
วันสหกรณ์แห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๕๖

ปีที่ 25 ฉบับที่ 309 เดือนมีนาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด



ประธานพบสมาชิก

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ก๊ก ดอนส�ำรำญ
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Fsct News ฉบบัเดอืนมนีาคม 2556 นี้ ผมขอรายงาน

ข่าวและกิจกรรมที่ส�าคัญของ ชสอ.ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

ให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชกิทราบ ดงันี้ครบั

ชสอ. ได้สนับสนุนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค จัด

โครงการสัมมนาพัฒนาความรู้สมาชิก การมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อเป็นแรงในการ 

ขบัเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ให้เจรญิก้าวหน้า ซึ่งในเดอืนที่ผ่านมา  

มีโครงการอบรมสัมมนาที่น่าสนใจมากมายที่ชมรมสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ภาคจัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การบริหารเงินและ 

เจาะลึกการวิเคราะห์เงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ การจัดท�า

แผนกลยทุธ์และ Balanced Scorecard การท�างานเป็นทมี  

& service mind  และการเสวนา สร้างศรัทธาการลงทุนใน  

ชสอ. เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบาย ชสอ. ในการขับเคลื่อน

ขบวนการสหกรณ์ไทย และทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556  

ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการบรหิารสหกรณ์ 

วนัที่ 21 - 24 กมุภาพนัธ์ 2556 ชสอ. ได้น�าคณะสหกรณ์

สมาชิกเดินทางไปศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์

ระหว่างประเทศ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง-เซินเจิ้น เพื่อ

น�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินการสหกรณ์ และ

นอกจากนี้ยังได้น�าคณะสหกรณ์สมาชิกผู ้ใช้บริการสินเชื่อ 

ของ ชสอ. ทศันศกึษา ณ ประเทศกมัพูชา เพื่อเป็นการขอบคณุ  

ที่ได้ให้ความสนบัสนนุใช้บรกิารสนิเชื่อของ ชสอ. อย่างต่อเนื่อง

มาจนถงึปัจจบุนัอกีด้วย

วันที่ 2 มีนาคม 2556 ชสอ.ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและ 

มอบเกียรติบัตรส�าหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก  

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นผู ้มอบเกียรติบัตรแก่ 

ผู้บรหิารสหกรณ์ออมทรพัย์ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ 

และเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติเมื่อปลายเดือน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมและคณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ.  

ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มพระบิดาสหกรณ์ ที่สันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ได้ทรงเสด็จ

ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติด้วย และวันดังกล่าวมีการมอบโล่

แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจ�าปี 2556  

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก 

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ 

รางวัล พร้อมด้วย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมชาย  

ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และขบวนการ

สหกรณ์ทั่วประเทศเข้าร่วมงาน ซึ่งผมในนาม ชสอ. ต้องขอ

แสดงความยนิดกีบัทกุสหกรณ์ และสหกรณ์ออมทรพัย์ทั้ง 4 แห่ง 

ที่ได้รับโล่ดีเด่นประจ�าปี 2556 นี้ด้วยครับ นับว่าเป็นสิ่งที่น่า 

ภาคภูมิใจอย่างมากส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลการ 

ด�าเนินงานดีเลิศ ตลอดจนพัฒนาให้สหกรณ์ได้มีความเจริญ

ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

สุดท้ายนี้ ผมพร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ และ

ฝ่ายจัดการ ชสอ. ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาต ิ(คพช.) เรื่อง “การพฒันาและส่งเสรมิสหกรณ์” 

ร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบด ี

กรมส่งเสรมิสหกรณ์  ผู้แทนจากชมุนมุสหกรณ์ระดบัชาต ิ และ 

ผูแ้ทนจากขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ ในการผลกัดนัให้สหกรณ์ 

เป็นวาระแห่งชาต ิในวนัที่ 15 - 17 มนีาคม 2556 ที่จงัหวดัภูเกต็  

ซึ่งในฉบบัหน้าจะมารายงานให้สมาชกิได้ฟังกนัครบั

แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั



Workshop “คพช. กับวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์”

ครบรอบ 2 ปี วันสถาปนา  
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ  

พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร ชสอ. ประชุมเชิง 
ปฏบิตักิาร (Workshop) “คพช. กบัวาระแห่งชาติ 

ด้านสหกรณ์” ร่วมกับ คณะผู้บริหารสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เพื่อหาแนวทาง 
ในการน�าเสนอและผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระ 
แห่งชาต ิโดยม ีนายอลงกรณ์ พลบตุร นายโฆสติ  

สุวินิจจิต ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สสท. ประธานเครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชมุ วนัพธุที่ 6 มนีาคม 2556 ณ ห้อง 601 ส�านกังาน ชสอ. ซึ่งขบวนการสหกรณ์จะเข้าร่วมทศิทาง 
การผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ที่จะมีขึ้นในระหว่าง 
วนัที่ 15 - 17 มนีาคม 2556 ณ จงัหวดัภูเกต็ 

รศ.ดร.วรวุฒิ  หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร ชสอ. ร ่วมท�าบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับ

สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ 

ถงึแก่กรรมและมอบดอกไม้แสดงความยนิด ีในโอกาสครบรอบ 2 ปีของ

การก่อตั้งสมาคมฯ โดยม ีดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ นายกสมาคม

ฌาปนกจิสงเคราะห์ สส.ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดงาน พร้อมด้วย 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 7 สมาคมเป็นผู้รับมอบดอกไม้ 

โดยสมาคมฯ ได้จดัเสวนาในหวัข้อ “แนวทางการพฒันาการด�าเนนิงาน

ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์” เมือ่วนัที ่14 กมุภาพนัธ์ ท่ีผ่านมา  

