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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์  
ชาตรปูระชวิีน ผู้จดัการใหญ่ ชสอ. น�าคณะฝ่ายจดัการ วางพานพุม่สกัการะพระบดิา 
สหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาต ิ 
26 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยม ีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนธิโิครงการหลวง 
และพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพทิยาลงกรณ พร้อมพระประยรูญาต ิเสดจ็ 
เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะฯ พร้อมด้วย ฯพณฯ อ�าพล เสนาณรงค์  
องคมนตร ีกล่าวสดดุพีระเกยีรตคิณุ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพทิยาลงกรณ และ 
ให้เกยีรตเิยี่ยมชมบธูนทิรรศการ ชสอ. โดยมขีบวนการสหกรณ์เข้าร่วมพธิถีวายสกัการะ 
อย่างพร้อมเพรยีงกนั ณ สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพชิยั กรงุเทพฯ

ชสอ. ถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย

คณะผูบ้รหิาร ชสอ. ร่วมวางพานพุม่ 
สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราช- 
วรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ โดยม ี 
ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นประธานวางพานพุ่ม และ 
ดร.วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ อธบิดกีรมตรวจ
บญัชสีหกรณ์ ร่วมเป็นเกยีรต ิณ กรมส่งเสรมิ 
สหกรณ์เทเวศร์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์  
วนัสหกรณ์แห่งชาติ
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เรียน	ท่านประธานกรรมการ/
	 ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน

ประธานพบสมาชิก

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

พบกนัอกีครั้ง ส�าหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนมนีาคม ครบั

เนื่องในโอกาสวนัสหกรณ์แห่งชาตไิด้เวยีนมาบรรจบครบรอบ 98 ปี ในวนัที่ 26 
กมุภาพนัธ์ 2557 ขบวนการสหกรณ์จากทั่วประเทศ ได้ร่วมกนัจดังานวนัสหกรณ์แห่ง
ชาตปิระจ�าปี 2557 เพื่อเป็นการน้อมร�าลกึถงึ พระกรณุาธคิณุ “พระบดิาสหกรณ์ไทย” 
ซึ่ง ชสอ. ได้ร่วมท�าพธิวีางพานพุ่มสกัการะพระอนสุาวรยี์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พทิยาลงกรณ ณ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมจดั
นทิรรศการเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์งานสหกรณ์สูส่าธารณชน ได้น�าไปประยกุต์ใช้ใน
ชวีติประจ�าวนั นอกจากนี้ยงัได้ร่วมออกบูธ และจดันทิรรศการประเภทออมทรพัย์ เพื่อ
ให้ความรูป้ระชาชนชาวไทย ร่วมกบักรมส่งเสรมิสหกรณ์ ในงานมหกรรมสนิค้าสหกรณ์ 
ประจ�าปี 2557 ระหว่างวนัที่ 4 - 8 มนีาคม 2557 ณ ชาเลนเจอร์ 3 อมิแพค็เมอืงทองธาน ี

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ทั้ง 4 แห่ง  
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ
สุราษฎร์ธานี จ�ากัด ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น  
ระดบัภาค ประจ�าปี 2557 จากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ โดยรบัมอบโล่ฯ จากท่านองคมนตร ี 
พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์ ภายในงานดังกล่าว นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ 
อย่างมากส�าหรับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลการด�าเนินงานดีเลิศ ตลอดจน
พฒันาสหกรณ์ได้มคีวามเจรญิก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ส�าหรับในเดือนมีนาคมนี้ ชสอ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�า 
รุน่ใหม่ คอื “รุน่ออมทรพัย์รบัคมิหนัต์” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทนุให้แก่สหกรณ์ 
ในการเตรยีมเงนิไว้บรกิารและรบัรองความต้องการเงนิกูข้องสหกรณ์สมาชกิในปัจจบุนั 
โดยมอีตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน 1 ล้าน 4.25% 5 ล้าน 4.50% และ 36 เดอืน 1 ล้าน  4.50%  
5 ล้าน 4.75% ซึ่งจะเปิดจ�าหน่าย ตั้งแต่วนัที่ 11 มนีาคม ไปจนถงึ 13 มถินุายน นี้ครบั  
และส�าหรับสหกรณ์ที่มีเงินเหลือสามารถน�าเงินมาลงทุนระยะสั้น ในตั๋วสัญญาใช้เงิน 
และเงินฝากประจ�า 7 วัน - 14 วัน ได้ในอัตราดอกเบี้ย 2.5 - 2.75% เพื่อให้เงิน
หมนุเวยีนกลบัเข้าอยูใ่นระบบสหกรณ์ และเป็นการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัตามหลกัและ 
วธิกีารสหกรณ์ครบั 

นอกจากนี้ ชสอ. ยงัมโีครงการเงนิออมเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิ เพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาระบบสหกรณ์ออมทรพัย์ให้มคีวามมั่นคง และมเีสถยีรภาพ หาก
สหกรณ์เกิดวิกฤตทางการเงินขึ้น เช่นกรณีที่สมาชิกของสหกรณ์ถอนเงินฝากจ�านวน
มาก สหกรณ์อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องได้ โดยสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ คือ ได้รับอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�าตาม
ประกาศของ ชสอ. + 0.25% ต่อปี ณ วันที่ซื้อ และได้รับบริการเงินกู้จากโครงการ 
ได้ไม่เกนิสามเท่า ภายในสามวนัท�าการ อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้เป็นไปตามอตัราดอกเบี้ย
เงินกู้ระยะสั้นตามประกาศของ ชสอ. - 0.125% ต่อปี และมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืน 
ตามปกติ สหกรณ์ใดที่สนใจ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ.  
โทร. 02 496 1199 ต่อ 315-316 ครบั
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย  
ดร.ก๊ก ดอนส�าราญ นายกสมาคม สส.ชสอ. และเหล่านายกสมาคม 
ฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ ทั้ง 7 สมาคม คณะกรรมการ 
และสมาชกิสหกรณ์ ร่วมพธิที�าบญุครบรอบ 3 ปี ของการก่อตั้งสมาคมฯ และ 
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  
ณ ส�านกังาน ชสอ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์  
ถือว่าเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

