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ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ
ด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ

เปิดตัวโครงการและโรงเรียนน�าร่อง 
“ออมทรัพย์ ออมความดี”

แถลงผลการด�าเนินงาน  
ชสอ. ปี 2556

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  
สอ. ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จก.
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หมายเลข

ประจ�าตัว
ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ากัด คะแนน ล�าดบัที่

4 พนัต�ำรวจเอก นำยแพทย์ดนกุฤต  กลมัพำกร โรงพยำบำลต�ำรวจ 684 1

8 นำงสำวสมหมำย  สรำญจติร์ สหภำพแรงงำนแพน เอเซยี เปเปอร์ไทย 680 2

6 นำยเอนก  นำคดลิก โรงพยำบำลประสำท 632 3

5 นำยชมุพล  ค�ำปำ ครูพะเยำ 616 4

9 นำยวนิยั  ทองทพิย์ ครูกระบี่ 587 5

7 นำยศกัดิ์ชยั  พงษ์เพชร ครูศรสีะเกษ 586 6

11 นำยกติตชิยั  ฝันฝำกจติ ครูประจวบครีขีนัธ์ 584 7

10 นำยมะณู  บญุศรมีณชียั สำธำรณสขุหนองคำย 538 8

1 นำยปณธิำน ณ นคร ครูนครศรธีรรมรำช 494 9

2 นำยช�ำนำญ  อมตเวทย์ ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 281 10

 

 ผู้ได้คะแนนล�ำดบั 1 - 7 อยู่ในต�ำแหน่ง 2 ปี
 ผู้ได้คะแนนล�ำดบั 8  อยู่ในต�ำแหน่ง 1 ปี

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
หมายเลขประจ�าตัว ชื่อ - นามสกุล คะแนน ล�าดับที่

2 นำยอทุยั  ศรเีทพ 627 1

4 นำยแพทย์วษิณกุร  อ่อนประสงค์ 607 2

3 นำงสนุำร ี มทีรพัย์ 519 3

1 นำงสำวศศมิำศ  พรรณรตัน์ 506 4

 ผู้ได้คะแนนล�ำดบั 1 - 3 อยู่ในต�ำแหน่ง 1 ปี

สรุปผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ชสอ.
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เรียน	ท่านประธานกรรมการ/
	 ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน

ประธานพบสมาชิก

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธำนกรรมกำร

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำกดั

สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง ส�ำหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนมถินุำยน ครบั 

กำรประชมุใหญ่สำมญั ประจ�ำปี 2557 ที่ผ่ำนพ้นไปแล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถินุำยน 2557 นั้น 

มผีูแ้ทนสหกรณ์สมำชกิเข้ำร่วมประชมุทั้งสิ้น จ�ำนวน 879 คน จำกจ�ำนวนสหกรณ์สมำชกิ 1,032 

สหกรณ์ โดย ชสอ. ได้รบัเกยีรตจิำก ฯพณฯ นำยอ�ำพล เสนำณรงค์ องคมนตร ีเป็นประธำน 

ในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรำงวัลในด้ำน 

ต่ำง ๆ  ผมขอแสดงควำมยนิดกีบัทกุ ๆ  ท่ำน ทกุ ๆ  สหกรณ์ที่ได้รบัโล่เกยีรตคิณุด้วยครบั และ

ขอแสดงควำมยินดีกับกรรมกำรด�ำเนินกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรทุกท่ำน ที่ได้รับกำรเลือกตั้ง 

จำกที่ประชมุใหญ่ ผมขอให้ทกุท่ำนท�ำงำนอย่ำงเตม็ที่ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุรติ มุง่พฒันำ ชสอ.  

ให้มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำ ร่วมกนัสำนงำนต่อ ก่องำนใหม่ ภำยใต้อดุมกำรณ์สหกรณ์ 

ด้วยส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม- 

รำชกมุำร ีที่ทรงมพีระรำชด�ำรโิครงกำรต่ำง ๆ  เกี่ยวกบัสหกรณ์ และเพื่อสนองแนวพระรำชด�ำร ิ

ในกำรส่งเสรมิวธิกีำรสหกรณ์ให้แพร่หลำยไปยงัเดก็นกัเรยีนและเพื่อเทดิพระเกยีรตใินโอกำส

ทรงเจรญิพระชนมำย ุครบ 60 พรรษำ ในวนัที่ 2 เมษำยน 2558 ชสอ. จงึได้จดัท�ำโครงกำร “ออม

ทรพัย์ออมควำมดเีฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงเจรญิ 

พระชนมำยุครบ 60 พรรษำ” เพื่อปลูกจิตส�ำนึกและกำรสร้ำงนิสัยให้เด็กและเยำวชน 

รูจ้กัประหยดั มกีำรออมทรพัย์อย่ำงสม�่ำเสมอ รวมถงึเพื่อส่งเสรมิให้นกัเรยีนที่เข้ำร่วมโครงกำร

มคีวำมรู้และควำมเข้ำใจในหลกักำรและวธิกีำรสหกรณ์

โดยเมื่อวนัที่ 22 พฤษภำคม 2557 ได้มกีำรเปิดตวัโครงกำรและพธิลีงนำมควำมร่วมมอื 

กำรส่งเสรมิกำรออมระหว่ำง ชสอ.กบัสหกรณ์ออมทรพัย์ครูมหำสำรคำม จ�ำกดั และโรงเรยีน

ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในจงัหวดัมหำสำรคำม 14 แห่ง และวนัที่ 30 พฤษภำคม 2557 ชสอ. ได้ 

ลงนำมควำมร่วมมอืกำรส่งเสรมิกำรออม กบั สหกรณ์ออมทรพัย์ครเูพชรบรูณ์ จ�ำกดั พร้อมด้วย 

โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 29 แห่ง โดยโรงเรียนและนักเรียนที่ได้ 

เข้ำร่วมโครงกำร จะเป็นตวัอย่ำงแก่โรงเรยีนและนกัเรยีนทั่วประเทศ ในกำรส่งเสรมิและรณรงค์ 

ให้เยำวชนรู้จักกำรประหยัดและกำรออม อันจะเป็นพื้นฐำนของกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ที่ดี