ณ ห้องประชมุชัน้ 7 ส�านกังาน  

ชสอ. 
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) น�าโดย  
นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์  

รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร และฝ่ายจดัการ ชสอ.  
ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  
พระบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวนัสหกรณ์แห่งชาต ิประจ�าปี 2556   
โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงและ 
โอรสองค์สุดท้องในพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส เสด็จเป็นประธานในพิธี 
วางพานพุม่ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถยีร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพธิเีปิด พร้อมกล่าวสดดุพีระเกยีรตคิณุ  
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  

ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

รศ.ดร.วรวฒุ ิหริญัรกัษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย  
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ 

รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้ม
เพลงสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสท.) เมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา  
ณ หอประชมุใหญ่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
บางเขน 

ภายในงานมีการจัดแถลงข่าวเปิด 
อัลบั้ม และศิลปินนักร้องชื่อดังร่วมขับร้อง 
บทเพลงหลายท่าน อาทิ วินัย พันธุรักษ์ 

เศรษฐา ศิระฉายา สดใส รุ่งโพธิ์ทอง 

นิค นิรนาม น�้าตาล น�้าเพชร เป็นต้น 
ซึ่งได้สร้างความบนัเทงิ เรยีกเสยีงปรบมอื
จากบรรดาแฟนเพลงและผู้ที่เข้าร่วมงาน 
ได้อย่างกกึก้องห้องประชมุ 

ชสอ. ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย

ชสอ. ร่วมงานคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้ม เพลงสหกรณ์การเกษตร
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นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ รศ.ดร.วรวุฒิ  

หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ 

ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จัดโดยกรมส่งเสริม 

สหกรณ์ เมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์  

เมืองทองธานี โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายก 

รฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิด พร้อมด้วย  

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตร ี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดี 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้น�าชุมนุม 

สหกรณ์ระดบัประเทศ สหกรณ์ทั่วประเทศ  

กลุ ่มเกษตรกร ข้าราชการกรมส่งเสริม

สหกรณ์ และประชาชนทั่วไปกว่า 1,000 คน  

เข้าร่วมงาน

ภายในงานมนีทิรรศการ การเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ มีการมอบโล ่

แก ่สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรดี เด ่น 

ระดบัภาค ประจ�าปี 2556 ปาฐกถาพเิศษ 

โดย นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร และการเสวนาในหัวข้อ “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง  

รองรบั AEC”

ในการนี้ คณะผูบ้รหิาร ชสอ. ได้มอบดอกไม้ 

แสดงความยินดีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด ่น 

ประจ�าปี 2556 ได้แก่ ภาคเหนอื สหกรณ์ออมทรพัย์ 

ครูพิจิตร จ�ากัด ภาคกลาง สหกรณ์ออมทรัพย์

พระจอมเกล้าพระนครเหนอื จ�ากดั ภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  

จ�ากัด และ ภาคใต้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ

สรุาษฎร์ธาน ีจ�ากดั 

ชสอ. ร่วมงานวันสหกรณ์ ณ เมืองทองธานี
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นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
คณะผู ้บริหาร ชสอ.ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและร่วมแสดง 
ความยินดีส�าหรับผู ้ผ ่านการอบรมหลักสูตร “ผู ้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 1 (Advanced SACCO 
Executive) 1st Batch จ�านวนทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รบัเกยีรติ 
จาก นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธาน
พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรชิมอนด์ จงัหวดันนทบรุ ี

นายยทุธพงศ์ จรสัเสถยีร เปิดเผยภายหลงัเป็นประธาน 
ในพธิว่ีา การเป็นผูบ้รหิารเป็นทั้งศาสตร์และศลิป์ จ�าเป็นต้องใช้ 
ฐานความรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

ผูบ้รหิาร รวมทั้งต้องประยกุต์ความรูท้างวชิาการใช้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนการใช้เทคนคิ 
กลยทุธ์ในการปฏบิตัหิน้าที่ ดงันั้น ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ 
จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งองค์ความรู้และศิลปะที่จะน�ามาใช้ในการด�าเนินงาน การพัฒนา 
จงึเป็นเรื่องที่จะต้องศกึษาและเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ผู้เข้ารบัการอบรมได้น�าความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ต่อสหกรณ์ เพื่อตอบสนองต่อปรชัญา อดุมการณ์ของสหกรณ์ และนโยบาย 
ของรฐับาลที่ก�าหนดให้กจิการของสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาตดิ้วย

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบริบทการด�าเนินงานของ 
สหกรณ์ออมทรพัย์ ทั้งในมติขิองสหกรณ์ และการเป็นสถาบนัการเงนิ ภาวะปัจจยัสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นเพื่อพฒันา 
วธิคีดิและวธิกีารบรหิารจดัการอย่างเป็น 
องค์รวมเพื่อการน�าประโยชน์สู่สมาชิก  
รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ 
จากรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ดีในการ 

บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางธรรมาภิบาล ทฤษฎี 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการ 
เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ส�าหรับแนวปฏิบัติ 
ที่ดี และการพัฒนาสัมพันธภาพในการพึ่งพาและร่วมมือกันต่อไป 
ในอนาคต 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มอบเกียรติบัตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับสูง รุ่นที่ 1

6 FSCT news



ชสอ. ตรวจประเมิน สอ. จ.นราธิวาส และ จ.สุราษฎร์ธานี

ชสอ.ตอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.ระยอง

นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ นายปัณฐวิชญ์ 

มุ่งสมัครศรีกุล ประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก  

นายวชิา จันทร์ดาประดิษฐ์ นายธน ูโพธิท์อง นายโอภาส จนัทร์โต กรรมการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์  ชสอ. 

