
ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

วันวิสาขบูชา 
ขึ้น 15 ค�่า เดือน 6



โครงการออมเงินเพือ่การประชมุใหญ่

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระดับภมูิภาคเอเชีย

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร พร้อมช�าระค่าลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ประสงค์

ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. แผนกวิเทศสัมพันธ์

โทร. 0-2496-1199 ต่อ 312 และ 318 และ www.fsct.com

“อนาคตข้างหน้า :การสร้างเอกภาพของเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต 
(WAYFORWARD : Unification of Asian Credit Union Networks)”

วันที่ 17 – 21 กันยายน 2557 ณ โรงแรม Sanur Paradise Plaza Hotel & Suites 
เกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

จัดโดย สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation  
of Credit Unions : ACCU) ร่วมกบัชุมนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี (Credit Union  
Central of Indonesia : CUCO)

ชสอ. น�ำบริกำรด้ำนกำรลงทุนให้กับสหกรณ์สมำชิก ที่สำมำรถก�ำหนดเลือกวำงแผนทำงกำรเงินกับโครงการออมเงิน 
เพ่ือการประชุมใหญ่ ส�ำหรับจ่ำยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในช่วงเวลำที่ต้องกำรในวันประชุมใหญ่ โดย 

สหกรณ์สำมำรถสะสมเงนิเพื่อฝำกประจ�ำกบั ชสอ. เป็นงวดรำยเดอืนอย่ำงน้อย 5 เดอืน และ ชสอ. จะให้กูส้มทบเท่ำกบัยอดเงนิฝำกประจ�ำ 
ที่สะสม ก�ำหนดวงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้ของ ชสอ. สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 50 ล้ำนบำท จ�ำกัด
วงเงินกู้รวมตำมโครงกำร 2,000 ล้ำนบำท โดยเป็นไปตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นปัจจุบันอัตรำร้อยละ 4.95 ต่อปี และ 
ระยะเวลำกำรฝำกสูงสดุ 12 เดอืน อตัรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.40% 

บริหำรกำรเงินดี มีเงินเพียงพอส�ำหรับจ่ำยเงินปันผลและเฉลี่ยคืนวันประชุมใหญ่ สมำชิกสหกรณ์เชื่อมั่นและศรัทธำในขบวนกำร
สหกรณ์ออมทรพัย์

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

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

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขการรับฝากประจ�า
1. ชสอ. จะเปิดรับเงินฝำกประจ�ำ โครงกำรออมเงิน 

เพื่อกำรประชมุใหญ่จำกสหกรณ์สมำชกิที่เข้ำร่วมโครงกำรเท่ำนั้น
2. สหกรณ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรจะออมเงินโดยฝำกประจ�ำกับ  

ชสอ. ไว้จ�ำนวนเท่ำ ๆ กัน ทุกเดือนต่อเนื่องกัน จนถึงเดือน  
ก่อนเดือนที่วันประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยถอนเงินต้นได้ก่อน 
วนัประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 2 วนัท�ำกำร

3. เงื่อนไขกำรช�ำระดอกเบี้ย
 ช�าระดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนดเวลาฝาก

4. กำรถอนก่อนก�ำหนด
เงนิฝำกประจ�ำที่มรีะยะเวลำกำรฝำกไมค่รบก�ำหนดสำมำรถ

ถอนก่อนก�ำหนดได้ โดยจะจ่ำยดอกเบี้ยในอตัรำออมทรพัย์ของ ชสอ. 
ณ วนัที่ฝำก โดยค�ำนวณตำมระยะเวลำที่ฝำกจรงิ

ระยะเวลาฝาก (เดือน)
อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ยแต่ละชุดการฝาก

5 2.95%

6 3.07%

7 3.16%

8 3.22%

9 3.28%

10 3.33%

11 3.37%

12 3.40%

ออมดี มีจ่าย

FSCT NEWS

FSCT NEWS2



เรียน	ท่านประธานกรรมการ/
	 ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน

ประธานพบสมาชิก

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธำนกรรมกำร

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำกดั

พบกนัอกีครั้ง ส�ำหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนพฤษภำคมครบั 
ฉบบันี้ขอเรยีนให้ท่ำนสมำชกิได้ทรำบว่ำ ในเดอืนหน้ำกจ็ะมำถงึกำรประชมุใหญ่ 

สำมัญประจ�ำปี 2554 ในวันเสำร์ที่ 7 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม  
อำคำรชำเลนเจอร์ ศนูย์แสดงสนิค้ำและกำรประชมุอมิแพค็ เมอืงทองธำน ีจงัหวดันนทบรุ ี 
ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมำชิกโปรดแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ไปยัง ชสอ. ตำมก�ำหนด  
ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำลงทะเบียน ของผู้แทนสหกรณ์ และ 
ให้สทิธผิูเ้ข้ำสงัเกตกำรณ์ฟร ี1 ท่ำนในส่วนค่ำลงทะเบยีน ซึ่งในปีนี้มกีำรเลอืกตั้งกรรมกำร 
ด�ำเนนิกำร 8 คน และผูต้รวจสอบกจิกำร 3 คน และได้มผีูม้ำสมคัรกรรมกำรด�ำเนนิกำร
ทั้งหมด 11 คน ซึ่งได้มกีำรถอนตวัไป 1 คน คงเหลอื 10 คน และผู้ตรวจสอบกจิกำร  
4 คน นอกจำกนี้ยังมีกำรมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนับสนุน
กำรใช้ธุรกรรมกับ ชสอ. มำกที่สุด สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น นักสหกรณ์ดีเด่น  
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่ำงปฏิบัติงำนที่ด ี
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ ซึ่งด�ำเนินกำรคัดเลือกโดย ชสอ.  
ซึ่งสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อได้ที่ www.fsct.com หรอื FSCT News ฉบบันี้ได้

กำรด�ำเนินงำนของ ชสอ. ตลอดปีที่ผ่ำนมำ มีผลประกอบกำรประสบควำม
ส�ำเรจ็ในทกุด้ำน โดย ณ สิ้นปีบญัช ี2556 (31 มนีำคม 2557) ชสอ. มจี�ำนวนสหกรณ์ 
1,024 สหกรณ์ มสีนิทรพัย์รวม 61,610.83 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 933 ล้ำนบำท 
และสำมำรถบรหิำรสนิทรพัย์ที่มอียูใ่ห้เกดิก�ำไรสทุธ ิ912.99 ล้ำนบำท ชสอ. จะสำมำรถ 
จ่ำยเงนิปันผลได้ในอตัรำ 5.60% (ปีที่แล้ว 5.40%) และเงนิเฉลี่ยคนื 3.70% (ปีที่แล้ว  
3.60%) สูงกว่ำปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมำจำกที่สหกรณ์สมำชิกได้ให้ควำมร่วมมือ และ 
มอบควำมไว้วำงใจ ให้กำรสนบัสนนุ ชสอ. มำด้วยดมีำโดยตลอด

ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็น
ประจ�ำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ 
จนจบระดับมัธยมศึกษำ สนับสนุนทุนกำรศึกษำโรงเรียนจิตรลดำ (สำยวิชำชีพ) 5  
ชั้นปี และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงกำรต่ำง ๆ ของโรงเรียนในระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนทั่วประเทศ ส�ำหรบัในปี 2557 ชสอ. ได้จดัสรรเงนิทนุจ�ำนวน 640,000 บำท 
และพิจำรณำเห็นควรสนับสนุนจ�ำนวน 63 โครงกำร โดยสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ
โรงเรยีนที่ได้รบัทนุสนบัสนนุได้ในเล่มครบั

ส�ำหรับสหกรณ์สมำชิกและสหกรณ์ทุกประเภทที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอ
กำรจ่ำยแก่สมำชกิ สำมำรถบรหิำรเงนิทนุอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยซื้อตั๋วสญัญำใช้เงนิ 
หรอืเงนิฝำกประจ�ำกบั ชสอ. “รุ่นออมทรพัย์รบัคมิหนัต์” ที่มอีตัรำดอกเบี้ย 12 เดอืน 
4.50% และ 36 เดอืน 4.75% ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่ำยไปจนถงึ 13 มถินุำยนนี้ และส�ำหรบัสหกรณ์ 
ที่มีเงินเหลือสำมำรถน�ำเงินมำลงทุนระยะสั้น ในตั๋วสัญญำใช้เงินและเงินฝำกประจ�ำ 
7 วนั - 14 วนั ได้ในอตัรำดอกเบี้ย 2.50 - 2.75% เพื่อให้เงนิหมนุเวยีนกลบัเข้ำอยู่ใน
ระบบสหกรณ์ 

นอกจำกนี้ ชสอ. ยังได้จัดโครงกำรเงินออมเพื่อกำรประชุมใหญ่ เพื่อเป็นกำร
ช่วยเหลือสหกรณ์สมำชิกในกำรจัดเตรียมเงินในช่วงเวลำดังกล่ำว โดยสะสมเงิน 
เพื่อฝำกกับ ชสอ. เป็นงวดรำยเดือนอย่ำงน้อย 5 เดือน และ ชสอ.จะให้กู้สมทบ
เท่ำกับยอดเงินฝำกประจ�ำที่สะสม ก�ำหนดวงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์เป็นไปตำม 
หลกัเกณฑ์กำรให้เงนิกูข้อง ชสอ. สงูสดุไม่เกนิสหกรณ์ละ 50 ล้ำนบำท สหกรณ์สมำชกิ
ที่สนใจร่วมโครงกำรฯ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยสินเชื่อ ชสอ.  
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226 ครบั

3ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557



ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

ประจ�าปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนครศรธีรรมรำช จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังำนธนำคำรแห่งประเทศไทย จ�ำกดั

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่มาก)
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูจนัทบรุ ีจ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูอบุลรำชธำน ีจ�ำกดั

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่มาก)
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูล�ำพูน จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
 กำรเกษตร จ�ำกดั

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุตรงั จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยำบำลสรรพสทิธปิระสงค์
 อบุลรำชธำน ีจ�ำกดั

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยำบำลต�ำรวจ จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัแม่โจ้ จ�ำกดั

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสระแก้ว จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมกำรพฒันำชมุชน จ�ำกดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังำน ไออำร์พซี ีจ�ำกดั

รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดกลาง)
 สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำน ีจ�ำกดั

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

สาขานักวิชาการ
(ไม่มผีู้ผ่ำนกำรคดัเลอืก)

สาขานักบริหาร
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น 
 พนัต�ำรวจเอก นำยแพทย์ดนกุฤต  กลมัพำกร 
 รองประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำล 
 ต�ำรวจ จ�ำกดั

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก 
1. นำยวรีะศกัดิ์  ศรบีรุษุ
 กรรมกำร/เลขำนกุำร 
 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสรุำษฎร์ธำน ีจ�ำกดั
2. นำยธรีะศกัดิ์  มกัคุ้น
 ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุตรงั จ�ำกดั

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
1. นำยพจิติร  อนัอำตม์งำม
 รองประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรพัย์ครูจนัทบรุ ีจ�ำกดั
2. นำยเกรยีงไกร คะนองเดชชำติ
 กรรมกำร สหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิกำรเกษตร จ�ำกดั
3. นำยสมชำย  เพชรอ�ำไพ
 ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุ
 พษิณโุลก จ�ำกดั
4. นำยเสร ี ปรชัญกลุ
 ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังำน
 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค จ�ำกดั

ตำมที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ได้จัดกำรคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ดเีด่น ประจ�ำปี 2556 ซึ่งได้เชญิชวนให้สหกรณ์สมำชกิเข้ำรบักำรคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น และเสนอชื่อผูท้ี่เหมำะสม 
เข้ำรบักำรคดัเลอืกนกัสหกรณ์ออมทรพัย์ดเีด่น คณะกรรมกำรได้พจิำรณำคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ และบคุคลที่เหมำะสม ดงันี้

FSCT NEWS4



สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น
 นำยดเิรก  แจ่มสรุยิำ
 ผู้จัดกำร สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสรุำษฎร์ธำน ีจ�ำกดั

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก 
1. นำยสมนกึ  จนัทร์แก้ว
 ผู้จัดกำร สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนครศรธีรรมรำช จ�ำกดั
2. นำยสนัติ์เพช็ญ์ มสีำมเสน
 ผู้จัดกำร สหกรณ์ออมทรพัย์กรมส่งเสรมิกำรเกษตร จ�ำกดั

3. พนัต�ำรวจโท ชยัยนัต์  สอนเสยีม
 ผู้จดักำร สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ำรวจภูธร
 จงัหวดัมกุดำหำร จ�ำกดั
4. นำยวรีะยทุธ  พพิฒัน์ 
 ผู้จดักำร สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุตรงั จ�ำกดั

นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี 
1. นำงประนอม  แดงงำม
 รองผู้จดักำร สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยั
 สโุขทยัธรรมำธริำช จ�ำกดั
2. นำงนชุนำฎ  แก้วไทย
 ผู้จัดกำร สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์  
 จ�ำกดั

หมวด 1  การน�าองค์กร
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่ จ�ำกดั 
2. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูศรสีะเกษ จ�ำกดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยำบำลศรสีงัวำลย์ จ�ำกดั
4. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูอทุยัธำน ีจ�ำกดั
5. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุนครรำชสมีำ จ�ำกดั
6. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดั
7. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุล�ำพูน จ�ำกดั

หมวด 2  การวางแผนกลยุทธ์
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูศรสีะเกษ จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูอทุยัธำน ีจ�ำกดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่ จ�ำกดั
4. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุนครรำชสมีำ จ�ำกดั
5. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุล�ำพูน จ�ำกดั
6. สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยำบำลศรสีงัวำลย์ จ�ำกดั
7. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูแพร่ จ�ำกดั
8. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุเชยีงใหม่ จ�ำกดั
9. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดั

ตำมที่ ชสอ. ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์  8 ภำค  จดัโครงกำรฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำรหลกัสูตร “กำรพฒันำคณุภำพ 
กำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์  และกำรเขยีนรำยงำนกำรประเมนิคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์” ให้กบัสหกรณ์สมำชกิทั่วประเทศ 
เพื่อเพิ่มพูนองค์ควำมรู้เผยแพร่และรณรงค์ให้มกีำรน�ำไปปรบัปรงุกำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์ออมทรพัย์ และเชญิชวนสหกรณ์ที่ผ่ำน 
กำรอบรมโครงกำรดงักล่ำว เข้ำร่วมกำรคดัเลอืกสหกรณ์ออมทรพัย์ที่เป็นตวัอย่ำงแนวทำงปฏบิตังิำนที่ด ี(Best Practice) ในกำรพฒันำ 
คุณภำพกำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์ออมทรพัย์ (Cooperative Quality Award : CQA) ประจ�ำปี 2556  มสีหกรณ์ที่ได้รบักำรคดัเลอืกดงันี้

หมวด 3  การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ
1. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุล�ำพูน จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุนครรำชสมีำ จ�ำกดั

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
1. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุนครรำชสมีำ จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุล�ำพูน จ�ำกดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่ จ�ำกดั

หมวด 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
1. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูศรสีะเกษ จ�ำกดั
2. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุล�ำพูน จ�ำกดั
3. สหกรณ์ออมทรพัย์ครูแพร่ จ�ำกดั
4. สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดั
5. สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุนครรำชสมีำ จ�ำกดั

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ
สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุนครรำชสมีำ จ�ำกดั

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง  ผลการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นตัวอย่างแนวทางปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ : CQA ประจ�าปี 2556
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ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภำคเหนอื จดัโครงกำรหลกัสตูรผูน้�ำสหกรณ์ออมทรพัย์ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภำคเหนอื รุน่ที่ 1 ขึ้น  
เมื่อวนัที่ 15 - 16 มนีำคม 2557 ณ โรงแรมไพลนิ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก โดยมผีู้สนใจเข้ำร่วมสมัมนำกว่ำ 150 คน

ดร.ก๊ก  ดอนส�าราญ รองเลขำธกิำรครุสุภำ ที่ปรกึษำ ชสอ. และนำยกสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชกิ ชสอ. เป็นประธำนในพธิ ี 
พร้อมบรรยำยพิเศษเกี่ยวกับสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ สวัสดิกำรในขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับข้อควรค�ำนึงถึง 
ในกำรให้สวสัดกิำร คอื

1) ให้สิ่งที่สมำชกิต้องกำรและจ�ำเป็น 
2) คดิให้ตวัสมำชกิก่อนครอบครวั 
3) ให้สมำชกิส่วนใหญ่ได้รบัก่อน 
4) ให้แก่สมำชกิที่ด้อยโอกำสกว่ำ 
5) ให้ผู้ที่มอีำยกุำรเป็นสมำชกินำนได้มำกกว่ำ 
และในแผนปฏบิตังิำนปี 2557 นี้ได้ม ี6 นโยบำยหลกัด้วยกนั คอื 
1. กำรเพิ่มสมำชกิเพื่อสวสัดกิำร (รบัสมำชกิสมทบ) 
2. กำรรกัษำกำรคงสภำพของสมำชกิที่เป็นอยู่ 
3. กำรเสรมิประสทิธภิำพกำรบรหิำรของส�ำนกังำนสมำคมฯ และศนูย์ประสำนงำน 
4. กำรเสรมิประสทิธภิำพกำรบรหิำรของศูนย์ประสำนงำน 
5. กำรเสรมิสร้ำงกำรท�ำงำนตำมขบวนกำรกบั 7 สมำคม และ 
6. กำรสร้ำงศูนย์ประสำนงำนระดบัจงัหวดั

นายทรงวุฒิ เวชอนุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ผู้บรหิำรกลุ่ม กลุ่มธรุกจิ
ขนำดกลำงภำคเหนอื ธนำคำรกรงุไทย จ�ำกดั (มหำชน) ได้ร่วมบรรยำยกำรวเิครำะห์และ
สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในมุมมองของสถำบันกำรเงินที่ใช้
พจิำรณำ ประกอบด้วย 

1. วิเครำะห์หลักกำรบริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกำรตรวจสอบวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กำรให้ควำมส�ำคัญกับสมำชิกเป็นอันดับแรก และกำรบริหำร 
โดยใช้หลกั CAMELS ซึ่งกำรวเิครำะห์แต่ละด้ำนจะมวีตัถปุระสงค์รองรบั 

ชสอ. สนับสนุน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ 
มุ่งพัฒนาผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์
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2. วเิครำะห์โครงสร้ำงเงนิทนุของสหกรณ์ออมทรพัย์
3. วเิครำะห์นโยบำยกำรบรหิำรสหกรณ์ 
4. เกณฑ์กำรประเมนิคณุภำพของสหกรณ์ เชน่ วงเงนิ ควำมสำมำรถในกำรบรหิำรของคณะกรรมกำร ผลกำรด�ำเนนิงำน

ย้อนหลงั 3 ปี จนถงึปัจจบุนั หรอืภำระหนี้ที่มอียู่ทั้งหมดเทยีบกบัวงเงนิที่เหน็ชอบ เป็นต้น
5. วเิครำะห์งบกำรเงนิของสหกรณ์
6. วิเครำะห์ปัญหำวิกฤตกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ โดยดูจำกวิกฤตที่เกิดขึ้นว่ำส่งผลกระทบต่อสหกรณ์แค่ไหน และมี

