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ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
 ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์

FSCT News ฉบบันี้ ผมขอรายงานข่าวที่ส�าคญัในรอบเดอืน

ที่ผ่านมาให้ท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชกิได้ทราบ ดงันี้

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผมได้ลงนามสัญญา

จ้าง บรษิทั พเีอสพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั เป็นบรษิทัที่ปรกึษาโครงการ

จัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก 

เพื่อท�าการพิสูจน์ความสามารถ และประสิทธิภาพของโปรแกรม

ระบบงาน 18 ระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะใช้

เวลาด�าเนนิการประมาณ 120 วนั ผมขอแจ้งความคบืหนา้ให้สมาชกิ

ทราบเพื่อขจัดข่าวลือว่า ชสอ. ได้ล้มเลิกการจัดท�าโครงการจัดหา

โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ให้กบัสหกรณ์สมาชกิแล้ว ซึ่ง

ไม่เป็นความจรงิแต่อย่างใด ผมขอให้สมาชกิมคีวามเชื่อมั่นว่า คณะ

ผู้บรหิารได้ด�าเนนิการตามมตทิี่ประชมุใหญ่อย่างแน่นอน

จากสถานการณ์ด้านการเงินที่สหกรณ์หลายแห่งประสบ

อยู่ อนัเนื่องจากปัญหาวกิฤตสิภาพคล่องของสหกรณ์เครดติยูเนี่ยน

คลองจั่น จ�ากดั ประกอบกบัขณะนี้สหกรณ์หลายแห่งเตรยีมจดัการ

ประชมุใหญ่ และมสีหกรณ์หลายแห่งท�าเรื่องกู้เงนิมาที่ ชสอ. เพื่อน�า

เงนิไปจ่ายเงนิปันผลหลายสหกรณ์ ซึ่งต้องขอควิเงนิกูเ้นื่องจากสภาวะ

การเงนิในระบบสหกรณ์ขาดสภาพคล่องประกอบกบัธนาคารพาณชิย์

ได้ปรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกูส้งูขึ้น หรอืเรยีกเงนิ หรอืไม่ต่อสญัญาเงนิกู้  

ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์เป็นอย่างมาก ชสอ. 

ได้เร่งระดมเงนิทนุโดยการออกตั๋วสญัญาใช้เงนิวนัพอ่ ซึ่งเราให้อตัรา

ดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารพาณชิย์มาก จากภาวะวกิฤตดิงักล่าว ผม

ขอเชญิชวนให้สหกรณ์สมาชกิช่วยกนัระดมเงนิทนุจากเงนิฝาก หรอื

หุ้น จากสมาชิกเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะนี้ เนื่องจาก

ธนาคารพาณชิย์เหน็ว่าสหกรณ์ออมทรพัย์ มคีวามเสี่ยงมากขึ้นจาก

กรณขีองสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั จงึเพิ่มความเข้มงวด 

ในการปล่อยเงินกู้ให้กับสหกรณ์ ผมขอแนะน�าให้สหกรณ์เตรียม

ส�ารองเงินไว้เพื่อเตรียมจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเปลี่ยน

จากจ่ายเงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคนืจากเงนิสดเป็นโอนเข้าบญัชเีงนิฝาก

ของสหกรณ์ เพื่อลดปรมิาณเงนิสดในการจ่ายเงนิปันผลและเงนิเฉลี่ย 

คนืลงได้ ซึ่งจะท�าให้สหกรณ์ลดวงเงนิกู้จาก ชสอ. และ ชสอ. จะได้

น�าไปให้สหกรณ์ต่างๆได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผมขอเชญิชวนให้สหกรณ์

ที่มเีงนิเหลอืระยะสั้น มาลงทนุในตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�า 

7 วนั - 14 วนั ซึ่งขณะนี้ ชสอ. ให้อตัราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.5 - 2.75% 

เพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ภายในระบบสหกรณ์ ตามหลักและวิธีการ

สหกรณ์ได้อย่างแท้จรงิ

อีกเรื่องที่ผมขอเรียนชี้แจงคือ ความคืบหน้าในการแก้ไข

ปัญหาสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น ผมได้เชญิผู้แทนจากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาเป็นกรรมการ 

เพื่อมาช่วยวางแผนฟื้นฟู โดยคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนธันวาคม

นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหนี้และสมาชิกสหกรณ์ อีกทั้งได้เชิญ

สหกรณ์เจ้าหนี้ผู้ฝากเงินมาหารือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยขอร้องว่า

อย่าเพิ่งแจ้งความด�าเนินคดี เนื่องจากจะถูกอายัดทรัพย์สินทั้งหมด 

ท�าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ และขอเรียนชี้แจงว่า ชสอ. ไม่ได้

น�าเงนิไปช่วยสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั ดงัที่มผีู้ไม่หวงัดี

ปล่อยข่าวแต่อย่างใด

ส�าหรบัในฉบบันี้ ผมต้องขอลาทกุท่านไปก่อน พบกนัใหม่ฉบบั

หน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)

ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั
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ขบวนการสหกรณ์ไทย... รวมพลังจัดกิจกรรม 5 ธันวา ท�าดีเพื่อพ่อ

แสดงความยินดี

FSCT NEWS

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์รถแท็กซี่ รถสามล้อ และสี่ล้อเล็ก รวมถึงสหกรณ์ทุกประเภท 
ในเขตกรงุเทพมหานคร จดักจิกรรมโครงการ “5 ธนัวา ท�าดเีพื่อพ่อ ปี 2556” เพื่อเทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พร้อมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีของคนในขบวนการสหกรณ์  
ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัใหญ่หลวง 

โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจดัโครงการดงักล่าว ร่วมกบักรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
สหกรณ์แทก็ซี่ และขบวนการสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน ที่ผ่านมา ณ ส�านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ ถ.พชิยั กรงุเทพฯ 

นายสมชาย ชาญณรงค์กลุ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสรมิสหกรณ์ร่วมกบัเครอืข่ายสหกรณ์แทก็ซี่ สหกรณ์สามล้อ 
และสี่ล้อเล็ก ศูนย์วิทยุสื่อสารรถแท็กซี่ และสหกรณ์ทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 5 ธันวาท�าดีเพื่อพ่อ ปี 2556 เพื่อ 
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

โดยทุกสหกรณ์ที่ร่วมโครงการจะตั้งกล่องความดีในรถแท็กซี่ รถสามล้อเล็ก และส�านักงานของสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรับเงินสนับสนุน 
จากสมาชกิและผู้โดยสาร โดยจะน�าเงนิที่ได้ทั้งหมดน�าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมทบทนุมูลนธิชิยัพฒันา ซึ่งขณะนี้มรีถแทก็ซี่และสามล้อเลก็กว่า 
3,000 คนั และสหกรณ์กว่า 300 แห่งเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะตดิสตกิเกอร์สญัลกัษณ์ 5 ธนัวา ท�าดเีพื่อพ่อ เป็นสญัลกัษณ์ โดยเริ่มตั้งแต่วนันี้ 
จนถงึวนัที่ 4 ธนัวาคม 2556 โดยตั้งเป้าเงนิสนบัสนนุเข้าโครงการกว่า 860,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ 5 ธันวา ท�าดีเพื่อพ่อ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และปีนี้ขยายผลการด�าเนินกิจกรรมสู่สหกรณ์ทุกประเภท  
ในกรงุเทพมหานครด้วย 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ. ดร.วรวุฒิ  

หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ และ 
นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.วิณะโรจน์ 

ทรัพย์ส่งสุข อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ในโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ เมื่อวนัที่ 
14 ตลุาคม ที่ผ่านมา ณ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ กรงุเทพฯ 
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ชสอ. ลงนามจ้างบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด เป็นที่ปรึกษา
โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.  
ได้ลงนามสญัญาจ้าง บรษิทั พเีอสพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั โดยนายปราโมทย์  

อัคคีเดช และนายวิชัย ไกรสิงขร กรรมการบริหาร บริษัท พีเอสพ ี 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อท�าการพิสูจน ์
ความสามารถ และประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบงาน ที่เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ โดยจัดเก็บโปรแกรมระบบงานและฐานข้อมูลไว้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร ์
ของ ชสอ. บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปส�าหรับการบริหารจัดการข้อมูลในภาคธนาคาร รวมทั้งเป็นผู้จ�าหน่ายและ 
ให้บรกิารการฝึกอบรม และให้การสนบัสนนุทางด้านเทคโนโลยใีนประเทศไทย

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.กล่าวว่า โครงการจดัหาโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรพัย์ให้กบัสหกรณ์สมาชกิเป็นโครงการที่ส�าคญัมาก โดย ชสอ. จะพฒันาให้เป็นศนูย์รวมด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศของขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ และเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ที่มมีาตรฐาน คณุภาพ เหมาะสมกบัการใช้งานของสหกรณ์สมาชกิ โดยมุง่ให้บรกิารซอฟต์แวร์ของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ทัดเทียมกับสหกรณ์สากลทั่วโลก รวมทั้งให้สหกรณ์สมาชิกมีระบบงาน
คอมพวิเตอร์ เพื่อการบรหิารจดัการรูปแบบเดยีวกนั โครงการจดัหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ให้กบัสหกรณ์สมาชกิ เป็นโครงการที่ใช้เงนิลงทนุเป็นจ�านวนมาก และมรีายละเอยีดทางเทคนคิ
วชิาการเฉพาะด้าน จ�าเป็นต้องมบีรษิทัที่ปรกึษาโครงการเพื่อให้ค�าปรกึษาและกลั่นกรองประเดน็
ทางเทคนคิวชิาการ เพื่อให้ส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ ดงันี้

1. เพื่อจดัหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ ที่ได้มาตรฐานเทยีบเท่าธนาคาร
2. เพื่อจดัท�าศูนย์คอมพวิเตอร์ ที่ทนัสมยัได้มาตรฐาน และรองรบัการเชื่อมต่อหรอืขยายในอนาคต 
3. เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพและความทนัสมยัทางการบรหิารการเงนิให้กบัสหกรณ์สมาชกิ
4. เพื่อลดความเสี่ยงเรื่องการส�ารองข้อมูลให้กบัสหกรณ์สมาชกิ
5. เพื่ออ�านวยความสะดวกเรื่องการเชื่อมโยงธรุกรรมทางการเงนิให้สมาชกิสหกรณ์ทั่วประเทศ 
6. เพื่อสร้างความยั่งยนื มั่นคง ปลอดภยั และประหยดังบประมาณ เรื่องโปรแกรมระบบงานของสหกรณ์
โดยบรษิทั พเีอสพ ี (ไทยแลนด์) จ�ากดั จะเริ่มด�าเนนิการตั้งแต่วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2556 ก�าหนดแล้วเสรจ็ วนัที่ 20 มนีาคม 2557 (120 วนั)  

ตามสัญญานี้ใน วงเงินการจ้าง 4,600,000.- (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อท�าการวิเคราะห์และท�าการพิสูจน์ความสามารถ พร้อมควบคุม ก�ากับ ดูแล  
กระบวนการพสิูจน์โปรแกรม ระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ของบรษิทั ดโีบล์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึ่งได้รบัการพจิารณาคดัเลอืกเบื้องต้น ในการจดัหา
โปรแกรมดงักล่าว ตามที่คณะกรรมการบรหิาร ชสอ. ได้ด�าเนนิการตามมตทิี่ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 ที่อนมุตังิบลงทนุ ซื้อโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์  
และการจดัท�าศูนย์คอมพวิเตอร์ 
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“ชวนโหม๋วเรามาแล นวัตกรรมสหกรณ์ 2556”

วันลอยกระทง
FSCT NEWS

ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ประธานกรรมการชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  
“ชวนโหม๋วเรามาแล นวัตกรรมสหกรณ์ 2556” พร้อมมี 
การบรรยาย “นโยบายการบริหารงานของ ชสอ.” โดย  
ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ซึ่งจดัขึ้น 
ระหว่างวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเรือรัษฎา  
อ.เมอืง จ.ตรงั 

โดยภายในงานมีการจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สอ.ภาคใต้” โดย ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ  
ประธานกรรมการ ชมรม สอ.ภาคใต้ และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด (สอ.มอ.)  
ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดคีณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัราชมงคลศรวีชิยั และนายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการ 
เชื่อมโยงเครือข่าย ชสอ. ด�าเนินรายการ 
โดย นายศรีวิทย์ ส่งศรี ผู ้จัดการใหญ่  
สอ.มอ. พร้อมจัดประกวดผลงานนวัตกรรม
สหกรณ์ในภาคใต้ โดยสหกรณ์ที่ได้รบัรางวลั
นวตักรรมยอดเยี่ยม ได้แก่ สหกรณ์ออมทรพัย์ 
สาธารณสขุสงขลา จ�ากดั และรางวลันวตักรรม 
โดนใจสุด (Popular vote) ได้แก่ สหกรณ ์
ออมทรพัย์สาธารณสขุสงขลา จ�ากดั 

ประเพณลีอยกระทงนั้นมมีาแต่โบราณ โดยมคีตคิวามเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่า 
เป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้า 
ในศาสนาพราหมณ์ หรอืเป็นการบชูารอยพระพทุธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนยิมท�ากนั 
ในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น�้าในแม่น�้าล�าคลองขึ้นสูงและอากาศ 
เริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ ์
ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุง
สโุขทยั เป็นผู้รเิริ่มประดษิฐ์กระทงส�าหรบัลอยประทปีเป็นรูปดอกบวับานขึ้น ซึ่งคนทั่วไป 