ในอนำคต ทั้งนี้ ชสอ. จะสนบัสนนุสมดุบญัชเีงนิรบัฝำกและโปรแกรมระบบธนำคำรโรงเรยีน

พร้อมทั้งมอบประกำศเกียรติคุณแก่ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร โดยโรงเรียนที่มียอด 

เงินออมสูงสุด 60 อันดับแรก จะได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณในวันออมแห่งชำติ ปี 2558  

ซึ่งผมต้องขอขอบคณุทกุ ๆ  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ควำมร่วมมอืกนั ท�ำให้กำรเปิดตวัโครงกำร 

ผ่ำนไปด้วยดี ผมขอถือโอกำสนี้ เชิญชวนให้สหกรณ์สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำรออมทรัพย ์

ออมควำมดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี 

โดยสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่ชมรมสหกรณ์ทกุชมรม หรอืที่ ชสอ. ครบั

ส�ำหรับสหกรณ์สมำชิกและสหกรณ์ทุกประเภทที่ต้องกำรเตรียมเงินไว้ในกำรประชุม

ใหญ่สำมญัประจ�ำปี ชสอ.ได้จดัโครงกำรเงนิออมเพื่อกำรประชมุใหญ่ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลอื

สหกรณ์สมำชกิในกำรจดัเตรยีมเงนิในช่วงเวลำดงักล่ำว โดยสะสมเงนิเพื่อฝำกกบั ชสอ. เป็นงวด 

รำยเดอืนอย่ำงน้อย 5 เดอืน และ ชสอ.จะให้กูส้มทบเท่ำกบัยอดเงนิฝำกประจ�ำที่สะสม ก�ำหนด

วงเงนิกูข้องแต่ละสหกรณ์เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรให้เงนิกูข้อง ชสอ. สงูสดุไม่เกนิสหกรณ์ละ  

50 ล้ำนบำท สหกรณ์สมำชิกที่สนใจร่วมโครงกำรฯ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ ฝ่ำยสนิเชื่อ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226 ครบั

แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้ำ ขอบคณุและสวสัดคีรบั

3ปีที่ 26 ฉบับที่ 324 เดือนมิถุนายน 2557



ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่ำวว่ำ เนื่องในโอกำสที่  
สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ีทรงเจรญิพระชนมำยคุรบ 60 พรรษำ 
ชสอ. ในฐำนะที่มบีทบำทภำรกจิ ในกำรส่งเสรมิและเผยแพร่กำรสหกรณ์ออมทรพัย์ให้
ด�ำเนินกำรตำมหลักกำรสหกรณ์สำกล ข้อที่ 5 ว่ำด้วยกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และ
ข้อมูลข่ำวสำร สหกรณ์พงึให้กำรศกึษำและกำรฝึกอบรม โดยปัจจบุนั ชสอ. มสีมำชกิ 
1,028 สหกรณ์ สินทรัพย์กว่ำ 60,000 ล้ำนบำท สมำชิกสหกรณ์กว่ำ 2.5 ล้ำนคน  
โดยเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ครู 105 สหกรณ์ ได้ตระหนกัถงึพระมหำกรณุำธคิณุของพระองค์

ที่ทรงมพีระรำชด�ำรโิครงกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกบัสหกรณ์และเพื่อเป็นกำรสนองแนวพระรำชด�ำร ิสมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ  
สยำมบรมรำชกมุำร ีที่ต้องกำรส่งเสรมิวธิกีำรสหกรณ์ให้แพร่หลำยไปยงัเดก็นกัเรยีน จงึได้ร่วมมอืกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ครู
ทั่วประเทศจดัท�ำโครงกำรออมทรพัย์ออมควำมดขีึ้น เพื่อปลกูจติส�ำนกึและส่งเสรมิกำรออมอย่ำงเป็นรปูธรรมให้กบัโรงเรยีน
และนกัเรยีน เสรมิสร้ำงนสิยัให้เดก็และเยำวชนรู้จกัประหยดั ใช้จ่ำยอย่ำงมเีหตผุลและเกบ็ออมเงนิไว้ใช้จ่ำยในอนำคตและ
เมื่อจ�ำเป็น โดยตั้งเป้ำหมำยโรงเรยีนที่เข้ำร่วมโครงกำร อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 5 โรงเรยีน จ�ำนวน 515 โรงเรยีนทั่วประเทศ

โครงกำรออมทรพัย์ออมควำมด ีเป็นโครงกำรที่ช่วยสนบัสนนุด้ำนกำรส่งเสรมิกำรออม โดยน�ำแนวพระรำชด�ำรเิกี่ยวกบั 
กำรออมและกำรสหกรณ์ มำปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในกำรส่งเสริมกำรออมอย่ำงเป็นรูปธรรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัย 
รกักำรออมและมวีนิยัทำงกำรเงนิที่ด ีอนัจะส่งผลให้มเีงนิออมเพิ่มขึ้นในระบบสหกรณ์โดยผ่ำนกำรออมอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรสร้ำง 
ภำพลกัษณ์ที่ดขีองขบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย เป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรออมให้เข้ำถงึโรงเรยีนและนกัเรยีน โดยผ่ำน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเป็นพี่เลี้ยง ประสำนควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตำมอุดมกำรณ์และ 
หลกักำรของสหกรณ์ ในกำรด�ำเนนิโครงกำรนั้น ชสอ. ได้คดัเลอืกให้สหกรณ์ออมทรพัย์ครูมหำสำรคำม จ�ำกดั เป็นสหกรณ์
น�ำร่องโครงกำรแห่งแรก เพื่อให้เป็นตัวอย่ำงแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและโรงเรียนทั่วประเทศ ในกำรด�ำเนินโครงกำร  
เพื่อให้บรรลตุำมเป้ำหมำยที่วำงไว้

