วันวิสาขบูชา
ขึ้น 15 ค�ำ่ เดือน 6

ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด
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ออมดี มีจ่าย โครงการออมเงินเพือ่ การประชุมใหญ่
ชสอ.

น�ำบริการด้านการลงทุนให้กับสหกรณ์สมาชิก ที่สามารถก�ำหนดเลือกวางแผนทางการเงินกับโครงการออมเงิน
เพื่อการประชุมใหญ่ ส�ำหรับจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในช่วงเวลาที่ต้องการในวันประชุมใหญ่ โดย
สหกรณ์สามารถสะสมเงินเพือ่ ฝากประจ�ำกับ ชสอ. เป็นงวดรายเดือนอย่างน้อย 5 เดือน และ ชสอ. จะให้กสู้ มทบเท่ากับยอดเงินฝากประจ�ำ
ที่สะสม ก�ำหนดวงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของ ชสอ. สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 50 ล้านบาท จ�ำกัด
วงเงินกู้รวมตามโครงการ 2,000 ล้านบาท โดยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นปัจจุบันอัตราร้อยละ 4.95 ต่อปี และ
ระยะเวลาการฝากสูงสุด 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40%
บริหารการเงินดี มีเงินเพียงพอส�ำหรับจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนวันประชุมใหญ่ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นและศรัทธาในขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์

ระยะเวลาฝาก (เดือน)

อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยแต่ละชุดการฝาก

5
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7
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2.95%
3.07%
3.16%
3.22%
3.28%
3.33%
3.37%
3.40%

ข้อก�ำหนดและเงื่อนไขการรับฝากประจ�ำ

1. ชสอ. จะเปิ ด รั บ เงิ น ฝากประจ� ำ โครงการออมเงิ น
เพื่อการประชุมใหญ่จากสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น
2. สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะออมเงินโดยฝากประจ�ำกับ
ชสอ. ไว้ จ� ำ นวนเท่ า ๆ กั น ทุ ก เดื อ นต่ อ เนื่ อ งกั น จนถึ ง เดื อ น
ก่อนเดือนที่วันประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยถอนเงินต้นได้ก่อน
วันประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 2 วันท�ำการ
3. เงื่อนไขการช�ำระดอกเบี้ย
ช�ำระดอกเบี้ยเมื่อครบก�ำหนดเวลาฝาก
4. การถอนก่อนก�ำหนด
เงินฝากประจ�ำทีม่ รี ะยะเวลาการฝากไม่ครบก�ำหนดสามารถ
ถอนก่อนก�ำหนดได้ โดยจะจ่ายดอกเบีย้ ในอัตราออมทรัพย์ของ ชสอ.
ณ วันที่ฝาก โดยค�ำนวณตามระยะเวลาที่ฝากจริง

ออมหนึ่ง ได้ถึงสอง ได้เงินทุนและดอกเบี้ย เพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสมาชิก
สหกรณ์ออม 1 ส่วน + ชสอ. สมทบให้กู้ 1 ส่วน  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน 02 496 1199 ต่อ 109 - 111, 125 - 127
FSCT NEWS

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภูมิภาคเอเชีย
“อนาคตข้างหน้า :การสร้างเอกภาพของเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต
(WAYFORWARD : Unification of Asian Credit Union Networks)”
วันที่ 17 – 21 กันยายน 2557 ณ โรงแรม Sanur Paradise Plaza Hotel & Suites
เกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
จัดโดย สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation
of Credit Unions : ACCU) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Credit Union
Central of Indonesia : CUCO)

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมช�ำระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ประสงค์