ประกอบด้วยสมาชกิสหกรณ์กว่า 2.5 ล้านคน ครอบคลมุทกุกลุ่มอาชพี จดัตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวสัดกิาร และเป็นความมั่นคง 
ให้กับสมาชิกและครอบครัว เมื่อสูญเสียผู้เป็นที่รัก ก็ไม่ต้องรับภาระหนี้สิน เพราะมีสวัสดิการจากขบวนการสหกรณ ์
ช่วยแบ่งเบาภาระ ดังนั้นเมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะท�าให้ครอบครัวของสมาชิกได้รับเงินสวัสดิการคุ้มครองการสูญเสียชีวิต 
จากการช่วยเหลอืจากขบวนการสหกรณ์

ครบรอบ 3 ปี วันสถาปนา
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
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ชสอ. เดินหน้าพิสจูน์
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ชสอ. เดนิหน้าพสิูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ โดยบรษิทั พเีอสพ ี (ไทยแลนด์) จ�ากดั บรษิทัที่ปรกึษาโครงการจดัหา
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ให้กบัสหกรณ์สมาชกิ ขณะนี้ บรษิทัฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 4 และ 5 ให้กบั ชสอ. ท�าการตรวจรบัจาก  
ทั้งหมด 6 งวดงานตามสญัญา

ซึ่งรายการที่ บรษิทัฯ ท�าการส่งมอบงานงวดที่ 4 และ 5 ประกอบด้วยรายการดงันี้

งวดงานที่ 4 ประกอบด้วย คณุสมบตัขิองโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ (System Requirement Specification: SRS) คอื
(1) คณุสมบตัโิดยรวมของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ (System Overview)
(2) คณุสมบตัขิองโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ (Project Perspective) เกี่ยวกบัการเชื่อมโยงกนั (Interface/Communication)  

  ของผู้ใช้งาน, ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์
(3) คณุสมบตัทิี่เป็นหน้าที่หลกั (Product Functional Requirements) ที่ส�าคญัของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ โดยพจิารณา 

  ความส�าคญัจากทั้ง 18 ระบบงาน
(4) คณุสมบตัทิี่ไม่ได้เป็นหน้าที่หลกั (Non-Functional Requirements) ของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์
(5) คณุสมบตัทิางด้านเทคนคิของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์

งวดงานที่ 5 ประกอบด้วย เอกสารการท�าบทพสิูจน์และการด�าเนนิการพสิูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ (Evaluation 
Criteria Requirements Listing and POC’s Operational Report) คอื

รายละเอยีดบทพสิูจน์ การด�าเนนิการและผลการท�าบทพสิูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์แต่ละบทพสิูจน์

ส�าหรับงวดงานที่ 6 เป็นงวดงานสดุท้าย ทางบรษิทัที่ปรกึษาฯ จะท�าการส่งมอบ ในวนัที่ 17 มนีาคม 2557 คอื รายการ
ผลสรปุการท�าบทพสิูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ในด้านต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะและความคดิเหน็สรปุจากบรษิทัที่ปรกึษา 

ชสอ. ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ�ากัด แสดงความจ�านงในการมอบข้อมูล 
และรายงานของสหกรณ์ใช้ในการพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชสอ.ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ของสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ครั้งนี้ ซึ่ง FSCT NEWS จะได้ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินโครงการโปรแกรม
สหกรณ์มารายงานให้สหกรณ์สมาชกิได้รบัทราบในทกุฉบบั

ความคืบหน้า

โครงการจัดหา

โปรแกรม
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ชสอ. จดัสมัมนาเรื่อง “การประเมนิราคาหลกัทรพัย์” และทศันศกึษาประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน (เชียงรุ้ง สิบสองปันนา) เมื่อวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงแรม 
เวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
เป็นประธานในพธิเีปิดการสมัมนา มผีู้เข้าร่วมสมัมนา 73 คน จาก 24 สหกรณ์ 

จากนั้นเป็นการบรรยาย เรื่อง “หลกัและวธิปีระเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์” โดย นายศิริชัย  
เรือนทอง รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์ ธนาคารออมสิน ได้น�าเสนอวิธีการ 
ประเมนิค่าอสงัหารมิทรพัย์ ปัจจยัการก�าหนดราคาที่ดนิ รวมถงึการเขยีนรายงานการประเมนิราคา 
หลักทรัพย์ เพื่อให้ปรับใช้ในการพิจารณาก�าหนดราคาอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย ์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “กฎหมายและข้อปฏิบัติในการประเมิน 
ราคาหลักทรัพย์” โดย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. หลังจากเสร็จสิ้น 
การสัมมนาแล้ว ชสอ. ได ้น�าผู ้ เข ้ารับการสัมมนาร ่วมเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี (เชยีงรุง้ สบิสองปันนา) ชมวถิชีวีติชาวลาว ร�าลกึอดตีเมอืงไทย 50 ปีก่อน  
โดยผ่านเส้นทาง เชียงราย-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน�้าทา-บ่อเต็น-บ่อหาน-เชียงรุ ้ง  
(สิบสองปันนา) ผ่านเส้นทาง R3a ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง  
Logistics ในการล�าเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม การทัศนศึกษาในครั้งนี้ 
นอกจากได้ศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของชาวสิบสองปันนาแล้ว ยังได้สร้างความสนุกสนาน
และมติรภาพที่ดตี่อกนัระหว่างสมาชกิสหกรณ์

ชสอ. จดัอบรมหลกัสูตร “กรรมการด�าเนนิการใหม่” รุ่นที่ 17 ระหว่างวนัที่ 21 - 24  
มกราคม 2557 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี 
โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยาย 
พร้อมด้วยวทิยากรผู้ทรงคณุวฒุ ิมผีู้เข้ารบัการอบรม 117 คน จาก 41 สหกรณ์ 