แนวทำงแก้ไขวกิฤตและผลกระทบต่อสหกรณ์อย่ำงไร
นอกจำกนี้ นายสมชาย เทพรักษ์ ผู้อ�ำนวยกำรบงัคบัคดจีงัหวดัพษิณโุลก ได้บรรยำยเรื่องกำรบงัคบัคดเีกี่ยวกบัสหกรณ์

ออมทรัพย์ โดยแบ่งกลุ่มระดมควำมคิด คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร และผู้จัดกำร เกี่ยวกับอุปสรรคปัญหำในกำรปฏิบัติที่พบ 
และแนวทำงแก้ไข

ในวนัที่ 2 ของกำรสมัมนำ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  
ประธำนกรรมกำร ชสอ. ได้มอบเงินงบประมำณสนับสนุน  
จ�ำนวน 200,000 บำท ในกำรจัดโครงกำรให้กับทำงชมรม  
พร้อมบรรยำยถึงบุคลิกภำพของผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์  
ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 6 ประกำร คอื

1. สำมำรถปฏบิตัติำมบทบำทหน้ำที่ที่ก�ำหนดได้
2. ส่งเสรมิกำรเรยีนรูท้ี่เน้นประโยชน์ของสหกรณ์สมำชกิ 

เป็นหลกั
3. สำมำรถจดัให้มเีครื่องมอืหรอืแบบอย่ำงแห่งควำมส�ำเรจ็ให้เหน็เป็นตวัอย่ำงได้
4. ให้ควำมส�ำคญัของกำรพฒันำบคุลำกร
5. จดัระบบกำรประกนัคณุภำพภำยใน
6. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยเีพื่อกำรบรหิำรจดักำร

นายศิริชัย เรือนทอง ฝ่ำยสินเชื่อ ธนำคำรออมสินส�ำนักงำนใหญ่  
ได้มำให้กำรบรรยำยเกี่ยวกับ “กำรประเมินรำคำหลักทรัพย์” โดยมีกำร 
บอกถงึเทคนคิ และวธิกีำรประเมนิรำคำหลกัทรพัย์ กำรถ่ำยรูปหลกัทรพัย์ และ
กำรค้นหำข้อมูลที่จ�ำเป็นในกำรประเมนิหลกัทรพัย์แก่ผู้เข้ำร่วมสมัมนำ

ปิดท้ำยด้วยกำรเสวนำกำรเชื่อมโยงองค์กำรสูค่วำมเข้มแขง็ของสหกรณ์  
โดยผู้ร่วมเสวนำ ผู้ทรงคณุวฒุจิำกธนำคำร และผู้แทนจำกสหกรณ์ออมทรพัย์
ในภำคเหนือร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และหำแนวทำงที่จะช่วยเหลือ 
ซึ่งกนัและกนัระหว่ำงสถำบนักำรเงนิกบัสหกรณ์ออมทรพัย์

C : Capital strength วิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง/ความเข้มแข็งของเงินทุน

A : Asset quality วิเคราะห์ถึงคุณภาพของสินทรัพย์

M : Management ability วิเคราะห์ความสามารถของคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ

E : Earning sufficiency วิเคราะห์ความสามารถในการท�าก�าไร

L : Liquidity วิเคราะห์ความเพียงพอของสภาพคล่องต่อความต้องการใช้เงิน

S : Sensitivity วิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภายนอกทีจ่ะเกดิขึน้ต่องบการเงนิ 

7ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557



การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2557

ชมรม สอ. 
ภาคที่เสนอ ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด ชื่อโครงการ จ�านวนเงิน 

(บาท)

ภ
าค

ตะ
วัน

ตก

1 โรงเรยีนวดัทุ่งลำดหญ้ำ “ลำดหญ้ำวทิยำ” กำญจนบรุี โครงกำร 3R ลดขยะล้นโลก 11,500

2 โรงเรยีนวดัก�ำแพงแสน นครปฐม โครงกำรธนำคำรโรงเรยีน (กจิกรรม “ออมวนัละนดิตำมหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีง”)

10,000

3 โรงเรยีนสองพี่น้อง สพุรรณบรุี โครงกำรอำหำรกลำงวนั 6,000

4 โรงเรยีนบ้ำนหนองโก รำชบรุี โครงกำรส่งเสรมิกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวนั 11,500

5 โรงเรยีนวดัหนองบวั สมทุรสำคร โครงกำรส่งเสรมิอำชพีระหว่ำงเรยีน 11,500

6 โรงเรยีนวดับำงจะเกรง็ (ประโชตประชำนกุูล) สมทุรสงครำม โครงกำรเกษตรปลอดภยัผกัปลอดสำรพษิ (ผกักำงมุ้ง) 11,500

7 โรงเรยีนบ้ำนเขำย้อย เพชรบรุี โครงกำร “ห้องสมดุปันรกั ปันรู้ ปันสขุ ลำนกจิกรรมธรรมชำติ
เพื่อกำรเรยีนรู้”

11,500

8 โรงเรยีนบ้ำนห้วยพลบั ประจวบครีขีนัธ์ โครงกำรปรบัปรงุซ่อมแซมอำคำรเรยีนอนบุำล 11,500
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9 โรงเรยีนบ้ำนกดุลนัน้อยครีี เลย โครงกำรจดัหำสื่อกำรเรยีนกำรสอนประกอบงำนกจิกรรม
สหกรณ์โรงเรยีน

11,500

10 โรงเรยีนบ้ำนล�ำเพญิ (อรณุรำษฎร์สงเครำะห์) สรุนิทร์ โครงกำรกำรป้องกนั แก้ไข และเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิ 
ในสถำนศกึษำ

8,000

11 โรงเรยีนบ้ำนโคกเพก็ ศรสีะเกษ โครงกำรสหกรณ์โรงเรยีน 5,000

12 โรงเรยีนเมอืงอบุล (บ้ำนนำควำย) อบุลรำชธำนี โครงกำรพฒันำสภำพแวดล้อมและปรบัปรงุภูมทิศัน์ในสถำน
ศกึษำให้เอื้อต่อกำรเรยีนรู้