ชสอ. เปิดตัวสหกรณ์และโรงเรียนน�าร่อง  
โครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี” เฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา”
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 วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ชสอ. ร่วมกบั สหกรณ์ออมทรพัย์ครูมหำสำรคำม จ�ำกดั และโรงเรยีนที่เข้ำร่วม
โครงกำร 14 โรงเรยีน จดัพธิเีปิดงำนสหกรณ์และโรงเรยีนน�ำร่อง พร้อมทั้งลงนำมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วมมอืกำรส่งเสรมิ 
กำรออมโครงกำรออมทรพัย์ออมควำมด ี โดยม ี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกัเขตพื้นที่กำรศกึษำ ประถมศกึษำมหำสำรคำม เขต 1  
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกัเขตพื้นที่กำรศกึษำ มธัยมศกึษำ เขต 26 สหกรณ์จงัหวดัมหำสำรคำม ประธำนชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์
ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ผู้แทนครูจำก 14 โรงเรยีน ทกุเขตอ�ำเภอของจงัหวดัมหำสำรคำม และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกยีรติ
กว่ำ 80 คน ณ ส�ำนกังำน สหกรณ์ออมทรพัย์ครูมหำสำรคำม จ�ำกดั 

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ชสอ. ร่วมกบั 
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกดั และโรงเรยีน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร 29 โรงเรยีน จดัพธิเีปิดงำนสหกรณ์ 
และโรงเรียนน�ำร่อง พร้อมลงนำมบันทึกข้อตกลง 
ควำมร่วมมือในโครงกำรฯ โดยมี ผู ้อ�ำนวยกำร 
ส�ำนกังำนเขตพื้นที่ประถมศกึษำ เขต 1 เขต 2 และเขต 3  
ส�ำนกังำนพื้นที่มธัยมศกึษำ เขต 40 สหกรณ์จงัหวดั 
เพชรบูรณ์ หน่วยงำนส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เพชรบรูณ์ ประธำนชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภำคเหนอื  
ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรพัย์ครูมหำสำรคำม  
จ�ำกัด ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย ์
ประถมศกึษำเพชรบูรณ์ จ�ำกดั อำจำรย์จำกโรงเรยีน
น�ำร่อง 29 แห่ง และสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรต ิ
กว่ำ 80 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 2 แห่ง จะท�ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ 
โรงเรยีนที่เข้ำร่วมโครงกำร ในด้ำนกำรรบัฝำกเงนิจำกนกัเรยีนร่วมกบั 
ครูแต่ละโรงเรียน โครงกำรนี้ถือว่ำ สหกรณ์และโรงเรียนที่เข้ำร่วม 
โครงกำร ได้มีส่วนร่วมในกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ- 
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุครบ 60 พรรษำ และเป็นกำรปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริม 
กำรออมอย่ำงเป็นรูปธรรมให้กับนักเรียน เสริมสร้ำงนิสัยให้เด็กและเยำวชนรู้จักประหยัด ใช้จ่ำยอย่ำงมีเหตุผลและ 
เกบ็ออมเงนิไว้ใช้จ่ำยในอนำคตและเมื่อจ�ำเป็น ตลอดจนท�ำให้นกัเรยีนได้เข้ำใจในหลกักำรและวธิกีำรสหกรณ์ 

โดยโรงเรียนและนักเรียนที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร จะเป็นตัวอย่ำงแก่โรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศ ในกำรส่งเสริม 
และรณรงค์ให้เยำวชนรูจ้กักำรประหยดัและกำรออม อนัจะเป็นพื้นฐำนของกำรเป็นสมำชกิสหกรณ์ที่ดใีนอนำคต ทั้งนี้ ชสอ. 
จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝำกและโปรแกรมระบบธนำคำรโรงเรียน พร้อมทั้งมอบประกำศเกียรติคุณทุกโรงเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรโดยโรงเรยีนที่มยีอดเงนิออมสูงสดุ 60 อนัดบัแรก จะได้รบัโล่ประกำศเกยีรตคิณุในวนัออมแห่งชำต ิปี 2558
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ประชุมรับฟังความคิดเห็น “เกณฑ์ก�ากับดแูลความมั่นคง”  
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก

กิจกรรม
ในรอบเดือน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. เป็นประธำนเปิดกำรประชมุรบัฟังควำมคดิเหน็ผู้แทนสหกรณ์สมำชกิ ชสอ. 
เรื่องเกณฑ์ก�ำกบัดแูลควำมมั่นคงของสหกรณ์ออมทรพัย์ บรรยำยโดย นำยอนนัต์ ชำตรปูระชวีนิ ผูจ้ดักำรใหญ่ ชสอ. เมื่อวนัที่ 16 พฤษภำคม 
ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องประชมุ 602 ส�ำนกังำน ชสอ. โดยมผีู้เข้ำร่วมกว่ำ 30 คน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ.  
มอบดอกไม้แสดงควำมยนิดแีก่ นายมนัส ดีค�าปา ในโอกำสได้รบั 
เลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร ชุมนุมสหกรณ์ 
เครดติยเูนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกดั เมื่อวนัที่ 23 พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ  
ณ ส�ำนกังำน ช.ส.ค.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. ร่วมลงนำมควำมร่วมมอื กบั นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นำยกสภำทนำยควำมฯ 
เพื่อรับกำรสนับสนุนทนำยควำมผู้ช�ำนำญกำรกฎหมำยสหกรณ์จำกสภำทนำยควำมฯ ส�ำหรับให้บริกำรทำงกฎหมำยแก่สหกรณ์สมำชิก
ในกรณีที่จ�ำเป็นต้องใช้สิทธิทำงศำลทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยจะจัดให้มีกำรอบรมทนำยควำมหลักสูตรวุฒิบัตรทนำยควำม 
ผู้ช�ำนำญกำรกฎหมำยสหกรณ์ เพื่อให้มีทนำยควำมพร้อมให้บริกำรอย่ำงครอบคลุมในแต่ละท้องที่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30 พฤษภำคม  
ที่ผ่ำนมำ ณ ส�ำนกังำนสภำทนำยควำมฯ เขตพระนคร กรงุเทพฯ

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จดักำรใหญ่ ชสอ. ร่วมมอบ
ดอกไม้แสดงควำมยนิด ี เนื่องในโอกำสครบรอบ 20 ปี แห่งกำรก่อตั้ง 
สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยำบำลพญำไท จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 
พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ส�ำนกังำน สอ.เครอื รพ.พญำไท จก.

แสดงความยินดี ประธานฯ ใหม่ ช.ส.ค.