ประกอบไปด้วยการอบรม 5 หวัข้อ ได้แก่ 1. ปรชัญา อดุมการณ์ หลกัการและวธิกีารสหกรณ์ 
2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่การจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ 3. การบรหิารเงนิสหกรณ์ออมทรพัย์  
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ 5. ภาวะผูน้�าในสหกรณ์ออมทรพัย์ โดยวทิยากร 
ผูท้รงคณุวฒุหิลายท่าน อาท ินายสุพทิยา พกุจนิดา ผู้อ�านวยการกลุม่แผนพฒันาการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ์  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษา  
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด และนายพิศาล อุตสาหพงษ์  

ผู้อ�านวยการ บรษิทั พศิาล โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง จ�ากดั
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นายทองหล ่อ ยมศรี เคน ประธานกรรมการ  
ชมรม สอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด  
นายเติมศักดิ์  จันทะจร เลขานกุาร ชมรม สอ.ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ กล่าวรายงาน และนายเอกราช ช่างเหลา  
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ากัด กล่าวต้อนรับ  
พร้อมด้วย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
ให้การบรรยายพิเศษนโยบายการบริหารงาน ชสอ. พร้อม 
มอบงบประมาณสนบัสนนุการจดัอบรม จ�านวน 100,000 บาท  
และพบปะสหกรณ์สมาชิก โดย นายชัยรัตน์ ปันนวม 
เลขานกุาร ชสอ.

นายณฐกร แก้วดี ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์
ภาคตะวันออก เป ็นประธานในพิธี เป ิดการอบรม และ  
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยาย 
พเิศษ เรื่อง นโยบายการบรหิารงาน ชสอ. โดยมีนายชัยรัตน์  
ปันนวน เลขานกุาร ชสอ. ร่วมมอบเงนิสนบัสนนุการจดัอบรม 
จ�านวน 100,000 บาท

ในการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ และการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ 
สหกรณ์ (Cooperative Quality Award: CQA) ได้เชิญ นางนิตรีญา สน่ันเมือง พริ้งศุลกะ นักวิชาการสหกรณ์ 
ช�านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์  
และกระบวนการด�าเนินการ โดยกล่าวถึง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการสหกรณ ์
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ CQA พัฒนาประสิทธิภาพ 
ของผู้ตรวจประเมนิ เผยแพร่เกยีรตคิณุสหกรณ์ที่ได้รบัรางวลัเพื่อให้สหกรณ์อื่นน�าไปประยกุต์ใช้ รวมถงึแนวทางการด�าเนนิงาน 
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ และการตรวจประเมินเบื้องต้น และเชิญ ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง  
การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (การประเมินตนเอง) โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มย่อย และ 
ฝึกเขยีนรายงานพร้อมน�าเสนอการประเมนิคณุภาพการบรหิารจดัการสหกรณ์

ชมรม สอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และชมรม สอ.ภาคตะวันออก จัดอบรม CQA

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

7ปีที่ 26 ฉบับที่ 321 เดือนมีนาคม 2557



ชสอ.ส่งเสริมนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพิ่มประสิทธิภาพงานสหกรณ์
จัดเวทีน�าเสนอผลงาน ชิงรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ

ชสอ. จดัเวทนี�าเสนอและคดัเลอืก “ผลงาน 

นวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2556” โดยได้รบั 

เกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน 

กรรมการ ชสอ.เป็นประธานในพธิเีปิด พร้อมบรรยาย

พิเศษ นวัตกรรมกับการบริหารจัดการสหกรณ ์

ออมทรัพย์ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 

ชสอ. ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานชมรมสหกรณ ์

ออมทรพัย์ คณะกรรมการชมรมฯ ทั้ง 8 ชมรม และ 

ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกกว่า 300 คนเข้าร่วมงาน  

เมื่อวนัที่ 8 กมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ.

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ กล่าวว่า “สหกรณ์ออมทรพัย์ที่น�าเสนอผลงานผ่านการ

คัดเลือกจากชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคมีทั้งสิ้น 11 สหกรณ์ จาก 7 ชมรมฯ ด้วย

นวัตกรรม 2 ด้าน คือ 1.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ผลงาน และด้านการบริหาร

จัดการ 5 ผลงาน ผมคิดว่ารางวัลไม่ใช่เป้าหมายส�าคัญ แต่ที่ส�าคัญคือการเปิดเวที 

ให้มกีารน�าเสนอ และเปิดโอกาสให้แสดงออก ผลรางวลัเป็นเพยีงผลพลอยได้ และขอให้ 

สหกรณ์ที่เข้ามาเป็นสักขีพยานในวันนี้ มีสิทธิโหวตให้คะแนนกับผู้น�าเสนอดีเด่นด้วย  

โดยสหกรณ์ที่ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศ จะมีพิธีมอบรางวัล 

ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ชสอ. ในวนัเสาร์ที่ 7 มถินุายน 2557 ณ อมิแพค็เมอืงทองธาน ีทั้งนี้เพราะ ชสอ. เลง็เหน็ว่า 

สหกรณ์ออมทรัพย์หยุดนิ่งไม่ได้ เพราะโลกไม่หยุดนิ่ง ผมคิดว่าการด�าเนินงานของสหกรณ์ในอนาคตต่อ ๆ ไป สหกรณ ์

ต้องยิ่งคดิเรื่องนวตักรรม และผลงานจะดขีึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากโลกปัจจบุนั ต้องเปลี่ยนแปลง แข่งขนัรนุแรง สมาชกิคาดหวงัสูง  

ดังนั้นสหกรณ์ต้องการคนเก่ง คนดี เพราะสหกรณ์เป็นสถาบันการเงิน ต้องการคนซื่อสัตย์ และยุติธรรม การจัดประกวด 

นวตักรรมในวนันี้จงึเน้นบคุลากรสหกรณ์ พฒันาคน พฒันาความคดิ แล้วน�าไปต่อยอด เพื่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลง เราจะท�า 

