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ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนมิถุนายน ครับ
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557 ทีผ่ า่ นพ้นไปแล้ว เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2557 นัน้
มีผแู้ ทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 879 คน จากจ�ำนวนสหกรณ์สมาชิก 1,032
สหกรณ์ โดย ชสอ. ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลในด้าน
ต่าง ๆ ผมขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ สหกรณ์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณด้วยครับ และ
ขอแสดงความยินดีกับกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากทีป่ ระชุมใหญ่ ผมขอให้ทกุ ท่านท�ำงานอย่างเต็มที่ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มุง่ พัฒนา ชสอ.
ให้มีความเจริญก้าวหน้า ร่วมกันสานงานต่อ ก่องานใหม่ ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมีพระราชด�ำริโครงการต่าง ๆ เกีย่ วกับสหกรณ์ และเพือ่ สนองแนวพระราชด�ำริ
ในการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนและเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ชสอ. จึงได้จดั ท�ำโครงการ “ออม
ทรัพย์ออมความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา” เพื่อปลูกจิตส�ำนึกและการสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชน
รูจ้ กั ประหยัด มีการออมทรัพย์อย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงเพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและวิธีการสหกรณ์
โดยเมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มกี ารเปิดตัวโครงการและพิธลี งนามความร่วมมือ
การส่งเสริมการออมระหว่าง ชสอ.กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด และโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดมหาสารคาม 14 แห่ง และวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ชสอ. ได้
ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมการออม กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกัด พร้อมด้วย
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 29 แห่ง โดยโรงเรียนและนักเรียนที่ได้
เข้าร่วมโครงการ จะเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนและนักเรียนทัว่ ประเทศ ในการส่งเสริมและรณรงค์
ให้เยาวชนรู้จักการประหยัดและการออม อันจะเป็นพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดี
ในอนาคต ทั้งนี้ ชสอ. จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรียน
พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโรงเรียนที่มียอด
เงินออมสูงสุด 60 อันดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันออมแห่งชาติ ปี 2558
ซึง่ ผมต้องขอขอบคุณทุก ๆ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทีใ่ ห้ความร่วมมือกัน ท�ำให้การเปิดตัวโครงการ
ผ่านไปด้วยดี ผมขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์
ออมความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมสหกรณ์ทุกชมรม หรือที่ ชสอ. ครับ
ส�ำหรับสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภทที่ต้องการเตรียมเงินไว้ในการประชุม
ใหญ่สามัญประจ�ำปี ชสอ.ได้จัดโครงการเงินออมเพื่อการประชุมใหญ่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
สหกรณ์สมาชิกในการจัดเตรียมเงินในช่วงเวลาดังกล่าว โดยสะสมเงินเพือ่ ฝากกับ ชสอ. เป็นงวด
รายเดือนอย่างน้อย 5 เดือน และ ชสอ.จะให้กสู้ มทบเท่ากับยอดเงินฝากประจ�ำทีส่ ะสม ก�ำหนด
วงเงินกูข้ องแต่ละสหกรณ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เงินกูข้ อง ชสอ. สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ
50 ล้านบาท สหกรณ์สมาชิกที่สนใจร่วมโครงการฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226 ครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ
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ชสอ. เปิดตัวสหกรณ์และโรงเรียนน�ำร่อง
โครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี” เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา”
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ชสอ. ในฐานะที่มีบทบาทภารกิจ ในการส่งเสริมและเผยแพร่การสหกรณ์ออมทรัพย์ให้
ด�ำเนินการตามหลักการสหกรณ์สากล ข้อที่ 5 ว่าด้วยการศึกษา การฝึกอบรม และ
ข้อมูลข่าวสาร สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรม โดยปัจจุบัน ชสอ. มีสมาชิก
1,028 สหกรณ์ สินทรัพย์กว่า 60,000 ล้านบาท สมาชิกสหกรณ์กว่า 2.5 ล้านคน
โดยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 105 สหกรณ์ ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์
ที่ทรงมีพระราชด�ำริโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ทัว่ ประเทศจัดท�ำโครงการออมทรัพย์ออมความดีขนึ้ เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรมให้กบั โรงเรียน
และนักเรียน เสริมสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตและ
เมื่อจ�ำเป็น โดยตั้งเป้าหมายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยจังหวัดละ 5 โรงเรียน จ�ำนวน 515 โรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการออมทรัพย์ออมความดี เป็นโครงการทีช่ ว่ ยสนับสนุนด้านการส่งเสริมการออม โดยน�ำแนวพระราชด�ำริเกีย่ วกับ
การออมและการสหกรณ์ มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการออมอย่างเป็นรูปธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย
รักการออมและมีวนิ ยั ทางการเงินทีด่ ี อันจะส่งผลให้มเี งินออมเพิม่ ขึน้ ในระบบสหกรณ์โดยผ่านการออมอย่างต่อเนือ่ ง เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย เป็นการเพิ่มช่องทางการออมให้เข้าถึงโรงเรียนและนักเรียน โดยผ่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยง ประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามอุดมการณ์และ
หลักการของสหกรณ์ ในการด�ำเนินโครงการนั้น ชสอ. ได้คัดเลือกให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด เป็นสหกรณ์
น�ำร่องโครงการแห่งแรก เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและโรงเรียนทั่วประเทศ ในการด�ำเนินโครงการ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ปีที่ 26 ฉบับที่ 324 เดือนมิถุนายน 2557

