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ชสอ. ถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย

FSCT NEWS

คณะผูบ้ ริหาร ชสอ. ร่วมวางพานพุม่
สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ โดยมี
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นประธานวางพานพุ่ม และ
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติ ณ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เ ทเวศร์ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์
ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. น�ำคณะฝ่ายจัดการ วางพานพุม่ สักการะพระบิดา
สหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
และพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมืน่ พิทยาลงกรณ พร้อมพระประยูรญาติ เสด็จ
เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะฯ พร้อมด้วย ฯพณฯ อ�ำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ และ
ให้เกียรติเยีย่ มชมบูธนิทรรศการ ชสอ. โดยมีขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมพิธถี วายสักการะ
อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 321 เดือนมีนาคม 2557
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ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนมีนาคม ครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 98 ปี ในวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2557 ขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่ง
ชาติประจ�ำปี 2557 เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึง พระกรุณาธิคุณ “พระบิดาสหกรณ์ไทย”
ซึ่ง ชสอ. ได้ร่วมท�ำพิธีวางพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมจัด
นิทรรศการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์สสู่ าธารณชน ได้นำ� ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมออกบูธ และจัดนิทรรศการประเภทออมทรัพย์ เพื่อ
ให้ความรูป้ ระชาชนชาวไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์
ประจ�ำปี 2557 ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2557 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็คเมืองทองธานี
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ทั้ง 4 แห่ง
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข สกลนคร จ�ำ กั ด และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต�ำ รวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น
ระดับภาค ประจ�ำปี 2557 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับมอบโล่ฯ จากท่านองคมนตรี
พลอากาศเอก ก�ำธน สินธวานนท์ ภายในงานดังกล่าว นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ
อย่างมากส�ำหรับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลการด�ำเนินงานดีเลิศ ตลอดจน
พัฒนาสหกรณ์ได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป
ส�ำหรับในเดือนมีนาคมนี้ ชสอ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ
รุน่ ใหม่ คือ “รุน่ ออมทรัพย์รบั คิมหันต์” เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการลงทุนให้แก่สหกรณ์
ในการเตรียมเงินไว้บริการและรับรองความต้องการเงินกูข้ องสหกรณ์สมาชิกในปัจจุบนั
โดยมีอตั ราดอกเบีย้ 12 เดือน 1 ล้าน 4.25% 5 ล้าน 4.50% และ 36 เดือน 1 ล้าน 4.50%
5 ล้าน 4.75% ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม ไปจนถึง 13 มิถุนายน นี้ครับ
และส�ำหรับสหกรณ์ที่มีเงินเหลือสามารถน�ำเงินมาลงทุนระยะสั้น ในตั๋วสัญญาใช้เงิน
และเงินฝากประจ�ำ 7 วัน - 14 วัน ได้ในอัตราดอกเบี้ย 2.5 - 2.75% เพื่อให้เงิน
หมุนเวียนกลับเข้าอยูใ่ นระบบสหกรณ์ และเป็นการช่วยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักและ
วิธีการสหกรณ์ครับ
นอกจากนี้ ชสอ. ยังมีโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มคี วามมัน่ คง และมีเสถียรภาพ หาก
สหกรณ์เกิดวิกฤตทางการเงินขึ้น เช่นกรณีที่สมาชิกของสหกรณ์ถอนเงินฝากจ�ำนวน
มาก สหกรณ์อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องได้ โดยสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ได้รับอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำตาม
ประกาศของ ชสอ. + 0.25% ต่อปี ณ วันที่ซื้อ และได้รับบริการเงินกู้จากโครงการ
ได้ไม่เกินสามเท่า ภายในสามวันท�ำการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นตามประกาศของ ชสอ. - 0.125% ต่อปี และมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ตามปกติ สหกรณ์ใดที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ.
โทร. 02 496 1199 ต่อ 315-316 ครับ
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ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย
ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ นายกสมาคม สส.ชสอ. และเหล่านายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ทัง้ 7 สมาคม คณะกรรมการ
และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมพิธที ำ� บุญครบรอบ 3 ปี ของการก่อตัง้ สมาคมฯ และ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของขบวนการสหกรณ์อ อมทรัพ ย์
ถื อ ว่ า เป็ น สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย
ประกอบด้วยสมาชิกสหกรณ์กว่า 2.5 ล้านคน ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการ และเป็นความมั่นคง
ให้กับสมาชิกและครอบครัว เมื่อสูญเสียผู้เป็นที่รัก ก็ไม่ต้องรับภาระหนี้สิน เพราะมีสวัสดิการจากขบวนการสหกรณ์
ช่วยแบ่งเบาภาระ ดังนั้นเมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะท�ำให้ครอบครัวของสมาชิกได้รับเงินสวัสดิการคุ้มครองการสูญเสียชีวิต
จากการช่วยเหลือจากขบวนการสหกรณ์