ได้ออกตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส 

จ�ากดั และสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสรุาษฎร์ธาน ีจ�ากดั 

ที่เสนอชื่อเข้ารบัการคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น 

ประจ�าปี 2555 และเข้าเยี่ยมเยอืนสหกรณ์สมาชกิ ได้แก่  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนราธิวาส จ�ากัด 

สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจนราธวิาส จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจสรุาษฎร์ธาน ี จ�ากดั และ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ�ากัด เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการท�างาน 

ของสหกรณ์สมาชกิในเขตพื้นที่ เมื่อวนัที่ 17 - 18 กมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา 

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก  
(ชสอ.ตอ.) น�าโดย นายณัฐกร แก้วดี ประธาน
กรรมการ และนายสพุล มหาวรรณ รองประธาน
กรรมการ เข ้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
ในจังหวัดระยอง เพื่อเชิญชวนให้เป็นสมาชิก ชสอ. 
และ ชสอ.ตอ. เมื่อวนัที่ 21 - 22 กมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา 

วนัแรก ได้เข้าพบที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท 
มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ได้รบัการต้อนรบัจากประธานกรรมการ คุณอรพิชา  
แจ้งกระจ่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ มิตซูบิชิ 
อิเลคทริคไทย ออโต้ พาร์ท จ�ากัด และ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ ไดก้ินคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ 
จ�ากัด ซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายส�าหรับวันแรกในการ 
เยี่ยมเยอืน 

วันที่สอง ได ้ เข ้า เยี่ยมเยือน สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ พนักงาน บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคมี จ�ากัด เป็นที่แรก จากนั้นเดินทางไปที่สหกรณ ์

ออมทรัพย์ อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ เอเปคฟิล์ม จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน  
ไซโก้ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ซูโอไทย จ�ากัด และที่สดุท้าย สหกรณ์ออมทรัพย์ ซังโก๊ะไทย จ�ากัด ซึ่งจากการได้เข้าพูดคยุ
ท�าความเข้าใจและรู้จกัทั้ง ชสอ. และ ชสอ.ตอ. นั้น ได้รบัความสนใจและตอบรบัการเชญิชวนเป็นอย่างด ี
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวนัออก (ชสอ.ตอ.)  

ได้จดัสมัมนาให้ความรู้สมาชกิ เรื่อง “ขบัเคลื่อน ชสอ. อย่างไร 
ให้ขบวนการสหกรณ์ไทยเข้มแขง็” เมื่อวนัที่ 23 - 24 กมุภาพนัธ์ 2556  
ณ พ.ีเอม็.วาย. บชี รสีอร์ท จงัหวดัระยอง โดยม ีนายพูนศักดิ์  

วาณิชวิเศษกุล กรรมการด�าเนินการ ชสอ. เป็นผู้แทน 
ประธานกรรมการในพิธีเปิด และมอบเงินสนับสนุนจ�านวน  
100,000 บาท พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
มีความรู ้และความเข้าใจนโยบาย ชสอ. ในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ไทย และทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556  
ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อการบรหิารสหกรณ์ และการบรรยายเรื่อง “การบรหิารเงนิและเจาะลกึการวเิคราะห์เงนิทนุสหกรณ์ออมทรพัย์”  
โดย ดร.คณิตศร เทิดเผ่าพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งมเีนื้อหาสาระเป็นความรู้ 

ที่สมาชิกอยากรู้มานานและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  
นอกจากนี้ ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ นายก สส.ชสอ. ได้บรรยาย 
เรื่อง “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชสอ. กับสิทธิประโยชน์ 
ที่สมาชกิควรรู้” กเ็ป็นอกีเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สหกรณ์สมาชกิ 
น�าไปหารอืเพื่อเข้าร่วมโครงการดงักล่าวต่อไป 

นายธน ูโพธ์ิทอง กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. เป็นผูแ้ทนประธานกรรมการ 

ในพธิเีปิดโครงการการเสวนา สร้างศรทัธาการลงทนุใน ชสอ. และมอบเงนิสนบัสนนุ  

100,000 บาท ให้กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เมื่อวันที่  

23 - 24 กมุภาพนัธ์ 2556 ณ คุ้มพญาซอ รสีอร์ท จงัหวดัสมทุรสงคราม โดยมผีู้สนใจ

เข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน

ในวนัแรกได้จดับรรยายพเิศษ เรื่อง “การลงทนุของสหกรณ์ในภาวะปัจจบุนั 

และแนวโน้มผลกระทบด้านการลงทนุจาก AEC” โดย ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 

เสวนาเรื่อง “ท�าไมต้องลงทนุกบั ชสอ. และสมาชกิมคี�าถาม & ชสอ.มคี�าตอบ”  

โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. นายวินัย นิยโมสถ  

กรรมการผูจ้ดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย  

จ�ากัด ด�าเนินรายการ โดย ผศ.เต็มใจ สุวรรณทัต นอกจากนี้ยังม ี

การศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจชุมชนลุ่มแม่น�้าแม่กลอง งานเลี้ยงสังสรรค์  

และการดูงานวสิาหกจิชมุชน/การท�าน�้าตาลมะพร้าวในวนัที่สอง 

ชสอ. สนับสนุน ชสอ.ตอ. จัดสัมมนา
“ขับเคลื่อน ชสอ. อย่างไรให้ขบวนการสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง”