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ชสอ. ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด และโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 14 โรงเรียน จัดพิธีเปิดงานสหกรณ์และโรงเรียนน�ำร่อง พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม
การออมโครงการออมทรัพย์ออมความดี โดยมี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 26 สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้แทนครูจาก 14 โรงเรียน ทุกเขตอ�ำเภอของจังหวัดมหาสารคาม และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติ
กว่า 80 คน ณ ส�ำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด
 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ชสอ. ร่วมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกัด และโรงเรียน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ 29 โรงเรียน จัดพิธเี ปิดงานสหกรณ์
และโรงเรียนน�ำร่อง พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมื อ ในโครงการฯ โดยมี ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีป่ ระถมศึกษา เขต 1 เขต 2 และเขต 3
ส�ำนักงานพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 40 สหกรณ์จังหวัด
เพชรบูรณ์ หน่วยงานส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เพชรบูรณ์ ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม
จ� ำ กั ด ประธานกรรมการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ จ�ำกัด อาจารย์จากโรงเรียน
น� ำ ร่ อ ง 29 แห่ ง และสื่ อ มวลชนร่ ว มเป็ น เกี ย รติ
กว่า 80 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 2 แห่ง จะท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ในด้านการรับฝากเงินจากนักเรียนร่วมกับ
ครูแต่ละโรงเรียน โครงการนี้ถือว่า สหกรณ์และโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเป็นการปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริม
การออมอย่างเป็นรูปธรรมให้กับนักเรียน เสริมสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและ
เก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตและเมื่อจ�ำเป็น ตลอดจนท�ำให้นักเรียนได้เข้าใจในหลักการและวิธีการสหกรณ์
โดยโรงเรียนและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศ ในการส่งเสริม
และรณรงค์ให้เยาวชนรูจ้ กั การประหยัดและการออม อันจะเป็นพืน้ ฐานของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ทดี่ ใี นอนาคต ทัง้ นี้ ชสอ.
จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรียน พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณทุกโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการโดยโรงเรียนที่มียอดเงินออมสูงสุด 60 อันดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันออมแห่งชาติ ปี 2558
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ในรอบเดือน

ประชุมรับฟังความคิดเห็น “เกณฑ์ก�ำกับดูแลความมั่นคง”
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
เรือ่ งเกณฑ์กำ� กับดูแลความมัน่ คงของสหกรณ์ออมทรัพย์ บรรยายโดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 602 ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน
FSCT NEWS

แสดงความยินดี ประธานฯ ใหม่ ช.ส.ค. ครบรอบ 20 ปี สอ.เครือ รพ.พญาไท จก.