11,500

13 โรงเรยีนถ่อนวทิยำ หนองคำย โครงกำรพฒันำห้องสมดุโรงเรยีนถ่อนวทิยำ 11,500

14 โรงเรยีนบ้ำนหวัทะเล นครรำชสมีำ โครงกำรปรบัปรงุห้องสมดุโรงเรยีน 10,000

15 โรงเรยีนเมอืงวำปีปทมุ มหำสำรคำม โครงกำรออมตำมรอยพ่อ 3,000

16 โรงเรยีนบ้ำนหนองชมุ ยโสธร โครงกำรจดัซื้ออปุกรณ์เครื่องครวัเพื่อประกอบอำหำรกลำงวนั 10,000

17 โรงเรยีนบ้ำนหำดแพง (หำดแพงวทิยำ) นครพนม โครงกำรเพำะเหด็นำงฟ้ำเพื่ออำหำรกลำงวนันกัเรยีน 11,500

18 โรงเรยีนชมุชนเชยีงเครอืรำษฎร์รงัสรรค์ สกลนคร โครงกำรห้องสมดุ 8,000

19 โรงเรยีนหนองบวัวทิยำเสรมิ กำฬสนิธุ์ โครงกำรเกษตรผสมผสำนเพื่ออำหำรกลำงวนั 11,500

20 โรงเรยีนกดุสะเทยีนวทิยำคำร หนองบวัล�ำภู โครงกำรกำรพฒันำห้องสมดุโรงเรยีนให้มชีวีติ 10,000

21 โรงเรยีนบ้ำนป่ำหวำย ขอนแก่น โครงกำรอำหำรกลำงวนั 10,000

ภ
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22 โรงเรยีนวฒันะโชติ ชยันำท โครงกำรเศรษฐกจิพอเพยีงตำมรอยพ่อหลวง (ท�ำขนมอบ เค้ก) 11,500

23 โรงเรยีนเทศบำลวดัแสนสขุ อ่ำงทอง โครงกำรเพำะเหด็เพื่ออำหำรกลำงวนั 10,000

24 โรงเรยีนวดักระโจมทอง พระนครศรอียธุยำ โครงกำรพฒันำห้องสมดุ 10,000

25 โรงเรยีนบ้ำนห้วยสำรำม ลพบรุี โครงกำรส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรยีน 11,500

26 โรงเรยีนวดัสหรำษฎร์บ�ำรงุ (วงษ์กล้ำแขง็) ปทมุธำนี โครงกำรเยำวชนไทยห่ำงไกลยำเสพตดิ 10,000

27 โรงเรยีนวดัพรหมสำคร สงิห์บรุี โครงกำรสหกรณ์ร้ำนค้ำพฒันำเดก็ไทยในโรงเรยีน 11,500

ภ
าค

เห
น
ือ 28 โรงเรยีนบ้ำนวงัไคร้ “มติรภำพที่ 102” ตำก โครงกำรสร้ำงศูนย์กำรเรยีนรู้ตำมแนวหลกัปรชัญำเศรษฐกจิ

พอเพยีง
11,500

29 โรงเรยีนวดัอรญัญกิำรำม อตุรดติถ์ โครงกำรรกัษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจติอำสำ พฒันำบ้ำน/ 
โรงเรยีนเรำ School Model

8,000

 ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเป็นประจ�ำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์

น้อมเกล้ำฯ จนจบระดบัมธัยมศกึษำ สนบัสนนุทนุกำรศกึษำโรงเรยีนจติรลดำ (สำยวชิำชพี) 5 ชั้นปี และอกีส่วนหนึ่งสนบัสนนุในโครงกำรต่ำง ๆ  ของโรงเรยีนในระดบั 

กำรศกึษำขั้นพื้นฐำนทั่วประเทศ ส�ำหรบัในปี 2557 มโีรงเรยีนในระดบักำรศกึษำขั้นพื้นฐำนที่สหกรณ์เสนอโครงกำรมำทั้งสิ้น 79 โครงกำร ชสอ. ได้จดัสรรทนุ 

ไว้จ�ำนวนเงนิ 640,000 บำท และคณะกรรมกำรจดัสรรเงนิทนุได้พจิำรณำแล้วเหน็สมควรสนบัสนนุจ�ำนวน 63 โครงกำร ดงันี้
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ชมรม สอ. 
ภาคที่เสนอ ที่ โรงเรียนที่ได้รับทุน จังหวัด ชื่อโครงการ จ�านวนเงิน 

(บาท)

ภ
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เห
น
ือ

30 โรงเรยีนอนบุำลบ้ำนไร่ อทุยัธำนี โครงกำรเพำะเหด็นำงฟ้ำภูฏำนสร้ำงรำยได้เพื่อทนุกำรศกึษำ 11,500

31 โรงเรียนบ้ำนม่วงค�ำ พะเยำ โครงกำรปรบัปรงุภูมทิศัน์และรกัษ์สิ่งแวดล้อม 10,000

32 โรงเรยีนบงึบอระเพด็วทิยำ นครสวรรค์ โครงกำรเกษตรผสมผสำน 10,000

33 โรงเรยีนบ้ำนอำชำนสุรณ์ ก�ำแพงเพชร โครงกำรตำมรอยพ่อหลวงอยู่อย่ำงพอเพยีง 8,000

34 โรงเรยีนบ้ำนปงแม่ลอบ ล�ำพูน โครงกำรฝึกทกัษะอำชพีให้นกัเรยีนโรงเรยีนบ้ำนปงแม่ลอบ
ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง

11,500

35 โรงเรยีนสรอยเสรวีทิยำ แพร่ โครงกำรจดัสภำพสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 8,000

36 โรงเรยีนบ้ำนแก่งกลุำสำมคัคี พษิณโุลก โครงกำรพฒันำสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรเรยีนรู้ 11,500

37 โรงเรยีนบ้ำนสำรจติร สโุขทยั โครงกำรส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์โรงเรยีนบ้ำนสำรจติร 8,000

38 โรงเรยีนศูนย์ปำงมะผ้ำในโครงกำร
ตำมพระรำชด�ำริ

แม่ฮ่องสอน โครงกำรจดัท�ำน�้ำดื่มสะอำด 10,000

39 โรงเรยีนชมุชนบ้ำนคำย เชยีงใหม่ โครงกำรพฒันำสหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรยีนชมุชนบ้ำนคำย 8,000

40 โรงเรยีนบ้ำนโป่งแดง เชยีงรำย โครงกำรเศรษฐกจิพอเพยีงหลกีเลี่ยงควำมยำกจน 11,500

41 โรงเรยีนอนบุำลวงัทรำยพูน พจิติร โครงกำรสหกรณ์ดอกบวัในโรงเรยีน 8,000

42 โรงเรยีนบ้ำนก้อ น่ำน โครงกำรสหกรณ์โรงเรยีน 6,000

43 โรงเรยีนอนบุำลล�ำปำง
(เขลำงค์รตัน์อนสุรณ์)