ชสอ. สนับสนุน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พืน้ที่ 2   
จัดสัมมนา สร้างศรัทธาการลงทุนใน ชสอ.
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
จัดการอบรมสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย ์ภาคเหนือ  
โดย ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนบัสนนุ จ�านวน 100,000 บาท  
ในการจดัอบรม เมื่อวนัที่ 9 - 10 กมุภาพนัธ์ 2556 ณ ห้องประชมุ 
เอื้องค�าหลวง ส�านักงานสหกรณ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้มีการพัฒนาความรู้ มีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยน 
ความคดิเหน็ ประสบการณ์ในการบรหิารงานสหกรณ์ เพื่อเป็นแรง 
ในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทย์ นพรัตน์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรผู ้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ อาจารย์พิศาล อุตสาหพงษ์ บรรยายในหัวข้อ  
“การท�างานเป็นทีม & service mind” เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือ  
และปลูกฝังความรักในงานบริการที่มีให้แก่สมาชิกสหกรณ์ นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ ชสอ. 
และประธานกรรมการชมรม สอ.ภาคเหนอื บรรยายหวัข้อ “ขบวนการท�างานจากปัจจบุนัสู่อนาคต” เพื่อให้ทราบถงึขบวนการท�างาน 

อย่างมีประสิทธิภาพที่ควรน�าไปใช้ในสหกรณ์ ความส�าคัญของงานสหกรณ์ และ 
การท�างานเป็นทมี ไม่ว่ากรรมการ หรอืฝ่ายจดัการในสหกรณ์ นายเสริมศักดิ์ เหี้ยมโท้  
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ�ากัด บรรยายหัวข้อ “การแลกเปลี่ยน 
แนวคิดการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์และชี้แจงการจัดตั้งชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์
ภาคเหนือ” โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมงานในครั้งนี้จาก 17 จังหวัด ในภาคเหนือ จ�านวน  
34 สหกรณ์ รวม 300 คน 

ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จดัอบรมการจดัท�าแผนกลยทุธ์ และ Balanced Scorecard 
โดยในช่วงแรก นายเอกราช ช่างเหลา ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด ได้กล่าวต้อนรบั และ  
นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. 
กล่าวแนะน�าภารกจิงานต่าง ๆ  ของ ชสอ. ที่มบีทบาทกบัภมูภิาค หลงัจากนั้น นายทองหล่อ ยมศรเีคน ประธาน

กรรมการชมรมฯ ได้กล่าวรายงานต่อประธาน โดยม ีดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ทีป่รกึษา ชสอ.  
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุน จ�านวน 200,000 บาท ส�าหรับการจัดอบรม  
และเป็นวทิยากรบรรยายความรู้พื้นฐานส�าหรบัการวางแผนและแผนกลยทุธ์ 

นอกจากนี้ ยงัมกีารบรรยายการวเิคราะห์สถานภาพองค์กร และการก�าหนดทศิทางพฒันา 
โดย ผศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม อาจารย์คณะวิทยาการ จัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ซึ่งเป็นการลงลึกในการจัดท�าการวิเคราะห์เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดทิศทางในการท�าแผนงาน และ 
แผนกลยุทธ์ขององค์การ โดยมีการฝึกคิดและฝึกเขียนจริง และการบรรยาย การก�าหนด 

แผนกลยทุธ์ และการก�าหนดตวัชี้วดั โดย ดร.สรัุตน์  

ดวงชาทม ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ซึ่งเป็นการลงลึกในการน�า 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดท�าแผนกลยุทธ์ และก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จของ 
แผนกลยุทธ์ เมื่อวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส  
จงัหวดัขอนแก่น มผีู้สนใจเข้าร่วมอบรมประมาณ 120 คน 

สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

ชสอ. สนับสนุน “อบรมการจัดท�าแผนกลยุทธ์ และ Balanced Scorecard”

FSCT NEWS
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ชสอ. สนับสนุน สัมมนาสตรีสหกรณ์

FSCT NEWS

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดกีรมส่งเสรมิ

สหกรณ์ เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการสมัมนาเนื่องใน 
วนัประชมุใหญ่ชมรมสตรสีหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยม ี 
นางสาวศศมิาศ พรรณรตัน์ ประธานกรรมการ ชมรม

สตรีสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และม ี 
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. 

เข้าร่วมงาน และมอบเงินสนับสนุนการจัดงานสัมมนา 
และประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาตนเองของ 
สตรีสหกรณ์ในทัศนะของกองทุนพัฒนาสตรี” โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตร ี
ทนัตแพทย์หญงิ ศรญีาดา  ปาลมิาพนัธ์ เมื่อวนัที่ 2 มนีาคม ที่ผ่านมา ณ ส�านกัพฒันาและถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารสหกรณ์ กรมส่งเสรมิสหกรณ์  

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : 

ACCU) น�าผู้เข้ารบัการอบรม The Training on Credit Union Agrifinance จ�านวน 7 คน จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเนปาล  

ฟิลปิปินส์ บงักลาเทศ และมองโกเลยี เข้าศกึษาดูงานและเยี่ยมชมกจิการ โดยม ีนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่  

นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับ พร้อมเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน เมื่อวันที่  

31 มกราคม 2556 ณ ส�านักงาน ชสอ. 

ACCU น�ำคณะ The Training on CU Agrifinance
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
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ต้อนรับคณะนักสหกรณ์จาก

ประเทศภูฏาน 

ต้อนรับคณะนักสหกรณ์จาก

ประเทศเคนยา และอินโดนีเซีย 

FSCT NEWS

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) น�าคณะวิทยากร 

จากศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาชนบท (Rural Development  

Training Center-RDTC) และคณะนักสหกรณ์ กระทรวงเกษตร 

และป่าไม้ ประเทศภูฏาน รวม 14 คน เข้าศกึษาดูงานและเยี่ยมชม 

กิจการ ชสอ. โดยมี นายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล นายพูนศักดิ์  

วาณิชวิเศษกุล คณะกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่  

และฝ่ายจดัการ ชสอ. ให้การต้อนรบั พร้อมเลี้ยงรบัรองอาหารกลางวนั 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ส�านักงาน ชสอ. 