ปีที่ 26 ฉบับที่ 321 เดือนมีนาคม 2557
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ชสอ. เดินหน้าพิสูจน์
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ชสอ. เดินหน้าพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด บริษัทที่ปรึกษาโครงการจัดหา
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 และ 5 ให้กับ ชสอ. ท�ำการตรวจรับจาก
ทั้งหมด 6 งวดงานตามสัญญา
ซึ่งรายการที่ บริษัทฯ ท�ำการส่งมอบงานงวดที่ 4 และ 5 ประกอบด้วยรายการดังนี้

งวดงานที่ 4 ประกอบด้วย คุณสมบัติของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (System Requirement Specification: SRS) คือ

(1)
(2)
		
(3)
		
(4)
(5)

คุณสมบัติโดยรวมของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (System Overview)
คุณสมบัติของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (Project Perspective) เกี่ยวกับการเชื่อมโยงกัน (Interface/Communication)
ของผู้ใช้งาน, ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณสมบัตทิ เี่ ป็นหน้าทีห่ ลัก (Product Functional Requirements) ทีส่ �ำคัญของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยพิจารณา
ความส�ำคัญจากทั้ง 18 ระบบงาน
คุณสมบัติที่ไม่ได้เป็นหน้าที่หลัก (Non-Functional Requirements) ของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

งวดงานที่ 5 ประกอบด้วย เอกสารการท�ำบทพิสูจน์และการด�ำเนินการพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (Evaluation

Criteria Requirements Listing and POC’s Operational Report) คือ
รายละเอียดบทพิสูจน์ การด�ำเนินการและผลการท�ำบทพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละบทพิสูจน์

ส�ำหรับงวดงานที่ 6 เป็นงวดงานสุดท้าย ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะท�ำการส่งมอบ ในวันที่ 17 มีนาคม 2557 คือ รายการ

ผลสรุปการท�ำบทพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในด้านต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสรุปจากบริษัทที่ปรึกษา
ชสอ. ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ�ำกัด แสดงความจ�ำนงในการมอบข้อมูล
และรายงานของสหกรณ์ใช้ในการพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ.ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ครั้งนี้ ซึ่ง FSCT NEWS จะได้ติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินโครงการโปรแกรม
สหกรณ์มารายงานให้สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบในทุกฉบับ
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ข่าว : อบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนาวิชาการ

ชสอ. จัดสัมมนาเรือ่ ง “การประเมินราคาหลักทรัพย์” และทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เชียงรุ้ง สิบสองปันนา) เมื่อวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรม
เวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 73 คน จาก 24 สหกรณ์
จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “หลักและวิธีประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์” โดย นายศิริชัย
เรือนทอง รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน ได้น�ำเสนอวิธีการ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยการก�ำหนดราคาทีด่ นิ รวมถึงการเขียนรายงานการประเมินราคา
หลักทรัพย์ เพื่อให้ปรับใช้ในการพิจารณาก�ำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “กฎหมายและข้อปฏิบัติในการประเมิน
ราคาหลักทรัพย์” โดย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. หลังจากเสร็จสิ้น
การสั ม มนาแล้ ว ชสอ. ได้ น� ำ ผู ้ เ ข้ า รั บ การสั ม มนาร่ ว มเดิ น ทางไปทั ศ นศึ ก ษาประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เชียงรุง้ สิบสองปันนา) ชมวิถชี วี ติ ชาวลาว ร�ำลึกอดีตเมืองไทย 50 ปีกอ่ น
โดยผ่ า นเส้ น ทาง เชี ย งราย-เชี ย งของ-ห้ ว ยทราย-หลวงน�้ ำ ทา-บ่ อ เต็ น -บ่ อ หาน-เชี ย งรุ ้ ง
(สิบสองปันนา) ผ่านเส้นทาง R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง
Logistics ในการล�ำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม การทัศนศึกษาในครั้งนี้
นอกจากได้ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวสิบสองปันนาแล้ว ยังได้สร้างความสนุกสนาน
และมิตรภาพที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกสหกรณ์
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ชสอ. จัดอบรมหลักสูตร “กรรมการด�ำเนินการใหม่” รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 21 - 24
มกราคม 2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ� ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย
พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีผู้เข้ารับการอบรม 117 คน จาก 41 สหกรณ์
ประกอบไปด้วยการอบรม 5 หัวข้อ ได้แก่ 1. ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธกี ารสหกรณ์
2. โครงสร้าง บทบาท หน้าทีก่ ารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 3. การบริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
4. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ 5. ภาวะผู้น�ำในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่าน อาทิ นายสุพทิ ยา พุกจินดา ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ แผนพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส� ำ นั ก พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ์ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด และนายพิศาล อุตสาหพงษ์
ผู้อ�ำนวยการ บริษัท พิศาล โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จ�ำกัด
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ชมรม สอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และชมรม สอ.ภาคตะวันออก จัดอบรม CQA
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

นายทองหล่ อ ยมศรี เ คน ประธานกรรมการ
ชมรม สอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด
นายเติมศักดิ์ จันทะจร เลขานุการ ชมรม สอ.ภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ กล่ า วรายงาน และนายเอกราช ช่ า งเหลา
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ำกัด กล่าวต้อนรับ
พร้อมด้วย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
ให้การบรรยายพิเศษนโยบายการบริหารงาน ชสอ. พร้อม
มอบงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรม จ�ำนวน 100,000 บาท
และพบปะสหกรณ์ ส มาชิ ก โดย นายชั ย รั ต น์ ปั น นวม
เลขานุการ ชสอ.