ชสอ. ร่วมมือ สภาทนายความฯ
จัดหาทนายความ ให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ

ครบรอบ 20 ปี สอ.เครอื รพ.พญาไท จก.
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ชสอ. สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่ สอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชสอ. สนับสนุนชมรมเจ้าหน้าที่ สอ. ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำน

กรรมกำร พร้อมด้วย คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร  

ผู้ตรวจสอบกิจกำร ที่ปรึกษำ ผู้จัดกำรใหญ่และ

รองผู้จัดกำรใหญ่ ชสอ. ร่วมงำนและมอบเงิน 

สนับสนุน 20,000 บำท ให้กับชมรมเจ้ำหน้ำที่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายประดิษฐ์ พลหงษ์ ผู ้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธำนี จ�ำกัด  

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร ชมรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ รับมอบ ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้  

จอมเทยีน อ�ำเภอบำงละมงุ จงัหวดัชลบรุ ีระหว่ำงวนัที่ 23 - 25 พฤษภำคม 2557 

กำรจดังำนครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้รบัเกยีรตจิำก ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. 

บรรยำย เรื่อง กำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์ในสภำวะเศรษฐกจิปัจจบุนั ท�ำให้ผู้เข้ำรบักำรสมัมนำ 

ได้รับควำมรู้และสำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนสหกรณ์เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ยังมี

กำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2557 ชสอ. ขอแสดงควำมยินดีแก่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ดีเด่น 

ซึ่งรับรำงวัลในครั้งนี้ ช่วงเย็นเป็นงำนเลี้ยงสังสรรค์เริ่มจำกงำนมุทิตำจิตเจ้ำหน้ำที่สหกรณ ์

ที่เกษียณอำยุกำรท�ำงำน และสนุกสนำนกับคำรำบำวเต็มวง ซึ่งท�ำให้ผู้เข้ำร่วมงำนประทับใจ 

และมคีวำมสขุทกุท่ำน แล้วพบกนัใหม่ปีหน้ำ สถำนที่จดังำนที่ไหนจะแจ้งให้ทรำบอกีครั้ง

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร พร้อมด้วย คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ที่ปรกึษำ ชสอ. ร่วมงำนและมอบเงนิสนบัสนนุ 
20,000 บำท ให้กบัชมรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรพัย์ภำคกลำง/ภำคตะวนัออก โดยม ีนางวราภรณ์ ธีรวัฒน์ ผู้จดักำรสหกรณ์ออมทรพัย์
ครตูรำด จ�ำกดั ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร ชมรมเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ออมทรพัย์ภำคกลำง/ภำคตะวนัออก รบัมอบ ณ โรงแรมเคพ ีแกรนด์  
จนัทบรุ ีอ�ำเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ีระหว่ำงวนัที่ 16 - 18 พฤษภำคม 2557 กำรจดังำนครั้งนี้ได้รบัเกยีรตจิำก ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์  
ประธำนกรรมกำร ชสอ. บรรยำย เรื่อง แนวทำงกำรพฒันำสหกรณ์สมำชกิของ ชสอ. ทั้งยงัได้รบัเกยีรตจิำก ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  
กิจก�าแหง ให้ควำมรู้สร้ำงเสรมิประสบกำรณ์ พร้อมเปลี่ยนมมุมองชวีติ คดิบวก และท�ำงำนอย่ำงมคีวำมสขุ ท�ำให้ผู้เข้ำรบักำรสมัมนำ 
มคีวำมสขุ สร้ำงเสยีงหวัเรำะ และได้รบัข้อคดิด ีๆ ส�ำหรบัใช้ในกำรด�ำเนนิชวีติทั้งในสหกรณ์และครอบครวัอย่ำงน่ำประทบัใจ นอกจำกนี้ 
ยงัมกีำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2557 ชสอ. ขอแสดงควำมยนิดแีก่ประธำนกรรมกำรชมรมคนใหม่ คอื นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง  
ผู้จัดกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จ�ำกัด รับต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรชมรมคนต่อไป ช่วงเย็นเป็นงำนเลี้ยง
สังสรรค์เริ่มจำกงำนมุทิตำจิตเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ที่เกษียณอำยุกำรท�ำงำน พร้อมทั้งได้สัมผัสและสนุกสนำนกับวงดนตรีจำกโรงเรียน 
เบญจมรำชทูศิ จงัหวดัจนัทบรุ ีงำนนี้ได้สมัผสัรอยยิ้มจำกผูเ้ข้ำสมัมนำทกุท่ำน ชสอ. ขอเป็นก�ำลงัใจให้ผู้จดัทกุท่ำนด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมด ีๆ   
มอบให้แก่สมำชกิต่อไป แล้วพบกนัใหม่ปีหน้ำ สถำนที่จดังำนจะเป็นที่ไหนจะแจ้งให้ทรำบอกีครั้ง
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
เปิดเผยถึง ผลการด�าเนินงานของ ชสอ. ว่า ณ สิ้นปีบัญชี 2556  
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 
1,025 สหกรณ์ มีผลการด�าเนินงานประสบความส�าเร็จในทุกด้าน 
สรุปได้ดังนี้

ด้ำนกำรด�ำเนินธุรกรรมทำงกำรเงิน ชสอ. มีสินทรัพย์รวม  

61,611 ล้ำนบำท มทีนุเรอืนหุ้นกว่ำ 10,283 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 305  

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.06 ส่งเสริมให้สหกรณ์สมำชิก ถือหุ้น 

ครบตำมเกณฑ์และสูงกว่ำเกณฑ์จ�ำนวน 961 สหกรณ์ หรือ 

ร้อยละ 93.76 ของสหกรณ์สมำชิกทั้งหมด และระดมทุน 

ให้เข้ำมำหมนุเวยีนในระบบสหกรณ์ผ่ำน ชสอ. โดยม ีสหกรณ์ 

ที่เป็นสหกรณ์สมำชิกและไม่ได้เป็นสมำชิก รวมถึงสหกรณ์ 

ประเภทอื่น ให้กำรสนับสนุนใช้บริกำรฝำกเงินรวม 361  

สหกรณ์ เป็นเงิน 23,113 ล้ำนบำท บริหำรจัดกำรโดยกำร 

เพิ่มรำยได้และลดรำยจ่ำย มกี�ำไรสทุธ ิ913 ล้ำนบำท สำมำรถ 

จ ่ำยเงินป ันผลได ้ในอัตรำ 5.60% และเงินเฉลี่ยคืน 

ในอัตรำ 3.70% และเพื่อเสริมสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรเงิน 

ที่มั่นคง รวมทั้งควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทนุ ชสอ. ได้น�ำเกณฑ์ 

กำรด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตำมแนวทำง 

BASEL ซึ่งเป็นเกณฑ์มำตรฐำนสำกลมำใช้ ซึ่ง ชสอ.  