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) น�าคณะนักสหกรณ์ระหว่างประเทศจาก The 

Kenya Union of Savings and Credit Co-operatives (KUSCCO) ประเทศเคนยา จ�านวน 10 คน และจาก Berneo Chapter  

ประเทศอนิโดนเีซยี จ�านวน 19 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน เข้าศกึษาดงูานและเยี่ยมชมกจิการ ชสอ. โดยม ีรศ.ดร.วรวฒิุ หริญัรกัษ์  

รองประธานกรรมการ นายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล คณะกรรมการเสริมสร้างความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรบั 

ในภาคบ่ายของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ส�านักงาน ชสอ. 
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น.อ.นวัิติ พนูสนิ และ นายกติตชิยั ฝันฝากจติ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. น�าคณะกรรมการด�าเนนิการ เจ้าหน้าที่  
และสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก จ�านวน 22 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ ระหว่าง 

วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง- 
เซินเจิ้น-กวางเจา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์สมาชกิ และ ชสอ. และเป็นการเพิ่มพูนความรู้  
ประสบการณ์ด้านการบริหารงานสหกรณ์ โดยน�ามาประยุกต์ 
ใช้ในการพัฒนาการสหกรณ์ต่อไป ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งฮ่องกง (Credit  
Union League of Hong Kong : CULHK) โดยม ีMr. LEE Yuen 
Cheong, Senior Manager พร้อมด้วยฝ่ายจดัการร่วมให้การต้อนรบั  
พร้อมทั้งบรรยายผลการด�าเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ด้านการบรหิารงานสหกรณ์ซึ่งกนัและกนั 

ชสอ. เพิ่มพูนประสบการณ์ศึกษาดูงาน

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-กวางเจา

ศูนย์บรกิารวชิาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัท�าโครงการฝึกอบรมหลกัสูตร “การเพิ่มพลงัการพฒันาการสหกรณ์ไทย
สู่ประชาคมอาเซยีน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวนัที่ 17 - 18, 23 - 26, 30 พฤษภาคม 2556 จ�านวน 7 วนั

                
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0 2218 7239, 08 1000 2511, http://www.obrom.org 

“การเพิ่มพลังการพัฒนาการสหกรณ์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 1
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รศ.ดร.วรวุฒ ิ หริญัรกัษ์ นายปณธิาน ณ นคร รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. น�าคณะสหกรณ์สมาชกิ 

ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ชสอ. ประจ�าปีงบประมาณ 2555 ทัศนศึกษาประเทศกัมพูชา พร้อมร่วมสัมมนา “นโยบายและ 

แนวทางบรหิารสนิเชื่อของ ชสอ.” และร่วมงานเลี้ยงขอบคณุ ระหว่างวนัที่ 21 - 24 กมุภาพนัธ์ 2556 ทั้งนี้ เพื่อรบัทราบนโยบาย 

และแนวทางบริหารสินเชื่อของ ชสอ. อันน�าไปสู่การวางแผนบริหารทางการเงินต่อไป ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์สมาชิก 

ได้ให้ความสนบัสนนุใช้บรกิารสนิเชื่อของ ชสอ. อย่างต่อเนื่องมาจนถงึปัจจบุนั 

ชสอ. ตอบแทนสมาชิกผู้ใช้บริการสินเช่ือ ณ ประเทศกัมพูชา

ตามที่ฝ่ายเงินทุนได้ออกโปรโมชั่นพิเศษ ส�าหรับสหกรณ์ที่ลงทุนในตั๋ว

สญัญาใช้เงนิ และเงนิรบัฝากของ ชสอ. ระยะเวลาตั้งแต่ 15 เดอืนขึ้นไป ตั้งแต่เดอืน

ธนัวาคม 2555 - เดอืนมกราคม 2556 ลงทนุทกุ 50 ล้านบาท ได้รบัทนัท ีNew iPad 

32 GB จ�านวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จ�ากัด  

และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ากัด 

ส่วนสหกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์จับสลากที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท  

ขึ้นไป มีจ�านวน 8 สหกรณ์ ส�าหรับสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลมี 3 สหกรณ์ คือ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยรังสิต จ�ากัด และสหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ากัด 

ชสอ. แจก New iPad 
ส�าหรับสหกรณ์ที่ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินรับฝาก

ฝ่ายเงินทุน  0 2496 1199 ต่อ 125-128, 108-111

FSCT NEWS
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“ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์”

ที่มา : นสพ.โคออป นวิส์ ประจ�าวนัที่ 15 - 28 กมุภาพนัธ์ 2556

สัมภาษณพ์ิเศษ

หลาย ๆ คนอาจรู ้จัก ดร.เฉลิมพล  
ดุลสัมพันธ์ ในมาดนักบรรยาย นักวิชาการ
ด้านสหกรณ์ จนถึงต�าแหน่งนักสหกรณ์ 
แห่งชาติ และอดีตประธานชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด แต่วันนี้ 
เราจะกล่าวถึงเขาในฐานะนายกสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชกิของชมุนมุ
สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเราได้มี
โอกาสพดูคยุ ในโอกาสที่ทางสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จดัโครงการสมัมนา 
ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.(ภาคกลาง) ในหวัข้อ  
“ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นการสร้างสวัสดิการ
หรือสร ้างป ัญหาให ้กับสหกรณ์” ให ้แก ่ 
ผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจเสนอ
แนะแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาคมฯ
ร่วมกนัระหว่างสมาคมฯ กบัศูนย์ประสานงาน 
สส.ชสอ. เมื่อวันที่ 10 - 11 มกราคม 2556  
ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส ศูนย์การประชุม 
รชันแีจ่มจรสั สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ท�าไมต้องจัดตัง้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
“คนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้น