นายณฐกร แก้วดี ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวั น ออก เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด การอบรม และ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยาย
พิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงาน ชสอ. โดยมีนายชัยรัตน์
ปันนวน เลขานุการ ชสอ. ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดอบรม
จ�ำนวน 100,000 บาท

ในการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ และการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ์ (Cooperative Quality Award: CQA) ได้ เ ชิ ญ นางนิ ต รี ญ า สนั่ น เมื อ ง พริ้ ง ศุ ล กะ นั ก วิ ช าการสหกรณ์
ช�ำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์
และกระบวนการด� ำ เนิ น การ โดยกล่ า วถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ CQA พัฒนาประสิทธิภาพ
ของผู้ตรวจประเมิน เผยแพร่เกียรติคุณสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลเพื่อให้สหกรณ์อื่นน�ำไปประยุกต์ใช้ รวมถึงแนวทางการด�ำเนินงาน
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ และการตรวจประเมิ น เบื้ อ งต้ น และเชิ ญ ผศ.สุ ชิ น ปลี ห ะจิ น ดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง
การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (การประเมินตนเอง) โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มย่อย และ
ฝึกเขียนรายงานพร้อมน�ำเสนอการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
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ชสอ.ส่งเสริมนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพงานสหกรณ์
จัดเวทีน�ำเสนอผลงาน ชิงรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ
ชสอ. จัดเวทีน�ำเสนอและคัดเลือก “ผลงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2556” โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ.เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมบรรยาย
พิ เ ศษ นวั ต กรรมกั บ การบริ ห ารจั ด การสหกรณ์
ออมทรัพย์ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ
ชสอ. ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ คณะกรรมการชมรมฯ ทั้ง 8 ชมรม และ
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกกว่า 300 คนเข้าร่วมงาน
เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ กล่าวว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ที่น�ำเสนอผลงานผ่านการ
คัดเลือกจากชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคมีทั้งสิ้น 11 สหกรณ์ จาก 7 ชมรมฯ ด้วย
นวัตกรรม 2 ด้าน คือ 1.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ผลงาน และด้านการบริหาร
จัดการ 5 ผลงาน ผมคิดว่ารางวัลไม่ใช่เป้าหมายส�ำคัญ แต่ที่ส�ำคัญคือการเปิดเวที
ให้มีการน�ำเสนอ และเปิดโอกาสให้แสดงออก ผลรางวัลเป็นเพียงผลพลอยได้ และขอให้
สหกรณ์ที่เข้ามาเป็นสักขีพยานในวันนี้ มีสิทธิโหวตให้คะแนนกับผู้น�ำเสนอดีเด่นด้วย
โดยสหกรณ์ที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ จะมีพิธีมอบรางวัล
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ชสอ. ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ทั้งนี้เพราะ ชสอ. เล็งเห็นว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์หยุดนิ่งไม่ได้ เพราะโลกไม่หยุดนิ่ง ผมคิดว่าการด�ำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคตต่อ ๆ ไป สหกรณ์
ต้องยิ่งคิดเรื่องนวัตกรรม และผลงานจะดีขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากโลกปัจจุบัน ต้องเปลี่ยนแปลง แข่งขันรุนแรง สมาชิกคาดหวังสูง
ดังนั้นสหกรณ์ต้องการคนเก่ง คนดี เพราะสหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน ต้องการคนซื่อสัตย์ และยุติธรรม การจัดประกวด
นวัตกรรมในวันนี้จึงเน้นบุคลากรสหกรณ์ พัฒนาคน พัฒนาความคิด แล้วน�ำไปต่อยอด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราจะท�ำ
เหมือนเดิมไม่ได้อกี แล้ว ต้องท�ำให้เกินความคาดหวัง โดยยึดหลัก change - การเปลีย่ นแปลง competitive - การแข่งขัน customers ลูกค้า cost - ต้นทุน ชสอ. ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บุคลากรสหกรณ์ที่มีคุณภาพและต้องการกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ
เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ให้เกิดการลดต้นทุนทางการเงิน การบริการ และลดการเสียโอกาสทางธุรกิจ ท� ำให้สามารถน�ำไป
แข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นได้ดียิ่งขึ้น ขอให้ทุกสหกรณ์ ยึดหลัก “ประโยชน์ ประหยัด ประสิทธิภาพ ประทับใจ” ถ้าน�ำนวัตกรรม
มาใช้ในสหกรณ์ น�ำมาซึ่งความพอใจของสมาชิก”
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ผลงานนวั ต กรรมที่ ส ่ ง เข้ า ประกวดระดั บ ประเทศ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
แต่ละภาคทั้ง 8 ชมรม โดย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
1. ชื่อผลงานวัตกรรม
5 คะแนน
2. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
5 คะแนน
ของการจัดท�ำผลงานนวัตกรรม
3. กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
40 คะแนน
4. การน�ำผลงานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 40 คะแนน
5. ปัจจัยความส�ำเร็จ/เงื่อนไขความส�ำเร็จ
5 คะแนน
ของผลงาน
6. เอกสารอ้างอิง และรูปภาพประกอบ
5 คะแนน
ผลงานนวัตกรรม
		