นยิมท�าตามสบืต่อมา นอกจากนั้นในศลิาจารกึหลกัที่ 1 ยงัได้กล่าวถงึ งานเผาเทยีน เล่นไฟ ของกรงุสโุขทยัไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ 
ของกรงุสโุขทยั ท�าให้ผู้รู้ทั้งหลายสนันษิฐานต้องตรงกนัว่า งานดงักล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

ประวัติวันลอยกระทง
นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรงุสโุขทยั คดิท�ากระทงรูปดอกบวั และรูปต่าง ๆ  ถวายพระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน�้าไหล  

ในหนังสือ ต�ารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า “แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยล�าดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลก�าหนดนักขัตฤกษ์ 
วนัเพญ็เดอืน 12 ให้ท�าโคมลอยเป็นรูปดอกบวัอทุศิสกัการบูชาพระพทุธบาทนมัฆทานท ีตราบเท่ากลัปาวสาน”

ครั้นถงึสมยัรตันโกสนิทร์ มกีารท�ากระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดงัพระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสนิทร์ ของเจ้าพระยาทพิาราชวงศ์ กล่าว
ไว้ว่า “ครั้นมาถงึเดอืน 12 ขึ้น 14 ค�่า 15 ค�่า แรมค�่าหนึ่งพธิจีองเปรยีงนั้น เดมิได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานวุงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการ 
ที่มกี�าลงัพาหนะมาท�ากระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถงับ้าง ท�าเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก  
11 ศอก ท�าประกวดประขนักนัต่าง ๆ  ท�าอย่างเขาพระสเุมรทุวปีทั้ง 4 บ้าง และท�าเป็นกระจาดชั้น ๆ  บ้าง วจิติรไปด้วยเครื่องสด คนท�ากน็บัร้อย  
คดิในการลงทนุท�ากระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบด็เสรจ็กถ็งึ 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง” 

ปัจจบุนัประเพณลีอยกระทง มกีารจดังานกนัแทบทกุจงัหวดั ถอืเป็นงานประจ�าปีที่ส�าคญั โดยเฉพาะที่จงัหวดัเชยีงใหม่มกีารจดัขบวน 
แห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจ�ากระทงด้วย ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและ 
ภาคอีสานยังนิยมท�ากัน ชาวบ้านจะน�ากระดาษมาท�าเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่าง ๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะท�าให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ  
ถ้าเป็นเวลากลางคนื กจ็ะใช้คบจดุที่ปากโคม ให้ควนัพุง่เข้าในโคม ท�าให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคนืแลเหน็แสงไฟโคมบนท้องฟ้า  
พร้อมกบัแสงจนัทร์และดวงดาวสวยงามมากทเีดยีว  
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การท�างานมุง่ผลสมัฤทธิ์ คอื วธิกีารจดัการการท�างานที่มุง่เน้นผลสมัฤทธิ์หรอืผลการปฏบิตังิานเป็นหลกั โดยมกีารวดัผลการปฏบิตังิาน 
ด้วยตวัชี้วดัอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตั้งไว้

 
ดงันั้น สหกรณ์ออมทรพัย์ใช้วธิกีารบรหิาร/การท�างานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) เพื่อปรบัเปลี่ยนวธิกีาร

บรหิารนติบิคุคลให้มลีกัษณะเป็นอย่างภาคธรุกจิเอกชน โดยมุ่งเน้นถงึประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารงาน ก�าหนดยทุธศาสตร์ 
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์การ พร้อมทั้งต้องสร้างตวับ่งชี้วดัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานที่ชดัเจนและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสหกรณ์
1. ปรบัปรงุกระบวนการท�างานในแต่ละสหกรณ์ฯ 
2. การจดัสถานที่ท�างานให้เป็น One - Stop - Service
3. มกีารมอบอ�านาจให้เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น 
4. ปรบัปรงุการให้บรกิารของเจ้าหน้าที่
5. เป็นเครื่องมอืในการตดิตามงาน
6. เป็นเครื่องมอืในการจดัสรรทรพัยากร
7. ผู้รบับรกิารมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ เพื่อพฒันาคณุภาพของงาน 
8. ผู้บรหิารระดบัสูงจะทราบว่าองค์กรอยู่ ณ ต�าแหน่งใด 
9. สนบัสนนุองค์กรให้สามารถเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิานในองค์กรได้ มกีารตั้งเกณฑ์
10. เทยีบ Benchmarking เพื่อหาว่าหน่วยงานใดปฏบิตังิานดทีี่สดุ    
11. สนบัสนนุให้องค์กรมวีสิยัทศัน์
12. ให้ข้อมูลผลการปฏบิตังิานต่อสมาชกิ (ตรวจสอบได้)
13. จดัสรรงบประมาณตรงตามความต้องการ และสถานการณ์ที่เป็นจรงิ 

“การท�างานสู่ผลสัมฤทธิ์” และ “จับตามองภาวะกระแสการเงิน” จ.เชียงราย

“การท�างานสู่ผลสัมฤทธิ์”

ผลสัมฤทธิ์
(RESULTS) = +

ผลผลิต
(OUTPUTS)

ผลลัพธ์
(OUTCOMES)

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ  
จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การท�างานสู ่ 
ผลสมัฤทธิ์” เมื่อวนัที่ 2 ตลุาคม 2556 ณ โรงแรม 
ลกัษวรรณ รสีอร์ท อ.เมอืง จ.เชยีงราย โดยม ี 
นายสมชาย ค�าใส รองประธานกรรมการ ชสอ.  
เป็นประธานในพธิเีปิด พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุ 

การจัดสัมมนาจ�านวน 200,000 บาท และมี นายปรีชา ศรีสุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ากัด กล่าวต้อนรับ 
ผู้เข้าร่วมสมัมนากว่า 100 คน 

ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “การท�างานสู่ผลสัมฤทธิ์” โดย นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ภาคเหนอื และ “จบัตามองภาวะกระแสการเงนิ” โดย นายศลิป์ชยั รกัษาพล อดตีผูต้รวจการธนาคารพาณชิย์ ฝ่ายก�ากบัและตรวจสอบ 
ธนาคารพาณชิย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
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“จับตามองภาวะกระแสการเงิน”
1. ความเสี่ยงและผลกระทบตอ่การด�าเนนิงานภาคเศรษฐกิจโลก

มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (คิวอี) คืออะไร

มาตรการ QE คือ การปล่อยเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของ US  

โดยธนาคารกลางของสหรฐัฯ (FED) โดยให้ดอกเบี้ยเงนิกู้ในอตัราใกล้ 0% 

เพื่อท�าให้เงินในระบบมีมากพอที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ 