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมมอบ
มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายมนัส ดีค�ำปา ในโอกาสได้รับ ดอกไม้แสดงความยินดี เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการก่อตัง้
เลื อ กตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไท จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25
เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย จ�ำกัด เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน สอ.เครือ รพ.พญาไท จก.
ณ ส�ำนักงาน ช.ส.ค.
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ชสอ. ร่วมมือ สภาทนายความฯ
จัดหาทนายความ ให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมลงนามความร่วมมือ กับ นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความฯ
เพื่อรับการสนับสนุนทนายความผู้ช�ำนาญการกฎหมายสหกรณ์จากสภาทนายความฯ ส�ำหรับให้บริการทางกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก
ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจะจัดให้มีการอบรมทนายความหลักสูตรวุฒิบัตรทนายความ
ผู้ช�ำนาญการกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้มีทนายความพร้อมให้บริการอย่างครอบคลุมในแต่ละท้องที่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงานสภาทนายความฯ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 324 เดือนมิถุนายน 2557

ชสอ. สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่ สอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการใหญ่และ
รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมงานและมอบเงิน
สนับสนุน 20,000 บาท ให้กับชมรมเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยมี นายประดิ ษ ฐ์ พลหงษ์ ผู ้ จั ด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู อุ ด รธานี จ� ำ กั ด
ประธานกรรมการและกรรมการ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับมอบ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2557
การจัดงานครัง้ ยิง่ ใหญ่นไี้ ด้รบั เกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการสหกรณ์ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ท�ำให้ผู้เข้ารับการสัมมนา
ได้รับความรู้และสามารถน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกรณ์เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมี
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ชสอ. ขอแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่น
ซึ่งรับรางวัลในครั้งนี้ ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์เริ่มจากงานมุทิตาจิตเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่เกษียณอายุการท�ำงาน และสนุกสนานกับคาราบาวเต็มวง ซึ่งท�ำให้ผู้เข้าร่วมงานประทับใจ
และมีความสุขทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ปีหน้า สถานที่จัดงานที่ไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
FSCT NEWS