มี BIS Ratio = 22.62% เมื่อเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่

ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ที่ไม่ต�่ำกว่ำ 8.5%  

แสดงให้เหน็ถงึสถำนะทำงกำรเงนิที่มั่นคงของ ชสอ. 

ชสอ. แถลงผลการด�าเนินงาน 
ปีบัญชี 2556

สัมภาษณพ์ิเศษ
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ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง เข ้มแข็ง ให้แก่ 

สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ได้จัดโครงกำรอบรมสัมมนำ และ 

ศึกษำดูงำน ในหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำบุคลำกรของ 

สหกรณ์สมำชกิรวม 4,010 คน จำก 899 สหกรณ์ ให้มคีวำมรู้  

ควำมสำมำรถ และทักษะ ในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ให้ม ี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จัดโครงกำรพัฒนำผู้น�ำหลักสูตรผู้บริหำร  

สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 2 ร่วมกับชมรมสหกรณ์

ออมทรัพย์ทั้ง 8 ชมรม จัดโครงกำรส่งเสริมและเผยแพร่ 

ผลงำนนวัตกรรม กำรบริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ สนับสนุน 

ส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

สหกรณ์ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 

ออมทรพัย์ (Cooperative Quality Award: CQA) เกณฑ์ก�ำกบั 

ดูแลควำมมั่นคง (Prudential Standard) ของสหกรณ์ออมทรพัย์  

กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำร 

ควำมเสี่ยง รวมทั้งกำรให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำด้ำนต่ำง ๆ  ผ่ำนทำง 

คลินิกสหกรณ์ และให้บริกำรทำงศำลร่วมกับสภำทนำย 

ควำมในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

ด้ำนกำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของสหกรณ์

ออมทรัพย์ให้มีควำมเข้มแข็ง ชสอ. ได้จัดสรรงบประมำณ

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนของ ชมรมสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ทั้ง 8 แห่ง ในกำรพัฒนำสหกรณ์ออมทรัพย์ใน 

เครือข่ำยพื้นที่ของแต่ละชมรมให้มีควำมเข้มแข็ง และได้ให้ 

กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของสมำคมฌำปนกิจ

สงเครำะห์ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 7 สมำคม และ 

มีบทบำทส�ำคัญในกำรพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์ทั้งในประเทศ

และระหว่ำงประเทศ จนสมำคมสมำพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์

และเครดติในเอเชยี (Association of Asian Confederation of 

Credit Unions: ACCU) ได้มอบรำงวัลเกียรติยศ (Recognition  

Award 2013) นักสหกรณ์ดีเด่นภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก  

ให้แก่กระผมซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร ชสอ. ซึ่งนบัเป็น 

รำงวลัอนัทรงเกยีรต ิและสร้ำงควำมภำคภมูใิจแก่กระผม ชสอ. 

และสหกรณ์สมำชกิ เป็นอย่ำงยิ่ง 

นอกจำกนี้ ยังได้จัดโครงกำรตำมพระรำชด�ำริของ

สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี ที่ต้องกำร

ส่งเสริมวิธีกำรสหกรณ์ให้แพร่หลำยไปยังเด็กนักเรียน จึงได้

ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศจัดท�ำโครงกำร 

ออมทรัพย์ออมควำมดีขึ้น เพื่อปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริม 

กำรออมอย่ำงเป็นรปูธรรมให้กบัโรงเรยีนและนกัเรยีน สนบัสนนุ 

กำรสร้ำงอำคำรกิจกรรมสหกรณ์ ให้แก่โรงเรียนต�ำรวจ 

ตระเวนชำยแดน รวมถึงส่งเสริมกำรออมในภำคประชำชน  

โดยร่วมกับขบวนกำรสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันออมแห่งชำต ิ 

รณรงค ์ ให ้ สหกรณ ์ เห็นคุณค ่ ำและควำมส� ำคัญของ 

กำรออมทรพัย์

จำกผลกำรด�ำเนนิงำนที่ผ่ำนมำ จะเหน็ได้ว่ำ ชสอ. เป็น

ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยทำงด้ำนกำรเงิน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ขบวนกำร

สหกรณ์ จดักำรศกึษำและฝึกอบรม รวมทั้งกจิกรรมให้กบัชมุชน

และสงัคม เพื่อกำรมสี่วนร่วมในกำรพฒันำคณุภำพชวีติที่ดขีึ้น 

โดยวธิกีำรช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั ตำมหลกักำร 

สหกรณ์ เพื่อให้เกิดควำมเข้มแข็งทั้งส่วนบุคคลและสถำบัน  

อนัจะส่งผลให้สงัคมและประเทศชำตไิด้พฒันำสบืต่อไป
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วันที่ 25 เมษายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก�าแพงเพชร จ�ากัด

วันที่ 28 เมษายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ากัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

วันที่ 25 เมษายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ากัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

เปิดบ้านต้อนรับ
สหกรณ์สมาชิก ศึกษาดงูาน ชสอ.
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นายอนนัต์ ชาตรปูระชวีนิ ประธำนกรรมกำรกองทนุส�ำรองเลี้ยงชพีเจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.) เป็นประธำนพิธีเปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญ 
ประจ�ำปี 2556 กองทนุส�ำรองเลี้ยงชพีเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบยีน ได้รำยงำน
ผลกำรด�ำเนนิงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ พร้อมทั้งพจิำรณำเรื่องพจิำรณำอนมุตังิบกำรเงนิ 
และรำยงำนของผู้สอบบญัช ีโดยได้รบัเกยีรตจิำก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำน
กรรมกำร ชสอ. เป็นประธำนพิธีเปิด  
เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2557 ณ ห้องประชมุ  