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. แผนกวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0-2496-1199 ต่อ 312 และ 318 และ www.fsct.com
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ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนพฤษภาคมครับ
ฉบับนีข้ อเรียนให้ทา่ นสมาชิกได้ทราบว่า ในเดือนหน้าก็จะมาถึงการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกโปรดแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ไปยัง ชสอ. ตามก�ำหนด
ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบค่าพาหนะเดินทาง ค่าลงทะเบียน ของผู้แทนสหกรณ์ และ
ให้สทิ ธิผเู้ ข้าสังเกตการณ์ฟรี 1 ท่านในส่วนค่าลงทะเบียน ซึง่ ในปีนมี้ กี ารเลือกตัง้ กรรมการ
ด�ำเนินการ 8 คน และผูต้ รวจสอบกิจการ 3 คน และได้มผี มู้ าสมัครกรรมการด�ำเนินการ
ทั้งหมด 11 คน ซึ่งได้มีการถอนตัวไป 1 คน คงเหลือ 10 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ
4 คน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารมอบโล่ เ กี ย รติ คุ ณ แก่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ ส นั บ สนุ น
การใช้ ธุร กรรมกับ ชสอ. มากที่สุด สหกรณ์ ออมทรัพย์ ดีเ ด่ น นักสหกรณ์ดีเ ด่น
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างปฏิบัติงานที่ดี
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ ซึ่งด�ำเนินการคัดเลือกโดย ชสอ.
ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.fsct.com หรือ FSCT News ฉบับนี้ได้
การด�ำเนินงานของ ชสอ. ตลอดปีที่ผ่านมา มีผลประกอบการประสบความ
ส�ำเร็จในทุกด้าน โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2556 (31 มีนาคม 2557) ชสอ. มีจ�ำนวนสหกรณ์
1,024 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 61,610.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 933 ล้านบาท
และสามารถบริหารสินทรัพย์ทมี่ อี ยูใ่ ห้เกิดก�ำไรสุทธิ 912.99 ล้านบาท ชสอ. จะสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.60% (ปีที่แล้ว 5.40%) และเงินเฉลี่ยคืน 3.70% (ปีที่แล้ว
3.60%) สูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่สหกรณ์สมาชิกได้ให้ความร่วมมือ และ
มอบความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ชสอ. มาด้วยดีมาโดยตลอด
ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5
ชั้นปี และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ส�ำหรับในปี 2557 ชสอ. ได้จัดสรรเงินทุนจ�ำนวน 640,000 บาท
และพิจารณาเห็นควรสนับสนุนจ�ำนวน 63 โครงการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ
โรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนได้ในเล่มครับ
ส�ำหรับสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภทที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอ
การจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยซือ้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หรือเงินฝากประจ�ำกับ ชสอ. “รุ่นออมทรัพย์รับคิมหันต์” ที่มีอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน
4.50% และ 36 เดือน 4.75% ซึง่ จะเปิดจ�ำหน่ายไปจนถึง 13 มิถนุ ายนนี้ และส�ำหรับสหกรณ์
ที่มีเงินเหลือสามารถน�ำเงินมาลงทุนระยะสั้น ในตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ
7 วัน - 14 วัน ได้ในอัตราดอกเบี้ย 2.50 - 2.75% เพื่อให้เงินหมุนเวียนกลับเข้าอยู่ใน
ระบบสหกรณ์
นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้จัดโครงการเงินออมเพื่อการประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกในการจัดเตรียมเงินในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสะสมเงิน
เพื่อฝากกับ ชสอ. เป็นงวดรายเดือนอย่างน้อย 5 เดือน และ ชสอ.จะให้กู้สมทบ
เท่ากับยอดเงินฝากประจ�ำที่สะสม ก�ำหนดวงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้เงินกูข้ อง ชสอ. สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 50 ล้านบาท สหกรณ์สมาชิก
ที่สนใจร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226 ครับ
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

ประจ�ำปี 2556

ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้จัดการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์
ออมทรัพย์ดเี ด่น ประจ�ำปี 2556 ซึง่ ได้เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น และเสนอชือ่ ผูท้ เี่ หมาะสม
เข้ารับการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่มาก)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่มาก)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานี จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ไออาร์พีซี จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ�ำกัด

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
สาขานักวิชาการ
(ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก)

