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 สวัสดีครับ เพื่อนๆ สมาชิกวารสารสหกรณออมสินทุกทาน พบกันอีกเชนเคยนะครับ กับนานาสาระใตแวดวงสหกรณออมสิน 

เพื่อเปนสื่อกลางและไกดนำพาขอมูลขาวสารมายังทุกทานใหไดรับทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวตางๆ ในชวงที่ผานมา สำหรับวารสาร

ฉบับนี้เปนฉบับที่สองของป 2561 แลวนะครับ สำหรับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ซึ่งผมอยากจะบอกทุกทานวา คณะกรรมการ

ชุดนี้ภายใตการบริหารควบคุมดูแลของพี่เจี๊ยบ สรศักดิ์ พุทธรักษา ประธานกรรมการ รวมทั้งทานรองประธานและกรรมการแตละคณะที่

เขามาดำเนินการ ผมอยากจะบอกวาปจจุบันในยุคดิจิทัลนี้ ถือวาเปนยุคที่ตองมีการพัฒนาปรับปรุง ใหเขากับสถานการณในโลกของ

ปจจุบัน ที่การสื่อสารคอนขางมีความสำคัญ และมีอิทธิพลที่สามารถสรางทั้งความเปนประโยชน และอาจสงผลกระทบไดทันทีหากนำไป

ใชในทางที่ผิดหรือนำไปสรางความเขาใจที่ผิดๆ ไดงายมาก ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็ใหความสำคัญในเรื่องดังกลาว เกี่ยวกับยุคดิจิทัลนี้

เปนอยางมาก และพยายามที่จะชวยกันดำเนินการคิดชวยกันทำใหเห็นเปนรูปธรรม อยางเชน การจัดทำแอปพลิเคชั่นของสหกรณ

ออมสิน เพื่อใหสมาชิกไดใชประโยชนในการตรวจสอบขอมูลผานโทรศัพทมือถือ หรือแท็ปเล็ตซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยาง

มากและปจจุบันก็กำลังพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพใหเปนประโยชนกับสมาชิกสหกรณออมสินใหมากที่สุดครับ ผมเองก็มีสวน

เกี่ยวของในเรื่องดังกลาวอยูบาง ถึงแมจะไมมากนัก คงตองยกเครดิตใหทานรองประธาน เจนจัด พลไพรินทร ซึ่งทานไดดูแลในเรื่องนี้มา

ตั้งแตตนอยางตอเนื่อง และยังคงจะมีโครงการใหมๆเพิ่มขึ้นมาอีกแนนอน เพื่อใหบริการสมาชิกสหกรณออมสิน เพื่อลดคาใชจายของ

สหกรณเพื่อความสะดวกสบายกับสมาชิกไมตองเดินทางมาที่สหกรณ เชน การยื่นคำขอกูผานแอปพลิเคชั่น การโอนเงินผาน 

แอปพลิเคชั่น Mymoของธนาคาร เปนตน สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่คณะกรรมการชุดนี้พยายามคิดคนหาวิธีการเพื่อจะนำเทคโนโลยีมาใชให

เกิดประโยชนกับสหกรณและสมาชิกใหมากที่สุด แตทั้งนี้และทั้งนั้นก็คงตองศึกษาถึงผลกระทบและความเปนไปได เพื่อหาขอสรุปกอนที่

จะนำสิ่งตางๆ เหลานี้มาใชกับสหกรณ ผมคิดวาคงอีกไมนานนี้แหละครับ แตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกสมาชิกทุกทานวาคณะกรรมการ

ชุดนี้ทุกคณะตางก็ทำงานกันอยางมากแนนอน และทานประธานสหกรณทานก็เลือกคณะกรรมการอยางเหมาะสมตามความสามารถ 

ในแตละดานมาดำเนินการบริหารสหกรณใหมีความเจริญกาวหนาและพัฒนาสหกรณใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเปนยุคที่มีสมาชิก

มากขึ้น มีปญหาตองแกไข และบริหารมากขึ้นกวายุคกอนๆ โดยมุงหวังใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานและมีความเหมาะสมมาก

ที่สุด สิ่งที่ผมเกริ่นมาจนยาวก็ไมมีอะไรมากนอกจาก อยากใหสมาชิกทุกทาน มีความอุนใจมั่นใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดวย

ความตั้งใจและจริงใจ อยางเชนในชวงเดือน มี.ค. 2561 สหกรณไดจัดสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณในหัวขอ “มองสหกรณใน