เท่านั้น แต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยัง
อนาคต” จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสมาคมที่เรา 
ชาวสหกรณ์จัดตั้งขึ้นมา โดยชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแกนน�า โดยมี
วัตถุประสงค์ให้งานด้านฌาปนกิจสงเคราะห์
เป็นสวสัดกิารของสหกรณ์ และเป็นสวสัดกิาร
ของสมาชิกทั่วประเทศ เนื่องจากการบริหาร
เงินกู ้ของสหกรณ์แต่ละแห่งเพิ่มวงเงินกู ้ไป
มากและจะเพิ่มความเสี่ยงให้กบัสหกรณ์ และ
ผู้ค�้าประกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราได้มีสวัสดิการ
เพื่อรองรับความเสี่ยง และเป็นการเสริมสร้าง 
ให ้สหกรณ ์ เข ้มแข็งยิ่งขึ้น เป ็นเรื่องที่ด ี 
และการจัดสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห ์
ทั่วประเทศนั้นถอืว่าเป็นงานใหญ่ งานยาก และ
กเ็ป็นงานที่ส�าคญั

เราได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฯ เมื่อวันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2554 ขณะนี้ได้ด�าเนินงาน
มากว่า 2 ปี ในช่วงแรกที่ก่อตั้งก็มีปัญหา 
พอสมควร เหมอืนเดก็เพิ่งเกดิใหม่ เราเจอแรง
ต้านจากบริษัทประกันชีวิต และส่วนราชการ
บางส่วนที่เขาไม่เข้าใจเจตนารมณ์ และความ 
ตั้งใจของเรา ซึ่งเรากไ็ม่ได้ย่อท้อ เราได้พยายาม 
ที่จะเดินหน้า และสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ 
เชื่อใจ ให้กบัสหกรณ์ สมาชกิสหกรณ์ จนกระทั่ง
ทุกวันนี้ เราคิดว่าเราได้ผ่านพ้นบททดสอบ 
นั้นมา ถึงแม้ช่วงแรกมันจะสร้างปัญหาและ
ภาระให้สหกรณ์เพิ่มขึ้น แต่ถ้าชั่งน�้าหนัก

ในมาดนักสังคมสงเคราะห์ 
เพื่อดูแลสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

ระหว่างประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รบั สมาชกิได้รบั  
ทั้งผู้กู ้ และผู้ค�้าประกัน และครอบครัวของ
สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจที่จะได้รับ เรา
คิดว่าประโยชน์จะมากกว่าภาระงานที่เพิ่มขึ้น 
และถ้าเรามองในแง่บวก มมุดทีี่ว่าการท�างาน
เพิ่มขึ้นให้กับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ถือว่า
เป็นการท�าบญุท�ากศุลให้กบัสมาชกิ

มุมมองของหลายคนที่คิดว่างานฌาปนกิจ
สงเคราะหไ์มไ่ดใ้หป้ระโยชนอ์ะไร มแีตเ่พิ่มภาระ 
ให้กับสหกรณ์ ตรงนี้ท่านคิดว่าอย่างไร

ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงอยู่ส่วนหนึ่ง 
แต่ประโยชน์นั้นมีมหาศาลมากกว่า จึงอยาก
ขอให้สมาชิกสหกรณ์และสหกรณ์เข้าใจ ซึ่ง
ขณะนี้เราได้จดัเวทเีสวนา เพื่อเป็นการท�าความ
เข้าใจกับสหกรณ์ เราก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา
เหมือนกัน เพราะเขาจะคิดว่างานนี้ไม่ใช่งาน 
ของสหกรณ์ เมื่อไม่ใช่งานสหกรณ์ ทศันคตขิอง 
เขาที่มีต่องานนี้ก็จะไม่ดี ไม่ตั้งใจ ไม่ทุ่มเท 
และที่มีการพูดว่างานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ไม่ได้ส่งผลดีกับตัวของสหกรณ์ แต่ส่งผลดี 
กับสมาชิก ท่านมองเรื่องนี้อย่างไรนั้นคือเรื่อง
ที่ถูกต้อง เพราะหากสมาชิกเราได้ประโยชน์  
นั้นกถ็อืว่าประสบความส�าเรจ็แล้ว จรงิไหม ???  
เพราะเราตั้งสหกรณ์เพื่อสมาชิก ถ้าสมาชิก 
มั่นคง สมาชิกอยู ่ดีกินดี  มีหลักประกัน 
ที่ดี นั่นแหละคือความส�าเร็จของสหกรณ์  
สหกรณ์เองกใ็ช่ว่าจะไม่ได้ ตวัสหกรณ์เองกไ็ด้  
เช่น กรณีที่สมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อสมาชิกเสีย
ชวีติลง มหีนี้กส็ามารถหกัได้ และไม่เป็นภาระ 
กับคนค�้าประกัน แต่ถ้าไม่มีจากตรงนี้ก็ต้อง 
ไปตามกับคนค�้าประกัน ถ้าเขาไปทั้งคนกู ้  
คนค�้าประกนั สหกรณ์กต้็องตดัเป็นหนี้สญู NPL 
ฉะนั้นเรื่องของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
สหกรณ์ได้ประโยชน์ สมาชิกผู้กู้ได้ประโยชน์ 
สมาชกิผูค้�้าได้ประโยชน์ ครอบครวัของสมาชกิ
กไ็ด้ประโยชน์ ขบวนการสหกรณ์กไ็ด้ประโยชน์ 

แล้วส�าหรับคนที่อยู่ในวัยท�างาน อายุยังน้อย  
เขามองว่ายังไม่มีความจ�าเป็นต้องรีบท�า  
ท่านมองเรื่องนี้ว่าอย่างไร