ที่ซบเซาอยู่ 

ผลกระทบของ QE

หากมกีารใช้ QE จะท�าให้เงนิดอลลาร์ในระบบมมีาก ค่าเงนิดอลลาร์ 

จึงอ่อนค่า เงินจึงวิ่งจาก US ข้ามมายังประเทศไทย ดังนั้น เงินในระบบ

ของไทยจึงมีมากขึ้น และท�าให้การแย่งชิงเงินฝากน้อยลง อัตราดอกเบี้ย

ในไทยจะลดลง

หากมกีารยกเลกิ QE จรงิตามที่คาดการณ์

- จะส่งผลให้เงนิไหลออกจากประเทศไทย กลบัสู่ สหรฐัฯ

- เงนิในระบบจะน้อยลง

- การแข่งขันดอกเบี้ย เพื่อแย่งชิงเงินในระบบจะสูงขึ้นส่วนหนึ่ง 

ที่ธนาคารพาณชิย์ในไทยขึ้นดอกเบี้ยเพื่อแย่งชงิเงนิฝาก 

- เนื่องจากคาดการณ์ว่า FED จะยกเลกิ QE ในไตรมาสสดุท้าย

ของปีแต่พอสหรัฐฯ ไม่ยกเลิกตามที่คาดการณ์ เกิดความผันผวนในเรื่อง

ของดอกเบี้ย และต้องดูความชดัเจนในเดอืนตลุาคม เป็นต้นไป ว่าธนาคาร

พาณชิย์จะยงัคงดอกเบี้ยระดบัสูงต่อไปหรอืไม่

3. ปัจจัยที่จะท�าให้มีการปรับดอกเบี้ยขึ้นในช่วงนี้
3.1 การแย่งชงิเงนิฝากของธนาคารพาณชิย์

3.2 เงนิเฟ้อในระบบสูงกว่าที่คาดการณ์มาก

 (1)  ราคาน�้ามนั ค่าไฟฟ้า ค่าน�้า ค่าขนส่ง 

 (2) ราคาเครื่องมอืเครื่องใช้ และเครื่องอปุโภคบรโิภค

3.3 ความน่าเชื่อถอืของระบบสหกรณ์ที่ลดลง

3.4 ปรมิาณเงนิในระบบขาดแคลน

5. สูตรความส�าเร็จในการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
สูตรที่ 1 การระดมทุนเรือนหุ้น

สหกรณ์ควรระดมทนุเรอืนหุ้น ให้มากกว่าเงนิที่สมาชกิกู้  จงึจะท�าให้สหกรณ์มเีงนิเหลอืและสามารถยนืหยดัด้วยตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

สูตรที่ 2 การระดมเงินรับฝาก

การระดมเงนิรบัฝากต้องให้มากกว่า 3 เท่าของทนุเรอืนหุ้น โดยอย่างน้อยที่สดุต้องมเีงนิรบัฝากมากกว่าทนุเรอืนหุ้นหลายเท่ายิ่งด ี เพราะต้นทนุ 

  ของเงนิรบัฝากต�่ากว่าต้นทนุอื่น จะน�าเงนิรบัฝากไปลงทนุต่อย่อมได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า

สูตรที่ 3 การจัดสรรทุนส�ารองและทุนสะสม

การจดัสรรก�าไรสทุธเิป็นทนุส�ารองและทนุสะสมตามข้อบงัคบั รวมกนัต้องมากกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสทุธ ิสหกรณ์สมควรอย่างยิ่งที่จะจดัสรร

ก�าไรเป็นทนุส�ารองและทนุสะสมฯ ซึ่งประกอบด้วย ทนุสวสัดกิารสมาชกิ ทนุสาธารณประโยชน์ ทนุการศกึษา เป็นต้น ซึ่งทนุส�ารองและทนุสะสมเป็นทนุ

ที่ไม่มตี้นทนุ ยิ่งมจี�านวนมากยิ่งจะท�าให้เกดิประโยชน์แก่สหกรณ์มากยิ่งขึ้น

2. ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด�าเนินงานภาคเศรษฐกิจ 

ในประเทศ
2.1 นโยบายการคลงั (กระทรวงการคลงั)

 (1) อตัราภาษผี่อนคลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ

 (2) บรหิารงบประมาณแผ่นดนิ (ส่วนใหญ่จะขาดดลุ)

  - การลงทนุในโครงการใหญ่ของภาครฐัที่ชะลอตวั

  - การเพิ่มหนี้สาธารณะ

2.2 การส่งออก (กระทรวงพาณชิย์)

 (1) ปัญหาเนื่องจากค่าเงนิบาทเคลื่อนไหวมากเกนิ

 (2) ปัญหาเศรษฐกจิโลกซบเซาท�าให้ส่งออกมปีัญหา

2.3  การบรโิภคและการลงทนุของเอกชน

 (1) ปัญหาหนี้สาธารณะของครวัเรอืนเพิ่มสูง

 (2) การลงทนุซบเซา ปัญหาอสงัหารมิทรพัย์ยคุใกล้ฟองสบู่

2.4 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อแย่งชิง 

เงินฝากจากประชาชน โดยส�ารองเงินเพื่อปล่อยกู้ให้โครงการรัฐ เช่น 

โครงการรบัจ�าน�าข้าว โครงการรถไฟความเรว็สูง และโครงการรถไฟฟ้า 

มีการลดระดับความน่าเชื่อถือของกลุ่มสหกรณ์จากกรณี สหกรณ์

เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั และแชร์ลอตเตอรี่

4. ปัจจัยที่จะท�าให้ดอกเบี้ยลดลงในช่วงนี้
4.1 การส่งออกที่ซบเซา
4.2 การคงมาตรการ QE ของสหรฐัฯ
      เนื่องจากจะท�าให้เงนิทนุไหลเข้าไทยเพิ่มขึ้น เงนิจะล้นระบบ
4.3 ค่าเงนิบาทที่แขง็ค่าเกนิไป
4.4 เศรษฐกจิโลก ทั้ง สหรฐัฯ ยโุรป และจนี ยงัไม่ฟื้นตวั
4.5 การใช้จ่ายในประเทศน้อยเกนิไป
 เนื่องจากไม่มโีครงการของภาครฐัในช่วงนี้ เช่น รถคนัแรกแล้ว
ดังนั้น สหกรณ์จ�าเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะ

ดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด เพื่อน�าผลลัพธ์ที่ได้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบาย
การบรหิารเงนิอย่างเหมาะสมและทนัต่อเหตกุารณ์ที่ผนัแปรไปอย่างรวดเรว็
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โดย.........พูนศักดิ์  วาณิชวิเศษกุล
      กรรมการและเลขานุการ  สอ.ปค.
                กรรมการ ชสอ. ชุดที่ 40 (พ.ศ. 2555)
   ที่ปรึกษา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ก�าหนดให้วันที่ 
31 ตลุาคม ของทกุปี เป็น “วนัออมแห่งชาต”ิ เพื่อส่งเสรมิให้คนไทยมนีสิยั 
รกัการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัและประโยชน์ของ 
การออม ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ได้ร่วมมอืกบัขบวนการ 
สหกรณ์ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สันนิบาตสหกรณ ์
แห่งประเทศไทย จดังานวนัออมแห่งชาต ิมาตั้งแต่ปี 2552

ปีนี้นบัเป็นการจดังานปีที่ 5
วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันออมแห่งชาติ ก็เพื่อท�าให้ทุกฝ่าย 

ทกุคนในประเทศ รวมทั้งเดก็ เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ นอกเหนอื 
จากสมาชกิของแต่ละสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท 8,000 สหกรณ์ ราว 10 ล้านคน  
ได ้ร ่วมกันตระหนักถึงความส�าคัญของ “การออม” เห็นคุณค่าของ 
การออมทรัพย์เพื่ออนาคต เพื่อการด�ารงชีวิตอย่างมั่นคง อย่างมีความสุข  
ตามหลกัการเศรษฐกจิพอเพยีง

เก็บตก....