อนาคต” ซึ่งคณะกรรมการทุกชุดทุกคณะจะตองมีการจัดเตรียมขอมูลและแผนการดำเนินงานของแตละคณะมานำเสนอในที่ประชุม

สัมมนารวมกันไดรับทราบ พรอมทั้งมีการพูดคุยสอบถาม ตั้งคำถาม โตตอบและเสนอแนะ พรอมมีการบันทึกเพื่อติดตามผลการ 

ดำเนินงานอยางตอเนื่อง ผมถือวาเปนการบริหารงานที่เกิดประโยชนตอสหกรณและสมาชิกเปนอยางมาก รวมทั้งยังไดจัดใหมีโครงการ

พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สหกรณดวย โดยไดเชิญดร.ประพนธ สุริวงษ มาเปนวิทยากรบรรยายใหความรูกับเจาหนาที่

สหกรณ ก็ไดทั้งความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินแบบไมมีหลับกันทุกคน 

 สำหรับสิ่งที่ผมอยากจะขอกลาวในชวงทายนี้ก็คือ การแจงขาวใหทุกทานที่เปนสมาชิกสหกรณออมสินนอกจากที่กลาวมา

เบื้องตนไดรับทราบก็คือ สิ่งตางๆที่คณะกรรมการไดมีการดำเนินการนั้นมีอะไรบาง ในชวงที่ผานมาก็มีโครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก 

สายกิจการสาขา 1 ประกอบไปดวย ภาค 1 , 2 และ 3 เพื่อใหความรูเกี่ยวกับสหกรณ และนำไปเผยแพรใหกับสมาชิกในสังกัดของแตละ

คนไดรับทราบกันดวย ลาสุดสหกรณออมสินก็ไดมีโครงการสหกรณออมสินเพื่อสังคม (CSR) ประจำป 2561 โดยใชชื่อวา “ปนน้ำใจ  

เพื่อนอง” โดยเราไดมีการสรางที่แปรงฟนสำหรับนักเรียน พรอมมอบอุปกรณแปรงฟน อุปกรณการศึกษา อุปกรณกีฬา พรอมจัดใหมี

กิจกรรมพรอมกับนองๆนักเรียน ที่โรงเรียนเทศบาล 1 บานตาลเจ็ดยอด อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ ทายที่สุดนี้ก็อยากบอก

สมาชิกสหกรณติดตามไดจาก Website ของสหกรณ หรือที่ทำการสหกรณกันนะครับ สำหรับฉบับนี้ตองขอกลาวคำวา สวัสดี ขอให 

ทุกทานโชคดีมีความสุข ใชเงินโบนัสกันอยางมีความสุข แลวอยาลืมนึกถึงสหกรณนะครับ พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ   

          ...âÃ¨¹�  âÃà¨ÍÃ�Ê... 
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“ป�นน้ำใจ เพื่อน้อง” 
วันศุกร�ที่ 16 มีนาคม 2561 

ณ โรงเรียนเทศบาล 1  บ้านตาลเจ็ดยอด ตำบลไร�เก�า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
 

วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม ซึ่งเปนไปตามหลักการและอุดมการณสหกรณ 

สหกรณออมสินเพื่อสังคม “CSR” 

ปนน้ำใจเพื่อนอง 

  ทุนอาหารกลางวัน  

 สรางอางแปรงฟนใหกับนักเรียน  

 มอบแปรงสีฟน ยาสีฟนใหกับ 

  นักเรียน จำนวน 360 ชุด 

 มอบอุปกรณการเรียน 

 มอบอุปกรณกีฬา 

 มอบกระปุกออมสิน  

  จำนวน 400 ใบ 

น้ำใจไมตรีเพื่อนอง 
 ธนาคารออมสิน 

บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จำกัด 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จำกัด 

คุณสัญชัย เตชะมนูญ (สหกรณ มศว.) 

