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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
ในวารดถิขีึ้นปใหม พ.ศ. 2558 นี้ ผมพรอมดวยคณะกรรมการดาํเนนิการ ที่ปรกึษา ผูตรวจสอบกจิการ และเจาหนาที่ ชสอ. 

ทกุคน ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ทาน นบัถอื และดวงวญิญาณของพระราชวรวงศเธอ 
กรมหมื่นพทิยาลงกรณ พระบดิาแหงสหกรณไทย จงดลบนัดาลใหคณะกรรมการ ที่ปรกึษา ผูตรวจสอบกจิการ ฝายจดัการ และ
สมาชกิสหกรณออมทรพัยทกุทาน มสีขุภาพสมบรูณแขง็แรง ประสบแตความสขุ ความเจรญิทั้งในหนาที่การงานและกจิการสหกรณ
ตลอดป และตลอดไปนะครบั

ขอใหทานไดใชความรู ความสามารถ และศกัยภาพ ตลอดจนกระทั่งกาํลงักาย กาํลงัใจ และสตปิญญาของทาน นาํพาสหกรณ
ของทานใหผานพนปญหาวิกฤตสภาพคลองทางการเงินที่เกิดขึ้นในชวงปที่ผานมาใหได และขอใหทานไดเปนผูนําสหกรณ
ของทานใหเปนที่พึ่งพาแกมวลสมาชกิดวยปรชัญา อดุมการณ หลกัการและวธิกีารสหกรณ รวมทั้งปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจการและกิจกรรมของ ชสอ. ในรอบป
ที่ผานมาดวยดเีสมอมา ไมวาจะเปนการถอืหุน การฝากเงนิ ซื้อตั๋วสญัญาใชเงนิ รวมทั้งการกูเงนิกบั ชสอ. หรอืสงประธาน กรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ หรือเจาหนาที่ เขารวมอบรมสัมมนา ในหลักสูตรที่ ชสอ.จัดขึ้น รวมถึงการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ 
ของที่ระลกึ ผาน ชสอ.

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานในรอบปที่ผานมา ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2557 (เมษายน - พฤศจกิายน 2557) ระยะเวลา 8 เดอืน 
ชสอ. มีกําไรสุทธิ 844 ลานบาทเศษ และคาดวาเมื่อถึงสิ้นปบัญชีในเดือนมีนาคม 2558 ชสอ. จะมีผลการดําเนินงานเกินตาม
เปาหมายที่ตั้งไว (940 ลานบาท) อยางแนนอน ทั้งนี้เปนผลมาจากที่สมาชกิใหการสนบัสนนุและใหความเชื่อมั่น ในการบรหิารงาน
สหกรณฯ เพื่อประโยชนสูงสดุของมวลสมาชกิอยางแทจรงิ

เพื่อเปนการตอบแทนและเปนของขวัญใหแกสหกรณสมาชิกผูฝากในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม และ
เพื่อเตรียมเงินไวบริการและรองรับความตองการเงินกูในชวงประชุมใหญของสหกรณสมาชิก ในระหวางเดือนมกราคมถึง
เดอืนมนีาคม ชสอ. ไดออกตั๋วสญัญาใชเงนิและเงนิฝากประจาํ “รุนออมเพิ่มทรพัย” โดยใหอตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน วงเงนิ 1 ลานบาท 
4.30% 5 ลานบาท 4.40% และ 10 ลานบาทขึ้นไป 4.50% ตอป ซึ่งจะเปดจาํหนายถงึ 16 มกราคม 2558 ครบั ผมขอเชญิชวน
ใหสหกรณมาลงทนุกบั ชสอ. ชวงตอนรบัปใหม เพื่อใหเงนิหมนุเวยีนอยูในระบบสหกรณนะครบั และสาํหรบัสหกรณออมทรพัย
ที่ใชบริการสินเชื่อกับ ชสอ. ก็มีขาวดีรับปใหมเชนกัน โดย ชสอ. ไดปรับลดดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นเปน 4.60% (เดิม 4.95%) 
ระยะปานกลางเปน 5.05% (เดิม 5.15%) ระยะยาวเปน 5.15% (เดิม 5.25%) ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป 
การลดอตัราดอกเบี้ยเงนิกูทกุประเภทนี้ ลดทั้งเงนิกูรายเดมิและเงนิกูรายใหม ตดิตอฝายสนิเชื่อ ชสอ. ไดที่ 0 2496 1199 ตอ 212 - 216, 
223 และ 226 ครบั

ขอขอบคณุสหกรณสมาชกิทกุทานดวยความเคารพรกัมา ณ ที่นี้อกีครั้งหนึ่ง

สวสัดปีใหม 2558 ทกุ ๆ ทาน ครบั

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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เจาะลึกประเด็นรอนสหกรณตองรู