สาขานักบริหาร

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
พันต�ำรวจเอก นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพ ย์โ รงพยาบาล
ต�ำรวจ จ�ำกัด
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
1. นายวีระศักดิ์ ศรีบุรุษ
กรรมการ/เลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
2. นายธีระศักดิ์ มักคุ้น
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จ�ำกัด
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
1. นายพิจิตร อันอาตม์งาม
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ�ำกัด
2. นายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
3. นายสมชาย เพชรอ�ำไพ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
พิษณุโลก จ�ำกัด
4. นายเสรี ปรัชญกุล
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
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นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
สาขานักปฏิบัติการ

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
นายดิเรก แจ่มสุริยา
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
1. นายสมนึก จันทร์แก้ว
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
2. นายสันติ์เพ็ชญ์ มีสามเสน
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด

3. พันต�ำรวจโท ชัยยันต์ สอนเสียม
ผู้จดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธร
จังหวัดมุกดาหาร จ�ำกัด
4. นายวีระยุทธ พิพัฒน์
ผู้จดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง จ�ำกัด
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
1. นางประนอม แดงงาม
รองผู้จดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
2. นางนุชนาฎ แก้วไทย
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
จ�ำกัด
FSCT NEWS

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ประจ�ำปี 2556
ตามที่ ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภาค จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการสหกรณ์ และการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์” ให้กับสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เผยแพร่และรณรงค์ให้มีการน�ำไปปรับปรุงการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และเชิญชวนสหกรณ์ที่ผ่าน
การอบรมโครงการดังกล่าว เข้าร่วมการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบตั งิ านทีด่ ี (Best Practice) ในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ (Cooperative Quality Award : CQA) ประจ�ำปี 2556 มีสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังนี้

หมวด 1 การน�ำองค์กร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด

หมวด 2 การวางแผนกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด

หมวด 3 การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ�ำกัด
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ชสอ. สนับสนุน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
มุ่งพัฒนาผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ จัดโครงการหลักสูตรผูน้ ำ� สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ รุน่ ที่ 1 ขึน้
เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คน
ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ รองเลขาธิการคุรสุ ภา ทีป่ รึกษา ชสอ. และนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชสอ. เป็นประธานในพิธี
พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับข้อควรค�ำนึงถึง
ในการให้สวัสดิการ คือ
1) ให้สิ่งที่สมาชิกต้องการและจ�ำเป็น
2) คิดให้ตัวสมาชิกก่อนครอบครัว
3) ให้สมาชิกส่วนใหญ่ได้รับก่อน
4) ให้แก่สมาชิกที่ด้อยโอกาสกว่า
5) ให้ผู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกนานได้มากกว่า
และในแผนปฏิบัติงานปี 2557 นี้ได้มี 6 นโยบายหลักด้วยกัน คือ
1. การเพิ่มสมาชิกเพื่อสวัสดิการ (รับสมาชิกสมทบ)
2. การรักษาการคงสภาพของสมาชิกที่เป็นอยู่
3. การเสริมประสิทธิภาพการบริหารของส�ำนักงานสมาคมฯ และศูนย์ประสานงาน
4. การเสริมประสิทธิภาพการบริหารของศูนย์ประสานงาน
5. การเสริมสร้างการท�ำงานตามขบวนการกับ 7 สมาคม และ
6. การสร้างศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด
นายทรงวุฒิ เวชอนุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจ
ขนาดกลางภาคเหนือ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบรรยายการวิเคราะห์และ
สร้างความเข้มแข็งทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในมุมมองของสถาบันการเงินที่ใช้
พิจารณา ประกอบด้วย
1. วิเคราะห์หลักการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการตรวจสอบวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ การให้ความส�ำคัญกับสมาชิกเป็นอันดับแรก และการบริหาร
โดยใช้หลัก CAMELS ซึ่งการวิเคราะห์แต่ละด้านจะมีวัตถุประสงค์รองรับ
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C
A
M
E
L
S

:
:
:
:
:
:

Capital strength
Asset quality
Management ability
Earning sufficiency
Liquidity
Sensitivity

วิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง/ความเข้มแข็งของเงินทุน
วิเคราะห์ถึงคุณภาพของสินทรัพย์
วิเคราะห์ความสามารถของคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ
วิเคราะห์ความสามารถในการท�ำก�ำไร
วิเคราะห์ความเพียงพอของสภาพคล่องต่อความต้องการใช้เงิน
วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงภายนอกทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่องบการเงิน

2. วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์
3. วิเคราะห์นโยบายการบริหารสหกรณ์
4. เกณฑ์การประเมินคุณภาพของสหกรณ์ เช่น วงเงิน ความสามารถในการบริหารของคณะกรรมการ ผลการด�ำเนินงาน
ย้อนหลัง 3 ปี จนถึงปัจจุบัน หรือภาระหนี้ที่มีอยู่ทั้งหมดเทียบกับวงเงินที่เห็นชอบ เป็นต้น
5. วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์
6. วิเคราะห์ปัญหาวิกฤตการบริหารจัดการสหกรณ์ โดยดูจากวิกฤตที่เกิดขึ้นว่าส่งผลกระทบต่อสหกรณ์แค่ไหน และมี
แนวทางแก้ไขวิกฤตและผลกระทบต่อสหกรณ์อย่างไร
นอกจากนี้ นายสมชาย เทพรักษ์ ผู้อ�ำนวยการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก ได้บรรยายเรื่องการบังคับคดีเกี่ยวกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ โดยแบ่งกลุ่มระดมความคิด คณะกรรมการอ�ำนวยการ และผู้จัดการ เกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาในการปฏิบัติที่พบ
และแนวทางแก้ไข
ในวันที่ 2 ของการสัมมนา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. ได้มอบเงินงบประมาณสนับสนุน
จ�ำนวน 200,000 บาท ในการจัดโครงการให้กับทางชมรม
พร้อมบรรยายถึงบุคลิกภาพของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ประกอบด้วยคุณลักษณะ 6 ประการ คือ
1. สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ก�ำหนดได้
2. ส่งเสริมการเรียนรูท้ เี่ น้นประโยชน์ของสหกรณ์สมาชิก
เป็นหลัก
3. สามารถจัดให้มีเครื่องมือหรือแบบอย่างแห่งความส�ำเร็จให้เห็นเป็นตัวอย่างได้
4. ให้ความส�ำคัญของการพัฒนาบุคลากร
5. จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ
นายศิริชัย เรือนทอง ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารออมสินส�ำนักงานใหญ่
ได้มาให้การบรรยายเกี่ยวกับ “การประเมินราคาหลักทรัพย์” โดยมีการ
บอกถึงเทคนิค และวิธีการประเมินราคาหลักทรัพย์ การถ่ายรูปหลักทรัพย์ และ
การค้นหาข้อมูลที่จ�ำเป็นในการประเมินหลักทรัพย์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ปิดท้ายด้วยการเสวนาการเชือ่ มโยงองค์การสูค่ วามเข้มแข็งของสหกรณ์
โดยผู้ร่วมเสวนา ผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคาร และผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ในภาคเหนือร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวทางที่จะช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่างสถาบันการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
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การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2557
ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ�ำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชัน้ ปี และอีกส่วนหนึง่ สนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ส�ำหรับในปี 2557 มีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สหกรณ์เสนอโครงการมาทั้งสิ้น 79 โครงการ ชสอ. ได้จัดสรรทุน
ไว้จ�ำนวนเงิน 640,000 บาท และคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุนจ�ำนวน 63 โครงการ ดังนี้

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

ชมรม สอ.
ภาคที่เสนอ

ที่

โรงเรียนที่ได้รับทุน

จังหวัด

ชื่อโครงการ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
11,500
10,000

1
2

โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า “ลาดหญ้าวิทยา”
โรงเรียนวัดก�ำแพงแสน