เราต้องพยายามให้ความรู ้และการศกึษา
แก่สมาชิก การท�าฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ใช่
การท�าประกนัชวีติ ประกนัเป็นเรื่องของตวัใคร
ตัวมัน ใครท�าใครได้ แต่ฌาปนกิจสงเคราะห์
เป็นเรื่องของการช่วยกัน เพราะในขณะที่
เราเป็นสมาชิกอยู่เราเป็นผู้ให้ และให้ก็ไม่ได้
มากมาย ศพละ 3 บาท 25 สตางค์ กนิข้าวแกง 
ชามหนึ่ง หรอืขึ้นรถเมล์ยงัไม่ได้เลย มนัได้บญุ 
มหาศาล

แล้วที่มีหลายคนที่มองว่าการท�าฌาปนกิจ
สงเคราะห ์เขาท�าแลว้เขาไมไ่ดใ้ช้ ไมไ่ดป้ระโยชน์ 
เพราะต้องเสียชีวิตถึงจะได้ เงินช่วยเหลือ  
ท่านคิดว่าอย่างไร

จริงอยู่ตัวเขาเองไม่ได้ใช้ แต่ถามว่าคนที่
อยู่ข้างหลงัเขาเป็นใคร เป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก  
ภรรยา แต่ถ้าเขาคดิเพยีงเท่านั้น แสดงว่าเขา
คิดถึงแต่ตัวเองซึ่งคิดผิด เพราะหากเราเป็น
อะไรไป เราต้องคิดถึงคนที่อยู ่ข้างหลัง ซึ่ง 
เขาต้องมาภาระหนี้สนิ อย่างนี้เป็นธรรมไหม ???  
เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ใช้ แต่ 
อย่างน้อยหนี้ของคุณส่วนหนึ่งใครจะเคลียร์ 
ให้หนี้ที่คุณสร้าง เพียงแต่การท�าฌาปนกิจ
สงเคราะห์จะช่วยลบหนี้ที่คุณสร้างไม่ให้เป็น
ภาระกบัผู้ค�้าประกนัและผู้ที่อยู่ข้างหลงั 

อยากให้ท่านช่วยให้ความมั่นใจกับสมาชิก
สหกรณ์ว่าสมาคมฯ แห่งนี้จะอยู่ยืนยาวนาน  
เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกสหกรณ์ตลอดไป

ความมั่นใจของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 
ในที่นี้ กห็มายถงึสมาชกิ อยูท่ี่ว่าสมาชกิมคีวาม
ศรทัธา มคีวามเชื่อมั่นหรอืไม่ เหน็วตัถปุระสงค์
ที่แท้จรงิที่เป็นประโยชน์ และอย่าคดิถงึตวัเอง 
มาก ให้คิดถึงหลักการของการช่วยเหลือกัน 
วนัหนึ่งเราเป็นผู้ให้ แต่อกีสกัวนัหนึ่งเราในที่นี้ 
หมายถึงครอบครัวเราก็จะได้รับประโยชน์  
ผู้ค�้าประกันก็ได้รับประโยชน์ ดังนั้นขอฝากถึง
สหกรณ์ กรรมการของสหกรณ์ อยากให้คดิว่า 
งานฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นงานที่ท�าบุญ  
เป็นงานที่ช่วยเหลอืกนัให้คนในขบวนการ และ
คนในสังคมมีความมั่นคง สร้างหลักประกัน 
ขึ้นมา และกส็ร้างการท�างานที่โปร่งใส เป็นธรรม  
ตรวจสอบได้ ระบบงานที่มีประสิทธิภาพ  
เมื่อเวลาสมาชิกเสียชีวิตก็รีบจ่ายเงินเลย  
ผมเชื่อว่าถ้าท�าแบบนี้ทั้งสหกรณ์ และสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์กจ็ะมคีวามมั่นคง เพราะ 
สามารถดูแลสมาชิก ซึ่งตรงนี้ทุกฝ่ายต้อง 
ช่วยกัน ในระยะแรกตั้งสหกรณ์หรือศูนย  ์
ประสานงานจะต้องเป็นฝ่ายประคับประคอง 
อย่าคดิว่าเมื่อตั้งสมาคมฯ แล้ว สมาคมต้องให้  
หรือตั้งค�าถามว่าท�าไมไม่เอาเงินของสมาคมฯ 
จัดซื้อ หรือจ้างคน ซื้อคอมพิวเตอร์ ซื้อโต๊ะ  
ซื้อตู ้ แต่อยากให้คิดว่าแรกตั้งให้สหกรณ์ 
ช่วยประคับประคอง เมื่อสมาคมฯ เข้มแข็ง 
อีกสัก 4 - 5 ปี เมื่อมีรายได้มากพอ ซึ่ง 
สมาคมฯ ในวันนี้ ก็เหมือนกับสหกรณ์ที่เพิ่ง 
เริ่มตั้งใหม่ทกุสหกรณ์ ไม่มเีงนิ แต่งานกต้็องท�า  
และยังต ้องอาศัยสหกรณ์ในการช ่วยกัน 
ประคบัประคอง

อยากทราบถึงมุมมองของท่านที่มีต่องาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์

ผมคิดว่าในช่วง 2 ปีแรกเป็นช่วงที่เรา
ล�าบาก แต่เราก็ผ่านพ้นมาด้วยดี เป็นการ
พิสูจน์ให้เห็นว ่าทั้งศูนย์ประสานงานหรือ
สมาชิกสหกรณ์ให้ความส�าคัญและศรัทธา  
แต่จากนี้ไปเขาก็จะดูว่าต่อ ๆ ไป เราจะ 
ด�าเนินงาน สร้างความเชื่อมั่น สร้างศรัทธา  
ได้อย่างไร ซึ่งตรงนี้คณะกรรมการของสมาคม 
ทกุ ๆ  สมาคม เราได้มกีารพดูคยุกนัทั้ง 8 สมาคม  
ว่าตั้งแต่ช่วงปีที่ 3 ถงึปีที่ 5 ในเรื่องกฎหมาย 
ระเบยีบ ข้อบงัคบั กตกิาต่าง ๆ  และปัญหาเก่า  
เราเคลียร์ได้จนหมดแล้ว เราก�าลังที่จะเดิน 
ได้อย่างมั่นคง