รวม
100 คะแนน

ผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศประจ�ำปื 2556
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้แก่
1. นายโอภาส จันทร์โต
ประธานกรรมการ
2. นายขจิต หมู่ดี
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา กรรมการ
4. นายอภิชิต เส็งข�ำ
กรรมการ
สหกรณ์ ผู้เข้าร่วมฟังการน�ำเสนอผลงานฯ สามารถ
ร่วมให้คะแนน (Vote) ให้กับผู้นำ� เสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น
โดย 1 สหกรณ์ สามารถโหวตได้ 1 คะแนน

ผลการตัดสินนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศมีจ�ำนวน 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล
รางวัลละ 15,000 บาท รวม 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ มีดังนี้
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2556 ได้แก่
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ผลงานนวัตกรรม คือ การค�ำนวณเงินกูแ้ บบไม่จำ� กัดเพดานถึงเกษียณอายุ
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ�ำกัด
2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2556
ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานฯ การบริการทางการเงินระบบ online ผ่าน ATM
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด
3. รางวัลผูน้ ำ� เสนอผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น ประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 1 รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ได้แก่ นายประดิษฐ์ พลหงษ์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอดุ รธานี
จ�ำกัด ผลงานฯ การบริการทางการเงินระบบ online ผ่าน ATM
และทุกสหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่นระดับภาค ประจ�ำปี 2556
ชสอ. มอบเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมในส่วนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกชมรมที่คัดเลือก
ผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับเงินสนับสนุนการคัดเลือกผลงานละ 25,000 บาท
ขอแสดงความยินดีกบั ทุก ๆ สหกรณ์ทไี่ ด้รบั รางวัลในแต่ละผลงานนวัตกรรม ซึง่ ชสอ.จะได้นำ� ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้สหกรณ์อื่น ๆ ได้น�ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์และทุกชมรมจะน�ำนวัตกรรมมาร่วมจัดนิทรรศการในวัน
ประชุมใหญ่ ของ ชสอ. ในเดือนมิถุนายน 2557

** สามารถรับชมเทปการน�ำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ได้ที่ www.fsct.com **
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บทสัมภาษณ์

ผู้น�ำเสนอผลงานนวัตกรรม

รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ

รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่นระดับประเทศ

การค�ำนวณเงินกู้แบบไม่จ�ำกัดเพดานถึงเกษียณอายุ
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ�ำกัด

การบริการทางการเงินระบบ online ผ่าน ATM
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด

ผู้น�ำเสนอผลงาน :
นายโชคชัย คุนาพงษ์กิติ
ผู้จัดการ สอ.ครูสมุทรสงคราม จก.

มีกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม อย่างไร

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมและศึกษาถึง
ปัญหาต่าง ๆ พบว่า มีปัญหาการช�ำระหนี้ของสมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ สมาชิกต้องไปกู้ธนาคารออมสิน เพราะถูกจ�ำกัดจ�ำนวนเงินกู้
เป็นจ�ำนวนเท่าของเงินเดือน และสมาชิกขอกู้ก่อนเกษียณอายุราชการ
จนเต็มสิทธิที่ได้รับ โดยไม่ค�ำนึงถึงว่าเงินบ�ำนาญที่ได้รับจะลดลงจน
ไม่สามารถช�ำระหนี้ได้
จึงได้ก�ำหนดระเบียบการกู้ ให้สามารถกู้ทุกประเภทได้ไม่จ�ำกัด
เพดานเงินที่ขอกู้ โดยจะต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย และ
หักช�ำระหนี้สหกรณ์แล้ว เหลือใช้ 10% ของเงินเดือน ทั้งในเวลาปัจจุบัน
จนถึงเกษียณฯ น�ำเงินเดือน เงินประจ� ำต�ำแหน่ง เงินค่าตอบแทน
มารวมเป็นรายได้ที่น�ำมาค�ำนวณเป็นรายรับรายเดือน สมาชิก กบข.
ให้ค�ำนวณเงินบ�ำนาญที่จะได้รับ 62% สมาชิกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข.
ให้ ค�ำ นวณ 70% ของเงิน เดือนสุด ท้า ยก่อนเกษีย ณฯ การค�ำนวณ
รายจ่ายให้นำ� รายจ่ายทุกประเภททีป่ รากฏในสลิปเงินเดือนทีห่ วั หน้า หรือ
เจ้าหน้าที่การเงินรับรองถูกต้อง รวมทั้งเงินกู้ที่ต้องจ่ายธนาคารออมสิน
โดยร่วมมือกับธนาคารให้แจ้งจ�ำนวนเงินที่สมาชิกต้องช�ำระให้สหกรณ์
ทราบ จากนั้นจึงได้เริ่มด�ำเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรม โดย
การใช้ โ ปรแกรมค� ำ นวณ EXCEL พร้ อ มอบรมวิ ธีก ารใช้ โ ปรแกรม
ให้เจ้าหน้าที่

ผู้น�ำเสนอผลงาน :
นายประดิษฐ์ พลหงษ์
ผู้จัดการ สอ.ครูอุดรธานี จก.

มีกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม อย่างไร

สอ.ครูอดุ รธานี จก. ได้ดำ� เนินการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ให้สมาชิกสามารถท�ำรายการ
กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่าน ATM ระบบ Offline มาตั้งแต่ปี 2550 ต่อมาปี
2555 ก็ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถให้บริการทางการเงิน
แก่สมาชิกในระบบ Online ได้ทั้งกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์ได้ โดยให้บริการแก่สมาชิกตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556
เป็นต้นมา ซึ่งมีสมาชิกใช้บริการทั้งถอนเงินฝากและกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
กว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมด ต่อมาจึงได้มีมติให้สหกรณ์จ่ายเงิน
ทุกประเภทแก่สมาชิก ทั้งเงินกู้ เงินสวัสดิการ และเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
เข้าฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556
เป็นต้นไป ท�ำให้สหกรณ์มเี งินฝากออมทรัพย์เพิม่ มากขึน้ เพราะเมือ่ สหกรณ์
โอนจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้สมาชิกแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะถอน
เงิ น ฝากไปใช้ เ ท่ า ที่ จ� ำ เป็ น เท่ า นั้ น เพราะสามารถถอนผ่ า น ATM
ได้ ทุ ก วั น ทุ ก เวลาไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด อยู ่ แ ล้ ว เงิ น ส่ ว นที่ เ หลื อ จึ ง ยั ง คง
ฝากไว้ ใ นบั ญ ชี ส หกรณ์ ซึ่ ง สหกรณ์ ก็ มี เ งิ น ฝากเป็ น ทุ น หมุ น เวี ย น
เพิ่มมากขึ้น โดยลดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นลงได้มาก

ผลงานนวัตกรรมมีประโยชน์ต่อสมาชิก ต่อสหกรณ์ และ
ต่อสังคมอย่างไรบ้าง
ประโยชน์ต่อสมาชิก : สมาชิกที่อยู่ห่างไกลประหยัดเวลาและ

ผลงานนวัตกรรมมีประโยชน์ต่อสมาชิก ต่อสหกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการที่สหกรณ์และสามารถใช้บริการ
ได้ทุกวัน ทุกเวลา ทั่วประเทศ ไม่เว้นวันหยุดท�ำการของสหกรณ์โดยใช้
ต่อสังคมอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ต่อสมาชิก : ท�ำให้สมาชิกสามารถช�ำระหนี้ได้โดย
ไม่เดือดร้อน ส่วนผู้คำ�้ ประกันก็ค�้ำประกันอย่างสบายใจ สมาชิกสามารถ
กู้ได้ไม่จ�ำกัดเพดานเงินกู้ และมีเงินพอที่จะให้ต้นสังกัดหักส่งให้สหกรณ์
ไม่ต้องกังวลในการหาเงินมาช�ำระหนี้เมื่อยามเกษียณฯ
ประโยชน์ ต ่ อ สหกรณ์ : ท� ำ ให้ ก ารอนุ มั ติ เ งิ น กู ้ ร วดเร็ ว ขึ้ น
สามารถค�ำนวณจ�ำนวนเงินกู้และเงินที่ต้องช�ำระให้สมาชิกเห็นได้อย่าง
ชั ด เจน และง่ า ยต่ อ การตรวจสอบ เรี ย กเก็ บ เงิ น ช�ำ ระหนี้ ร ายเดื อ น
ไม่มีใบเสร็จส่งคืน เพราะสมาชิกสามารถช�ำระได้ครบ ไม่มีปัญหา
ในการเรียกเก็บเงินของสมาชิกบ�ำนาญ
ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม : ท�ำ ให้ ส มาชิ ก มี เ งิ น เหลื อ พอใช้ จ ่ า ย
ไม่เป็นภาระลูกหลาน ด�ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ทั้งก่อน
และหลังเกษียณอายุราชการไม่ต้องมีการฟ้องร้องด� ำเนินคดีสมาชิก
หรือผู้คำ�้ ประกัน

บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกทุกคนมีอยู่แล้วคู่กับบัญชี
ที่ใช้รับเงินเดือน และสร้างนิสัยรักการออมให้แก่สมาชิก
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ : สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สะดวก รวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง และปลอดภั ย ประหยั ด
และลดค่าใช้จ่ายทั้งบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ มีเงินฝาก
จากสมาชิ ก มากขึ้ น ท� ำ ให้ มี ทุ น หมุ น เวี ย นมากขึ้ น ลดการกู ้ ยื ม เงิ น
จากสถาบันการเงินอื่น
ประโยชน์ต่อสังคม : สมาชิกไม่ต้องทิ้งภาระหน้าที่การงาน
เพื่อมาติดต่อใช้บริการทางการเงินที่สหกรณ์ เนื่องจากสามารถใช้บริการ
ผ่าน ATM นอกเวลาท�ำการได้ ลดความสูญเสียด้านพลังงานที่จะใช้
ในการเดิ น ทางมาติ ด ต่ อ ใช้ บ ริ ก ารที่ ส หกรณ์ และสมาชิ ก สหกรณ์
ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในระบบการออมของคนในชาติอีกด้วย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 321 เดือนมีนาคม 2557

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์

พลอากาศเอก ก�ำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธเี ปิดงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2557” พร้อมเยีย่ มชมนิทรรศการ
โครงการพระราชด�ำริด้านงานสหกรณ์ เช่น โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน กระบวนการผลิต
ข้าวสารของสหกรณ์ในพืน้ ทีท่ ่งุ กุลาร้องไห้ การจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าจากสหกรณ์กว่า 500 ร้านค้า โดยมี ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมคณะผูบ้ ริหารและผูแ้ ทนจากขบวนการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคาร challenger 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ได้มพี ธิ มี อบโล่ให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์รา้ นค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นคิ ม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค จ�ำนวน 17 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 9 กลุ่ม โดยในกลุ่มประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
มี 4 สหกรณ์ จากสี่ภาคได้รับรางวัล ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ� ำกัด และภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรญ
ั รักษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รว่ มมอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
ทั้ง 4 สหกรณ์ ที่ได้รับรางวัล พร้อมให้การต้อนรับท่านองคมนตรี เยี่ยมชมบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ ชสอ. ภายในงานดังกล่าว

11

12

FSCT NEWS

ชสอ.เชือ่ มโยงเครือข่าย สานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้

เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ชสอ. จัดโครงการสัมมนา
ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมเมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์
สปา รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ
นโยบายการบริหารงาน ชสอ. มี ผศ.บรรเจิด พฤฒิกติ ติ ประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ กล่าวต้อนรับ นายธนู โพธิท์ อง ประธาน
คณะกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ ชสอ. กล่าวรายงาน
ความเป็นมา โดยมีผเู้ ข้าร่วมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคใต้ กว่า 100 คน
ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ชสอ. จัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ในเขตภาคใต้ ได้รบั ทราบถึงภารกิจและแนวทางการบริหารงาน
โดย ชสอ. เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ สร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์สมาชิก
โดยการเสริมสร้างความรูท้ างวิชาการให้กบั บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์
และมุ่งพัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพสามารถตอบสนองและสร้างความ
พึงพอใจให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากที่สุด
จากนั้ น เป็ น การสั ม มนา ชสอ. พบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ซึ่ง ชสอ. เปิดเวที
น� ำ เสนอภารกิ จ ความรั บ ผิ ด ชอบและผลการ
ด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ชสอ. จากนั้นเปิดให้
ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนาซั ก ถามในประเด็ น ข้ อ สงสั ย
ต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
ช่วยกันตอบทุกประเด็นข้อสงสัย ซึ่ง ชสอ. ขอ
ยืนยัน ชสอ. ไม่ขาดสภาพคล่อง โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ชสอ. มีสินทรัพย์รวมกว่า
6 หมื่นล้าน และ ชสอ. ไม่เคยผิดนัดหรือปฏิเสธ
การถอนเงินฝากแม้แต่รายเดียว
ภาคบ่ า ย เป็ น การบรรยาย “ภาวะ
เศรษฐกิจ และแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ปี 2557” โดย
ดร.เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2557
นั้น ต้องดูที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย

ด้านการใช้จา่ ยและเหตุการณ์ทางการเมือง ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
ส�ำหรับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ นัน้ ต้องดูทที่ ศิ ทางดอกเบีย้ นโยบาย ดอกเบีย้
ธนาคารพาณิชย์ และดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลประกอบกัน จะส่งผล
กระทบอย่างไรบ้างต่อทิศทางอัตราดอกเบี้ย
จากนั้ น เป็ น การบรรยาย “แนวทางการบริ ห ารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ปี 2557” โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ชสอ. ซึ่งได้กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันนั้นสภาวะแวดล้อมของสหกรณ์
เปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันที่มากขึ้น สมาชิกมีความต้องการมากขึ้น
ท�ำให้สหกรณ์มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในด้านการบริหารงาน เพราะฉะนั้น
แนวทางการบริ ห ารงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ปี 2557 ต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อน ป้องกัน
ความเสี่ยง มีความเข้มงวด ละเอียดรอบคอบ
ในการบริหารงาน พยายามใช้เงินทุนจากภายใน
เป็นหลัก โดยเน้นการระดมเงินออมระยะยาว
จากสมาชิก เพิม่ รายได้ให้กบั สหกรณ์ ลดค่าใช้จา่ ย
ที่ไม่จ�ำเป็น ใช้จ่ายด้วยความคุ้มค่า ที่ส�ำคัญ
ต้องยึดมัน่ ในอุดมการณ์ หลักการ วิธกี ารสหกรณ์
บริหารงานด้วยความโปร่งใส จึงจะน�ำพาสหกรณ์
ฝ่าวิกฤตไปได้
ภาคค�ำ่ เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งน้อง ๆ
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้มาแสดง
วัฒนธรรมภาคใต้ให้รับชมกันถึง 2 ชุด ได้แก่
ชุดนารีศรีนคร และชุดนกกรงหัวจุก บรรยากาศ
เต็ ม ไปด้ ว ยความอบอุ ่ น สนุ ก สนาน และ
เป็นกันเอง...พบกันใหม่ที่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