กาญจนบุรี
นครปฐม

โครงการ 3R ลดขยะล้นโลก
โครงการธนาคารโรงเรียน (กิจกรรม “ออมวันละนิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง”)

3
4
5
6
7

โรงเรียนสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชตประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเขาย้อย

สุพรรณบุรี
ราชบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี

โครงการอาหารกลางวัน
โครงการส่งเสริมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียน
โครงการเกษตรปลอดภัยผักปลอดสารพิษ (ผักกางมุ้ง)
โครงการ “ห้องสมุดปันรัก ปันรู้ ปันสุข ลานกิจกรรมธรรมชาติ
เพื่อการเรียนรู้”

6,000
11,500
11,500
11,500
11,500

8
9

โรงเรียนบ้านห้วยพลับ
โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี

ประจวบคีรีขันธ์
เลย

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล
โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนประกอบงานกิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน

11,500
11,500

10

โรงเรียนบ้านล�ำเพิญ (อรุณราษฎร์สงเคราะห์)

สุรินทร์

โครงการการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา

8,000

11
12

โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก
โรงเรียนเมืองอุบล (บ้านนาควาย)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงเรียนถ่อนวิทยา
โรงเรียนบ้านหัวทะเล
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
โรงเรียนบ้านหนองชุม
โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านป่าหวาย
โรงเรียนวัฒนะโชติ
โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข
โรงเรียนวัดกระโจมทอง
โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
โรงเรียนวัดสหราษฎร์บ�ำรุง (วงษ์กล้าแข็ง)
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
โรงเรียนบ้านวังไคร้ “มิตรภาพที่ 102”

29

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม

ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

โครงการสหกรณ์โรงเรียน
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถาน
ศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

5,000
11,500

หนองคาย
นครราชสีมา
มหาสารคาม
ยโสธร
นครพนม
สกลนคร
กาฬสินธุ์
หนองบัวล�ำภู
ขอนแก่น
ชัยนาท
อ่างทอง
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ปทุมธานี
สิงห์บุรี
ตาก

โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนถ่อนวิทยา
โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน
โครงการออมตามรอยพ่อ
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อประกอบอาหารกลางวัน
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่ออาหารกลางวันนักเรียน
โครงการห้องสมุด
โครงการเกษตรผสมผสานเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีชีวิต
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง (ท�ำขนมอบ เค้ก)
โครงการเพาะเห็ดเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน
โครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
โครงการสหกรณ์ร้านค้าพัฒนาเด็กไทยในโรงเรียน
โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

11,500
10,000
3,000
10,000
11,500
8,000
11,500
10,000
10,000
11,500
10,000
10,000
11,500
10,000
11,500
11,500

อุตรดิตถ์

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้าน/
โรงเรียนเรา School Model

8,000

ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

ชมรม สอ.
ภาคที่เสนอ

ที่

โรงเรียนที่ได้รับทุน

จังหวัด

ชื่อโครงการ

9

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
11,500
10,000
10,000
8,000
11,500

30
31
32
33
34

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
โรงเรียนบ้านม่วงค�ำ
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา
โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ

อุทัยธานี
พะเยา
นครสวรรค์
ก�ำแพงเพชร
ล�ำพูน

โครงการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานสร้างรายได้เพื่อทุนการศึกษา
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการเกษตรผสมผสาน
โครงการตามรอยพ่อหลวงอยู่อย่างพอเพียง
โครงการฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

35
36
37
38

โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี
โรงเรียนบ้านสารจิตร
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการ
ตามพระราชด�ำริ

แพร่
พิษณุโลก
สุโขทัย
แม่ฮ่องสอน

โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านสารจิตร
โครงการจัดท�ำน�้ำดื่มสะอาด

8,000
11,500
8,000
10,000

39
40
41
42
43

โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
โรงเรียนบ้านโป่งแดง
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
โรงเรียนบ้านก้อ
โรงเรียนอนุบาลล�ำปาง
(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)