ชสอ. จดัสมัมนา เรื่อง “เจาะลกึประเดน็รอนสหกรณตองรู” สหกรณออมทรพัยกบัเครดติบโูร การกาํกบัดแูลโดยกระทรวงการคลงั 
และกฎหมายใหมวาดวยการคํ้าประกัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผานมา ณ โรงแรมริชมอนด อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี
โดยม ีดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพธิเีปด มผีูเขารวมสมัมนาทั้งสิ้นกวา 200 คน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ กลาววา เปนที่
ทราบกนัดวีา ธนาคารแหงประเทศไทย สนบัสนนุใหสหกรณออมทรพัย
ซึ่งเปนสถาบนัการเงนิประเภทหนึ่ง ของระบบการเงนิ เขาเปนสมาชกิ
ของบรษิทัขอมูลเครดติแหงชาต ิเพื่อประโยชนแกสมาชกิและสหกรณ
เอง ในดานการสรางความเขมแขง็ใหกบัระบบการเงนิในประเทศ และ
ไดมกีารประกาศคณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดติ เรื่องกําหนดให
สหกรณและชุมนุมสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณเปนสถาบัน
การเงนิ และเรื่องที่กระทรวงการคลงัเตรยีมที่จะดงึสหกรณออมทรพัย 
เขามาอยูภายใตการดแูลเพื่อที่จะจดัระเบยีบสหกรณออมทรพัย รวมทั้ง
สามารถที่จะกาํหนดนโยบายการเงนิการคลงั รวมทั้งกระทรวงการคลงั

มีความรูความชํานาญดานการเงิน ซึ่งสหกรณออมทรัพยในตางประเทศจะอยูภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง ซึ่งสามารถ
ที่จะสงเสริมและพัฒนาสหกรณออมทรัพยใหเขมแข็ง และยกระดับเปน “ธนาคารสหกรณ” เพื่อเปนแหลงออมเงินและเงินทุน
ที่ใกลชดิกบัระดบัภาคครวัเรอืนได 

ทั้งนี้ ชสอ. ตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้นจากประเด็นดังกลาวเพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอเท็จจริงและแนวทางการปฏิบัติ
ของขบวนการสหกรณ จึงไดจัดสัมมนาขึ้นโดยเชิญผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ จากกรมสงเสริมสหกรณ บริษัทขอมูลเครดิต
แหงชาต ิธนาคารแหงประเทศไทย มารวมแสดงความคดิเหน็และชี้แจงขอมลูที่แทจรงิในเวทเีสวนา แนวทางประโยชนที่เปนผลกระทบ
ในการเขาเปนสมาชิกเครดิตบูโร และการอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง ตลอดจนเรื่องที่กําลังอยูในความสนใจ
ของสหกรณ ภาษธีรุกจิเฉพาะ กฎหมายใหมวาดวยการคํ้าประกนั แนวทางปฏบิตัติามกฎหมาย ปปง. โดยวทิยากรผูทรงคณุวฒุ ิ
จากกรมสรรพากร และสาํนกังาน ปปง.สาํหรบัเปนแนวทางและวธิปีฏบิตัใินสหกรณออมทรพัยตอไป

สามารถดาวนโหลด เอกสารประกอบการสัมมนาไดที่ : http://www.fsct.com
สามารถรับชม คลิปการสัมมนาไดที่ : https://www.youtube.com/FSCTchannel
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ชสอ. ร วมกับ ชมรมสหกรณ

ออมทรพัยภาคกลาง สหกรณออมทรพัย

ครชูยันาท จาํกดั และสหกรณออมทรพัยครู

ทั้งหมดในภาคกลาง รวมพิธีลงนาม

ขอตกลงความรวมมือสงเสริมการออม 

“ โครงการออมทรัพย  ออมความด ี

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 60 พรรษา” 

เมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน ที่ผานมา ณ หองประชมุ สหกรณออมทรพัย

ครูชยันาท จาํกดั โดยม ีสหกรณจงัหวดั ผูอาํนวยการสาํนกังานเขต

พื้นที่การศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา ผูแทนครูจากโรงเรยีน 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมโครงการออมทรัพยออมความดี

ในครั้งนี้กวา 100 คน

ดร.เฉลิมพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา 

เนื่องในโอกาสที่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 60 พรรษา ในป 2558 ชสอ. ในฐานะที่มี

บทบาทภารกิจ ในการสงเสริมและเผยแพรการสหกรณออมทรัพย

ใหดาํเนนิการตามหลกัการสหกรณสากล ขอที่ 5 วาดวยการศกึษา 

การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร สหกรณพึงใหการศึกษาและ

การฝกอบรม โดยปจจบุนั ชสอ. มสีมาชกิ 1,035 สหกรณ สนิทรพัยกวา 

60,000 ลานบาท สมาชกิสหกรณกวา 2.5 ลานคน โดยเปนสหกรณ

ออมทรัพยครู 105 สหกรณ ไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระองคที่ทรงมพีระราชดาํรโิครงการตาง ๆ  เกี่ยวกบัสหกรณ และเพื่อเปนการสนองแนวพระราชดาํร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ที่ตองการสงเสริมวิธีการสหกรณใหแพรหลายไปยังเด็กนักเรียน จึงไดรวมมือกับสหกรณออมทรัพยครู