601 ชั้น 6 ส�ำนกังำน ชสอ. ซึ่งมผีู้แทนฝ่ำยนำยจ้ำงมำประชมุ 16 คน และมผีู้แทนฝ่ำยลูกจ้ำง
มำประชมุ 15 คน รวมทั้งสิ้น 31 คน

ส�ำหรับปี 2556 กสจ. ได้ก้ำวย่ำงสู่ปีที่ 7 มีสินทรัพย์สุทธิ 282,562,994.80 บำท  
(สองร้อยแปดสิบสองล้ำนห้ำแสนหกหมื่นสองพันเก้ำร้อยเก้ำสิบสี่บำทแปดสิบสตำงค์)  
ปัจจุบันมีสมำชิกจ�ำนวน 72 สหกรณ์ 587 คน ซึ่งกำรประชุมใหญ่ครั้งนี้มีกำรเลือกตั้ง 
คณะกรรมกำรกองทนุ ชดุที่ 4 (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559) ประกอบด้วย

นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง ประธำนกรรมกำร กสจ.คนใหม่ กล่ำวว่ำ แผนงำนและนโยบำย ประจ�ำปี 2557 ม ี2 ด้ำนที่ส�ำคญั 
ได้แก่ 1. ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรเพิ่มจ�ำนวนสมำชกิกองทนุส�ำรองเลี้ยงชพีฯ โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรเพิ่มจ�ำนวนสมำชกิกองทนุ โดยจะเร่ง 
ด�ำเนินงำนในกำรรณรงค์เพิ่มสมำชิก ไม่น้อยกว่ำจ�ำนวน 20 สหกรณ์ และ 2. ด้ำนกำรเพิ่มจ�ำนวนเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เพรำะ 
จำกข้อมูลตัวเลข พบว่ำจ�ำนวนเงินบ�ำเหน็จ ที่สหกรณ์ตั้งบัญชีรองรับไว้ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ทั่วประเทศมีจ�ำนวนประมำณ 2,450  
ล้ำนบำท ซึ่งเงินจ�ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินที่สหกรณ์ (นำยจ้ำง) ส�ำรองตัวเลขทำงบัญชีไว้ให้หำกเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ลำออก และได้รับสิทธิ 
ตำมระเบียบของสหกรณ์ โดยที่เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์มิได้มีส่วนสะสมไว้เมื่อต้องออกจำกสหกรณ์แต่ประกำรใด ดังนั้น หำกวำงกลยุทธ์ 
ให้เจ้ำหน้ำที่และสหกรณ์ได้ร่วมกันจ่ำยเงินสมทบเข้ำ กสจ.เพิ่มมำกขึ้น (ส�ำหรับนำยจ้ำง) และเงินสะสม (ส�ำหรับลูกจ้ำง) จะส่งผลให้ 
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจริญเติบโตมำกยิ่งขึ้น ส�ำหรับในปีนี้จะเน้นกำรประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้งชี้แจงท�ำควำมเข้ำใจกับผู้บริหำรสหกรณ ์
เป็นรำยสหกรณ์ และขอควำมร่วมมอืกบัชมรมสหกรณ์ สถำบนักำรเงนิ หรอืหน่วยงำนอื่น อำท ิชมุนมุสหกรณ์ทกุประเภท สนันบิำตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย ชมรมสหกรณ์ต่ำง ๆ  เป็นต้น เพื่อช่วยประชำสมัพนัธ์ ข้อมลูข่ำวสำร เชื่อมโยงเครอืข่ำยระหว่ำงกนั ตลอดจนช่วยกนัแนะน�ำ  
ซึ่งถอืเป็นสวสัดกิำรด ีๆ ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2556
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

 1. นำยเอนก  ศรสี�ำรำญรุ่งเรอืง ประธำนกรรมกำร
 2. นำยอนนัต์  ชำตรูประชวีนิ รองประธำนกรรมกำร
 3. นำยศภุชยั  นกุูลกจิ รองประธำนกรรมกำร
 4. นำยอำจพล  วงศ์บษุรำคมั กรรมกำร
 5. นำงสำวสริะดำ  แย้มกลบี กรรมกำร
 6. พนัต�ำรวจโท ฤกษ์ชำย  ฤกษ์เลศิรบ กรรมกำร
 7. นำยสมเกยีรต ิ อมตะธงไชย กรรมกำร
 8. นำงสำววรวรรณ  ส่องพลำย กรรมกำร

 9. นำงอรอนงค์  อระวพีร กรรมกำร
 10. นำงสภุำภรณ์ ตรทีศำนนท์ กรรมกำร
 11. นำงประชมุ สวสัดชิยั กรรมกำร
 12. นำยสมชำต ิเจรญิทรพัย์ กรรมกำร
 13. นำงสำวมำนติำ พุ่มไสว กรรมกำรและเหรญัญกิ
 14. นำงดวงเดอืน สำยสมบตั ิ กรรมกำรและเลขำนกุำร
 15. นำงสำวศรณัรตัช์ มั่นกจิเจรญิ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร
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สหกรณ์ออมทรพัย์สหภำพแรงงำนไทยเรยอน จ�ำกดั จดักำรอบรมสมำชกิ รุน่ที่ 1 ประจ�ำปี 2557 เพื่อให้สมำชกิได้ทรำบสทิธปิระโยชน์  
สวสัดกิำร และวธิกีำรออมเงนิเพื่อควำมมั่นคงของครอบครวัในอนำคต โดยม ีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ รองประธำนฯ สหกรณ์ บรรยำย
เรื่อง “สวสัดกิำรของสหกรณ์ที่ให้แก่สมำชกิ” นายธัญญา สายสิน อปุนำยก สสอป. บรรยำยเรื่อง “กำรสร้ำงควำมมั่นคงให้แก่ครอบครวั 
โดยกำรสมคัรเป็นสมำชกิ สสอป.” นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม ที่ปรกึษำ ชสอ. บรรยำยเรื่อง “ควำมมั่นคงของสหกรณ์ออมทรพัย์” และ
คุณณัฐริญา สร้อยทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกจิกำร บรรยำยเรื่อง “กำรออมเงนิโดยกำรท�ำบญัชคีรวัเรอืน” เมื่อวนัที่ 4 - 5 พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ  
ณ โรงแรมพำวเิลี่ยน รมิแคว รสีอร์ท จ.กำญจนบรุี