ชสอ. สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่ สอ. ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ชสอ. ร่วมงานและมอบเงินสนับสนุน
20,000 บาท ให้กับชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก โดยมี นางวราภรณ์ ธีรวัฒน์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูตราด จ�ำกัด ประธานกรรมการและกรรมการ ชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก รับมอบ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์
จันทบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2557 การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยาย เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ทัง้ ยังได้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส
กิจก�ำแหง ให้ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ พร้อมเปลี่ยนมุมมองชีวิต คิดบวก และท�ำงานอย่างมีความสุข ท�ำให้ผู้เข้ารับการสัมมนา
มีความสุข สร้างเสียงหัวเราะ และได้รับข้อคิดดี ๆ ส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตทั้งในสหกรณ์และครอบครัวอย่างน่าประทับใจ นอกจากนี้
ยังมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ชสอ. ขอแสดงความยินดีแก่ประธานกรรมการชมรมคนใหม่ คือ นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด รับต�ำแหน่งประธานกรรมการชมรมคนต่อไป ช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยง
สังสรรค์เริ่มจากงานมุทิตาจิตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกษียณอายุการท�ำงาน พร้อมทั้งได้สัมผัสและสนุกสนานกับวงดนตรีจากโรงเรียน
เบญจมราชูทศิ จังหวัดจันทบุรี งานนีไ้ ด้สมั ผัสรอยยิม้ จากผูเ้ ข้าสัมมนาทุกท่าน ชสอ. ขอเป็นก�ำลังใจให้ผจู้ ดั ทุกท่านด�ำเนินการจัดกิจกรรมดี ๆ
มอบให้แก่สมาชิกต่อไป แล้วพบกันใหม่ปีหน้า สถานที่จัดงานจะเป็นที่ไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
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สัมภาษณ์พิเศษ
ชสอ. แถลงผลการด�ำเนินงาน
ปีบัญชี 2556
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เปิดเผยถึง ผลการด�ำเนินงานของ ชสอ. ว่า ณ สิ้นปีบัญชี 2556
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก
1,025 สหกรณ์ มีผลการด�ำเนินงานประสบความส�ำเร็จในทุกด้าน
สรุปได้ดังนี้
ด้านการด�ำเนินธุรกรรมทางการเงิน ชสอ. มีสินทรัพย์รวม
61,611 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้นกว่า 10,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 305
ลานบาท หรือร้อยละ 3.06 ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิก ถือหุ้น
ครบตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์จ�ำนวน 961 สหกรณ์ หรือ
ร้ อ ยละ 93.76 ของสหกรณ์ ส มาชิ ก ทั้ ง หมด และระดมทุ น
ใหเขามาหมุนเวียนในระบบสหกรณผาน ชสอ. โดยมี สหกรณ์
ที่เป็นสหกรณสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก รวมถึงสหกรณ
ประเภทอื่ น ให ก ารสนั บ สนุ น ใช บ ริ ก ารฝากเงิ น รวม 361
สหกรณ เป็นเงิน 23,113 ลานบาท บริหารจัดการโดยการ
เพิม่ รายได้และลดรายจ่าย มีกำ� ไรสุทธิ 913 ล้านบาท สามารถ
จ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ ใ นอั ต รา 5.60% และเงิ น เฉลี่ ย คื น
ในอัตรา 3.70% และเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานทางการเงิน
ที่มั่นคง รวมทั้งความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน ชสอ. ได้น�ำเกณฑ์
การด� ำ รงเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งตามแนวทาง
BASEL ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ ซึ่ง ชสอ.
มี BIS Ratio = 22.62% เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ที่ไม่ต�่ำกว่า 8.5%
แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่มั่นคงของ ชสอ.
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ด้ า นการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง เข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่
สหกรณ์ส มาชิก ชสอ. ได้ จัดโครงการอบรมสัม มนา และ
ศึ ก ษาดู ง าน ในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
สหกรณ์สมาชิกรวม 4,010 คน จาก 899 สหกรณ์ ให้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดโครงการพัฒนาผู้น�ำหลักสูตรผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 2 ร่วมกับชมรมสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ทั้ง 8 ชมรม จั ด โครงการส่ ง เสริ ม และเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรม การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ สนับสนุน
ส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การ
สหกรณ์ ต ามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์
ออมทรัพย์ (Cooperative Quality Award: CQA) เกณฑ์ก�ำกับ
ดูแลความมั่นคง (Prudential Standard) ของสหกรณ์ออมทรัพย์
การวางแผนกลยุ ท ธ์ การควบคุ ม ภายใน และการบริ ห าร
ความเสีย่ ง รวมทัง้ การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านต่าง ๆ ผ่านทาง
คลิ นิ ก สหกรณ์ และให้ บ ริ ก ารทางศาลร่ ว มกั บ สภาทนาย
ความในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็ง ชสอ. ได้จัดสรรงบประมาณ
สนั บ สนุน การด�ำ เนิน งานตามแผนงานของ ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั้ง 8 แห่ง ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ใน
เครือข่ายพื้นที่ของแต่ละชมรมให้มีความเข้มแข็ง และได้ให้
การส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 7 สมาคม และ
มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ จนสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
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และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of
Credit Unions: ACCU) ได้มอบรางวัลเกียรติยศ (Recognition
Award 2013) นักสหกรณ์ดีเด่นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ให้แก่กระผมซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ชสอ. ซึง่ นับเป็น
รางวัลอันทรงเกียรติ และสร้างความภาคภูมใิ จแก่กระผม ชสอ.
และสหกรณ์สมาชิก เป็นอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ ยัง ได้จัดโครงการตามพระราชด�ำ ริข อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการ
ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้
ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศจัดท�ำโครงการ
ออมทรั พ ย์ อ อมความดี ขึ้ น เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส� ำ นึ ก และส่ ง เสริ ม
การออมอย่างเป็นรูปธรรมให้กบั โรงเรียนและนักเรียน สนับสนุน
การสร้ า งอาคารกิ จ กรรมสหกรณ์ ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นต� ำ รวจ
ตระเวนชายแดน รวมถึงส่งเสริมการออมในภาคประชาชน
โดยร่วมกับขบวนการสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ
รณรงค์ ใ ห้ ส หกรณ์ เ ห็ น คุ ณ ค่ า และความส� ำ คั ญ ของ
การออมทรัพย์
จากผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา จะเห็นได้วา่ ชสอ. เป็น
ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยทางด้านการเงิน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการ
สหกรณ์ จัดการศึกษาและฝึกอบรม รวมทัง้ กิจกรรมให้กบั ชุมชน
และสังคม เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยวิธกี ารช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตามหลักการ
สหกรณ์ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทั้งส่วนบุคคลและสถาบัน
อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติได้พัฒนาสืบต่อไป
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เปิดบ้านต้อนรับ