เหมอืนเดมิไม่ได้อกีแล้ว ต้องท�าให้เกนิความคาดหวงั โดยยดึหลกั change - การเปลี่ยนแปลง competitive - การแข่งขนั customers -  

ลูกค้า cost - ต้นทุน ชสอ. ต้องการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์บุคลากรสหกรณ์ที่มีคุณภาพและต้องการกระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ  

เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก ให้เกิดการลดต้นทุนทางการเงิน การบริการ และลดการเสียโอกาสทางธุรกิจ ท�าให้สามารถน�าไป 

แข่งขนักบัสถาบนัการเงนิอื่นได้ดยีิ่งขึ้น ขอให้ทกุสหกรณ์ ยดึหลกั “ประโยชน์ ประหยดั ประสทิธภิาพ ประทบัใจ” ถ้าน�านวตักรรม

มาใช้ในสหกรณ์ น�ามาซึ่งความพอใจของสมาชกิ”
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ผลการตดัสนินวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นระดบัประเทศมจี�านวน 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวลั  
รางวลัละ 15,000 บาท รวม 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกยีรตคิณุ มดีงันี้

1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2556 ได้แก่
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวนัตก ผลงานนวตักรรม คอื การค�านวณเงนิกูแ้บบไม่จ�ากดัเพดานถงึเกษยีณอายุ  

โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ�ากัด 
2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2556  

ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลงานฯ การบริการทางการเงินระบบ online ผ่าน ATM  
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ากัด

3. รางวัลผูน้�าเสนอผลงานนวตักรรมการบริหารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น ประจ�าปี 2556 จ�านวน 1 รางวลั 
เงนิรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรตคิณุ ได้แก่ นายประดษิฐ์ พลหงษ์ ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ครอูดุรธานี 
จ�ากัด ผลงานฯ การบริการทางการเงินระบบ online ผ่าน ATM

และทกุสหกรณ์ที่เข้าร่วมการประกวดผลงานนวตักรรมการบรหิารจดัการสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่นระดบัภาค ประจ�าปี 2556  
ชสอ. มอบเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมในส่วนของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกชมรมที่คัดเลือก 
ผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รบัเงนิสนบัสนนุการคดัเลอืกผลงานละ 25,000 บาท

ขอแสดงความยนิดกีบัทกุ ๆ  สหกรณ์ที่ได้รบัรางวลัในแต่ละผลงานนวตักรรม ซึ่ง ชสอ.จะได้น�าไปเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์
ให้สหกรณ์อื่น ๆ ได้น�าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์และทุกชมรมจะน�านวัตกรรมมาร่วมจัดนิทรรศการในวัน 
ประชมุใหญ่ ของ ชสอ. ในเดอืนมถินุายน 2557

ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดระดับประเทศ  

คดัเลอืกโดยคณะกรรมการของชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาค

แต่ละภาคทั้ง 8 ชมรม โดย มเีกณฑ์การให้คะแนน ดงันี้

1. ชื่อผลงานวตักรรม 5 คะแนน

2. ความเป็นมาและวตัถปุระสงค์ 5 คะแนน

 ของการจดัท�าผลงานนวตักรรม

3. กระบวนการพฒันาผลงานนวตักรรม 40 คะแนน

4. การน�าผลงานนวตักรรมไปใช้ประโยชน์ 40 คะแนน

5. ปัจจยัความส�าเรจ็/เงื่อนไขความส�าเรจ็ 5 คะแนน

 ของผลงาน  

6. เอกสารอ้างองิ และรูปภาพประกอบ 5 คะแนน

 ผลงานนวตักรรม

  รวม 100 คะแนน

ผลงานนวัตกรรมดีเด่นระดับประเทศประจ�าปื 2556 

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

ได้แก่

1. นายโอภาส จนัทร์โต   ประธานกรรมการ

2. นายขจติ หมู่ด ี  กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุนิ ปลหีะจนิดา กรรมการ

4. นายอภชิติ เสง็ข�า    กรรมการ

สหกรณ์ ผู้เข้าร่วมฟังการน�าเสนอผลงานฯ สามารถ 

ร่วมให้คะแนน (Vote) ให้กบัผู้น�าเสนอผลงานนวตักรรมดเีด่น 

โดย 1 สหกรณ์ สามารถโหวตได้ 1 คะแนน

** สามารถรับชมเทปการน�าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ได้ที่ www.fsct.com **
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รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ
การค�านวณเงินกู้แบบไม่จ�ากัดเพดานถึงเกษียณอายุ

โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ�ากัด

ผู้น�าเสนอผลงาน : 
นายโชคชยั  คนุาพงษ์กติ ิ
ผู้จดัการ สอ.ครูสมทุรสงคราม จก.

มีกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม อย่างไร
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมและศึกษาถึง

ปัญหาต่าง ๆ พบว่า มีปัญหาการช�าระหนี้ของสมาชิกที่เกษียณอายุ
ราชการ สมาชิกต้องไปกู้ธนาคารออมสิน เพราะถูกจ�ากัดจ�านวนเงินกู้
เป็นจ�านวนเท่าของเงินเดือน และสมาชิกขอกู้ก่อนเกษียณอายุราชการ
จนเต็มสิทธิที่ได้รับ โดยไม่ค�านึงถึงว่าเงินบ�านาญที่ได้รับจะลดลงจน 
ไม่สามารถช�าระหนี้ได้