การออมคอื การประหยดั เป็นคณุธรรมพื้นฐานของคนไทย 1 ใน 8 
ประการซึ่งได้รณรงค์ตามโครงการออมทรพัย์ออมความด ีเฉลมิพระเกยีรต ิ84 
พรรษาในปี 2554 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย ขยนั ประหยดั ซื่อสตัย์ มวีนิยั สภุาพ 
สะอาด สามคัค ีและมนี�้าใจ 

การรู ้จักประหยัด คือการด�าเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย  
รู้จักฐานะทางการเงินของตน รู้จักท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองหรือ 
ครอบครวั คดิก่อนซื้อ ใช้ทรพัย์สนิสิ่งของต่าง ๆ อย่างทะนถุนอมไม่ทิ้งขว้าง  
ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ สุรุ่ยสุร่าย ใช้และจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม 
คุ้มค่า

ส�าหรับการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2556 ได้จัดขึ้น 
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกิจกรรม 
ทั้งภาคเช้า ภาคบ่าย และภาคค�่า นบัเป็นครั้งแรกที่เป็นการจดังานในภูมภิาค  
และได้รับความร่วมมือจากชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ สหกรณ ์

ออมทรพัย์ครนูครสวรรค์ จ�ากดั มหาวทิยาลยั
เจ้าพระยา และเทศบาลนครนครสวรรค์ 

ภาค เช ้ า เป ็ นกา ร เดิ น รณรงค ์ 
ส่งเสริมการออม ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย และขบวนการสหกรณ์ 
ชมรมภาคต่าง ๆ น�าโดย ดร.เฉลิมพล  
ดลุสมัพนัธ์ ประธาน ชสอ. ซึ่งเพิ่งได้รบัรางวลั
โล่เกียรติคุณจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์
ออมทรพัย์และเครดติในเอเชยี (Associatiom 
of Asian Confederation of Credit Unions:  
ACCU) เป็นนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก น�าริ้วขบวนร่วมพันคน 
ทั้งนกัเรยีน นกัศกึษา ร่วมกนัถอืป้ายรณรงค์
เป็นระยะทางถงึ 2 กม. จากอทุยานสวรรค์  

วันออมแห่งชาติปี 56
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รางวัลชนะเลิศ เงินสดจ�านวน 10,000 บาท ได้แก่ นายสัมพันธ์  
เอี่ยมรอด สหกรณ์ออมทรพัย์กรมการปกครอง จ�ากดั

  “ประหยดัด้วยการออม เตรยีมพร้อมในชวีติ
เกบ็ออมวนัละนดิ  สร้างชวีติให้มั่นคง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดจ�านวน 7,000 บาท ได้แก่ 
นางสลิลรัตน์ พิศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สหกรณ์ออมทรัพย ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม

  “เกบ็ออมวนัละนดิ ก่อนใช้ความคดิ
ฝึกการออมเป็นนจิ  เพื่อชวีติที่มั่นคง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดจ�านวน 5,000 บาท ได้แก่  
นางอริสรา สิทธิจันทร์เสน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
โรงพยาบาลมหาสารคาม จ�ากดั

  “มากมาจากน้อย ร้อยมาจากสบิ
เกบ็ออมวนัละนดิ ชวีติไม่ขดัสน”

ภาคบ่ายเป็นภาควชิาการ ซึ่งจดัขึ้นที่มหาวทิยาลยัเจ้าพระยา ตั้งบรเิวณ 
ทางออกจากจงัหวดันครสวรรค์ไปก�าแพงเพชร มวีทิยากร 2 ท่านมาบรรยาย
อย่างน่าสนใจ

ท่านแรก ดร.ภูริชัย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้บริหารทีมกลยุทธ์นโยบาย 
การเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรยีกว่าแบงก์ชาตมิาเองแหละครบั ท่านย�้าว่า 
เสถียรภาพทางการเงินช่วงนี้ อยู่ในระยะปรับตัว โดยที่สภาวะเศรษฐกิจ 
ของโลกเริ่มดขีึ้น ทั้งสหรฐัอเมรกิา อยีู จนี และ ญี่ปุ่น การส่งออกจงึน่าจะดขีึ้น 
ตามไปด้วย การใช้จ่ายสินค้าคงทนจะทยอยมากขึ้น ส่วนที่จะดีของไทย 
คือเรื่องการท่องเที่ยว แนวโน้มจะเป็นการท่องเที่ยวของคนเอเชียด้วยกัน  
น่าเสยีดายที่การลงทนุภาครฐัล่าช้า ตามด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐัโดย
รวมไม่ค่อยเข้าเป้า (90.5% เท่านั้น) คอืลดลงกว่าปีก่อน ในขณะที่หนี้ครวัเรอืน 
สูงขึ้นแต่ก็ชะลอตัวลงแล้ว ยังดีที่อัตราการว่างงานต�่า และอัตราเงินเฟ้อ 
มแีนวโน้มลดลง จงึยงัคงอตัราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% แนวโน้มเศรษฐกจิ
จะกระเตื้องอยู่ที่ปัจจัยการลงทุนโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ และกระตุ้นการ
ลงทุนภาคเอกชน ขณะนี้ธนาคารต่าง ๆ จึงเริ่มที่จะรักษาสภาพคล่องด้วย
การระดมเงนิฝาก

วทิยากรอกีท่านเป็นนกัเศรษฐศาสตร์แนวเศรษฐกจิพอเพยีง ดร.อภชิาต ิ 
ด�าดี ซึ่งเติบโตมาด้วยทุนการศึกษาของสหกรณ์ ท่านอภิชาติได้ย�้าถึง 
ความส�าคัญของสหกรณ์ และเปรียบสหกรณ์ออมทรัพย์...เป็นเพื่อนร่วมทาง 
ช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิต คือเป็นทั้งเพื่อนยามยาก เป็นทุนการศึกษา  
เป็นทุนหมุนเวียน เป็นทุนยามเกษียณ และเป็นสวัสดิการชีวิต นอกจากนี้ 
ท่านยังเสนอสูตรการออม การท�าบัญชีรับ-จ่าย ต้องรู้ทางสร้างรายได้ รู้จัก 
ใช้เงินท�างาน รู้จักเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย รู้จักมีรายเหลือ คือรู้วิธีใช้จ่าย 
ในสิ่งที่จ�าเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ และฉลาดใช้ชวีติ ถ้าสร้างหนี้
แบบไม่มขีดีจ�ากดัถอืเป็นศตัรูของการออม ไม่กู้เกนิตวั เคลด็วชิาที่จะต่อสู้กบั
ศตัรูของการออม คอื ขยนั ซื่อสตัย์ ประหยดั และเกบ็ออม ท่านได้น�าเสนอ
บทกลอนเรื่อง “สหกรณ์ก้าวไกล ด้วยน�้าพระทยัในหลวง” มใีจความที่ดมีาก 
ขอยกท่อนแรกและท่อนสดุท้ายมาให้ฟังดงันี้ครบั