เชียงใหม่
เชียงราย
พิจิตร
น่าน
ล�ำปาง

โครงการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนชุมชนบ้านคาย
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหลีกเลี่ยงความยากจน
โครงการสหกรณ์ดอกบัวในโรงเรียน
โครงการสหกรณ์โรงเรียน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณและบุคลากรทางการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8,000
11,500
8,000
6,000
7,500

44
45
46
47
48
49
50
51
52

โรงเรียนบ้านหลักด่าน
โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร)
โรงเรียนวัดเกาะลอย
โรงเรียนบ้านแสงจันทร์
โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
โรงเรียนวัดหนองแหวน (วิจิตรราษฎร์บ�ำรุง)
โรงเรียนบางแก้วประชาสันต์
โรงเรียนวัดสุขาราม
โรงเรียนบ้านคลองจาก

เพชรบูรณ์
นครนายก
ระยอง
สระแก้ว
ชลบุรี
จันทบุรี
สมุทรปราการ
ฉะเชิงเทรา
ตราด

โครงการอาหารกลางวัน
โครงการน�้ำดื่มสะอาด
โครงการเลี้ยงไก่เพื่ออาหารกลางวัน
โครงการต้นหมากมากรายได้เพื่ออาหารกลางวัน
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โครงการสุขาน่าใช้
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพิการเรียนร่วม
โครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนานักเรียนสู่สังคมอาเซียนด้วยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21

11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
11,500
10,000

53
54
55
56
57
58

โรงเรียนบ้านท่าสะตือ
โรงเรียนบ้านหาญ
โรงเรียนวัดรังสิตาวาส
โรงเรียนบ้านยาบี
โรงเรียนบ้านเขานาใน
โรงเรียนชุมชนมาบอ�ำมฤต

ปราจีนบุรี
สตูล
ยะลา
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร

โครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น
โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้
โครงการวิถีพุทธ วิถีธรรม
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
โครงการน�้ำดื่มเพื่อสุขภาพส�ำหรับนักเรียนและชุมชน
โครงการรวมพลัง ลดขยะได้ประโยชน์ ประหยัดทรัพยากร
ลดภาวะโลกร้อน

11,500
10,000
10,000
11,500
11,500
11,500

59
60
61
62

โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
โรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่
โรงเรียนบ้านหน้าทอง
โรงเรียนบ้านไทรทอง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสหกรณ์โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
โครงการพูดภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน
โครงการปรับปรุงห้องสมุด
โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

11,500
11,500
10,000
11,500

กทม. พืน้ ที่ 2 63 โรงเรียนบ้านปงแท่น

นราธิวาส
ภูเก็ต
สงขลา
พัทลุง
ล�ำปาง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

โครงการ “ภูมิทัศน์งามตา มุมต�ำราน่าอ่าน”

7,500
640,000
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แวดวงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24 มีนาคม ทีผ่ า่ นมา ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นายทองหล่อ ยมศรีเคน ประธานชมรมฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณจ�ำนวน 200,000 บาท
เพือ่ กิจกรรมชมรมฯ ตามนโยบายของทีป่ ระชุมใหญ่ของ ชสอ.ทีส่ นับสนุนให้ชมรมภาค
มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายตามอุดมการณ์สหกรณ์
FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดและ
บรรยายพิเศษ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7
อาคารส�ำนักงาน ชสอ. พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ ชสอ. โดยมี
นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. เป็นผู้กล่าวรายงาน
FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกจัดเสวนาให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง “สารพันปัญหา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 5 - 6 เมษายน
ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน 70 คน จาก 40 สหกรณ์
มี นายชัยรัตน์ ปันนวน กรรมการและเลขานุการ
ชสอ. เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด กล่ า วรายงานโดย
นายณฐกร แก้วดี ประธาน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออก รวมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงาน ชสอ.
การจัดเสวนาครั้งนี้ ทางชมรมฯ ได้เชิญ นายประดิษฐ หัสดี รองประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง สารพันปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ โดย นายณฐกร แก้วดี ประธาน ชสอ.ตอ.เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
พร้อมกันนี้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ได้จัดประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2556 และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557

วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ
คือวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 (ถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็เลื่อนออกไป
เป็นวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 7) ในวันนี้ได้มีเหตุการณ์ที่ส�ำคัญเกี่ยวกับ
พระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้า โดยในปีนี้ตรงกับวันที่
13 พฤษภาคม 2557
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ประชุมเชื่อมโยงความร่วมมือ 5 เครือข่าย ครั้งที่ 34

นายประดิ ษ ฐ หั ส ดี รองประธานกรรมการ พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยและกิ จ การพิ เ ศษ พร้ อ มทั้ ง
ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างชุมนุมสหกรณ์ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุม ช.ส.ค.
โดยมีสาระส�ำคัญในวาระการประชุม คือ การท�ำให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ กิจกรรม 100 ปีสหกรณ์ไทย และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา
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ครบรอบ 25 ปี สอ.สร.ไทยคาร์บอนแบล็ค จก.
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุน
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ำกัด ณ บริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ำกัด
(มหาชน) จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ผ่านมา
FSCT NEWS

เยี่ยมเยือน สอ.ขรก.กรมสรรพากร จก.

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้ อ มคณะ เข้ า พบปะเยี่ ย มเยื อ นให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะ
ในการด�ำเนินงาน พร้อมมอบกระเช้าของขวัญและเครือ่ งโทรสารมัลติฟงั ก์ชนั ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกรมสรรพากร จ�ำกัด
เพือ่ เป็นการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกทีม่ คี วามศรัทธาต่อบริการทางการเงิน ชสอ. อย่างต่อเนือ่ ง 5 ปีบญ
ั ชี เพือ่ ให้สหกรณ์นำ� ไปใช้ประโยชน์
ในส�ำนักงานและให้บริการสมาชิกต่อไป เมื่อวันที่ 8 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สอ.ขรก.กรมสรรพากร จก. พญาไท กรุงเทพฯ
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ช.ส.ค. ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557
ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ ์ เ ค ร ดิ ต ยู เ นี่ ย น
แห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด (ช.ส.ค.) จั ด
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2557 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์
กรุงเทพฯ โดยมี หม่อมราชวงศ์สมลาภ
กิตยิ ากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ
เป็นประธานในพิธเี ปิด ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมดังกล่าวด้วย
ช.ส.ค. เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ จัดตัง้ และด�ำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 เพื่อให้เป็นสถาบันกลางที่ให้บริการครบวงจร
ของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ พัฒนาคน
เศรษฐกิจ และสังคมภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ปัจจุบันมีสมาชิก
ทั้งสิ้น 1,129 แห่ง (สามัญ 542 แห่ง สมทบ 587 แห่ง) มีทุนเรือนหุ้น 417 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปีทแี่ ล้ว 46 ล้านบาท เงินฝากและตัว๋ สัญญาใช้เงิน 2,373 ล้านบาท เงินลงทุน
ในตราสารทางการเงิน 715 ล้านบาท มีก�ำไรสุทธิ 38 ล้านบาท
จากนัน้ นายมานะ สุดสงวน ประธานกรรมการ (ชุดที่ 35) ท�ำหน้าทีป่ ระธาน
และด�ำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ฯ โดยมีวาระที่ส�ำคัญ
อาทิ รับทราบผลการด�ำเนินงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผลการตรวจสอบ
กิจการ พิจารณารับรองรายงานการเงินและอนุมัติงบดุล ประจ�ำปี 2557 พิจารณา
แผนงานและงบประมาณ ประจ�ำปี 2557 การเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
และคณะกรรมการด�ำเนินการ เป็นต้น

ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 เมษายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำ�กัด

วันที่ 3 เมษายน 2557
คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันที่ 8 เมษายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำ�กัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557

รอบรั้ว ชสอ.