สหกรณ์สมาชิก ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 25 เมษายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำ�แพงเพชร จำ�กัด

วันที่ 25 เมษายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำ�กัด

วันที่ 28 เมษายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจสุราษฎร์ธานี จำ�กัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 324 เดือนมิถุนายน 2557

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2556
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ประธานกรรมการกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2556 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียน ได้รายงาน
ผลการด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็ นประธานพิธีเ ปิ ด
เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม
601 ชั้น 6 ส�ำนักงาน ชสอ. ซึ่งมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างมาประชุม 16 คน และมีผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
มาประชุม 15 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน
ส�ำหรับปี 2556 กสจ. ได้ก้าวย่างสู่ปีที่ 7 มีสินทรัพย์สุทธิ 282,562,994.80 บาท
(สองร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์)
ปัจจุบันมีสมาชิกจ�ำนวน 72 สหกรณ์ 587 คน ซึ่งการประชุมใหญ่ครั้งนี้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการกองทุน ชุดที่ 4 (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
นายศุภชัย นุกูลกิจ
นายอาจพล วงศ์บุษราคัม
นางสาวสิระดา แย้มกลีบ
พันต�ำรวจโท ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ
นายสมเกียรติ อมตะธงไชย
นางสาววรวรรณ ส่องพลาย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นางอรอนงค์ อระวีพร
นางสุภาภรณ์ ตรีทศานนท์
นางประชุม สวัสดิชัย
นายสมชาติ เจริญทรัพย์
นางสาวมานิตา พุ่มไสว
นางดวงเดือน สายสมบัติ
นางสาวศรัณรัตช์ มั่นกิจเจริญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายเอนก ศรีส�ำราญรุ่งเรือง ประธานกรรมการ กสจ.คนใหม่ กล่าวว่า แผนงานและนโยบาย ประจ�ำปี 2557 มี 2 ด้านที่ส�ำคัญ
ได้แก่ 1. ด้านการส่งเสริมการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพฯ โดยก�ำหนดเป้าหมายการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิกกองทุน โดยจะเร่ง
ด�ำเนินงานในการรณรงค์เพิ่มสมาชิก ไม่น้อยกว่าจ�ำนวน 20 สหกรณ์ และ 2. ด้านการเพิ่มจ�ำนวนเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพราะ
จากข้อมูลตัวเลข พบว่าจ�ำนวนเงินบ�ำเหน็จ ที่สหกรณ์ตั้งบัญชีรองรับไว้ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั่วประเทศมีจ�ำนวนประมาณ 2,450
ล้านบาท ซึ่งเงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็นเงินที่สหกรณ์ (นายจ้าง) ส�ำรองตัวเลขทางบัญชีไว้ให้หากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลาออก และได้รับสิทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์ โดยที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์มิได้มีส่วนสะสมไว้เมื่อต้องออกจากสหกรณ์แต่ประการใด ดังนั้น หากวางกลยุทธ์
ให้เจ้าหน้าที่และสหกรณ์ได้ร่วมกันจ่ายเงินสมทบเข้า กสจ.เพิ่มมากขึ้น (ส�ำหรับนายจ้าง) และเงินสะสม (ส�ำหรับลูกจ้าง) จะส่งผลให้
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับในปีนี้จะเน้นการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งชี้แจงท�ำความเข้าใจกับผู้บริหารสหกรณ์
เป็นรายสหกรณ์ และขอความร่วมมือกับชมรมสหกรณ์ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานอืน่ อาทิ ชุมนุมสหกรณ์ทกุ ประเภท สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชมรมสหกรณ์ตา่ ง ๆ เป็นต้น เพือ่ ช่วยประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร เชือ่ มโยงเครือข่ายระหว่างกัน ตลอดจนช่วยกันแนะน�ำ
ซึ่งถือเป็นสวัสดิการดี ๆ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
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สอ. สร. ไทยเรยอน จก. อบรมสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ำกัด จัดการอบรมสมาชิก รุน่ ที่ 1 ประจ�ำปี 2557 เพือ่ ให้สมาชิกได้ทราบสิทธิประโยชน์
สวัสดิการ และวิธีการออมเงินเพื่อความมั่นคงของครอบครัวในอนาคต โดยมี นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธานฯ สหกรณ์ บรรยาย
เรื่อง “สวัสดิการของสหกรณ์ที่ให้แก่สมาชิก” นายธัญญา สายสิน อุปนายก สสอป. บรรยายเรื่อง “การสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว
โดยการสมัครเป็นสมาชิก สสอป.” นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม ที่ปรึกษา ชสอ. บรรยายเรื่อง “ความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์” และ
คุณณัฐริญา สร้อยทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ บรรยายเรื่อง “การออมเงินโดยการท�ำบัญชีครัวเรือน” เมื่อวันที่ 4 - 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมพาวิเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
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สอ.สาธารณสุขเชียงราย จก. ติวเข้มสมาชิก