  ช่วยตนเอง โดยผ่าน การช่วยเหลอื
ที่หนนุเกื้อ กนัและกนั อย่างสรรค์สร้าง
หลกัสหกรณ์ สากล คอืหนทาง
ธ ทรงวาง รากฐาน การพฒันา
   NN
  ขบวนการ สหกรณ์ สดุส�านกึ
น้อมร�าลกึ พระกรณุา อนัยิ่งใหญ่ 
ขบวนการ สหกรณ์ ไทยก้าวไกล
ด้วยน�้าพระทยั ในหลวง ของปวงชน

ยงัมภีาคกลางคนืที่ชาวสหกรณ์ออมทรพัย์ทกุหมูเ่หล่าได้ร่วมงานเลี้ยง
รับประทานอาหารร่วมกันและได้มอบธงวันออมแห่งชาติให้กับชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันตกซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไปโดยก�าหนดจัดที่จังหวัด
สพุรรณบรุี

การออมยังคงต้องรณรงค์กันต่อไปไม่สิ้นสุดและถือเป็นหน้าที่ของ
ชาวสหกรณ์ทุกคนที่จะต้องเตือนตัวเองว่าออมเพียงพอหรือยังออมถูกวิธีหรือ
ไม่สมาชกิในครอบครวัเข้าร่วมออมหรอืยงัอย่าลมืปฏบิตัติามค�าขวญัปีนี้ครบั

“ประหยดัด้วยการออมเตรยีมพร้อมในชวีติเกบ็ออมวนัละนดิสร้างชวีติ
ให้มั่นคง” 

ถงึต้นแม่น�้าเจ้าพระยาใจกลางเมอืงนครสวรรค์
ท่านประธานเฉลมิพลฯ กล่าวว่าที่มาเดนิรณรงค์นี้กเ็พื่อให้สงัคมได้รูว่้า 

ในขบวนการสหกรณ์ ยงัมเีรื่องราวที่ด ีๆ  อกีมากมาย มใิช่มแีต่เรื่องที่ถกูวพิากษ์
วิจารณ์ในสังคมอยู่ในขณะนี้ ซึ่งที่เป็นปัญหาเป็นเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น  
เมื่อเทยีบกบัความดงีามของสหกรณ์ โดยเฉพาะการออมซึ่งเป็นหวัใจหลกัของ
รากฐานทางเศรษฐกิจ ที่ทุกคนควรใส่ใจให้ความส�าคัญ เพราะการออมเป็น 
การสร้างนสิยัที่ด ีจะเหน็ได้จากค�าขวญัที่มารณรงค์กนัในวนัออมแห่งชาตปิีนี้

ป้ายที่โดดเด่นเห็นจะได้แก่ ป้ายที่ทาง ชสอ. จัดประกวดค�าขวัญ 
เนื่องในวันออมแห่งชาติ มีจ�านวน 3 รางวัล ขอน�ามากล่าวถึงเพื่อยกย่อง 
เผยแพร่เกยีรตคิณุกนัสกันดิ
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วันที่ 11 ตุลาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้า เขต 2 พิษณุโลก (2521) จ�ากัด

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

วันที่ 24 ตุลาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ�ากัด

วันที่ 22 ตุลาคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด

ศกึษาดงูาน
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กิจกรรม
ภาพข่าว

พ.ย.
56

 ชสอ. จดัอบรมหลกัสตูร “ผูต้รวจ
ประเมนิเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการ
สหกรณ์” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ 
ผูต้รวจประเมนิให้มคีณุภาพปฏบิตัหิน้าที่
ได้อย่างมปีระสทิธผิล ตามบนัทกึข้อตกลง 
ความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการ
บรหิารจดัการสหกรณ์ตามเกณฑ์คณุภาพ
การบรหิารจดัการสหกรณ์ กบักรมส่งเสรมิ 
สหกรณ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรงุเทพฯ 

คณะจากธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เข้าพบหารือพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  
ประธานกรรมการ ชสอ. เมื่อวนัที่ 28 ตลุาคม ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ. 

พ.ต.อ.นายแพทย์ ดนกุฤต ิกลมัพากร ที่ปรกึษา  
สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลต�ารวจ จ�ากดั เป็นวทิยากร 
บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดอันดับองค์กร  
ให้คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ชสอ. ได้รับทราบ  
เมื่อวนัที่ 4 พฤศจกิายน ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ. 
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ชสอ. โดย พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์  
กรรมการด�าเนินการ ชสอ. ได้ร่วมงานเปิดตัว 
หนงัสอื “พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวกับคณะ
องคมนตรี” โดยสภาทนายความ ในพระบรม
ราชปูถมัภ์  และ  นายสกั กอแสงเรอืง ประธานโครงการ 
แปลและจดัพมิพ์หนงัสอื โดยเนื้อหาเป็นบทบนัทกึ 
ประวตัศิาสตร์อนัทรงคณุค่า เล่าเรื่องราว เบื้องหลงั 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 
อยู่หัว ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ถ่ายทอด 
โดยองคมนตรี 19 ท่าน ที่ติดตามการทรงงาน  

เพื่อให้ประชาชนได้น้อมน�าแนวความคิด และแนวทางการทรงงานของพระองค์ไปเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจและขวัญก�าลังใจ 
ในการเดนิตามรอยฝ่าพระบาท โดยได้รบัเกยีรติ 
จากตัวแทนองคมนตรี อาทิ นายธานินทร์  
กรัยวิเชียร พล.อ.อ.ก�าธน สินธวานนท์ และ  
นายพลากร สุวรรณรัฐ ร ่วมเป ิดตัวและ 
ชมนทิรรศการอนัทรงคณุคา่ เมื่อวนัที่ 8 ตลุาคม  
ที่ผ่านมา ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้า 
สยามพารากอน กรงุเทพฯ 

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดง
ความยินดี แก่ นายก๊ก ดอนส�าราญ 

ที่ปรกึษา ชสอ. และอดตีประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการชดุที่ 40 ในโอกาสที่ได้รบั 
ต�าแหน่ง รองเลขาธกิารครุสุภา ภายในงาน 
แสดงความยินดี “สู ่เส้นทางเกียรติยศ  
นักสู้...เพื่อครูไทย” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  
ที่ผ่านมา ณ สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย  
โดยมี นายองค์กร อมรสิรินันท์ อดีต
เลขาธกิารครุสุภา ดร.อ�านาจ สนุทรธรรม  

เลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน สมาพันธ์ 
สมาคม ข ้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา มาร่วมแสดงความยินดีกัน 
อย่างคบัคั่งด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น 

งานเปิดตัวหนังสือ
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี”

แสดงความยินดีกับรองเลขาคุรุสภา

แวดวงสังคม
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สวสัดคีรบัสหกรณ์สมาชกิ คลนิกิสหกรณ์ฉบบันี้ขอน�าเสนอ เรื่องของลูกหนี้ กบัการถูกยดึทรพัย์ อายดัเงนิเดอืน โดยทางกฎหมายแล้วจะมผีลเป็น
อย่างไร รายละเอยีดม ีดงันี้ครบั

การถูกฟ้องศาล... เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี
* เป็นการยดืเวลาเพื่อให้ลูกหนี้ได้ตั้งตวั ตั้งสติ
* ลูกหนี้มโีอกาสต่อรองลดหนี้กบัเจ้าหนี้ในศาลได้
* การบงัคบัคดมีคีวามเป็นธรรมมากกว่าการถูกทวงหนี้ 

การถูกยึดทรัพย์
เมื่อศาลมคี�าพพิากษาให้เจ้าหนี้ชนะคด ีหากลูกหนี้ไม่ช�าระคนืตามค�าพพิากษาภายใน 30 วนั เจ้าหนี้มสีทิธยิดึทรพัย์หรอือายดัสทิธเิรยีกร้องของ 

ลูกหนี้ได้ โดยให้ศาลตั้งเจ้าพนกังานบงัคบัคดเีพื่อออกหมายยดึและอายดัต่อไป
1. ทรัพย์สินที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน ที่จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต มูลค่ารวมกัน 50,000 บาทแรก ห้ามเจ้าหนี้ยึดทรัพย์ที่จ�าเป็นในการ 

ด�ารงชพี เช่น โต๊ะกนิข้าว เก้าอี้ โทรทศัน์ เครื่องครวั แต่ถ้าเป็นสร้อย แหวน นาฬิกา ของเหล่านี้แม้เป็นทรพัย์สนิส่วนตวัของลูกหนี้ แต่เจ้าหนี้กม็สีทิธิ 
ยดึได้เพราะไม่จ�าเป็นต่อการใช้ชวีติ

2. ทรพัย์สนิที่เป็นเครื่องมอืท�ามาหากนิของลูกหนี้ ถ้ามูลค่ารวมกนั 100,000 บาทแรก ห้ามเจ้าหนี้ยดึเครื่องมอืประกอบอาชพี เช่น คอมพวิเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร (ถ้าประกอบธรุกจิรบัถ่ายเอกสาร) ในกรณทีี่เครื่องมอืประกอบอาชพีมรีาคาสูงกว่า 100,000 บาท และจ�าเป็นต้องใช้จรงิ ๆ กส็ามารถ 
ขอต่อศาลได้

หากมเีจ้าหนี้หลายราย ทรพัย์ใดถูกยดึไปแล้ว ห้ามเจ้าหนี้รายอื่นมายดึซ�้า เจ้าหนี้รายใดยดึก่อนกไ็ด้สทิธกิ่อน

การอายัดเงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนต่าง ๆ
หากศาลตัดสินแล้ว ลูกหนี้ควรติดต่อทนายโจทก์ว่าจะจ่ายอย่างไร จะผ่อนช�าระหรือจ่ายงวดเดียวก็แล้วแต่จะตกลงกัน แต่หากลูกหนี้เพิกเฉย 

ไม่ติดต่อ ไม่ยอมจ่ายเงิน หรือตกลงเรื่องการจ่ายเงินไม่ได้ ทนายโจทก์ก็จะท�าเรื่องขอยึดทรัพย์ หรืออายัดเงินเดือน และหากเจ้าหนี้รายแรกขออายัด 
เงินเดือนแล้ว เจ้าหนี้รายที่ 2, 3, 4 ... จะท�าเรื่องขออายัดซ�้าไม่ได้ ต้องรอคิว ให้รายแรกอายัดครบก่อน หรืออาจจะขอหารส่วนแบ่งเงินที่ถูกอายัด 
จากเจ้าหนี้รายแรกกไ็ด้ ถ้ารอกจ็ะรอได้ไม่เกนิสบิปี หากเกนิสบิปีกจ็ะหมดอายคุวาม

เกณฑ์การอายัดเงินเดือนของกรมบังคับคดี หากลูกหนี้เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ�าของข้าราชการจะไม่ถูกอายัดเงินเดือน หากลูกหนี้เป็น
พนกังานรฐัวสิาหกจิทกุแห่ง หรอืเป็นพนกังานบรษิทั ฯลฯ จะถูกอายดัเงนิเดอืน โดยมหีลกัเกณฑ์ดงันี้

1. อายดัเงนิเดอืนไม่เกนิ 30%
 *** ลูกหนี้เงนิเดอืนไม่ถงึ 10,000 บาท - อายดัไม่ได้
 *** ลูกหนี้เงนิเดอืนเกนิ 10,000 บาท อายดัได้ 30% แต่จะต้องเหลอืเงนิให้ลูกหนี้ใช้จ่ายไม่ต�่ากว่า 10,000 บาท
เช่น
 - ลูกหนี้เงนิเดอืน 9,500 บาท ไม่ถูกอายดั
 - ลูกหนี้เงนิเดอืน 12,000 บาท ถูกอายดั 2,000 บาท เหลอืไว้ใช้จ่าย 10,000 บาท
 - ลูกหนี้เงนิเดอืน 15,000 บาท ถูกอายดั 4,500 บาท เหลอืไว้ใช้จ่าย 10,500 บาท
 *** หากลูกหนี้มคี่าใช้จ่ายจ�าเป็นอื่น ๆ เช่น ค่าเลี้ยงดูบตุร ค่ารกัษาพยาบาล สามารถน�าหลกัฐานไปขอลดหย่อนที่ กรมบงัคบัคดเีพื่อให้ลด

เปอร์เซน็ต์การอายดัเงนิเดอืนได้
 *** การอายดัเงนิเดอืนจะให้บรษิทัน�าส่ง หรอืลูกหนี้น�าส่งกรมบงัคบัคดเีองกไ็ด้
2. เงนิโบนสั จะถูกอายดัไม่เกนิ 50%
3. เงนิตอบแทนการออกจากงาน จะถูกอายดั 100%
4. เงนิค่าตอบแทนต่าง ๆ/ค่าสวสัดกิารต่าง ๆ เช่น ค่าน�้ามนั ค่าที่พกั ค่าน�้า ค่าไฟ ค่าต�าแหน่ง
 *** การถูกอายดัจะขึ้นอยู่กบัว่าเจ้าหนี้จะสบืทราบหรอืไม่และร้องขอต่อศาลว่าจะอายดัเท่าไหร่
5. บญัชเีงนิฝาก - อายดัได้
6. เงนิ กบข - อายดัไม่ได้
7. เงนิกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีที่ท�ากบับรษิทั - อายดัไม่ได้ (พ.ร.บ.กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ)
 แต่ถ้าท�ากองทุนต่าง ๆ กับธนาคารต้องดูตามหลักเกณฑ์ของกองทุนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้หรือไม่ และมีข้อห้ามการบังคับคดีหรือไม่  