ชสอ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2557

คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์
ประจ�ำปี 2557 จัดพิธีสรงน�้ำพระ และรดน�้ำขอพรจากคณะผู้บริหาร ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 11 เมษายน
ที่ผ่านมา ณ โถงอาคารส�ำนักงาน ชสอ.
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ชสอ. เอื้อเฟื้อสถานที่ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิดงานวันผูส้ งู อายุและประเพณีสงกรานต์ จัดโดยเทศบาล
ต�ำบลบางสีทอง โดยมี เรือโท กฤษณ์ จินตะเวช นายอ�ำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธเี ปิด เมือ่ วันที่ 11 เมษายน ทีผ่ า่ นมา ณ ลานกิจกรรม
ส�ำนักงาน ชสอ. ซึ่งทาง ชสอ. ได้เอื้อเฟื้อสถานที่แก่ทางเทศบาลต�ำบลบางสีทองในการจัดงานดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ
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หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามอบกระเช้า

วันที่ 3 เมษายน 2557
ผู้บริหารโรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 24 เมษายน 2557
คณะจากธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน)
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สอ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จก. ศึกษาดูงาน KFCC สาธารณรัฐเกาหลี

เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2557 คณะผูน้ ำ� สหกรณ์จาก สอ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จก. ประกอบด้วยทีป่ รึกษา คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�ำนวน 23 คน ได้เข้าศึกษาดูงานด้านสหกรณ์
ณ ส�ำนักงานใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Community
Credit Cooperatives หรือ KFCC) โดยการประสานงานขอเข้าศึกษาดูงานผ่าน ชสอ.
ทาง KFCC ได้จดั ทีมผูบ้ ริหารระดับสูงและทีมงานฝ่ายต่างประเทศให้การต้อนรับคณะดังกล่าวเป็นอย่างดียงิ่ พร้อมกับ
การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์นอกภาคออมทรัพย์

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
ชสอ. เข้ า เยี่ ย มกลุ ่ ม สหกรณ์ น อกภาคออมทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ น
การส่งเสริม ปชส. ธุรกรรม และบริการของ ชสอ. ไปยังสหกรณ์
ทุ ก ประเภท ตลอดจนแนะน� ำ การบริ ห ารงานของ ชสอ. และ
สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการด�ำเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ 11 คน ขอถอนการสมัคร 1 คน คงเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�ำเนินการ 10 คน และมีผสู้ มัครรับเลือกตัง้ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ 4 คน ดังมีรายชือ่ และหมายเลขประจ�ำตัวผูส้ มัครต่อไปนี้
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
หมายเลขประจ�ำตัว
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ - นามสกุล
นายปณิธาน ณ นคร
นายช�ำนาญ อมตเวทย์
นายโอภาส จันทร์โต ขอถอนการสมัคร
พันต�ำรวจเอก นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร
นายชุมพล ค�ำปา
นายเอนก นาคดิลก
นายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร
นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
นายวินัย ทองทิพย์
นายมะณู บุญศรีมณีชัย
นายกิตติชัย ฝันฝากจิต

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด
ครูนครศรีธรรมราช
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521)
โรงพยาบาลต�ำรวจ
ครูพะเยา
โรงพยาบาลประสาท
ครูศรีสะเกษ
สหภาพแรงงานแพน เอเชีย เปเปอร์ไทย
ครูกระบี่
สาธารณสุขหนองคาย
ครูประจวบคีรีขันธ์

เลือกกรรมการด�ำเนินการ 8 คน (ผู้ได้รับเลือกตั้งล�ำดับที่ 1 - 7 อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 2 ปี และล�ำดับที่ 8 อยู่ในต�ำแหน่ง
ตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 1 ปี)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
หมายเลขประจ�ำตัว
1
2
3
4

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์
นายอุทัย ศรีเทพ
นางสุนารี มีทรัพย์
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์

เลือกผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน (อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 1 ปี)
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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

ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557

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