ปีที่ 26 ฉบับที่ 321 เดือนมีนาคม 2557

สอ.สันนิบาตสหกรณ์ฯ สถาบันการเงิน ที่พึ่ง สมาชิก 3 หน่วยงาน
ประชุมใหญ่ แจงผลด�ำเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ� ำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดพร้อมกล่าวเปิด
การประชุมฯ ว่า “สอ.สสท.จก. มีความเจริญเติบโต เป็นสถาบันการเงิน
ที่เ ป็ น ที่พึ่งให้ กับ สมาชิก ถึง 3 หน่ว ยงาน ได้แ ก่ สัน นิบ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ� ำกัด
ชุ ม นุ ม ร้ า นสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด ด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ ร วม
43,870,297.60 บาท ทุ น เรื อ นหุ ้ น 30,700,510 บาท ทุ น ส� ำ รอง
1,570,060.43 บาท ก� ำ ไรสุ ท ธิ 1,846,436.77 บาท เงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก 2,349,689.73 บาท สหกรณ์ มี ส มาชิ ก 169 คน
โดยมีเงินปันผล 5% และเงินเฉลี่ยคืน 6% ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ได้ให้บริการสมาชิกตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ คือเน้นให้สมาชิก
มีส่วนร่วม และบริหารงานโดยค�ำนึงถึงความต้องการของสมาชิกสหกรณ์”
จากนั้นได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
ให้กับสมาชิกฯ และ ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ ให้เกียรติมอบของขวัญให้สมาชิก
ที่ฝากเงินสหกรณ์มากที่สุด และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้เกียรติมอบของขวัญให้ผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน
งาน สอ.สสท. หลังจากนั้น นายนลทวัช สมาธิ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ขึ้นเวที แถลงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา “ผมและคณะกรรมการของสหกรณ์ เรามีนโยบายที่ไม่ได้หวัง
ผลก�ำไรแต่เพียงอย่างเดียว เราเน้นความสุขของสมาชิก ความต้องการของสมาชิก บริหารการเงินโดยไม่ได้กู้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก
เปิดให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ทั้งเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สวัสดิการส�ำหรับสมาชิก และที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ด�ำเนินงาน
ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย อาทิ ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสหกรณ์, มอบของเยี่ยมสมาชิกป่วย, เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
วันออมแห่งชาติ, กิจกรรม 5 ธันวา ท�ำดี เพื่อพ่อ, และโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสหกรณ์เข้าสู่อาเซียน และในปี 2556 สหกรณ์
ได้ทำ� บันทึกผลการท�ำงานร่วมโครงการ 3 ประสาน เพื่อพัฒนาการสหกรณ์ (WWR) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์”
และเนื่องจากปีนี้สหกรณ์ฯ ได้ก�ำหนดให้มีวาระเลือกตั้ง ประธานฯ และกรรมการใหม่ แทนประธานฯ และกรรมการเดิมที่หมดวาระ
จึงท�ำให้ปีนี้มีผลการเลือกตั้งใหม่ ดังนี้ นายวิจิตร จะโรจร ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน สอ.สสท. และผลการเลือกตั้งกรรมการมี 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิจิตร บุญปลอด 2. นางสาวพัชรี วิชัยดิษฐ์ 3. นางสาววชิราภรณ์ เนียมพฤกษ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ มี 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายฐากูร
โศภาวชิรากานต์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 2. นางสาวทรรศนพร บุญศรี 3. นางอรอนงค์ อระวีพร เพื่อบริหารงานสหกรณ์ต่อไป
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สสท. จัดเวทีระดมความคิดเห็น เสนอ 5 แผนฟื้นฟูฝ่าวิกฤติคลองจั่น