นายเจริญ ค�าน้อย ประธำนกรรมกำร สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุเชยีงรำย จ�ำกดั เป็นประธำนในพธิเีปิดกำรฝึกอบรมสมำชกิ
สหกรณ์ ในหวัข้อ กำรให้บรกิำรเชงิรกุและกำรบูรณำกำรบรหิำรงำนสหกรณ์ เพื่อให้สมำชกิมคีวำมรู้ควำมเข้ำใจ ในปรชัญำ อดุมกำรณ์ 
หลกักำรและวธิกีำรสหกรณ์ กำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ์ ตลอดจนกำรจดัสวสัดกิำรต่ำง ๆ ให้แก่สมำชกิสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 17 พฤษภำคม  
ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องประชมุเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยำบำลเชยีงรำยประชำนเุครำะห์ จ.เชยีงรำย

สหกรณ์ออมทรพัย์ผูผ้ลติเครื่องปรบัอำกำศมติซบูชิ ิ(ประเทศไทย) จ�ำกดั จดัโครงกำรสมัมนำพฒันำศกัยภำพคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร  
เมื่อวนัที่ 18 พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ โดยได้รบัเกยีรตจิำก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ 
นำยกสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สถำนประกอบกำร และ นางสาวสริะดา แย้มกลบี ผูจ้ดักำรสหกรณ์ออมทรพัย์คอสโม อตุสำหกรรม จ�ำกดั 
ให้เกยีรตมิำเป็นวทิยำกรแบ่งปันควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ ซึ่งได้สร้ำงควำมประทบัใจแก่คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรของสหกรณ์เป็นอย่ำงมำก

สอ. สร. ไทยเรยอน จก. อบรมสมาชิก

สอ.สาธารณสุขเชียงราย จก. ติวเข้มสมาชิก

สอ.ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซบูิชิ (ประเทศไทย) จก. 
พัฒนาศักยภาพกรรมการด�าเนินการ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จ�ากัด ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  
ประจ�าปี 2557 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ด.ต.ถานันเดช  
ชัยสงคราม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ. ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จก.  
ได้เข้ารบัพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดเีด่นแห่งชาต ิประจ�าปี 2557 จากสมเดจ็พระบรม- 
โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ในงานพระราชพธิพีชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เมือ่วนัที ่9  
พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง FSCT News จึงขอสัมภาษณ์พิเศษมาให้สมาชิก
ได้อ่านกันค่ะ

รู้สึกอย่างไรที่ได้รับรางวัลนี้
รำงวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชำติ เป็นรำงวัลสูงสุดของกำรบริหำร 

งำนสหกรณ์ ถือเป็นรำงวัลเกียรติยศและรำงวัลที่มีควำมภำคภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่ง  
ซึ่งเป็นรำงวัลที่แสดงให้เห็นว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ�ำกัด  
เป็นสหกรณ์ที่ได้รับควำมเชื่อมั่นและศรัทธำของมวลสมำชิกและวงกำรสหกรณ์ 
ทั่วประเทศ

คุณงำมควำมดีทั้งหลำยที่ได้รับรำงวัลนี้ เกิดมำจำกสมำชิกทุกท่ำน  
รวมทั้งคณะกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร ชุดปัจจุบัน และคณะกรรมกำรชุดที่ผ่ำนมำ  
ที่ได้ร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจกนับรหิำรสหกรณ์จนประสบควำมส�ำเรจ็มำจนถงึวนันี้ 
สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ำรวจสรุำษฎร์ธำน ีจ�ำกดั จะรกัษำควำมดนีี้ไว้ตลอดไป

จุดเด่นของการบริหารงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จ�ากัด 
1. กำรบริหำรงำน มี ประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำร เป็นชั้นประทวน ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ โดยยึดหลัก

ประชำธปิไตย 1 คน ต่อ 1 เสยีง โดยให้สมำชกิมสี่วนร่วมในกำรประชมุใหญ่ 100% ให้ควำมส�ำคญักบัสมำชกิทกุคนเท่ำเทยีมกนั
2. กำรที่มปีระธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำร เป็นชั้นประทวน เป็นผู้บรหิำรท�ำให้สมำชกิมกีำรเข้ำถงึในกำรมสี่วนร่วมในกำรบรหิำร  

สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะและพูดคุย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยไม่อยู่ภำยใต้วินัยของผู้บังคับบัญชำ จึงท�ำให้ 
กำรบรหิำรงำนสหกรณ์เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั กำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรมคีวำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ มนีโยบำยให้สมำชกิมสี่วนร่วม 
ในกำรบรหิำร สำมำรถเข้ำร่วมประชมุกบัคณะกรรมกำรทกุเดอืน กำรบรหิำรงำนเป็นไปตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ ข้อบงัคบั และระเบยีบฯ อย่ำงเคร่งครดั 
โดยยดึหลกักำรสหกรณ์ 7 ประกำร และมนีโยบำยกำรบรหิำรงำนด้วยหลกัธรรมำภบิำลอย่ำงมรีะบบ

3. สหกรณ์ได้มีนโยบำย และนวัตกรรมโครงกำรใหม่ ๆ แก่สมำชิก โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมำชิกเป็นที่ตั้ง มีสวัสดิกำร 
ให้สมำชกิ ครอบคลมุถงึครอบครวัสมำชกิ จดัสวสัดกิำรให้สมำชกิในด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ เกดิ แก่ เจบ็ ตำย จบกำรศกึษำ ให้ยมืเพื่อกำรต่ำง ๆ  
โดยไม่คดิดอกเบี้ย และสวสัดกิำรอื่น ๆ อกีมำกมำย ซึ่งถอืได้ว่ำเป็นสหกรณ์ที่จดัให้สวสัดกิำรแก่สมำชกิสูงสดุ สหกรณ์หนึ่งในวงกำรสหกรณ์