 จงึได้ก�าหนดระเบยีบการกู้ ให้สามารถกู้ทกุประเภทได้ไม่จ�ากดั
เพดานเงินที่ขอกู้ โดยจะต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักค่าใช้จ่าย และ 
หกัช�าระหนี้สหกรณ์แล้ว เหลอืใช้ 10% ของเงนิเดอืน ทั้งในเวลาปัจจบุนั
จนถึงเกษียณฯ น�าเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง เงินค่าตอบแทน  
มารวมเป็นรายได้ที่น�ามาค�านวณเป็นรายรับรายเดือน สมาชิก กบข.  
ให้ค�านวณเงนิบ�านาญที่จะได้รบั 62% สมาชกิที่ไม่ได้เป็นสมาชกิ กบข.  
ให้ค�านวณ 70% ของเงินเดือนสุดท้ายก่อนเกษียณฯ การค�านวณ 
รายจ่ายให้น�ารายจ่ายทกุประเภทที่ปรากฏในสลปิเงนิเดอืนที่หวัหน้า หรอื 
เจ้าหน้าที่การเงินรับรองถูกต้อง รวมทั้งเงินกู้ที่ต้องจ่ายธนาคารออมสิน 
โดยร่วมมือกับธนาคารให้แจ้งจ�านวนเงินที่สมาชิกต้องช�าระให้สหกรณ์
ทราบ จากนั้นจึงได้เริ่มด�าเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรม โดย 
การใช้โปรแกรมค�านวณ EXCEL พร้อมอบรมวิธีการใช้โปรแกรม 
ให้เจ้าหน้าที่

ผลงานนวัตกรรมมีประโยชน์ต่อสมาชิก ต่อสหกรณ์ และ
ต่อสังคมอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ต่อสมาชิก : ท�าให้สมาชิกสามารถช�าระหนี้ได้โดย 
ไม่เดอืดร้อน ส่วนผู้ค�้าประกนักค็�้าประกนัอย่างสบายใจ สมาชกิสามารถ
กู้ได้ไม่จ�ากดัเพดานเงนิกู้ และมเีงนิพอที่จะให้ต้นสงักดัหกัส่งให้สหกรณ์ 
ไม่ต้องกงัวลในการหาเงนิมาช�าระหนี้เมื่อยามเกษยีณฯ

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ : ท�าให้การอนุมัติเงินกู ้รวดเร็วขึ้น  
สามารถค�านวณจ�านวนเงินกู้และเงินที่ต้องช�าระให้สมาชิกเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และง่ายต่อการตรวจสอบ เรียกเก็บเงินช�าระหนี้รายเดือน 
ไม่มีใบเสร็จส่งคืน เพราะสมาชิกสามารถช�าระได้ครบ ไม่มีปัญหา 
ในการเรยีกเกบ็เงนิของสมาชกิบ�านาญ

ประโยชน์ต่อสังคม : ท�าให้สมาชิกมีเงินเหลือพอใช้จ่าย  
ไม่เป็นภาระลูกหลาน ด�ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ทั้งก่อน 
และหลังเกษียณอายุราชการไม่ต้องมีการฟ้องร้องด�าเนินคดีสมาชิก 
หรอืผู้ค�้าประกนั

รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่นระดับประเทศ

การบริการทางการเงินระบบ online ผ่าน ATM
โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ากัด

ผู้น�าเสนอผลงาน : 
นายประดษิฐ์  พลหงษ์  
ผู้จดัการ สอ.ครูอดุรธาน ีจก.

มีกระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม อย่างไร
สอ.ครอูดุรธาน ีจก. ได้ด�าเนนิการให้บรกิารทางการเงนิแก่สมาชกิ 

โดยร่วมกบัธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ให้สมาชกิสามารถท�ารายการ
กู้เงนิเพื่อเหตฉุกุเฉนิผ่าน ATM ระบบ Offline มาตั้งแต่ปี 2550 ต่อมาปี 
2555 ก็ได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถให้บริการทางการเงิน 
แก่สมาชิกในระบบ Online ได้ทั้งกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินและถอนเงินฝาก 
ออมทรัพย์ได้ โดยให้บริการแก่สมาชิกตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 
เป็นต้นมา ซึ่งมสีมาชกิใช้บรกิารทั้งถอนเงนิฝากและกู้เงนิเพื่อเหตฉุกุเฉนิ
กว่าร้อยละ 80 ของสมาชกิทั้งหมด ต่อมาจงึได้มมีตใิห้สหกรณ์จ่ายเงนิ 
ทุกประเภทแก่สมาชิก ทั้งเงินกู้ เงินสวัสดิการ และเงินปันผล-เฉลี่ยคืน  
เข้าฝากในบญัชเีงนิฝากออมทรพัย์ของสมาชกิ ตั้งแต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2556 
เป็นต้นไป ท�าให้สหกรณ์มเีงนิฝากออมทรพัย์เพิ่มมากขึ้น เพราะเมื่อสหกรณ์ 
โอนจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้สมาชิกแล้ว สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะถอน 
เงินฝากไปใช้เท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น เพราะสามารถถอนผ่าน ATM  
ได้ทุกวัน ทุกเวลาไม่เว้นวันหยุดอยู ่แล้ว เงินส่วนที่เหลือจึงยังคง 
ฝากไว้ในบัญชีสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ก็มีเงินฝากเป็นทุนหมุนเวียน 
เพิ่มมากขึ้น โดยลดการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิอื่นลงได้มาก

ผลงานนวัตกรรมมีประโยชน์ต่อสมาชิก ต่อสหกรณ์ และ
ต่อสังคมอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ต่อสมาชิก : สมาชกิที่อยู่ห่างไกลประหยดัเวลาและ 
ค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการที่สหกรณ์และสามารถใช้บริการ 
ได้ทกุวนั ทกุเวลา ทั่วประเทศ ไม่เว้นวนัหยดุท�าการของสหกรณ์โดยใช้ 
บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกทุกคนมีอยู่แล้วคู่กับบัญช ี
ที่ใช้รบัเงนิเดอืน และสร้างนสิยัรกัการออมให้แก่สมาชกิ 

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ : สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ประหยัด 
และลดค่าใช้จ่ายทั้งบุคลากร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ มีเงินฝาก 
จากสมาชิกมากขึ้น ท�าให้มีทุนหมุนเวียนมากขึ้นลดการกู ้ยืมเงิน 
จากสถาบนัการเงนิอื่น