สัน นิบาตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย (สสท.) จัดสัมมนาแผนฟื ้ นฟูและระดม
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด โดยได้รับเกียรติ
จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม ากมายหลายท่ า นพู ด คุ ย สร้ า งความเข้ า ใจถึ ง แผนฟื ้ น ฟู แ ละ
ระดมความคิดเห็นในการแก้ปญ
ั หาสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด อาทิ นายวิฑรู ย์
แนวพานิช ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชัยวัฒน์
ปกป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ ประธานฯ ชั่วคราวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นายมานะ สุดสงวน
กรรมการฯ ชัว่ คราวสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ กรรมการ
และผูจ้ ดั การชัว่ คราวสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อ�ำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ รวมไปถึงคณะกรรมการชั่วคราว สค.คลองจั่น และ
สมาชิก สค.คลองจั่นเข้าร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นต่าง ๆ เมื่อวันที่ 23 มกราคม
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานฯ ชั่ ว คราวของสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
คลองจั่น จ�ำกัด กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ฟื้นฟูและเสริมสภาพคล่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จ�ำกัด ก�ำหนดแผนฟื้นฟูรวม 5 ด้าน ได้แก่ 1. การสื่อสารองค์กร 2. การบริหาร
การเงินและธุรกิจ 3. การบริหารหนี้ 4. ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหาร 5. กฎหมาย
และการด�ำเนินคดี ซึ่งในส่วนของเงินทุนที่จะน�ำมาใช้นั้น แบ่งเป็น 1. แหล่งเงินทุนจากรัฐ เช่น กองทุนพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ อุดหนุน
ดอกเบี้ยเงินกู้ปีละ 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี หาเงินกู้จากสถาบันการเงินอย่างต�ำ่ 5,000 ล้านบาท ก�ำหนดสัญญาเงินกู้เวลา 8 ปี
เป็นต้น 2. แหล่งเงินจากสหกรณ์อื่น ซึ่งได้วางเงินขอกู้ขั้นต�ำ่ 5,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 5% ต่อปี 3. ระดมทุนจากสมาชิก
ในส่วนของเงินฝากจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จาก 2% เป็น 1.50% ให้ดอกเบี้ยทบต้นทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ขณะที่เงินออมทรัพย์พิเศษ ผู้ที่ฝากเงินมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป จะลดดอกเบี้ยจาก 5.5% เป็น 3%
ส่วนการถอนเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนได้เดือนละครั้ง ไม่เกิน 10% ของเงินฝาก ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะมีระยะเวลาบังคับใช้ 15 ปี
หากสถานะการเงินของสหกรณ์ดีขึ้นก็อาจจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากตามล�ำดับ
พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหนี้ทุกประเภทขอให้ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ตามแผนฟื้นฟู และขอให้ยุติเรื่องคดีความไปก่อน เพราะขณะนี้มีคดีความจากเจ้าหนี้
ประมาณ 140 คดี โดยเป็นคดีจากเจ้าหนีส้ หกรณ์ประมาณ 4 แห่ง และเจ้าหนีร้ ายย่อย
มีมูลหนี้ฟ้องประมาณ 1,700 ล้านบาท มีการเจรจาแล้วประมาณ 50 - 60 แห่ง
ด้านนายชัยวัฒน์ ปกป้อง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า กรณีที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ต้องการ
เงินเพื่อหมุนเวียนในระหว่างแผนฟื้นฟูบังคับใช้ประมาณ 5,000 ล้านบาทนั้น ธนาคาร
ยินดีที่จะช่วยเหลือ แต่คงต้องดูในทางปฏิบัติว่าหลักการคืนเงิน ทวงหนี้ และหลักการ
บริหารงานของคณะกรรมการหลังจากนีจ้ ะเป็นอย่างไร ซึง่ การทีธ่ นาคารจะอนุมตั วิ งเงิน
เพื่อจะปล่อยกู้หรือไม่นั้น เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ที่มีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน แต่หากสหกรณ์ยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง
การบริหารงาน เป็นไปได้ว่าธนาคารอาจไม่ปล่อยกู้
ขณะที่ นางสุจติ รา พันธุมะบ�ำรุง ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ตามแผนปีแรกจะเริ่มเห็นผลการขาดทุนลดลง โดย
การลดอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ จาก 5% เหลือ 3% ซึ่งหลังจากเข้าแผนฟื้นฟู 2 - 3 ปี
สหกรณ์จะเริ่มกลับมามีก�ำไร
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

ระยะเวลา 7
วงเงิน

วัน และ 14 วัน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
7 วัน

14 วัน

1,000,000 ขึ้นไป

2.50%

2.55%

10,000,000 ขึ้นไป

2.60%

2.65%

20,000,000 ขึ้นไป

2.70%

2.75%

สั่งซื้อสินค้าฝ่ายธุรกิจเสริมวันนี้
รับของสมนาคุณ

ฟรี

ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท
รับกระเป๋าช็อปปิ้ง 1 ใบ

ซื้อสินค้าครบ 15,000 บาท
รับกระบอกน�้ำสแตนเลส 1 ใบ
ซื้อสินค้าครบ 25,000 บาท
รับกระบอกน�้ำสแตนเลสสีขาว 1 ใบ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นออมทรัพย์รบั คิมหันต์”

ตัง้ แต่วนั ที่ 11 มีนาคม - 13 มิถนุ ายน 2557

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

วงเงิน

ระยะเวลา 12 เดือน

ระยะเวลา 36 เดือน

1,000,000 ขึ้นไป

4.25%

4.50%

5,000,000 ขึ้นไป

4.50%

4.75%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
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
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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

