกระยะไมใหขัดสน 
ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยคาํนงึถงึเงนิทนุ
ของสหกรณ และความสามารถในการสงชาํระของสมาชกิ และ
มกีารจดัสวสัดกิารแกสมาชกิหลากหลาย และรองรบัเมื่อสมาชกิ
ถงึแกกรรมใหสามารถปลดเปลื้องหนี้สนิได และยงัมเีหลอืตกแก
ทายาทตามสมควร

แนวทางในการระดมทุนของสหกรณ
สมาชิกตองถือหุนรายเดือนในอัตรารอยละ 8 ของ

เงินเดือน และตองออมกอนกู เชน เปนสมาชกิสงคาหุนได 
12 เดือนจึงกูสามัญได สงคาหุนครบ 36 เดือนจึงกูพิเศษได 
เมื่อกูสามญัตองมหีุนไมตํ่ากวารอยละ 35 - 48 ของเงนิกู เมื่อกู
พเิศษตองมหีุนไมตํ่ากวารอยละ 25 - 38 ของเงนิกู บางปจดั
ใหมีโครงการซื้อหุนลุนโชคดวยและกําหนดใหสมาชิกทุกคน
ตองมีบัญชีเงินฝาก และโอนเงินกูสามัญ/พิเศษ เงินคางจาย 
เงินสวัสดิการตาง ๆ และเงินปนผลเฉลี่ยคืนเขาบัญชีเงินฝาก
สหกรณของสมาชกิ 

สหกรณมกีจิกรรมอะไรบางทีเ่ปนการพัฒนาคณุภาพชวีติ
ของสมาชิก

มโีครงการ กจิกรรมตาง ๆ  เชน โครงการประชมุสมัมนา
สมาชิกตามหนวยงานทางการศึกษา หนวยงานตนสังกัด
ของสมาชิก เพื่อสงเสริมวิทยฐานะ เพิ่มความรูความสามารถ 
เพิ่มรายไดของสมาชิก สหกรณจะจัดงบประมาณสนับสนุน
คาใชจายเปนประจาํทกุป โครงการเหลานี้ชวยผลกัดนัใหสมาชกิ
มีเงินตอบแทน เงินวิทยฐานะ เงินประจําตําแหนง และ
เงินเดือนอยางเหมาะสมมากขึ้น ไดรับความเปนธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพและยังมีงบประมาณสําหรับโครงการประชุม
สมัมนาสมาชกิกลุมตาง ๆ  ทกุกลุมทกุคนในรอบป เพื่อสงเสรมิ
กิจกรรมการเรียนการสอนหรือวิชาชีพของสมาชิก สามารถ
ชวยลดรายจายของสมาชิก และมีคาตอบแทนใหสมาชิกเปน
การเสรมิรายไดอกีทางหนึ่ง สรางความภาคภมูใิจในองคกรของ
ตนเอง และสมาชิกไดรับความรูความเขาใจในการดําเนินงาน
ของสหกรณ จากการที่คณะวทิยากรของสหกรณมารวมพบปะ
ตามโครงการนี้ดวย

คุณสรวีย  จิรานันทสิริ
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครศูรีสะเกษ จํากัด
นักสหกรณที่มีคุณคาแหงป 2556

สัมภาษณพิเศษ
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นอกจากนี้ สหกรณมีสวัสดิการใหเปลาสําหรับสมาชิก
ที่อยูกับสหกรณมานาน สมาชิกเกษียณอายุงาน และสมาชิก
ถงึแกกรรม รวมทั้งจดัใหมกีารฌาปนกจิสงเคราะหจนเพยีงพอ
ใหสามารถปลดเปลื้องหนี้สินของสมาชิกไดหมดสิ้น และยังมี
เหลือตกทอดแกทายาท และมีเงินใหกูยืมเพื่อการอันจําเปน
และกอประโยชน ทําใหสมาชิกมีเงินใชจายทุกระยะไมขัดสน 
สรางฐานะได และอยูอยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เนนสงเสริม
การออมของสมาชกิ 

ทานคิดวา สอ.ครูศรีสะเกษ จก. ประสบความสําเร็จ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

ผมถือวาประสบความสําเร็จพอสมควรครับ ทั้งนี้การ
พฒันาคณุภาพชวีติ สมาชกิไดขบัเคลื่อนผานแผนงานโครงการ
ตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย และจดัสวสัดกิารใหหลาก
หลาย อยางไรกต็าม สหกรณยงัทาํไดตามฐานานรุปูของสหกรณ 
ซึ่งตองพฒันาใหดยีิ่งขึ้นตอไปอกี