ล�ำปำง โครงกำรยกย่องเชดิชูเกยีรตคิณุและบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ตำมหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง 

7,500

44 โรงเรยีนบ้ำนหลกัด่ำน เพชรบูรณ์ โครงกำรอำหำรกลำงวนั 11,500
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45 โรงเรยีนบ้ำนชมุพล (อ้นอำรศีกึษำคำร) นครนำยก โครงกำรน�้ำดื่มสะอำด 11,500

46 โรงเรยีนวดัเกำะลอย ระยอง โครงกำรเลี้ยงไก่เพื่ออำหำรกลำงวนั 11,500

47 โรงเรยีนบ้ำนแสงจนัทร์ สระแก้ว โครงกำรต้นหมำกมำกรำยได้เพื่ออำหำรกลำงวนั 11,500

48 โรงเรยีนอนบุำลวดักลำงดอนเมอืงชลบรุี ชลบรุี โครงกำรปรบัปรงุอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 11,500

49 โรงเรยีนวดัหนองแหวน (วจิติรรำษฎร์บ�ำรงุ) จนัทบรุี โครงกำรสขุำน่ำใช้ 11,500

50 โรงเรยีนบำงแก้วประชำสนัต์ สมทุรปรำกำร โครงกำรพฒันำคณุภำพผู้เรยีนพกิำรเรยีนร่วม 11,500

51 โรงเรยีนวดัสขุำรำม ฉะเชงิเทรำ โครงกำรคดัแยกขยะเพื่อรกัษำสิ่งแวดล้อม 11,500

52 โรงเรยีนบ้ำนคลองจำก ตรำด โครงกำรพฒันำนกัเรยีนสู่สงัคมอำเซยีนด้วยกระบวนกำร
จดักำรเรยีนรู้ใหม่ในศตวรรษที่ 21 

10,000

53 โรงเรยีนบ้ำนท่ำสะตอื ปรำจนีบรุี โครงกำรปรบัปรงุพื้นสนำมเดก็เล่น 11,500
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54 โรงเรยีนบ้ำนหำญ สตูล โครงกำรห้องสมดุเพื่อกำรเรยีนรู้ 10,000

55 โรงเรยีนวดัรงัสติำวำส ยะลำ โครงกำรวถิพีทุธ วถิธีรรม 10,000

56 โรงเรยีนบ้ำนยำบี ปัตตำนี โครงกำรขบัเคลื่อนหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีงในโรงเรยีน 11,500

57 โรงเรยีนบ้ำนเขำนำใน สรุำษฎร์ธำนี โครงกำรน�้ำดื่มเพื่อสขุภำพส�ำหรบันกัเรยีนและชมุชน 11,500

58 โรงเรยีนชมุชนมำบอ�ำมฤต ชมุพร โครงกำรรวมพลงั ลดขยะได้ประโยชน์ ประหยดัทรพัยำกร 
ลดภำวะโลกร้อน

11,500

59 โรงเรยีนบ้ำนน�้ำหอม นรำธวิำส โครงกำรปรบัปรงุซ่อมแซมห้องสหกรณ์โรงเรยีนบ้ำนน�้ำหอม 11,500

60 โรงเรยีนบ้ำนโคกวดัใหม่ ภูเกต็ โครงกำรพูดภำษำองักฤษพชิติอำเซยีน 11,500

61 โรงเรยีนบ้ำนหน้ำทอง สงขลำ โครงกำรปรบัปรงุห้องสมดุ 10,000

62 โรงเรยีนบ้ำนไทรทอง พทัลงุ โครงกำรจดัสภำพแวดล้อมและกำรบรกิำรที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีน
พฒันำตำมธรรมชำตเิตม็ศกัยภำพ

11,500

กทม. พืน้ที ่2 63 โรงเรยีนบ้ำนปงแท่น ล�ำปำง โครงกำร “ภูมทิศัน์งำมตำ มมุต�ำรำน่ำอ่ำน” 7,500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000
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วนัที่ 24 มนีำคม ที่ผ่ำนมำ ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  
โดย นายทองหล่อ ยมศรีเคน ประธำนชมรมฯ จดัประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2556  
โดยได้รบัเกยีรตจิำก ดร.เฉลมิพล ดลุสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. เป็นประธำน 
ในพธิเีปิดและบรรยำยพเิศษ ตลอดจนสนบัสนนุงบประมำณจ�ำนวน 200,000 บำท  
เพื่อกจิกรรมชมรมฯ ตำมนโยบำยของที่ประชมุใหญ่ของ ชสอ.ที่สนบัสนนุให้ชมรมภำค 
มคีวำมเข้มแขง็และเชื่อมโยงเครอืข่ำยตำมอดุมกำรณ์สหกรณ์

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. เป็นประธำนในพธิเีปิดและ 
บรรยำยพิเศษ ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2556 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์
ในสถำนประกอบกำร เมื่อวนัที่ 29 มนีำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องประชมุ 701 ชั้น 7  
อำคำรส�ำนกังำน ชสอ. พร้อมด้วยนายชัยรัตน์ ปันนวน เลขำนกุำร ชสอ. โดยม ี 
นายธนู โพธิ์ทอง กรรมกำรด�ำเนนิกำร ชสอ. เป็นผู้กล่ำวรำยงำน

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันออกจัดเสวนำให้ควำมรู้แก่สมำชิก เรื่อง “สำรพันปัญหำ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” และประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2556 ในวันที่ 5 - 6 เมษำยน  
ที่ผ่ำนมำ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเขำบ่อยำ บรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) แหลมฉบงั อ.ศรรีำชำ จ.ชลบรุ ี 
โดยมผีู้เข้ำร่วมงำน จ�ำนวน 70 คน จำก 40 สหกรณ์  
มี นายชัยรัตน์ ปันนวน กรรมกำรและเลขำนุกำร  
ชสอ. เป็นประธำนในพิธีเปิด กล่ำวรำยงำนโดย  
นายณฐกร แก้วด ีประธำน ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ภำคตะวันออก รวมทั้งได้รับเกียรติจำก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำน
กรรมกำร ชสอ. บรรยำยพเิศษ เรื่อง นโยบำยกำรบรหิำรงำน ชสอ.