ทั่วประเทศจัดทําโครงการออมทรัพยออมความดีขึ้น เพื่อปลูกจิตสํานึกและสงเสริมการออมอยางเปนรูปธรรมใหกับโรงเรียนและ

นักเรียน เสริมสรางนิสัยใหเด็กและเยาวชนรูจักประหยัด ใชจายอยางมีเหตุผลและเก็บออมเงินไวใชจายในอนาคตและเมื่อจําเปน 

โดยตั้งเปาหมายโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ อยางนอยจงัหวดัละ 5 โรงเรยีน จาํนวน 515 โรงเรยีนทั่วประเทศ

โดยในวนันี้ถอืเปนโอกาสที่ดทีี่สหกรณออมทรพัยครูชยันาท จาํกดั 

โรงเรยีนและนกัเรยีนในภาคกลาง ไดเขารวมโครงการ ซึ่งจะเปนตวัอยาง

แกโรงเรยีนและนกัเรยีนทั่วประเทศ ในการสงเสรมิและรณรงคใหเยาวชน

รูจักการประหยัดและการออม อันจะเปนพื้นฐานของการเปนสมาชิก

สหกรณที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ชสอ. จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝาก

และโปรแกรมระบบสหกรณโรงเรียน พรอมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ

ทกุโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ โดยโรงเรยีนที่มยีอดเงนิออมสูงสดุ 60 อนัดบั

แรก จะไดรบัโลประกาศเกยีรตคิณุในวนัออมแหงชาต ิป 2558

ชสอ. จับมือกับ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง
สงเสริมการออมของเยาวชน
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ชสอ. ทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2558
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ 

ที่ปรกึษา ผูตรวจสอบกจิการ และเจาหนาที่ระดบับรหิาร เขารวมการสมัมนาผูบรหิาร เรื่อง “รายงาน
ผลการดาํเนนิงานในรอบ 6 เดอืนแรก ป 2557 และทบทวนแผนกลยทุธ ป 2558” ระหวางวนัที่ 7 - 9 
พฤศจกิายน ที่ผานมา ณ โรงแรมอมิพเีรยีล ภูแกว ฮลิล รสีอรท อาํเภอเขาคอ จงัหวดัเพชรบูรณ  
โดยม ีนายสันติชยั บวัทอง ประธานคณะกรรมการวางแผน พฒันา และตดิตามประเมนิผล พรอมดวย 
นายชุมพล คําปา นายวินัย ทองทิพย นายศักดิ์ชัย พงษเพชร และนายมะณู บุญศรีมณีชัย 
คณะกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล เปนผูรับผิดชอบในการจัดโครงการ 
ซึ่งการสมัมนาในครั้งนี้มวีตัถปุระสงคเพื่อใหคณะผูบรหิาร และฝายจดัการ ชสอ. ไดรบัทราบผล
การดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ป 2557 และรวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง ป 2557 รวมทั้งกรอบแนวทางในการจัดทําแผนงานและ
งบประมาณ ในป 2558 

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ไดกลาวเปดงานสมัมนาวา ชสอ. ซึ่งเปนองคการ
สูงสุดของขบวนการสหกรณออมทรัพยไดใหความสําคัญในการจัดทําแผนมาตลอดอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป เพราะแผนกลยุทธและแผนงานถือเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ใหฝายบริหารและฝายจัดการทราบวาควรจะเดินไปในทิศทางใด เพื่อที่จะไดเดินไปในทิศทาง
เดียวกัน และรวมกันทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ ในการนําพา ชสอ. ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จ

ตามวิสัยทัศนตอไป จากนั้นจึงไดมอบนโยบายในการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง 
ป 2557 และนโยบายในการดาํเนนิงาน ป 2558 ใหกบัฝายบรหิารและฝายจดัการเพื่อ
เปนแนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติ สรุปไดวา จากนี้แตละฝายจะมีระยะเวลา
ในการดาํเนนิงานของปบญัช ี2557 เหลอือกีเพยีงแค 5 เดอืน หากมโีครงการหรอืกจิกรรม
ใดที่ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว ใหมีการปรับแผนหรือกลยุทธใหม
เพื่อเรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายกอนสิ้นสุดปบัญชีในเดือนมีนาคม 2558 
รวมทั้งตองพยายามควบคุมคาใชจ ายไมใหเกินเปาหมายตามที่กําหนดไวดวย 
สวนนโยบายในการดําเนินงาน ป 2558 นั้น การจัดทําแผนงานโครงการของทุกฝาย
ใน ชสอ. จะตองทาํในเชงิรกุมากขึ้น และตองมองผลสมัฤทธิ์มากกวาผลลพัธ การกาํหนด
ตัวชี้วัดตองมีความชัดเจน สามารถวัดไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ สอดคลองกับ
โครงการหรอืกจิกรรม และการตั้งเปาหมายตองมคีวามทาทาย เนื่องจากความตองการ
และความคาดหวงัของสมาชกิที่มตีอ ชสอ. คอนขางสูง ดงันั้นทกุฝายจะตองปรบัวธิกีาร
วางแผนและกระบวนการทาํงานใหม ตองทราบถงึความตองการของสมาชกิ และตองมุง
ผลติสนิคาและบรกิารตาง ๆ  เพื่อใหสามารถตอบสนองตรงกบัความตองการของสมาชกิ

ใหมากที่สดุ และที่สาํคญัทั้งผูบรหิารและเจาหนาที่ ชสอ. จะตองใหความสาํคญัในเรื่องของ Service Mind ใหมากขึ้น 
จากนั้น นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ไดนําเสนอประเด็นสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของ ชสอ. 