ในมมุมองของทานคดิวาขบวนการสหกรณในปจจุบนัควร
มีการพัฒนาอยางไร

สําหรับสหกรณประเภทออมทรัพย ควรพัฒนารูปแบบ
การรวมตวัหรอืรวมกลุมกนัจากปจจบุนัที่มเีปน “ชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคตาง ๆ” เปน “ชุมนุมสหกรณออมทรัพยภาค
ตาง ๆ” แทน ซึ่งเปนรูปแบบการรวมกลุมกนัตามที่มกีฎหมาย
รองรับ สวนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยนั้น ควรมี
องคกรในระดับจังหวัดซึ่งมีตัวแทนของสหกรณทุกประเภทเปน
คณะกรรมการ ทํานองเดียวกันกับสันนิบาตสหกรณในระดับ
ประเทศ

ทายน้ีอยากใหฝากขอคิดใหชาวสหกรณนําไปเปนแนวทาง
ในการบริหารงาน

สหกรณควรสรุปบทเรียนจากปญหาที่เกิดขึ้นและ
หาแนวทางปองกันอยางจริงจัง เชน ปญหาแชร ลอตเตอรี่ 
และการฝากเงินกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซึ่ง
เกิดจากความตองการกําไรจากการลงทุนมากเกินไป (รวมทั้ง
ผลประโยชนที่เสนอเพิ่มเติม) ทั้งที่บางแหงไมมีเงินของตนเอง
จะนําไปลงทุน การดําเนินการไมไดพิจารณาอยางรอบคอบ
เทาที่ควร ถึงคุณสมบัติและความสามารถของคู สัญญา 
ไมไดดาํเนนิการใหครบถวนตามขั้นตอนที่กฎหมายกาํหนด เชน 
การประชุมใหญเพื่ออนุมัติและขอความเห็นชอบจาก คพช.
กอน และการมีหลักประกัน หรือการปรึกษาหารือหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกอน ควรปองกันปญหาโดยการดําเนินการอยาง
รอบคอบในการลงทุนอื่น ๆ ที่ไมใชเปนการลงทุนกับสมาชิก
ของตนเอง อยางนอยควรลงทุนเมื่อมีเงินทุนเหลือจาก

การใหบริการแกสมาชิกของตนแลว

อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ปญหาการไมมีเงินเพียงพอ

ใหบริการเงินกูแกสมาชิก และปนผลเฉลี่ยคืน ซึ่งเกิดจาก

การปลอยเงินกูเกินตัว โดยสหกรณอาจมีเจตนาชวยเหลือ
สมาชกิใหสามารถรวมหนี้สนิจากสถาบนัการเงนิตาง ๆ มาไว
ที่สหกรณแหงเดียว แตการดําเนินการดังกลาวตองใชเงิน
จํานวนมาก ลําพังเงินทุนของสหกรณไมเพียงพอตองขอกู
จากแหลงเงินภายนอกทุกเดือนไป จนในที่สุดสหกรณมีหนี้สิน
มากกวาทนุของตนเอง และเมื่อไมสามารถกูเงนิจากภายนอกได 
ก็เกิดปญหาสภาพคลองไมมีเงินใหบริการเงินกูแกสมาชิกหรือ
จายปนผลเฉลี่ยคืนได และปญหาที่จะตามมาก็คือสมาชิก
จะเริ่มไปกอหนี้กบัสถาบนัการเงนิอื่นหรอืเจาหนี้รายอื่นเพิ่มเตมิ 
และผดินดัชาํระหนี้ ปญหานี้ไมใชเพิ่งเกดิขึ้นกบัสหกรณ เพราะ
ในป 2540 ก็เคยเกิดปญหานี้มากอนเมื่อครั้งวิกฤติตมยํากุง
มาแลว แตสหกรณก็ไมไดสรุปบทเรียน ดังนั้นสหกรณควร
ปลอยเงนิกูโดยคาํนงึถงึทนุทีส่หกรณมเีปนหลกัอยาปลอย

เกินตัว หรือประชานิยมเกินไป จนสมาชิกขาดวินัยทาง

การเงิน ไมคิดจะออมหรือพึ่งตนเอง คิดแกปญหาเพียงดวย
การกูยมืเงนิเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ 