กำรจดัเสวนำครั้งนี้ ทำงชมรมฯ ได้เชญิ นายประดิษฐ หัสดี รองประธำน 
กรรมกำร ชสอ. เป็นวิทยำกรเสวนำเรื่อง สำรพันปัญหำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ 
สหกรณ์ โดย นำยณฐกร แก้วด ีประธำน ชสอ.ตอ.เป็นผู้ด�ำเนนิรำยกำร 

พร้อมกันนี้ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันออก ได้จัดประชุมใหญ ่
สำมญัประจ�ำปี 2556 และเลอืกตั้งคณะกรรมกำรชดุใหม่ด้วย

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
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แวดวงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค 
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วันวิสาขบูชา หมำยถึง กำรบูชำในวันเพ็ญเดือนวิสำขะ  
คือวันขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 6 (ถ้ำเป็นปีที่มีอธิกมำส ก็เลื่อนออกไป
เป็นวนัขึ้น 15 ค�่ำ เดอืน 7) ในวนันี้ได้มเีหตกุำรณ์ที่ส�ำคญัเกี่ยวกบั
พระพทุธเจ้ำ 3 ประกำร คอื เป็นวนัคล้ำยวนัประสูต ิ ตรสัรู้ และ 
ปรินิพพำน ในวันเดียวกันของพระพุทธเจ้ำ โดยในปีนี้ตรงกับวันที่  
13 พฤษภำคม 2557

นายประดิษฐ หัสดี รองประธำนกรรมกำร พร้อมด้วยคณะกรรมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยและกิจกำรพิเศษ พร้อมทั้ง 
ฝ่ำยจดักำร เข้ำร่วมประชมุตำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืและเชื่อมโยงธรุกรรมระหว่ำงชมุนมุสหกรณ์ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชมุ ช.ส.ค.  
โดยมีสำระส�ำคัญในวำระกำรประชุม คือ กำรท�ำให้สหกรณ์เป็นวำระแห่งชำติ กิจกรรม 100 ปีสหกรณ์ไทย และเตรียมควำมพร้อม 
เข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน ที่ผ่ำนมำ

 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กรรมกำรด�ำเนนิกำร ชสอ. ร่วมมอบเงนิบรจิำคสมทบทนุ 
ผ้ำป่ำสำมัคคีเพื่อกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียน เนื่องในโอกำสครบรอบ 25 ปี สหกรณ์ 
ออมทรพัย์สหภำพแรงงำนไทยคำร์บอนแบลค็ จ�ำกดั ณ บรษิทัไทยคำร์บอนแบลค็ จ�ำกดั 
(มหำชน) จ.อ่ำงทอง เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน ที่ผ่ำนมำ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. พร้อมคณะ เข้ำพบปะเยี่ยมเยือนให้ค�ำปรึกษำและข้อเสนอแนะ 
ในกำรด�ำเนนิงำน พร้อมมอบกระเช้ำของขวญัและเครื่องโทรสำรมลัตฟัิงก์ชนัให้แก่ สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกรมสรรพากร จ�ากดั  
เพื่อเป็นกำรตอบแทนสหกรณ์สมำชกิที่มคีวำมศรทัธำต่อบรกิำรทำงกำรเงนิ ชสอ. อย่ำงต่อเนื่อง 5 ปีบญัช ีเพื่อให้สหกรณ์น�ำไปใช้ประโยชน์
ในส�ำนกังำนและให้บรกิำรสมำชกิต่อไป เมื่อวนัที่ 8 เมษำยน ที่ผ่ำนมำ ณ สอ.ขรก.กรมสรรพำกร จก. พญำไท กรงุเทพฯ

วันวิสาขบชูา

ประชุมเชื่อมโยงความร่วมมือ 5 เครือข่าย ครั้งที่ 34

ครบรอบ 25 ปี สอ.สร.ไทยคาร์บอนแบล็ค จก.

เยี่ยมเยือน สอ.ขรก.กรมสรรพากร จก.
FSCT NEWS
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ศกึษาดงูาน

วันที่ 1 เมษายน 2557  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จ�ากัด

วันที่ 3 เมษายน 2557  
คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

วันที่ 8 เมษายน 2557 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�ากัด

ชุ มนุ มสหกรณ ์ เ ค รดิ ตยู เ นี่ ยน 
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ช.ส.ค.) จัด 
ประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2557 เมื่อวนัที่  
26 เมษำยน 2557 ณ โรงแรมทำวน์ อนิ ทำวน์  
กรุงเทพฯ โดยมี หม่อมราชวงศ์สมลาภ  

กิตยิากร เลขำนกุำรในพระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวล ีพระวรรำชำทนิดัดำมำต ุ 
เป็นประธำนในพธิเีปิด ในโอกำสนี้ ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร พร้อมด้วย  
นายอนนัต์ ชาตรปูระชวีนิ ผูจ้ดักำรใหญ่ ชสอ. ร่วมเป็นเกยีรตใินกำรประชมุดงักล่ำวด้วย

ช.ส.ค. เป็นชมุนมุสหกรณ์ระดบัชำต ิจดัตั้งและด�ำเนนิงำนภำยใต้พระรำชบญัญตัิ
สหกรณ์ เมื่อวนัที่ 26 กมุภำพนัธ์ 2522 เพื่อให้เป็นสถำบนักลำงที่ให้บรกิำรครบวงจร 
ของขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ พัฒนำคน 
เศรษฐกจิ และสงัคมภำยใต้อดุมกำรณ์ หลกักำร และวธิกีำรสหกรณ์ ปัจจบุนัมสีมำชกิ 
ทั้งสิ้น 1,129 แห่ง (สำมญั 542 แห่ง สมทบ 587 แห่ง) มทีนุเรอืนหุ้น 417 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว 46 ล้ำนบำท เงนิฝำกและตั๋วสญัญำใช้เงนิ 2,373 ล้ำนบำท เงนิลงทนุ
ในตรำสำรทำงกำรเงนิ 715 ล้ำนบำท มกี�ำไรสทุธ ิ38 ล้ำนบำท

จำกนั้น นายมานะ สดุสงวน ประธำนกรรมกำร (ชดุที่ 35) ท�ำหน้ำที่ประธำน
และด�ำเนินกำรประชุมไปตำมระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่ฯ โดยมีวำระที่ส�ำคัญ 
อำท ิรบัทรำบผลกำรด�ำเนนิงำนสนันบิำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ผลกำรตรวจสอบ
กจิกำร พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรเงนิและอนมุตังิบดลุ ประจ�ำปี 2557 พจิำรณำ
แผนงำนและงบประมำณ ประจ�ำปี 2557 กำรเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร 
และคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร เป็นต้น

ช.ส.ค. ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557
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รอบรั้ว ชสอ.