 
และท่ีผ่านมาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
ได้ช่วยเหลือสมาชิกไปจ�านวนเท่าไร

ถ้าเฉพาะในส่วนของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ในรอบปี
ที่ผ่านมา (11 เดอืน) ได้ช่วยเหลอืค่าสงเคราะห์
ศพไป 1,100 ศพ ศพละประมาณ 6 แสนบาท  
เราได้ช่วยเหลือสมาชิกไป 600 กว่าล้านบาท  
ซึ่งเราได้ช่วยเหลอืครอบครวัของสมาชกิ ทั้งใน 
การจัดงานศพ และเคลียร์หนี้สินไป รวมทั้ง
พ่อแม่ บุตร ภรรยา ได้น�าเงินก้นถุงนี้ไปใช้  
แต่ถ้าหากเขาไม่ได้เป็นสมาชิก แล้วเสียชีวิต
ไปก็ตายเปล่า หนี้ก็ต้องหาเงินมาใช้ หรือถ้า
หากไม่เป็นหนี้ เงนิกไ็ม่มที�าศพ เราคดิว่านี่คอื 
ผลพวงที่เราได้ท�า 600 กว่าล้านบาท ช่วย 
โดยการเฉลี่ยจากเงินของสมาชิกสหกรณ์
ทั่วประเทศที่เป ็นสมาชิก คนละ 3 บาท  
25 สตางค์ มาช่วยกันดูแลกันตามหลักการ 
ของวิธีการสหกรณ์ ซึ่งเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
ซึ่งทางสมาคมฯ ขอยืนยันว่าทางสมาคมฯ  
จะยืนหยัดดูแลสมาชิกและสหกรณ์ให ้มี 
ความมั่นคง และขอให้เชื่อมั่นว่า สส.ชสอ. เป็น
ประโยชน์กบัสหกรณ์และสมาชกิอย่างแท้จรงิ

และนี่คือค�ายืนยันที่จะดูแลสมาชิกของ
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ ์
สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ ์ ออมทรั พย ์ 
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ซึ่งหนังสือพิมพ์ 
โคออป นวิส์ ขอขอบคณุ ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์  
ที่ให้เกียรติมาพูดคุย และให้สัมภาษณ์มา  
ณ โอกาสนี้
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สหกรณ์มาที่ ฝ่ายวชิาการ โทรสาร 0 2496 177 หรอื 0 2496 1188, Email : Academic@fsct.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด จัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 

และสังคม โดยสนับสนุนทุนสมทบการสร้างศาลาแหล่งเรียนรู ้ 

เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ

เป็นการส่งเสรมิช่วยเหลอืแก่ชมุชนและสงัคม เป็นการน�าสหกรณ์ออกสู ่

การพฒันาสงัคมภายนอก โดยรเิริ่มให้สหกรณ์มสี่วนร่วมในการสร้าง

สาธารณประโยชน์ช่วยเหลอืชมุชนและสงัคม 

ศำลำเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชสอ.จัดโครงการฝึกอมรม
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ  โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308, Website : www.fsct.com

ด่วน

ชสอ. ตอบแทนสหกรณ์สมาชิก
ชสอ. จัดโครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรัทธาต่อบริการกู้เงินของ ชสอ. ในปีบัญชี 2555 โดยคัดเลือก 

กลุม่เป้าหมายเป็นสหกรณ์ผูใ้ช้บรกิารสนิเชื่อซึ่งใช้บรกิารเงนิกูต่้อเนื่อง 5 ปีบญัชขีอง ชสอ. (ปีบญัช ี2550 - 2554) มจี�านวนทั้งสิ้น 148 สหกรณ์  

จดัเรยีงชื่อตามดอกเบี้ยรบัรวม 5 ปี เรยีงจากน้อยไปหามาก เพื่อแทนค�าขอบคณุ ชสอ. จงึขอมอบของที่ระลกึให้แก่สหกรณ์ ดงันี้

 ล�าดับที่  จ�านวนสหกรณ์ ของที่ระลึกที่ได้รับ

 1 - 100  100 โทรศพัท์ไร้สาย

 101 - 125  25 กล้องดจิติอล

 126 - 148  23 เครื่องมลัตฟิังก์ชนั

โดยสหกรณ์ผู้ให้บรกิารสนิเชื่อสามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รบัของที่ระลกึได้ที่ www.fsct.com
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กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม



จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 309 เดือนมีนาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

 ระยะเวลำ อัตรำดอกเบี้ย
 ระยะสั้น 4.65 ต่อปี
 ระยะปำนกลำง 4.85 ต่อปี
 ระยะ ยำว 4.95 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง  

อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

เงื่อนไขการลงทุน

1. วงเงนิตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

2. ช�าระดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนดเวลาฝาก

3. กรณไีถ่ถอนก่อนก�าหนดจะไม่ได้รบัดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ�า

“รุ่นออมทรัพย์รับโชค”

เริม่รบัโชค
26 ก.พ.

ถงึ
29 ม.ีค.
2556

 วงเงิน ระยะเวลำ 8 เดือน

 1,000,000 บำทขึ้นไป 3.55% ต่อปี

 5,000,000 บำทขึ้นไป 3.65% ต่อปี

 10,000,000 บำทขึ้นไป 3.75% ต่อปี

 20,000,000 บำทขึ้นไป 3.85% ต่อปี