และเรื่องสุดทาย การใหเงินกูแกสมาชิกควรฝกการ

วางแผนทางการเงิน เงินกูจํานวนมาก เชน กูสามัญหรือ

กูพิเศษควรใหกูเปนรายเดือน ไมใชกูเปนรายวัน ซึ่งไมมี
การคิดทบทวนวางแผนมากอน รวมทั้งสหกรณเองก็ไมได
มีการกลั่นกรอง กอนจะกูควรสงชําระคาหุนมาเปนระยะเวลา
พอสมควร เพื่อใหไดออมกอนกู หรือฝกการชวยเหลือตนเอง
กอน และควรมสีดัสวนของหุนตอเงนิกูที่มากพอสมควร

11ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557
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ชสอ. นําคณะผูอบรมหลักสตูร 
“ผูบริหารระดับสงู รุนที่ 2” ทัศนศึกษาและดงูาน ณ ประเทศญี่ปุน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. นําคณะผูนําสหกรณออมทรัพย จํานวน 45 คน เขาศึกษาดูงานการบริหารงาน

ดานสหกรณระดบัประเทศที่ The Norinchukin Bank (ธนาคารสหกรณการเกษตร) และ JA Bank  ระหวางวนัที่ 9 - 13 ธนัวาคม 2556 ณ กรงุโตเกยีว 

ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการอบรมหลกัสูตร “ผูบรหิารสหกรณออมทรพัยระดบัสูง รุนที่ 2”

ศึกษาดงูานสหกรณ ประเทศเนปาล
เมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม ที่ผานมา รองศาสตราจารย ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ 

รองประธานกรรมการ ชสอ.ไดไปเยี่ยมชมและดงูานกจิการชมุนมุสหกรณออมทรพัย
และเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศเนปาล Nepal Federation of Savings & Credit 
Cooperative Unions Ltd. : NEFSCUN ที่กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล โดยม ี
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 
รวมทั้งไดมกีารแลกเปลี่ยนความเหน็และไดปรกึษาหารอืกนัเรื่องการจดัทาํโครงการแลกเปลี่ยนผูนาํสหกรณและศกึษาดงูานสหกรณระหวางประเทศไทย
และประเทศเนปาลในปตอ ๆ ไปดวย

ชสอ.และสมาชิก เพิ่มพนูประสบการณ ศึกษาดงูานประเทศญี่ปุน

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ นายสมชาย คําใส รองประธานกรรมการ และนายชัยรัตน ปนนวน เลขานกุาร ชสอ. นาํคณะสหกรณสมาชกิ 
จาํนวน 18 คน เดนิทางไปศกึษาดงูานดานสหกรณออมทรพัยระหวางประเทศ ณ ประเทศญี่ปุน ระหวางวนัที่ 15 - 20 ธนัวาคม 2556 เพื่อเปนการสราง
ความสมัพนัธอนัดรีะหวางสหกรณสมาชกิ และ ชสอ. รวมทั้งเปนการเพิ่มพูนความรูประสบการณดานการบรหิารงานสหกรณ โดยนาํมาประยกุตใช
ในการพฒันาการสหกรณตอไป ในการนี้ทางคณะไดเขาเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน Shinkin Central Bank (SCB) โดยมคีณะผูบรหิารและฝายจดัการ
ของ SCB ใหการตอนรบั พรอมทั้งบรรยายผลการดาํเนนิงาน และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ดานการบรหิารงานหนวยงานซึ่งกนัและกนั
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ชสอ. สานสัมพนัธ สอ.ภาคกลางและภาคตะวนัออก
เมื่อวันที่ 4 - 5 มกราคม 

ที่ผานมา ชสอ. จดัโครงการสมัมนา 
ชสอ .  พบสหกรณ ออมทรัพย 
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
ณ โรงแรมบรูคไซด วลัเลย จงัหวดั
ระยอง  โดยมี  ดร . เฉลิมพล 

ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เปนประธานในพธิเีปด พรอมทั้งบรรยายพเิศษ หวัขอ “นโยบายการบรหิารงาน ชสอ.” นายณฐกร แกวดี 
ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก และ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคกลาง กลาวตอนรบั และ นายธน ูโพธิท์อง กรรมการดาํเนนิการ ชสอ. กลาวรายงานความเปนมาของการจดัโครงการ มผีูเขารวมจาก
สหกรณออมทรพัยในภาคกลางและภาคตะวนัออกกวา 150 คน 