ประโยชน์ต่อสังคม : สมาชิกไม่ต้องทิ้งภาระหน้าที่การงาน 
เพื่อมาตดิต่อใช้บรกิารทางการเงนิที่สหกรณ์ เนื่องจากสามารถใช้บรกิาร 
ผ่าน ATM นอกเวลาท�าการได้ ลดความสูญเสียด้านพลังงานที่จะใช ้
ในการเดินทางมาติดต่อใช้บริการที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ 
ได้เป็นแบบอย่างที่ดใีนระบบการออมของคนในชาตอิกีด้วย

บทสัมภาษณ ์ผู้น�าเสนอผลงานนวัตกรรม
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พลอากาศเอก ก�าธน สนิธวานนท์ องคมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิดงาน “มหกรรมสนิค้าสหกรณ์ ปี 2557” พร้อมเยี่ยมชมนทิรรศการ 
โครงการพระราชด�าริด้านงานสหกรณ์ เช่น โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน กระบวนการผลิต
ข้าวสารของสหกรณ์ในพื้นที่ทุง่กลุาร้องไห ้การจดัแสดงและจ�าหน่ายสนิค้าจากสหกรณ์กว่า 500 รา้นค้า โดยม ีดร.จมุพล สงวนสนิ อธบิด ี
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ พร้อมคณะผูบ้รหิารและผูแ้ทนจากขบวนการสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรบั ณ อาคาร challenger 3 อมิแพค็ เมอืงทองธาน ี 
เมื่อวนัที่ 5 มนีาคม ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ได้มพีธิมีอบโล่ให้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บรกิาร สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นคิม สหกรณ์เครดติ-
ยูเนี่ยน และกลุ่มเกษตรกรดเีด่นระดบัภาค จ�านวน 17 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดเีด่น 9 กลุ่ม โดยในกลุ่มประเภทสหกรณ์ออมทรพัย์  
มี 4 สหกรณ์ จากสี่ภาคได้รับรางวัล ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด ภาคกลาง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย ์
ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ�ากัด และภาคใต้ ได้แก่ สหกรณ์ 
ออมทรพัย์ต�ารวจสรุาษฎร์ธาน ีจ�ากดั

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วรวฒุ ิหริญัรกัษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยนิดแีก่สหกรณ์ประเภทออมทรพัย์ 
ทั้ง 4 สหกรณ์ ที่ได้รบัรางวลั พร้อมให้การต้อนรบัท่านองคมนตร ีเยี่ยมชมบูธเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ของ ชสอ. ภายในงานดงักล่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดงาน มหกรรมสินค้าสหกรณ์
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ด้านการใช้จ่ายและเหตกุารณ์ทางการเมอืง ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง 
ส�าหรบัแนวโน้มอตัราดอกเบี้ยนั้นต้องดทูี่ทศิทางดอกเบี้ยนโยบาย ดอกเบี้ย
ธนาคารพาณิชย์ และดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลประกอบกัน จะส่งผล 
กระทบอย่างไรบ้างต่อทศิทางอตัราดอกเบี้ย

จากนั้นเป็นการบรรยาย “แนวทางการบริหารงานสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ปี 2557” โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
ชสอ. ซึ่งได้กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจบุนันั้นสภาวะแวดล้อมของสหกรณ์
เปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันที่มากขึ้น สมาชิกมีความต้องการมากขึ้น  
ท�าให้สหกรณ์มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นในด้านการบริหารงาน เพราะฉะนั้น  

แนวทางการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย  ์
ปี 2557 ต้องเน้นความปลอดภยัไว้ก่อน ป้องกนั 
ความเสี่ยง มีความเข้มงวด ละเอียดรอบคอบ 
ในการบรหิารงาน พยายามใช้เงนิทนุจากภายใน 
เป็นหลัก โดยเน้นการระดมเงินออมระยะยาว 
จากสมาชกิ เพิ่มรายได้ให้กบัสหกรณ์ ลดค่าใช้จ่าย 
ที่ไม่จ�าเป็น ใช้จ่ายด้วยความคุ้มค่า ที่ส�าคัญ 
ต้องยดึมั่นในอดุมการณ์ หลกัการ วธิกีารสหกรณ์ 
บรหิารงานด้วยความโปร่งใส จงึจะน�าพาสหกรณ์
ฝ่าวกิฤตไปได้

ภาคค�่า เป็นงานเลี้ยงสงัสรรค์ ซึ่งน้อง ๆ  
นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ได้มาแสดง 
วัฒนธรรมภาคใต้ให้รับชมกันถึง 2 ชุด ได้แก่  
ชดุนารศีรนีคร และชดุนกกรงหวัจกุ บรรยากาศ 
เต็มไปด ้วยความอบอุ ่น สนุกสนาน และ 
เป็นกนัเอง...พบกนัใหม่ที่หวัหนิ ประจวบครีขีนัธ์

ชสอ.เชือ่มโยงเครอืข่าย สานสมัพนัธ์สหกรณ์ออมทรพัย์ภาคใต้

 เมื่อวนัที่ 22 - 23 กมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา ชสอ. จดัโครงการสมัมนา 
ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมเมอริไทม์ ปาร์ค แอนด์  
สปา รสีอร์ท อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ โดยม ีดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 
ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ 
นโยบายการบรหิารงาน ชสอ. ม ีผศ.บรรเจดิ พฤฒกิติต ิประธานกรรมการ  
ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคใต้ กล่าวต้อนรบั นายธน ูโพธิท์อง ประธาน
คณะกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ ชสอ. กล่าวรายงาน
ความเป็นมา โดยมผีูเ้ข้าร่วมจากสหกรณ์ออมทรพัย์ในภาคใต้ กว่า 100 คน

ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ชสอ. จัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ 
ออมทรพัย์ในเขตภาคใต้ ได้รบัทราบถงึภารกจิและแนวทางการบรหิารงาน  
โดย ชสอ. เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ สร้างสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์สมาชิก  
โดยการเสรมิสร้างความรูท้างวชิาการให้กบับคุลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์ 
และมุ่งพัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพสามารถตอบสนองและสร้างความ 
พงึพอใจให้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์ได้มากที่สดุ