คุณสุภาวุฒิ ดาระอินทร 
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กิจกรรมเพื่อนอง 
 ฟุตซอล 

 กีฬามหาสนุก 
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ผลการดำเนินงาน 
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คำนี้...มีความหมาย 

การถือหุน  

 สมาชิกทุกคนตองถือหุน และชำระคาหุนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของ

จำนวนเงินไดรายเดือนตามที่กำหนดไวในระเบียบของเงินไดสหกรณ  

 ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ หรือ

จะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทำได โดยแสดงความจำนงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดำเนินการ  

 สมาชิกจะโอนหุนซึ่งตนถือใหผูอื่นไมได นอกจากที่กำหนดไวในหนังสือแตงตั้งผูรับโอนประโยชน และ

จะถอนคืนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูก็ไมได  

 สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของจำนวนหุนทั้งหมดของสหกรณไมได 

 

การตั้งผูรับโอนประโยชน์ 

 สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชน ในเงินคาหุน เงินฝากหรือเงิน

อื่นใดจากสหกรณ ซึ่งตนมีอยูในสหกรณ เมื่อตนถึงแกความตายนั้น โดยมอบใหสหกรณเปนหลักฐาน 

หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทำลักษณะพินัยกรรม  

 ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดกำหนดและมอบไวกับ

สหกรณแลว ใหทำเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวในวรรคหนึ่งมอบใหสหกรณถือไวแทนฉบับเดิม  

 เมื่อสมาชิกตาย สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนและบรรดาดอกเบี้ยที่สมาชิก

นั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไวหรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนำหลักฐานมา

แสดงตอ คณะกรรมการดำเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ตามขอกำหนด

ของการจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและการหักกลบลบหนี้จำนวนเงินซึ่งสมาชิก

ตองรับผิดตอสหกรณ 
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สัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ ภาพกิจกรรม 

“มองสหกรณ์ของเราในอนาคต”

วันที่17–18มีนาคม2561

ณสวนบานกรูดบีซรีสอร์ท

อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

สัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ�ออมสิน 
“พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน”

วันที่17–18มีนาคม2561ณสวนบานกรูดบีซรีสอร์ท

อ.บางสะพานจ.ประจวบคีรีขันธ์
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สหกรณ�ร�วมพิธีวางพานพุ�ม วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 105 ป� 

ภาพกิจกรรม 

 เมื่อวันที่9มีนาคม2561สหกรณ์รวมไวอาลัยตอการจากไปของทานดุษฎีสวัสดิ์-ชูโตผูกอตั้ง

สหกรณ์ออมสินณวัดธาตุทองกรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่1เมษายน2561

ไว้อาลัย...ท�านดุษฎี สวัสดิ์-ชูโต 
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 “ดิจิทัล 4.0” และ “ดิจิทัลไทยแลนด” เปนวลีที่คนไทยเริ่มจะไดยินบอยขึ้นใน

ชวงหลายปมานี้ หลายคนอาจจะสงสัยวาหมายถึงอะไร เกี่ยวของกับพวกเรายังไง สง

ผลอะไรตอชีวิตเราบาง และประเทศไทยในตอนนี้อยูในยุคใด คนไทยมีชีวิตผูกติดกับ

ดิจิทัลมานานแลว ไมวาจะเปนการใชอินเทอรเน็ต ซื้อขายออนไลน อีคอมเมิรซ ทำ 

ธุรกรรมการเงินผานแอพพลิเคชั่น การสื่อสาร แตเพียงเทานี้ยังไมพอที่จะพาสังคมไทย

เขาสูยุคดิจิทัล 4.0 ได 

 เรามาทำความรูจักยุคแรกๆของโลกดิจิทัลคืออะไร มีความแตกตางกันอยางไร? 

วิวัฒนาการของโลกดิจิทัล

รูปแบบรูปแบบ

 เทคโนโลยีและโลกดิจิทัลมักไปไว และเคลื่อนที่ไมมีหยุด องคกรจึงจำเปนตองปรับตัวใหทันตามเทรนด พัฒนา

นวัตกรรมเพื่อตอยอดธุรกิจบนการแขงขันที่รวดเร็วและรอบดาน จาก SME ใหกลายเปน Smart Enterprise ที่มีศักยภาพ

สูงขึ้น จากบริการธรรมดาใหกลายเปน High Value Service เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของธุรกิจ 

 

          ที่มา:http://www.wice.co.th 



ขาวสารสหกรณออมสิน  
มีนาคม - เมษายน 2561 11 

สัมมนาสมาชิก สายกิจการสาขา 1 สัมมนาสมาชิก สายกิจการสาขา 1

ภาพกิจกรรม 

“สหกรณ์ยุคดิจิทัล”วันที่3-4มีนาคม2561

ณวังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ทจ.นครนายก 



สหกรณ์ก้าวไกล พร้อมรับใช้สมาชิก 
สิ่งตีพิมพ์

ตู้ ป.ณ.205  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทร.02-299-8265-8  Fax 02-278-0090 

ชำระคาไปรษณียากรแลว

ใบอนุญาตที่92/2536

ปทจ.สามเสนใน