เพื่อชี้ใหเห็นวา ชสอ. มีจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ในการดําเนินงานอยางไรบาง เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใหฝายบริหารและ
ฝายจดัการที่เกี่ยวของ  

และในโอกาสนี้ ชสอ. ไดรวมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนชาวเขา จากโรงเรียนบานเข็กนอย จ.เพชรบูรณ 
เพื่อเปนขวญัและกาํลงัใจในการราํแสดงโชวชวงงานเลี้ยงสงัสรรคในภาคคํ่าดวย
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ชสอ. และสมาชิก เพิ่มพนูประสบการณศึกษาดงูาน ประเทศจีน-ฮองกง

ชสอ. มอบใบประกาศนียบัตรแกผูเขาอบรมหลักสตูร
 “ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสงู” รุนที่ 3

พ.ต.อ.ณพล บญุประสทิธิ ์พรอมดวย นายวนิยั ทองทพิย กรรมการดาํเนนิ

การ และ นพ.วิษณุกร ออนประสงค ผูตรวจสอบกจิการ ชสอ. นาํคณะสหกรณ

สมาชิก จํานวน 14 คน เดินทางไปศึกษาดูงานดานสหกรณออมทรัพยระหวาง

ประเทศ ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี (ปกกิ่ง) และเขตบรหิารพเิศษฮองกง ระหวาง

วนัที่ 16 - 21 พฤศจกิายน ที่ผานมา เพื่อเปนการสรางความสมัพนัธอนัดรีะหวาง

สหกรณสมาชกิ และ ชสอ. รวมทั้งเปนการเพิ่มพนูความรูประสบการณดานการบรหิาร

งานสหกรณ โดยนาํมาประยกุตใชในการพฒันาการสหกรณตอไป ในการนี้ทางคณะ

ไดเขาเยี่ยมชมและศกึษาดงูานชมุนมุสหกรณเครดติยเูนี่ยนแหงฮองกง (Credit Union 

League of Hong Kong: CULHK) โดยมผีูบรหิารและฝายจดัการของ CULHK ใหการ

ตอนรบั พรอมทั้งบรรยายผลการดาํเนนิงาน และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ดานการ

บรหิารสหกรณซึ่งกนัและกนั

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เปนประธานกลาวปดการอบรม

ในพธิปีดและมอบใบประกาศนยีบตัรแกผูเขาอบรมหลกัสตูร “ผูบรหิารสหกรณออมทรพัย

ระดบัสูง” รุนที่ 3 เมื่อวนัที่ 21 พฤศจกิายน ที่ผานมา ณ โรงแรมรชิมอนด จ.นนทบรุี

โดยการอบรม มรีะยะเวลาการฝกอบรมตั้งแตวนัที่ 8 ตลุาคม - 21 พฤศจกิายน 

2557 มีผูเขารับการฝกอบรมเปนผูบริหารสหกรณของสหกรณออมทรัพยจากทั่วประเทศ 

จํานวน 40 คน จาก 32 สหกรณ ผูนําสหกรณที่ไดเขารับการอบรมในครั้งนี้ถือวา

ไดเพิ่มพูนทกัษะรอบดาน ทั้งดานภาวะเศรษฐกจิ การเงนิ กฎหมาย ระบบสารสนเทศ จรยิธรรม รวมถงึบคุลกิภาพ เนนสราง

ผูนาํการเปลี่ยนแปลงใหเกดิขึ้นอยางจรงิจงัในขบวนการสหกรณออมทรพัย และที่สาํคญัไดเครอืขายระหวางผูนาํที่เขารบัการอบรม 

ในการชวยเหลอืซึ่งกนัและกนัในดานตาง ๆ ตอไป ตามหลกัสหกรณ

7ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558



ชสอ. รวมฉลองเปดอาคารสํานักงานใหม สอ.ครูเพชรบูรณ จก.

ชสอ.รวมงานและมอบเงินสมทบกอตั้งมูลนิธิฯ กับ สอ.มอ.จก.
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. 