จากนั้น เป็นการสัมมนา ชสอ. พบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ซึ่ง ชสอ. เปิดเวที
น�าเสนอภารกิจความรับผิดชอบและผลการ
ด�าเนนิงานด้านต่าง ๆ ของ ชสอ. จากนั้นเปิดให้ 
ผู ้เข้าร่วมสัมมนาซักถามในประเด็นข้อสงสัย 
ต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ.  
ช่วยกันตอบทุกประเด็นข้อสงสัย ซึ่ง ชสอ. ขอ
ยนืยนั ชสอ. ไม่ขาดสภาพคล่อง โดย ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2556 ชสอ. มีสินทรัพย์รวมกว่า  
6 หมื่นล้าน และ ชสอ. ไม่เคยผดินดัหรอืปฏเิสธ
การถอนเงนิฝากแม้แต่รายเดยีว

ภาคบ่าย เป็นการบรรยาย “ภาวะ
เศรษฐกจิ และแนวโน้มอตัราดอกเบี้ยปี 2557” โดย  
ดร.เอกนติ ินติทิณัฑ์ประภาศ รองผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง  
ซึ่งได้กล่าวถงึสถานการณ์เศรษฐกจิไทย ปี 2557 
นั้น ต้องดูที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
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สอ.สันนิบาตสหกรณ์ฯ สถาบันการเงิน ที่พึ่ง สมาชิก 3 หน่วยงาน 
ประชุมใหญ่ แจงผลด�าเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล  
ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดพร้อมกล่าวเปิด 
การประชมุฯ ว่า “สอ.สสท.จก. มคีวามเจรญิเตบิโต เป็นสถาบนัการเงนิ 
ที่เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกถึง 3 หน่วยงาน ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
ชุมนุมร ้านสหกรณ์แห ่งประเทศไทย จ�ากัด ด ้วยสินทรัพย ์รวม  
43,870,297.60 บาท ทุนเรือนหุ ้น 30,700,510 บาท ทุนส�ารอง 

1,570,060.43 บาท ก�าไรสุทธิ 1,846,436.77 บาท เงินรับฝากจากสมาชิก 2,349,689.73 บาท สหกรณ์มีสมาชิก 169 คน  
โดยมีเงินปันผล 5% และเงินเฉลี่ยคืน 6% ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ได้ให้บริการสมาชิกตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ คือเน้นให้สมาชิก 
มสี่วนร่วม และบรหิารงานโดยค�านงึถงึความต้องการของสมาชกิสหกรณ์”

จากนั้นได้มพีธิมีอบทนุการศกึษาให้บตุรของสมาชกิ โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ เป็นประธานมอบทนุการศกึษา 
ให้กับสมาชิกฯ และ ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์ ให้เกียรติมอบของขวัญให้สมาชิก 
ที่ฝากเงินสหกรณ์มากที่สุด และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้เกียรติมอบของขวัญให้ผู้ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน 
งาน สอ.สสท. หลังจากนั้น นายนลทวัช สมาธิ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และ 
ผู้ตรวจสอบกจิการ ได้ขึ้นเวท ีแถลงผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ที่ผ่านมา “ผมและคณะกรรมการของสหกรณ์ เรามนีโยบายที่ไม่ได้หวงั
ผลก�าไรแต่เพยีงอย่างเดยีว เราเน้นความสขุของสมาชกิ ความต้องการของสมาชกิ บรหิารการเงนิโดยไม่ได้กู้เงนิจากแหล่งเงนิทนุภายนอก  
เปิดให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ทั้งเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินกู้สวัสดิการส�าหรับสมาชิก และที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ด�าเนินงาน 
ในกจิกรรมสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย อาท ิร่วมท�าบญุทอดกฐนิสหกรณ์, มอบของเยี่ยมสมาชกิป่วย, เข้าร่วมกจิกรรมโครงการ 
วนัออมแห่งชาต,ิ กจิกรรม 5 ธนัวา ท�าด ีเพื่อพ่อ, และโครงการเตรยีมความพร้อมบคุลากรสหกรณ์เข้าสู่อาเซยีน และในปี 2556 สหกรณ์ 
ได้ท�าบนัทกึผลการท�างานร่วมโครงการ 3 ประสาน เพื่อพฒันาการสหกรณ์ (WWR) เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของสหกรณ์”

และเนื่องจากปีนี้สหกรณ์ฯ ได้ก�าหนดให้มวีาระเลอืกตั้ง ประธานฯ และกรรมการใหม่ แทนประธานฯ และกรรมการเดมิที่หมดวาระ 
จงึท�าให้ปีนี้มผีลการเลอืกตั้งใหม่ ดงันี้ นายวจิติร จะโรจร ด�ารงต�าแหน่งประธาน สอ.สสท. และผลการเลอืกตั้งกรรมการม ี3 ท่าน ดงันี้  
1. นายวจิติร บญุปลอด 2. นางสาวพชัร ีวชิยัดษิฐ์ 3. นางสาววชริาภรณ์ เนยีมพฤกษ์ และผู้ตรวจสอบกจิการ ม ี3 ท่าน ดงันี้ 1. นายฐากูร  
โศภาวชริากานต์ ประธานผู้ตรวจสอบกจิการ 2. นางสาวทรรศนพร บญุศร ี3. นางอรอนงค์ อระวพีร เพื่อบรหิารงานสหกรณ์ต่อไป