ฝากอะไรถึงสหกรณ์สมาชิกที่อ่าน FSCT News
กำรบรหิำรงำนให้ประสบควำมส�ำเรจ็ หรอืบรหิำรงำนให้บรรลเุป้ำหมำยตำมนโยบำยได้นั้น ต้องได้รบัควำมร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจ และ

มีส่วนร่วมกันทุกฝ่ำย นั้นคือกำรบริหำรงำนและกำรน�ำพำองค์กรให้ไปในทิศทำงเดียวกัน ต้องช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรของเรำให้มีควำมเข้มแข็ง 
เดนิไปข้ำงหน้ำ ด้วยควำมมั่นคง เชื่อได้ว่ำทกุสหกรณ์กต็้องประสบควำมส�ำเรจ็แน่นอน 

สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ำรวจสรุำษฎร์ธำน ีจ�ำกดั ยนิดใีห้ค�ำปรกึษำ และจะเป็นแบบอย่ำงให้กบัสหกรณ์อื่น ๆ ได้เข้ำมำศกึษำดูงำน เพื่อน�ำ 
บำงสิ่งบำงอย่ำงไปปรบัใช้ในกำรพฒันำองค์กรของตนเองต่อไป ด้วยควำมยนิดยีิ่ง

FSCT News ขอขอบคุณที่ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ และขอแสดงความชื่นชม ยินดีเป็นอย่างยิ่งกับรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ใดที่มีการบริหารงานที่โดดเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย FSCT News จะสัมภาษณ์
พิเศษมาให้สมาชิกได้อ่านกันอีกแน่นอนค่ะ

สัมภาษณพ์ิเศษ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ต�ารวจสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

13ปีที่ 26 ฉบับที่ 324 เดือนมิถุนายน 2557



ชสอ. ติวเข้ม “เฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน”
ชสอ. จดัอบรมหลกัสูตร “กำรเฝ้ำระวงัและเตอืนภยัทำงกำรเงนิ” พร้อมทศันศกึษำ 

ประเทศสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์ (ย่ำงกุง้ พระธำตอุนิทร์แขวน เจดย์ีชเวดำกอง) 
ระหว่ำงวนัที่ 26 - 29 พฤษภำคม 2557 โดยได้รบัเกยีรตจิำก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  

เป็นประธำนในพธิเีปิด เมื่อวนัที่ 26 พฤษภำคม ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมรชิมอนด์ อ.เมอืง 
จ.นนทบรุ ีมผีู้เข้ำรบักำรอบรม 58 คน จำก 25 สหกรณ์

กำรอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนำบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินใหม่ ๆ  เพื่อยกระดับให้องค์กรสำมำรถ

แข่งขันได้ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐำนะศูนย์ข้อมูลทำงกำรเงินของสหกรณ์ ได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือ 
ทำงกำรเงินสร้ำงระบบเตือนภัยเพื่อกำรเฝ้ำระวังทำงกำรเงินของสหกรณ์ (Cooperative Financial Surveillance and  

Warning System) CFSAWS: ss ขึ้นมำ เพื่อใช้ในกำร 
อ้ำงองิ เปรยีบเทยีบ วเิครำะห์ และส่งสญัญำณ
ให้วเิครำะห์และเฝ้ำระวงัทำงกำรเงนิอย่ำงรวดเรว็ 
ทนักำล และทนัเวลำ ซึ่ง ชสอ. เหน็ว่ำเครื่องมอื 
ดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำปรบัปรงุงำน 
ของสหกรณ์ 

หลงัจำกพธิเีปิด เป็นกำรบรรยำยโดยคณะวทิยำกรจำก กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ น�ำโดย นางสาวสมควร วบิลูย์เชือ้  

ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบญัชแีละกำรสอบบญัช ี และ นางสาวโสมรภัส กองสาลี่ นกัวชิำกำรตรวจสอบบญัชชี�ำนำญกำร  
ในหวัข้อ “ท�ำไมต้องเตอืนภยัทำงกำรเงนิ” และให้ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรมได้ท�ำควำมรู้จกัเครื่องมอืเตอืนภยัทำงกำรเงนิ และ 

กำรเข้ำถึงเครื่องมือเตือนภัยทำงกำรเงินของสหกรณ์ รวมทั้ง 
ให้ผู ้เข้ำรับกำรอบรมได้เรียนรู ้จำกกำรฝึกปฏิบัติจริงจำก 
กำรใช้เครื่องมือทำงกำรเงินเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำง 
บัญชี จำกนั้นวันที่ 27 - 29 พฤษภำคม 2557 เดินทำงไป
ทศันศกึษำประเทศสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์ (ย่ำงกุ้ง  
พระธำตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดำกอง) ทั้งนี้ผู้ร่วมทัศนศึกษำ 
ได้เรยีนรู้ศำสนำ ประเพณ ีและวฒันธรรม โดยได้ไปสกักำระ  
พระมหำธำตุเจดีย์ชเวดำกอง ซึ่งเป็นพระมหำเจดีย์คู ่บ้ำน 
คู่เมอืงของพม่ำ และพระธำตอุนิทร์แขวน ซึ่งนบัเป็น 1 ใน 5 
สิ่งศกัดิ์สทิธิ์ ที่ชำวพม่ำต้องไปสกักำระ
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์
งำนกำรตลำด ชสอ. เข้ำเยี่ยมเยอืนสหกรณ์นอกภำคออมทรพัย์ จ.ชลบรุ ีและ จ.สระบรุ ีเพื่อส่งเสรมิประชำสมัพนัธ์ 

กำรบรหิำรงำน ธรุกรรม และบรกิำรของ ชสอ. ไปยงัสหกรณ์ทกุประเภท

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการ อบรมหลักสตูร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช�านาญการ รุ่นที่ 15”

ระหว่างวันที่ 21 - 26 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร เค ย ูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ โทร. 0 2940 6300 หรือ www.cai.ku.ac.th

สหกรณ์การเกษตรเมืองชลบุรี

สหกรณ์โคนมบ้านบึง

สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สหกรณ์โคนมไทย – เดนมาร์ค สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรปูที่ดินซับสนุ่น

สหกรณ์การเกษตรเมืองสระบุรี

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก

15ปีที่ 26 ฉบับที่ 324 เดือนมิถุนายน 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 324 เดือนมิถุนายน 2557ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

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

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