รวมแสดงความยินดีในพิธีเปดอาคารสํานักงานใหญ “อาคาร
ผาสกุ” และฉลองครบรอบ 40 ป แหงการกอตั้งสหกรณออมทรพัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํากัด พรอมรวมมอบเงินสมทบ
การตั้งมูลนิธิอนุรักษปาตนนํ้าสงขลา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
ที่ผานมา โดยม ีผศ.บรรเจดิ พฤฒกิติต ิประธานกรรมการ สอ.มอ.จก.
ใหการตอนรบั

กิจกรรม
ในรอบเดือน

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพธิี
เปดงานเลี้ยงฉลองอาคารสาํนกังานใหม สหกรณออมทรพัยครเูพชรบรูณ จาํกดั 
พรอมดวย นายศักดิ์ชัย พงษเพชร กรรมการดาํเนนิการ ชสอ.และประธาน
กรรมการสหกรณออมทรพัยครูศรสีะเกษ จาํกดั โดยม ีนายสันติชัย บัวทอง 
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด และรองประธาน
กรรมการ ชสอ. กลาวรายงานและใหการตอนรบั มสีมาชกิสหกรณ และขบวนการ
สหกรณออมทรัพยรวมแสดงความยินดีจากทุกภาคกวา 300 คน เมื่อวันที่ 
22 พฤศจกิายน ที่ผานมา

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ กลาววา ผมขอชื่นชมในการบรหิารจดัการของคณะกรรมการที่มุงประโยชนสงูสดุของสมาชกิและจดัการบรกิาร
ไดทั่วถงึครอบคลมุพื้นที่ โดยการจดัตั้งสหกรณสาขาขึ้นถงึ 2 แหง และไดจดัซื้อที่ดนิรองรบัความกาวหนาถงึ 10 ไร 2 งาน 87 ตารางวา 
ซึ่งอนาคตนาจะเปนทรัพยสินที่มีมูลคาเพิ่มจากปจจุบันอีกหลายเทา ที่สําคัญคืออาคารสํานักงานหลังใหมแหงนี้ นํามาซึ่งความสําเร็จ 
สมเกยีรต ิสมศกัดิ์ศร ี เพื่อรองรบัการบรกิารที่ดใีหแกสมาชกิ ตลอดจนประชาชนที่ผานไปมาไดเหน็เปนที่ประจกัษ ในความเปนหนึ่งเดยีว
ของสมาชกิสหกรณออมทรพัยครูเพชรบูรณ จาํกดั

สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด มีอายุกอตั้งมาแลวกวา 57 ป มีวิวัฒนาการการดําเนินการเจริญกาวหนาตามลําดับ
จนปจจบุนัมสีมาชกิกวา 10,000 คน มทีนุหมนุเวยีน 14,000 ลานบาท
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ชสอ. เขาตรวจประเมินการประกวดสหกรณออมทรัพยดีเดน

การตรวจประเมินภายในเพื่อการวางแผนพัฒนาองคกร

คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย
ของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ
เชื่อมโยงเครอืขายและกจิการพเิศษ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นายเอนก นาคดิลก นายชุมพล คําปา และ นายกิตติชัย ฝนฝากจิต 
กรรมการเชื่อมโยงเครอืขายและกจิการพเิศษ ทาํการตรวจประเมนิการประกวดสหกรณออมทรพัยดเีดนขนาดใหญมาก ณ สหกรณออมทรพัย
ครปูตตาน ีจาํกดั สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุสตลู จาํกดั เมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน ที่ผานมา โดยมปีระธานกรรมการ กรรมการดาํเนนิการ 
ผูจดัการ และเจาหนาที่สหกรณฯ ใหการตอนรบัและใหขอมูลตาง ๆ ของสหกรณ พรอมจดัการแสดงของเจาหนาที่ใหการตอนรบัดวย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ 
หลกัสูตร “การตรวจประเมนิภายในเพื่อการวางแผนพฒันาองคกร” พรอมบรรยาย เรื่อง “นโยบาย ชสอ. กบัการพฒันาสหกรณสมาชกิ” 
จดัขึ้นระหวางวนัที่ 28 - 29 พฤศจกิายน ที่ผานมา ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด คอนเวนชั่น กรงุเทพฯ มผีูเขารบัการอบรมกวา 150 คน

นายประดษิฐ หสัด ีรองประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพธิเีปด และบรรยายในหวัขอ “กฎหมายคํ้าประกนัใหม” ในโครงการ
สงเสริมและเผยแพรผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดนระดับภาค ของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก 
ในวนัที่ 29 พฤศจกิายน ที่ผานมา ณ โรงแรมโกลเดนซติี้ จงัหวดัราชบรุ ีโดยม ีนายกิตติชัย ฝนฝากจิต กรรมการดาํเนนิการ เขารวมงาน
ดงักลาวดวย 