ถ้าเป็นทรพัย์สนิของลูกหนี้ และไม่มขี้อห้ามกจ็ะอายดัได้
8. เงนิค่าวทิยฐานะ (ค่าต�าแหน่งทางวชิาการ) ถ้าเป็นข้าราชการจะไม่ถูกอายดั แต่ถ้าเป็นสงักดัเอกชนจะถูกอายดั เพราะถอืว่าเป็นเงนิเดอืน
9. หุ้น - กรมบงัคบัคดสีามารถยดึใบหุ้นเพื่อขายทอดตลาดได้ หรอืถ้ามเีงนิปันผล กจ็ะท�าเรื่องอายดัเงนิปันผลได้

สหกรณ์
คลินิก
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวชิาการ  โทร 0 2496 1199 ต่อ 308 – 311 หรอื www.fsct.com

10. เงนิสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรอืพนกังานบรษิทั หากเจ้าหนี้สบืทราบว่าเป็นสมาชกิสหกรณ์ใด สามารถอายดัเงนิปันผล เงนิเฉลี่ยคนื 
เงนิค่าหุ้นสหกรณ์ได้ (แนวค�าพพิากษาเดมิ เจ้าหนี้มสีทิธอิายดัเงนิค่าหุ้นได้ แต่ในปัจจบุนัสหกรณ์มฐีานะเป็นเจ้าหนี้บรุมิสทิธพิเิศษ สามารถน�าเงนิค่าหุ้น
มาหกักลบลบหนี้ที่มอียู่แก่สหกรณ์ได้ก่อน) 

11. ร่วมทนุกบัผู้อื่นเปิดบรษิทั - หากผู้ร่วมลงทนุมปีัญหาถูกอายดัทรพัย์ - กรมบงัคบัคดจีะอายดัเฉพาะส่วนที่เป็นทรพัย์สนิของผู้ถูกอายดัเท่านั้น 
ไม่ได้อายดัทั้งหมด อาจดูเฉพาะส่วนของเงนิปันผล ใบหุ้น ฯลฯ ของผู้ถูกอายดั

.........................................................
การถูกอายดัเงนิเดอืน กรมบงัคบัคดจีะอายดั 30% จากเงนิเดอืนเตม็ ก่อนหกัภาษ ี และประกนัสงัคม เช่น 15000 บาท ถูกอายดั 4500 บาท  

จะเหลอืเงนิไว้ใช้ จ่ายภาษ ีประกนัสงัคม ฯลฯ 10500 บาท
.........................................................

การอายดัเงนิเดอืน ลูกหนี้จะถูกอายดัจากยอดเงนิเดอืนเตม็
หากลูกหนี้ผู้ถูกอายัดเงินเดือนมีภาระที่ต้องจ่ายเงินกู้ให้แก่ หน่วยงานอื่น เช่นสหกรณ์ต่าง ๆ ลูกหนี้จะต้องค�านวณว่า เงินเดือนที่เหลือจาก 

การถูกอายดัมเีพยีงพอ ที่จะใช้จ่ายประจ�าวนัตลอดเดอืน และเหลอืพอที่จะจ่ายเงนิกู้คนืให้สหกรณ์หรอืไม่
- หากลูกหนี้ถูกอายดัเงนิเดอืน และถูกหกัเงนิกู้สหกรณ์แล้ว ยงัมเีงนิพอใช้และเหลอืเกบ็บ้างกถ็อืว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกงัวล
- แต่หากถูกอายัดเงินเดือน และถูกหักเงินกู้สหกรณ์แล้วเงินเหลือไม่พอใช้จ่ายก็ควรหาทางแก้ไข เพราะถ้าไม่แก้ไขมันอาจจะน�าไปสู่ปัญหา 

การหมนุจ่ายแบบเดมิอกีรอบ ท�าให้แก้ไขปัญหาหนี้ไม่หมดสกัท ีโดยลูกหนี้ควรจะ...
1. เจรจากบัทางสหกรณ์ หาทางลดหย่อนยอดเงนิที่ต้องช�าระคนืในแต่ละเดอืนโดยอาจจะยดืระยะผ่อนช�าระให้นานออกไป (ในกรณทีี่ถกูหกับญัชี

อตัโนมตั)ิ
2. อาจจะหยดุจ่ายและให้ทางสหกรณ์ด�าเนนิการตามกระบวนการทางกฎหมายและอายดัเงนิเดอืนต่อไป (วธินีี้อาจสร้างปัญหาให้กบัสหกรณ์ได้)

ลูกหนี้ยงัสามารถใช้วธิทีี่ 3 คอื
3. ลูกหนี้สามารถน�ายอดเงินที่ถูกหักจ่ายคืนให้สหกรณ์มาขอลดหย่อนเปอร์เซ็นต์การอายัดเงินเดือนได้ (ขอลดหย่อนได้สูงสุด 50% เท่านั้น) 

หมายความว่า ให้ลกูหนี้น�ายอดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลกูหนี้ต้องจา่ยรวมทั้งเงนิที่ต้องช�าระคนืแกส่หกรณ์มารวมยอดและขอลดยอด การอายดัเงนิเดอืน  
ไม่ให้กรมบังคับคดีอายัดเงินเดือนจาก ยอดเต็มถึง 30% ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ แต่ในการขอลดยอดการถูกอายัดจะขอลดยอดได้มากที่สุด คือ 
ให้กรมบงัคบัคดอีายดัไม่ต�่ากว่า 15%

***วิธีที่สามนี้เป็นวิธีที่น่าท�าที่สุดครับ***

ชสอ. ก�าหนดจัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “กรรมการด�าเนินการใหม่” รุ่นที่ 17 
เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความสามารถ 

เพื่อน�าไปปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์

ชสอ. จัดโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษา และงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเช่ือของ 
ชสอ. ประจ�าปี 2556 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เส้นทางปราสาทวัดพู - น�้าตกหลี่ผี - น�้าตกคอนพะเพ็ง ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2557

ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ได้ที่ www.fsct.com
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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 317 เดือนพฤศจิกายน 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

“รุ่นออมทรัพย์รับวันพ่อ ปี 2556”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ :  ฝ่ายเงนิทนุ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั 199 หมู่ 2 ต.บางสทีอง  
อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

วงเงิน ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

100,000 ขึ้นไป 4.30

1,000,000 ขึ้นไป 4.40

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที ่25 พฤศจกิายน เป็นต้นไป