วันที่ 3 เมษายน 2557
ผู้บริหารโรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 24 เมษายน 2557
คณะจากธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ที่ปรึกษำ ผู้ตรวจสอบกิจกำร และเจ้ำหน้ำที่ ชสอ. ร่วมสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีสงกรำนต์  
ประจ�ำปี 2557 จัดพิธีสรงน�้ำพระ และรดน�้ำขอพรจำกคณะผู้บริหำร ในบรรยำกำศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 11 เมษำยน  
ที่ผ่ำนมำ ณ โถงอำคำรส�ำนกังำน ชสอ.

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดงำนวนัผูส้งูอำยแุละประเพณสีงกรำนต์ จดัโดยเทศบำล
ต�ำบลบำงสทีอง โดยม ีเรอืโท กฤษณ์ จนิตะเวช นำยอ�ำเภอบำงกรวย เป็นประธำนในพธิเีปิด เมื่อวนัที่ 11 เมษำยน ที่ผ่ำนมำ ณ ลำนกจิกรรม  
ส�ำนกังำน ชสอ. ซึ่งทำง ชสอ. ได้เอื้อเฟื้อสถำนที่แก่ทำงเทศบำลต�ำบลบำงสทีองในกำรจดังำนดงักล่ำวเป็นประจ�ำทกุปี เพื่อสนบัสนนุ
กจิกรรมด ีๆ ที่จดัขึ้นเพื่อผู้สูงอำยุ

ชสอ. ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี 2557

ชสอ. เอื้อเฟื้อสถานที่ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สงูอายุ

หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามอบกระเช้า
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สอ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จก. ศึกษาดงูาน KFCC สาธารณรัฐเกาหลี

ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์นอกภาคออมทรัพย์

เมื่อวนัที่ 23 เมษำยน 2557 คณะผูน้�ำสหกรณ์จำก สอ. มหำวทิยำลยัแม่โจ้ จก. ประกอบด้วยที่ปรกึษำ คณะกรรมกำร 
ด�ำเนินกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้แทนสมำชิก และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ จ�ำนวน 23 คน ได้เข้ำศึกษำดูงำนด้ำนสหกรณ์  
ณ ส�ำนกังำนใหญ่ของชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ชมุชนแห่งประเทศสำธำรณรฐัเกำหล ี(Korean Federation of Community  
Credit Cooperatives หรอื KFCC) โดยกำรประสำนงำนขอเข้ำศกึษำดูงำนผ่ำน ชสอ. 

ทำง KFCC ได้จดัทมีผูบ้รหิำรระดบัสงูและทมีงำนฝ่ำยต่ำงประเทศให้กำรต้อนรบัคณะดงักล่ำวเป็นอย่ำงดยีิ่ง พร้อมกบั 
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงกนั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำขบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ต่อไป

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขำนุกำร พร้อมด้วยฝ่ำยจัดกำร  

ชสอ. เข ้ำเยี่ยมกลุ ่มสหกรณ์นอกภำคออมทรัพย ์ เพื่อเป ็น 

กำรส่งเสริม ปชส. ธุรกรรม และบริกำรของ ชสอ. ไปยังสหกรณ์ 

ทุกประเภท ตลอดจนแนะน�ำกำรบริหำรงำนของ ชสอ. และ 

สร้ำงสมัพนัธ์ภำพที่ดตี่อกนั เมื่อวนัที่ 28 เมษำยน ที่ผ่ำนมำ
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ตำมที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ได้ประกำศรับสมัครเลือกตั้ง กรรมกำรด�ำเนินกำร และ 
ผู้ตรวจสอบกิจกำร มผีู้สมคัรรบัเลอืกตั้งเป็นกรรมกำรด�ำเนนิกำร 11 คน ขอถอนกำรสมคัร 1 คน คงเหลอืผู้สมคัรรบัเลอืกตั้งเป็น
กรรมกำรด�ำเนนิกำร 10 คน และมผีูส้มคัรรบัเลอืกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกจิกำร 4 คน ดงัมรีำยชื่อและหมำยเลขประจ�ำตวัผูส้มคัรต่อไปนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

หมายเลขประจ�าตัว ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ากัด

1 นำยปณธิำน ณ นคร ครูนครศรธีรรมรำช

2 นำยช�ำนำญ อมตเวทย์ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

3 นำยโอภำส จนัทร์โต ขอถอนการสมัคร พนกังำนไฟฟ้ำเขต 2 พษิณโุลก (2521)

4 พนัต�ำรวจเอก นำยแพทย์ดนกุฤต กลมัพำกร โรงพยำบำลต�ำรวจ

5 นำยชมุพล ค�ำปำ ครูพะเยำ

6 นำยเอนก นำคดลิก โรงพยำบำลประสำท

7 นำยศกัดิ์ชยั พงษ์เพชร ครูศรสีะเกษ

8 นำงสำวสมหมำย สรำญจติร์ สหภำพแรงงำนแพน เอเชยี เปเปอร์ไทย

9 นำยวนิยั ทองทพิย์ ครูกระบี่

10 นำยมะณู บญุศรมีณชียั สำธำรณสขุหนองคำย

11 นำยกติตชิยั ฝันฝำกจติ ครูประจวบครีขีนัธ์

 

 เลือกกรรมกำรด�ำเนนิกำร 8 คน (ผู้ได้รบัเลอืกตั้งล�ำดบัที่ 1 - 7 อยู่ในต�ำแหน่งตำมวำระ 2 ปี และล�ำดบัที่ 8 อยู่ในต�ำแหน่ง 

ตำมวำระที่เหลอือยู่ของผู้ที่ตนแทน 1 ปี)

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

หมายเลขประจ�าตัว ชื่อ - นามสกุล

1 นำงสำวศศมิำศ พรรณรตัน์

2 นำยอทุยั ศรเีทพ

3 นำงสนุำร ีมทีรพัย์

4 นำยแพทย์วษิณกุร อ่อนประสงค์

 เลือกผู้ตรวจสอบกจิกำร 3 คน (อยู่ในต�ำแหน่งตำมวำระ 1 ปี)

15ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557



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�ำระค่ำฝำกส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุำตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บำงกรวย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 323 เดือนพฤษภาคม 2557ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

“รุ่นออมทรพัย์รบัคิมหนัต์”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: ฝ่ำยเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสำร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

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