13ปีที่ 26 ฉบับที่ 321 เดือนมีนาคม 2557



สสท. จัดเวทีระดมความคิดเห็น เสนอ 5 แผนฟื้นฟฝู่าวิกฤติคลองจั่น

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดสัมมนาแผนฟื้นฟูและระดม 
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด โดยได้รับเกียรติ 
จากผู ้ทรงคุณวุฒิมากมายหลายท่านพูดคุยสร ้างความเข้าใจถึงแผนฟื ้นฟูและ 
ระดมความคดิเหน็ในการแก้ปัญหาสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั อาท ินายวฑิรูย์  
แนวพานิช ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบด ี
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ นายวินัย กสิรักษ์ รองอธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ นายชัยวัฒน์ 
ปกป้อง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดร.เฉลิมพล  
ดุลสัมพันธ์ ประธานฯ ชั่วคราวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นายมานะ สุดสงวน  
กรรมการฯ ชั่วคราวสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น นายสมชาย ทองพนัธ์อยู่ กรรมการ
และผูจ้ดัการชั่วคราวสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น ดร.ธนภทัร ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา 
ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์ รวมไปถึงคณะกรรมการชั่วคราว สค.คลองจั่น และ 
สมาชกิ สค.คลองจั่นเข้าร่วมรบัฟังและซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ เมื่อวนัที่ 23 มกราคม  
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชมุศูนย์รชันแีจ่มจรสั สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานฯ ชั่วคราวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ�ากัด กล่าวถึงแผนกลยุทธ์ฟื้นฟูและเสริมสภาพคล่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ�ากดั ก�าหนดแผนฟื้นฟูรวม 5 ด้าน ได้แก่ 1. การสื่อสารองค์กร 2. การบรหิาร 
การเงนิและธรุกจิ 3. การบรหิารหนี้ 4. ปรบัปรงุโครงสร้างและระบบบรหิาร 5. กฎหมาย 

และการด�าเนนิคด ี ซึ่งในส่วนของเงนิทนุที่จะน�ามาใช้นั้น แบ่งเป็น 1. แหล่งเงนิทนุจากรฐั เช่น กองทนุพฒันาสหกรณ์แห่งชาต ิ อดุหนนุ 
ดอกเบี้ยเงนิกู้ปีละ 100 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 5 ปี หาเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิอย่างต�่า 5,000 ล้านบาท ก�าหนดสญัญาเงนิกู้เวลา 8 ปี  
เป็นต้น 2. แหล่งเงนิจากสหกรณ์อื่น ซึ่งได้วางเงนิขอกู้ขั้นต�่า 5,000 ล้านบาท ในอตัราดอกเบี้ยไม่เกนิ 5% ต่อปี 3. ระดมทนุจากสมาชกิ 

ในส่วนของเงินฝากจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จาก 2% เป็น 1.50% ให้ดอกเบี้ยทบต้นทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ขณะที่เงินออมทรัพย์พิเศษ ผู้ที่ฝากเงินมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป จะลดดอกเบี้ยจาก 5.5% เป็น 3%  
ส่วนการถอนเงินฝากออมทรัพย์ จะถอนได้เดือนละครั้ง ไม่เกิน 10% ของเงินฝาก ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะมีระยะเวลาบังคับใช้ 15 ปี  
หากสถานะการเงนิของสหกรณ์ดขีึ้นกอ็าจจะปรบัขึ้นดอกเบี้ยเงนิฝากตามล�าดบั

พร้อมทั้งขอความร่วมมือเจ้าหนี้ทุกประเภทขอให้ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ตามแผนฟื้นฟู และขอให้ยตุเิรื่องคดคีวามไปก่อน เพราะขณะนี้มคีดคีวามจากเจ้าหนี้
ประมาณ 140 คด ีโดยเป็นคดจีากเจ้าหนี้สหกรณ์ประมาณ 4 แห่ง และเจ้าหนี้รายย่อย  
มมีูลหนี้ฟ้องประมาณ 1,700 ล้านบาท มกีารเจรจาแล้วประมาณ 50 - 60 แห่ง

 ด้านนายชยัวฒัน์ ปกป้อง ผู้ช่วยผู้จดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า กรณทีี่สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั ต้องการ
เงนิเพื่อหมนุเวยีนในระหว่างแผนฟื้นฟูบงัคบัใช้ประมาณ 5,000 ล้านบาทนั้น ธนาคาร
ยนิดทีี่จะช่วยเหลอื แต่คงต้องดูในทางปฏบิตัวิ่าหลกัการคนืเงนิ ทวงหนี้ และหลกัการ
บรหิารงานของคณะกรรมการหลงัจากนี้จะเป็นอย่างไร ซึ่งการที่ธนาคารจะอนมุตัวิงเงนิ 
เพื่อจะปล่อยกู้หรือไม่นั้น เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ธ.ก.ส.ที่มีรัฐมนตร ี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน แต่หากสหกรณ์ยังไม่มีความชัดเจนเรื่อง 
การบรหิารงาน เป็นไปได้ว่าธนาคารอาจไม่ปล่อยกู้ 

 ขณะที่ นางสจุติรา พนัธมุะบ�ารงุ ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการบญัชแีละการสอบบญัชี 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ตามแผนปีแรกจะเริ่มเห็นผลการขาดทุนลดลง โดย 
การลดอตัราดอกเบี้ยออมทรพัย์ จาก 5% เหลอื 3% ซึ่งหลงัจากเข้าแผนฟื้นฟู 2 - 3 ปี  
สหกรณ์จะเริ่มกลบัมามกี�าไร

FSCT NEWS14



ข่าว ประชาสัมพันธ์

สั่งซื้อสินค้าฝ่ายธุรกิจเสริมวันนี้

ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท	
รับกระเป๋าช็อปปิ้ง	1	ใบ

รับของสมนาคุณ ฟรี

ซื้อสินค้าครบ 15,000 บาท 
รับกระบอกน�้าสแตนเลส	1	ใบ

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน  2557

ซื้อสินค้าครบ 25,000 บาท
รับกระบอกน�้าสแตนเลสสีขาว	1	ใบ

ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน
วงเงิน

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%

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

15ปีที่ 26 ฉบับที่ 321 เดือนมีนาคม 2557
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
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วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 36 เดือน

1,000,000 ขึ้นไป 4.25% 4.50%

5,000,000 ขึ้นไป 4.50% 4.75%

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 ่11 มนีาคม - 13 มถินุายน 2557