นายเจริญ ค�ำน้อย ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ�ำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก
สหกรณ์ ในหัวข้อ การให้บริการเชิงรุกและการบูรณาการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ ในปรัชญา อุดมการณ์
หลักการและวิธีการสหกรณ์ การด�ำเนินงานของสหกรณ์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
FSCT NEWS

สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จก.
พัฒนาศักยภาพกรรมการด�ำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ผผู้ ลิตเครือ่ งปรับอากาศมิตซูบชิ ิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการด�ำเนินการ
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สถานประกอบการ และ นางสาวสิระดา แย้มกลีบ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์คอสโม อุตสาหกรรม จ�ำกัด
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแบ่งปันความรูแ้ ละประสบการณ์ ซึง่ ได้สร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์เป็นอย่างมาก

ปีที่ 26 ฉบับที่ 324 เดือนมิถุนายน 2557

สัมภาษณ์พิเศษ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2557 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ด.ต.ถานันเดช
ชัยสงคราม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ. ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จก.
ได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมือ่ วันที่ 9
พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง FSCT News จึงขอสัมภาษณ์พิเศษมาให้สมาชิก
ได้อ่านกันค่ะ

รู้สึกอย่างไรที่ได้รับรางวัลนี้

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นรางวัลสูงสุดของการบริหาร
งานสหกรณ์ ถือเป็นรางวัลเกียรติยศและรางวัลที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่ง เป็ น รางวัล ที่แ สดงให้ เ ห็น ว่ า สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ต�ำ รวจสุร าษฎร์ ธ านี จ�ำ กัด
เป็นสหกรณ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาของมวลสมาชิกและวงการสหกรณ์
ทั่วประเทศ
คุ ณ งามความดี ทั้ ง หลายที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล นี้ เกิ ด มาจากสมาชิ ก ทุ ก ท่ า น
รวมทั้งคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ชุดปัจจุบัน และคณะกรรมการชุดที่ผ่านมา
ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันบริหารสหกรณ์จนประสบความส�ำเร็จมาจนถึงวันนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด จะรักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

จุดเด่นของการบริหารงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด

1. การบริหารงาน มี ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เป็นชั้นประทวน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ โดยยึดหลัก
ประชาธิปไตย 1 คน ต่อ 1 เสียง โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุมใหญ่ 100% ให้ความส�ำคัญกับสมาชิกทุกคนเท่าเทียมกัน
2. การที่มีประธานกรรมการ และคณะกรรมการ เป็นชั้นประทวน เป็นผู้บริหารท�ำให้สมาชิกมีการเข้าถึงในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
สามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะและพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยไม่อยู่ภายใต้วินัยของผู้บังคับบัญชา จึงท�ำให้
การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารงานของคณะกรรมการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีนโยบายให้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการบริหาร สามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการทุกเดือน การบริหารงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด
โดยยึดหลักการสหกรณ์ 7 ประการ และมีนโยบายการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีระบบ
3. สหกรณ์ได้มีนโยบาย และนวัตกรรมโครงการใหม่ ๆ แก่สมาชิก โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง มีสวัสดิการ
ให้สมาชิก ครอบคลุมถึงครอบครัวสมาชิก จัดสวัสดิการให้สมาชิกในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จบการศึกษา ให้ยืมเพื่อการต่าง ๆ
โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสหกรณ์ที่จัดให้สวัสดิการแก่สมาชิกสูงสุด สหกรณ์หนึ่งในวงการสหกรณ์