ดร.เฉลมิพล กลาววา ชสอ. จดัสมัมนาในครั้งนี้เพื่อให
สหกรณออมทรัพยในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกไดรับ
ทราบถงึภารกจิแนวทางการบรหิารงาน ชสอ. ที่เนนการเชื่อมโยง
เครอืขายความรวมมอื สรางความเขมแขง็ใหกบัสหกรณสมาชกิ 
และพัฒนาองคกรแบบมืออาชีพ ทั้งยังเปนการเสริมสราง
ความรูทางวชิาการ สรางความสมัพนัธอนัดรีะหวางกนั นาํไปสู
การพฒันาและปรบัปรงุบรกิารของ ชสอ. ใหสามารถตอบสนองและสรางความพงึพอใจใหกบัสหกรณออมทรพัยไดมากที่สดุ 

ตอดวยการสมัมนา “ชสอ. พบสหกรณออมทรพัยภาค” ซึ่งเปดเวทดีวยการนาํเสนอ
ภารกจิความรบัผดิชอบและผลการดาํเนนิงานของแตละคณะ จากนั้นเปดโอกาสใหผูเขารวม
สมัมนาซกัถามในประเดน็ขอสงสยัตาง ๆ โดยมคีณะกรรมการดาํเนนิการ ชสอ. ไดชวยกนั
ตอบคาํถามในทกุประเดน็ 

ภาคบาย เปนการบรรยาย “ภาวะเศรษฐกจิ 
และแนวโนมอตัราดอกเบี้ยป 2557” โดย ดร.ศรพล 
ตุลยะเสถียร ผู อํานวยการสวนการวิเคราะห
เสถยีรภาพเศรษฐกจิ สาํนกันโยบายเศรษฐกจิมหภาค 
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั กระทรวงการคลงั ซึ่งได
กลาวถงึสถานการณเศรษฐกจิไทยในปจจบุนั แนวโนม
เศรษฐกิจไทย แนวโนมอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตองดูทั้ง

ปจจัยภายใน ภายนอก และสภาพคลอง วาจะสงผลกระทบอยางไรบางตอทิศทางอัตราดอกเบี้ย
และเศรษฐกจิไทย

จากนั้นเปนการบรรยาย “แนวทางการบรหิารงานสหกรณออมทรพัยป 2557” โดย ดร.เฉลมิพล 
ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ซึ่งไดกลาววา สถานการณปจจุบันนั้นสภาวะแวดลอมของ
สหกรณเปลี่ยนแปลงไป มีการแขงขันที่มากขึ้น สมาชิกมีความตองการมากขึ้น ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในดานการบริหารงาน 

เพราะฉะนั้น แนวทางการบรหิารงานสหกรณออมทรพัยป 2557 ตองเนนความปลอดภยัไวกอน 
ปองกันความเสี่ยง มีความเขมงวด ละเอียดรอบคอบในการบริหารงาน พยายามใชเงินทุน
จากภายในเปนหลกั โดยเนนการระดมเงนิออมระยะยาวจากสมาชกิ เพิ่มรายไดใหกบัสหกรณ 
ลดคาใชจายที่ไมจาํเปน ใชจายดวยความคุมคา ที่สาํคญัตองยดึมั่นในอดุมการณ หลกัการ 
วธิกีารสหกรณ บรหิารงานดวยความโปรงใส จงึจะนาํพาสหกรณฝาวกิฤตไิปได

ในโอกาสนี้ ชสอ. ไดมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ
ออมทรัพยภาค ใหกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง และชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวนัออก ชมรมละ 150,000 บาท รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 300,000 บาท 

ภาคคํ่า เปนงานเลี้ยงสังสรรค บรรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน สนุกสนาน และ
เปนกนัเอง...พบกนัใหมกบั ชสอ. พบสหกรณออมทรพัยภาคเหนอื ที่จงัหวดัเชยีงราย
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สัมมนาเจาหนาที่
คิดบวก คิดใหม คิดใหญ คิด ชสอ. 
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ชสอ. จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร “การคิดบวก สรางสุขในงาน เพิ่มความสําเร็จให
องคกร” ใหกับเจาหนาที่ ชสอ. เพื่อเพิ่มความคิดและพฤติกรรมที่สรางสรรคเชิงบวกใหกับเจาหนาที่ 
เพื่อสรางสขุในการทาํงานและเพิ่มประสทิธภิาพการทาํงานแกองคกร ระหวางวนัที่ 6 - 8 ธนัวาคม 2556 
ณ บานฟาใส รสีอรท ตาํบลสวนผึ้ง อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบรุ ี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เปนประธานพิธีเปดการสัมมนา พรอมดวย นายวิชา จันทรดาประดิษฐ และ 
นายชัยรัตน ปนนวน คณะกรรมการอาํนวยการ รวมบรรยาย “การทาํงานรวมกนัระหวางฝายบรหิารและฝายจดัการ” โดยเนนสงเสรมิใหเจาหนาที่