การจดังานในครั้งนี้มสีหกรณออมทรพัย สงผลงานนวตักรรมเขารวมการประกวดคดัเลอืก 2 แหงดวยกนั คอื สหกรณออมทรพัย
ครูราชบรุ ี จาํกดั ชื่อผลงาน “โปรแกรมธนาคารโรงเรยีนสูเศรษฐกจิพอเพยีง” นาํเสนอโดย นายทองจลุ ขนัขาว และสหกรณออมทรพัย
ครสูมทุรสงคราม จาํกดั ชื่อผลงาน “การคาํนวณ เพื่อลดความเสี่ยงของผูคํ้าประกนัดวยการไมกาํหนดงวดชาํระหนี้ที่แนนอน โดยคาํนวณ หุน 
บวกสวัสดิการเทากับหนี้ ถึงอนาคต” นําเสนอโดย นายโชคชัย คุนาพงษกิติ โดยผลการคัดเลือกวาผลงานใดจะไดเปนตัวแทนของ
ชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัตก เพื่อไปนาํเสนอและรบัการคดัเลอืกในระดบัประเทศของ ชสอ. ตอไปนั้น ทางคณะกรรมการชมรมฯ 
จะนาํเขาที่ประชมุเพื่อพจิารณา และจะประกาศผลการคดัเลอืกใหทราบโดยทั่วกนัอกีครั้ง
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ชสอ. รวมตอนรับผูนําสหกรณเกาหลี

เชิดชูนักสูครูดีเมืองศรีสะเกษ

ครบรอบ 33 ป สอ.มสธ.จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
นางสาวสมหมาย สราญจติร กรรมการดาํเนนิการ ชสอ. ใหการตอนรบั
คณะผูนาํสหกรณจาก KFCC ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีจาํนวน 20 คน 
เมื่อวนัที่ 23 พฤศจกิายน ที่ผานมา ณ สนามบนิสวุรรณภูม ิเพื่อเขารวม
ในโครงการแลกเปลี่ยนผูนาํสหกรณเกาหล-ีไทย ประจาํป 2557 ระหวาง
วันที่ 23 - 30 พฤศจิกายน 2557 โดยจัดศึกษาดูงานสหกรณและ
ทศันศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร จงัหวดัเชยีงใหม ระยอง และชลบรุี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. รวมเปนเกียรติในงาน 

“เชดิชูนกัสูครูดเีมอืงศรสีะเกษ” ซึ่งจดัขึ้นเพื่อเชดิชู นายศักดิ์ชัย พงษเพชร ประธาน

สหกรณออมทรพัยครูศรสีะเกษ จาํกดั เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม ที่ผานมา ณ สาํนกังาน

สหกรณออมทรพัยครศูรสีะเกษ จาํกดั โดยม ีดร.กก ดอนสาํราญ นายกสมาคม สส.ชสอ. 

และรองเลขาธกิารครุสุภา ประธานกรรมการสหกรณในภาคอสีาน ชมรมครูประถมศกึษา

จงัหวดัศรสีะเกษ นายกองคการบรหิารสวนจงัหวดัศรสีะเกษ ผูอาํนวยการสาํนกังานเขตการศกึษาจงัหวดัศรสีะเกษ รวมถงึกรรมการ 

เจาหนาที่สหกรณออมทรพัยครูศรสีะเกษ จาํกดั รวมงานกนัอยางคบัคั่ง

นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. รวมงานพิธีทําบุญเลี้ยงพระ พรอมมอบดอกไมแสดงความยินด ี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ป แหงการกอตั้งสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช จาํกดั เมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม ที่ผานมา 

ณ หองสโุขทยั อาคารอเนกนทิศัน มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช
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เยี่ยมเยือนสหกรณสมาชิก

ชสอ.ตอ. เยี่ยมเยือน สอ.

พ.ต.อ.นายแพทย ดนกุฤต กลมัพากร รองประธานกรรมการ พรอมดวยฝายจดัการ ชสอ. เขาเยี่ยมเยอืนสหกรณสมาชกิ 
เพื่อรบัฟงขอคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั และสรางความเชื่อมั่นใหแกสหกรณสมาชกิ ซึ่ง ชสอ. มกีารบรหิารงาน โดยยดึหลกัอดุมการณ
สหกรณ ชวยเหลอืซึ่งกนัและกนั ไมแสวงหากาํไร ใหเงนิทนุหมนุเวยีนในขบวนการสหกรณ

วนัที่ 10 - 12 ธนัวาคม ที่ผานมา นายณฐกร แกวดี ประธานกรรมการ พรอมดวยนายสุพล มหาวรรณ รองประธาน
กรรมการชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัออก เขาเยี่ยมชมกจิการ สหกรณออมทรพัยในจงัหวดัระยอง ไดแก 1. สหกรณออมทรพัย
ครรูะยอง จาํกดั 2. สหกรณออมทรพัยถงุพลาสตกิไทยและเอเปคฟลม จาํกดั 3. สหกรณออมทรพัยมกิาซา จาํกดั 4. สหกรณออมทรพัย
รกัษาความปลอดภยัและดบัเพลงิไออารพซี ีจาํกดั 5. สหกรณออมทรพัยมติซูบชิ ิอเิลคทรคิออโตพารท จาํกดั และ 6. สหกรณออมทรพัย
ซโูอไทย จาํกดั พรอมทั้งแนะนาํสทิธปิระโยชน การเปนสมาชกิและการลงทนุกบั ชสอ. กบัสหกรณที่ไมไดเปนสมาชกิและเชญิชวน
เขาเปนสมาชกิ ชสอ. และชมรม สอ.ภาคตะวนัออก
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สหกรณออมทรัพยครูระยอง จํากัด

สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด

สหกรณออมทรัพยมิกาซา จํากัด

สหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิ อิเลคทริคออโตพารท จํากัด

สหกรณออมทรัพยถุงพลาสติกไทยและเอเปคฟลม จํากัด

สหกรณออมทรัพยรักษาความปลอดภัยและ
ดับเพลิงไออารพีซี จํากัด

สหกรณออมทรัพยซูโอไทย จํากัด

แวงวง
ชมรม สอ. ภาค

11ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558



เยือนถิ่นกําเนิดสุนทรภู่ ครูกวีศรีสยาม ร่วมสืบสานสร้างสรรค์ 
วันเครดิตยูเนี่ยนสากล 2557

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (ช.ส.ค.) จัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล 

ประจาํป 2557 ภายใตชื่องาน “เยอืนถิ่นกาํเนดิสนุทรภู ครกูวศีรสียาม รวมสบืสานสรางสรรค วนัเครดติ

ยูเนี่ยนสากล 2557” โดยม ีนายภิญโญ ประกอบผล รองผูวาราชการจงัหวดัระยอง เปนประธาน

จดุเทยีนชยัมงคลถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั พรอมดวยรองศาสตราจารย ดร.ไชยา 

ยิ้มวิไล กรรมการผูชวยรัฐมนตรี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด

ระยอง แหงที่ 2 (บานเพลนิใจ 5) อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง โดยมสีมาชกิเครดติยูเนี่ยนทั่วประเทศ 

และขบวนการสหกรณไทย เขารวมงานอยางคบัคั่ง

ในโอกาสนี้ ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ นาํคณะกรรมการดาํเนนิการ

และฝายจัดการ ชสอ. เขารวมงานและรวมมอบดอกไมแสดงความยินดีใหกับ นายมนัส 

ดีคําปา ประธานกรรมการ ช.ส.ค. ภายในงาน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ไดรับเกียรติกลาวอํานวยพร

ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (ACCU) 

วา หัวใจหลักของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน คือสมาชิก ที่มุงมั่นเพื่อที่จะมีชีวิตความเปนอยู

ที่ดขีึ้น ภารกจิของสหกรณเครดติยูเนี่ยน คอื การใหคาํแนะนาํและคอยใหความชวยเหลอื

สมาชิกในทุกยางกาวของชีวิต ไมวาจะประสบปญหาใดก็ตาม และการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกนั้น สงผลใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนเจริญเติบโตตามไปดวย 

ในปนี้ Theme งานวนัเครดติยูเนี่ยนสากล คอื “Local service. Global Good” “บรกิารทองถิ่น 

ดทีั่วโลก.” ซึ่งเนนใหเกดิผลกระทบเชงิบวกในชมุชนของชาวเครดติยูเนี่ยนกวา 128 ลานคน 

จากกวา 110 ประเทศทั่วโลก การมสีวนรวมอยางสูงของสมาชกิกวา 15,000 คน ในงานครั้งนี้ 

เปนขอพิสูจนแลววาสหกรณเครดิตยูเนี่ยนไดกลายเปนขบวนการที่ไดรับการยอมรับ

ในประเทศไทย

สําหรบัในปหนาชาวเครดิตยูเนี่ยน กําหนดรวมพลังกันอกีครั้งที่ อนุสรณดอนเจดีย 

จงัหวดัสพุรรณบรุ ีในชื่องาน “แหลงปราชญศลิปน แดนดนิยทุธหตัถ ีดอนเจดยีเมอืงสพุรรณ 

งานวนัเครดติยูเนี่ยนสากล ป 2558”
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด
ร่วมบริจาคเงินจัดสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านถํ�าหิน อ.สวนผึ�ง จ.ราชบุรี 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จํากัด
จัดโครงการปลูกผักไร้ดินให้แก่สมาชิกสหกรณ์

วันที่ 13 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จํากัด
จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2557

วันที่ 13 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
จัดเลี�ยงอาหารกลางวัน ณ บ้านพักคนชรา อุดรธานี 

สมาคมนักบุญวินเซนเดอปอล แห่งประเทศไทย 
วันที่ 28 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จํากัด
จัดโครงการปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน จํากัด
จัดโครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก (การทํามุ้งลวด) 

ณ ศนูยพ์ฒันาฝีมอืแรงงาน จ.ลาํพูน วนัที่ 18 - 22 พฤศจกิายน 2557

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป�นส่วนหนึ่งใน 
“CSR  ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม
พร้อมรายละเอียดมาได้ที่ E-mail: prfsct@gmail.com

ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

13ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558



ชสอ. ยกทัพลัดฟา สัมมนา ฮองกง-เซินเจิ้น

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายประดิษฐ 
หสัด ีพลโท ดร.วรีะ วงศสรรค นายสนัตชิยั บวัทอง และ พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต 
กลัมพากร รองประธานกรรมการ นําคณะเจาหนาที่ ชสอ. กวา 70 ชีวิต 
เดินทางลัดฟาโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานและทัศนศึกษาดูงาน 
(ฮองกง-เซนิเจิ้น) ระหวางวนัที่ 4 - 7 ธนัวาคม 2557 เพื่อเพิ่มพนูความรูประสบการณ 
และสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่ในการมุงมั่นปฏิบัติงานเพื่อองคกร และ
ประโยชนสูงสดุแกสหกรณสมาชกิ

วนัแรก คณะผูบรหิารและฝายจดัการ ชสอ. ไดเขาเยี่ยมชมและศกึษาดงูาน 
PCCW Credit Union โดยมคีณะผูบรหิารและฝายจดัการของ PCCW ใหการตอนรบั 
พรอมทั้งบรรยายผลการดําเนินงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการบริหาร
สหกรณซึ่งกันและกัน จากนั้นคณะไดเดินทางสู พิพิธภัณฑเซินเจิ้น ซึ่งตั้งอยู
ใจกลางเมืองเซินเจิ้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเมืองเซินเจิ้น 
มีทั้งโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วัฒนธรรมและศิลปะ 

ซึ่งเปดใหเขาชมมาตั้งแตป 1988 ตอดวยเที่ยวชม เมอืงจาํลอง (จิ่งซิ่วกงหยวน) หมูบานวฒันธรรม พรอมชมการแสดงโชวแสงสเีสยีง
อนัตระการตาของหมูบานวฒันธรรมพื้นเมอืงชาวจนี และชอ็ปปงอยางอสิระยามคํ่าคนื ที่หลอหวูเซน็เตอร (มาบญุครองเซนิเจิ้น)

วันที่สอง รับฟงการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน
ที่ศูนยสมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ จากนั้นเดินทางสู เกาะฮองกง 
ไปสักการะและหมุนกังหันที่วัดแชกงหมิว เปนวัดที่เชื่อกันวา
ถาหมนุกงัหนั 3 รอบจะขบัไลสิ่งชั่วรายหรอืสิ่งไมเปนมงคลออกไป 
จากนั้นนําทานเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอรรี่ที่โดงดัง ชมเครื่องราง 
ตามหลกัฮวงจุย ซึ่งจาํลองเลยีนแบบมาจาก “แซกงเมี๋ยว” กงัหนัใหญ 
4 ใบพดั ที่ชาวฮองกงเลื่อมใสศรทัธาที่ “วดัไชกง” จากนั้นมุงหนาสู
หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจนัทรเสี้ยวแหงนี้สวยที่สดุ
แหงหนึ่ง มีรูปปนของเจาแมกวนอิมและเจาแมทินโหวซึ่งทําหนาที่ปกปองคุมครองชาวประมงโดดเดนอยูทามกลางสวนสวย
ที่ทอดยาวลงสูชายหาด นมสัการขอพรจากเจาแมกวนอมิ และเทพเจาแหงโชคลาภเพื่อเปนสริมิงคล ขามสะพานตออายซุึ่งเชื่อกนัวา
ขามหนึ่งครั้งจะมอีายเุพิ่มขึ้น 3 ป ปดทายของวนัดวยการชอ็ปปงยานถนนนาธาน

วนัที่สาม เขาชมโรงงานผลติหยก ซึ่งเปนหยกแทของเมอืงจนี นมสัการวดัหวงัตาเซยีน วดัที่โดงดงัที่สดุของฮองกง มเีทพซึ่งขึ้น
ชื่อในการดแูลรกัษาโรคภยัไขเจบ็ จากนั้นเหนิฟากลบัสูกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอมทาํงานใหบรกิารแกสหกรณสมาชกิในวนัรุงขึ้น
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ตอ 308 – 311

ขอเชิญเขารับการฝกอบรม

1. หลักสูตร “กรรมการดําเนินการใหม รุนที่ 19”
 ระหวางวันที่ 13 - 16 มกราคม 2558

 ณ โรงแรมเฟลิกซริเวอรแควรีสอรท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2. หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ”
 ระหวางวันที่ 27 - 29 มกราคม 2558

 ณ โรงแรมพรพิงคทาวเวอร อ.เมือง จ.เชียงใหม

15ปที่ 27 ฉบับที่ 331 เดือนมกราคม 2558
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ชาํระคาฝากสงเปนเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที ่27 ฉบบัที ่331 เดือนมกราคม 2558ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

อันดับเครดิต A-
แนวโนม : คงที่

Outlook : Stable

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป 
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ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี�ย 4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี 5.15 ต่อปี
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่: ฝายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

วงเงิน
ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 18 เดือน

อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

 1 ล้านบาทขึ�นไป 4.30 4.50

 5 ล้านบาทขึ�นไป 4.40 4.60

 10 ล้านบาทขึ�นไป 4.50 4.70

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ขาวดี

รับปให
ม

ตัง้แตวนัที ่17 พ.ย. 57 - 16 ม.ค. 58ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