ฝากอะไรถึงสหกรณ์สมาชิกที่อ่าน FSCT News

การบริหารงานให้ประสบความส�ำเร็จ หรือบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ และ
มีส่วนร่วมกันทุกฝ่าย นั้นคือการบริหารงานและการน�ำพาองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน ต้องช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรของเราให้มีความเข้มแข็ง
เดินไปข้างหน้า ด้วยความมั่นคง เชื่อได้ว่าทุกสหกรณ์ก็ต้องประสบความส�ำเร็จแน่นอน
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุราษฎร์ธานี จ�ำกัด ยินดีให้ค�ำปรึกษา และจะเป็นแบบอย่างให้กับสหกรณ์อื่น ๆ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน เพื่อน�ำ
บางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนเองต่อไป ด้วยความยินดียิ่ง
FSCT News ขอขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ และขอแสดงความชื่นชม ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ใดที่มีการบริหารงานที่โดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย FSCT News จะสัมภาษณ์
พิเศษมาให้สมาชิกได้อ่านกันอีกแน่นอนค่ะ
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ชสอ. ติวเข้ม “เฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน”
ชสอ. จัดอบรมหลักสูตร “การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน” พร้อมทัศนศึกษา
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ย่างกุง้ พระธาตุอนิ ทร์แขวน เจดียช์ เวดากอง)
ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง
จ.นนทบุรี มีผู้เข้ารับการอบรม 58 คน จาก 25 สหกรณ์
การอบรมครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ให้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เพื่อยกระดับให้องค์กรสามารถ
แข่ ง ขั น ได้ โดยกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ในฐานะศู น ย์ ข ้ อ มู ล ทางการเงิ น ของสหกรณ์ ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางการเงินสร้างระบบเตือนภัยเพื่อการเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์ (Cooperative Financial Surveillance and
Warning System) CFSAWS: ss ขึน้ มา เพือ่ ใช้ในการ
อ้างอิง เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และส่งสัญญาณ
ให้วเิ คราะห์และเฝ้าระวังทางการเงินอย่างรวดเร็ว
ทันกาล และทันเวลา ซึ่ง ชสอ. เห็นว่าเครื่องมือ
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาปรับปรุงงาน
ของสหกรณ์
หลังจากพิธเี ปิด เป็นการบรรยายโดยคณะวิทยากรจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ น�ำโดย นางสาวสมควร วิบลู ย์เชือ้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและการสอบบัญชี และ นางสาวโสมรภัส กองสาลี่ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการ
ในหัวข้อ “ท�ำไมต้องเตือนภัยทางการเงิน” และให้ผ้เู ข้ารับการฝึกอบรมได้ทำ� ความรู้จกั เครือ่ งมือเตือนภัยทางการเงิน และ
การเข้าถึงเครื่องมือเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ รวมทั้ง
ให้ ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมได้ เ รี ย นรู ้ จ ากการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง จาก
การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทาง
บัญชี จากนั้นวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2557 เดินทางไป
ทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (ย่างกุ้ง
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง) ทั้งนี้ผู้ร่วมทัศนศึกษา
ได้เรียนรู้ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม โดยได้ไปสักการะ
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้าน
คู่เมืองของพม่า และพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 324 เดือนมิถุนายน 2557

ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์
งานการตลาด ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์นอกภาคออมทรัพย์ จ.ชลบุรี และ จ.สระบุรี เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การบริหารงาน ธุรกรรม และบริการของ ชสอ. ไปยังสหกรณ์ทุกประเภท

สหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี

สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี

สหกรณ์โคนมบ้านบึง

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์

สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค

สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินซับสนุ่น
FSCT NEWS

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการ อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช�ำนาญการ รุ่นที่ 15”
ระหว่างวันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โทร. 0 2940 6300 หรือ www.cai.ku.ac.th
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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%

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 324 เดือนมิถุนายน 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