สรางนวัตกรรมในการทํางาน รู จักใชเทคโนโลยี 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 โดยบรรยากาศในการเรยีนเปนแบบผอนคลาย สนกุและไดสาระ ซึ่งในชวงคํ่าเจาหนาที่
ไดรวมกจิกรรมกลุมสมัพนัธ และงานเลี้ยงสงัสรรคกนัอยางอบอุน

คณะผูบรหิาร พรอมดวย ฝายจดัการ ชสอ. และเจาหนาที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ รวมทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงเนื่องในเทศกาลปใหม 2557 แดพระสงฆจํานวน 
9 รูป พรอมกิจกรรมจับสลากของขวัญปใหมใหแกเจาหนาที่ 
ตางคนตางลุนของรางวัลใหญ ดวยบรรยากาศที่สนุกสนาน 
เตม็ไปดวยรอยยิ้มและเสยีงหวัเราะทั่วสาํนกังาน ชสอ. ในชวง
เชาวนัที่ 25 ธนัวาคม ที่ผานมา

สาํหรบังานในชวงคํ่า เปนงานเลี้ยงสงัสรรคในบรรยากาศ 
“งานวดั” แขกผูมเีกยีรตทิกุทาน ทั้งคณะกรรมการ ผูตรวจสอบ
กิจการ สหกรณจังหวัดนนทบุรี ผู แทนจากชมรมสหกรณ
ออมทรพัยภาค และสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหฯ ตางแตงกาย
ในชุดยอนยุคมารวมงาน โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ 

ประธานกรรมการ เปดไวนพรอมตดัเคกฉลองปใหม ซึ่งทกุคน
ตางรวมรองเพลงอวยพรปใหมกนัอยางมคีวามสขุ ณ โรงแรม
ริชมอนด อ.เมือง จ.นนทบุรี นอกจากนี้ทุกคนยังไดร วม
รบัประทานอาหาร ชมการแสดงราํอวยพร จากนอง ๆ  นกัศกึษา 
รบัฟงดนตรจีากนกัรองลกูทุงชื่อดงั และรวมเลนเกมในกจิกรรม
สอยดาว บงิโก ซึ่งรายไดที่ไดจากการขายคปูองจะนาํไปบรจิาค
ทาํบญุใหแกคนชราตอไป เรยีกวาไดรบัทั้งความสนกุสนานและ
ไดรวมทาํบญุดวยกนัโดยถวนหนาเลยทเีดยีว

“เปด ปรับ ปรุง เปลี่ยน แปลง” 5 ป ที่จะชวยใหมีความสุขในการทํางานมากขึ้น  Wow!!

Cooperate Culture

1. ความซื่อสัตย สุจริต
2. การมีสัมมาคารวะ
3. การตรงตอเวลา
4. คิดบวก คิดดี ทําดี
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ขาว ประชาสัมพันธ

ชสอ. สนับสนุนงานวันเด็ก เทศบาลตําบลบางสีทอง
เรือโท กฤษณ จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย จ.นนทบุร ี

เปนประธานในพิธีเปดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2557 จัดโดย
เทศบาลตําบลบางสีทอง เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน แสดงความสามารถ ตลอดจนไดรับของขวัญ ซึ่งไดรับ
ความรวมมอืจากหนวยงานภาครฐั และเอกชน ชสอ. ไดเอื้อเฟอสถานที่
ในการจดังาน และไดรบัเกยีรตจิาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการ มอบเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม จํานวน 20,000 บาท 
เมื่อวนัที่ 11 มกราคม ที่ผานมา ณ ลานกจิกรรม สาํนกังาน ชสอ.

เทศบาลตําบลบางศรีทองไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก ซึ่งถือวาเด็ก ๆ 
เหลานี้เปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญตอประเทศชาติในอนาคต พรอมเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
พรอมที่จะพฒันาตนเอง ใหเปนพลเมอืงที่มคีณุคาของประเทศชาตใินภายภาคหนา ตลอดจนเปนการเปดโอกาสให
เดก็และผูปกครอง ไดมสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ เขาแสดงความสามารถ กลาคดิ กลาแสดงออกอยางถูกตอง
เหมาะสม อันจะเปนการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในชาติ
ไดเปนอยางดี โดยภายในงานมีเกม และกิจกรรมตาง ๆ มากมาย 
อาทิ การแสดงตีกลองทัด การแสดงสภาเด็กและเยาวชนตําบล
บางสีทอง การแสดงของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การแสดงมายากล 
“บางกอกแฟนตาซี” และตอบคําถามเพื่อรับรางวัล ซึ่งไดรับ
ความรวมมือที่ดีทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดกิจกรรม และ
นาํของขวญัมาแจกใหแกเดก็อยางทั่วถงึ

ขอความรวมมือ
บันทึกขอมลูผลการดําเนินงานของสหกรณประจําเดือน

ตามที่ ชสอ. ไดขอความรวมมอืสหกรณสมาชกิ ชสอ. ในการบนัทกึ
ขอมูลผลการดําเนินงานของสหกรณประจําเดือนลงในโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลสหกรณออมทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการเก็บบันทึก 
รวบรวมขอมูลที่สําคัญ จัดระบบ ประมวลผล และวิเคราะหขอมูล สําหรับ
จัดทําสถิติข อมูลที่สําคัญเผยแพรผ านเว็บไซต ชสอ. www.fsct.com 
อนัจะเปนประโยชนตอการสงเสรมิและการพฒันาสหกรณออมทรพัยนั้น 

ชสอ. ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกขอมูลผลการดําเนินงาน
ของสหกรณประจําเดือน จากการบันทึกลงในโปรแกรมระบบฐานขอมูล
สหกรณออมทรัพยผานเว็บไซต ชสอ. ที่ member.fsct.com เปน ตั้งแต
เดือนมกราคม 2557 และเมื่อ ชสอ. จัดทําสถิติขอมูลที่สําคัญของสหกรณ
สมาชกิเสรจ็เรยีบรอยแลว จะเผยแพรใหสหกรณทราบตอไป 

จึงขอความร วมมือมายังสหกรณ และขอขอบคุณล วงหน า
มา ณ โอกาสนี้ดวย

ขอหนังสือรายงานกิจการ  ประจําป 2556
ดวย ชสอ. มีความประสงคจะรวบรวมสถิติขอมูลรายงานฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย ประจําป 2556 เพื่อ
ปรบัปรงุฐานขอมูลใหเปนปจจบุนั อนัจะเปนประโยชนตอการสงเสรมิและการ
พฒันาสหกรณออมทรพัย

ชสอ. จึงขอความอนุเคราะหมายังสหกรณสมาชิก โปรดสงรายงาน
กจิการประจาํป 2556 มายงั ชสอ. ดวย จะขอบคณุยิ่ง และเมื่อ ชสอ. จดัทาํ
รายงานสถิติข อมูลสหกรณออมทรัพยเสร็จเรียบร อยแลวจะเผยแพร
ใหสหกรณทานทราบตอไป  อนึ่ง ชสอ. ตองขออภยัหากสหกรณทานไดจดัสง
รายงานกจิการ ประจาํป 2556 มายงั ชสอ. เรยีบรอยแลว

ชสอ. บริการแบบพิมพสําเร็จรปู สินคา ของที่ระลึก 
ในราคาพิเศษ เขาชมรายละเอียดไดที่
http://www.fsct.com/brochure.pdf

1. ขอเชิญเขารวมสัมมนา “การประเมินราคาหลักทรัพย และทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 (เชียงรุง สิบสองปนนา)” ระหวางวนัที่ 23 - 28 กมุภาพนัธ 2557  โรงแรมเวยีงอนิทร อ.เมอืง จ.เชยีงราย

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายวชิาการ  โทร. 0 2496 1199 ตอ 308 - 311 หรอื www.fsct.com
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จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู 2 ถนนนครอนิทร ตาํบลบางสทีอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ชาํระคาฝากสงเปนเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 26 ฉบับที่ 319 เดือนมกราคม 2557ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

“ÃØ‹¹¢Í§¢ÇÑÞ»‚ãËÁ‹ 2557”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่: ฝายเงนิทนุ ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั 199 หมู 2 ต.บางสทีอง 
อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

วงเงิน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลา 12 เดือน

1,000,000 ขึ�นไป 4.25 4.50

5,000,000 ขึ�นไป 4.50 4.75

ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตนไป 
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ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี�ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ตัง้แตวนัที ่ 25 ธนัวาคม 2556 - 10 มนีาคม 2557
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