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วารสาร



ประธานพบสมาชิก

เรียนท่านสมาชิกที่เคารพ
 เข้าสู่ปีบัญชี 2558  ได้ประกาศเป็นปีแห่งการเรียนรู้

และระดมทนุ ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูตลู  มุง่จัดการ

เรยีนรู้เพ่ิมศกัยภาพให้กบัสมาชกิในฐานะเจ้าของสหกรณ์ 

ให้สมาชกิได้ใช้สทิธิและหน้าท่ี สนับสนุน ส่งเสริม และสอดส่อง 

ดูแลกิจการสหกรณ์ จัดให้มีการระดมทุนภายในสหกรณ์ 

แสวงหาแหล่งเงินทุนต้นทุนต�่า ช�าระหนี้สถาบันการเงินที่

มีต้นทุนสูง ลดการกู้ยืมจากภายนอก โดยมีเป้าหมายให้

สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองในอนาคต

	 ผมมีโอกาสบรหิารสหกรณ์เป็นปีที	่2	ตัง้ใจทุม่เทความรู้	ประสบการณ์	และใช้องค์ความรูใ้หม่ในการบรหิารจดัการ	น�าพาสหกรณ์ 

สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน	 ให้สหกรณ์ก้าวสู่ความเป็นสหกรณ์ชั้นน�าในอนาคต	 เน้นการให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ			

จัดการเรียนรู้ให้สมาชิกมีศักยภาพในการสอดส่อง	ดูแลกิจการสหกรณ์	

	 ปลายปีทีผ่่านมา	ผมมโีอกาสได้เข้ารับการอบรมหลกัสูตรผูบ้รหิารสหกรณ์ออมทรพัย์ระดับสงู	ของชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย	โดยมเีพ่ือนร่วมรุ่นเป็นผูบ้ริหารสหกรณ์ต่างๆ	จ�านวน	38	คน	เป็นพนัธมติรเครอืข่ายความร่วมมอื	ช่วยเหลอื	เอือ้อาทร 

ต่อกนัในการบรหิารงาน	มปีระโยชน์ในการเข้าถงึข้อมลูข่าวสาร	รบัทราบความเคลือ่นไหวต่างๆ	ท่ีเป็นคณุกบัสหกรณ์	ประสานความร่วมมอื 

ในการแสวงหาแหล่งเงินต้นทุนต�่า	และการบริหารงานสหกรณ์ทุกด้าน

	 ปีนีส้หกรณ์มแีผนงาน/โครงการ	ตามทีไ่ด้รับอนมุติัจากทีป่ระชมุใหญ่		ม่ันใจว่าการด�าเนนิงานแต่ละโครงการจะเป็นประโยชน์

กับสหกรณ์ตามกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้	 จะใช้จ่ายงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 และลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น		

การด�าเนินงานทุกโครงการจะสรุปผลรายงานให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป

	 การระดมทนุ	และการแสวงหาแหล่งเงนิทนุต้นทนุต�า่มาให้บริการและช�าระหนีแ้หล่งเงนิทีม่ต้ีนทนุสงู	ซ่ึงได้ด�าเนนิการมาอย่าง

ต่อเนือ่งต้ังแต่ต้นปี	ท�าให้สหกรณ์มต้ีนทนุลดลง	(จะส่งผลให้สหกรณ์มกี�าไรสทุธเิพิม่สงูขึน้โดยไม่ต้องปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้เงนิกูก้บั

สมาชิก)	 ได้ดูแล	 แก้ปัญหาให้กับสมาชิกที่มีความเดือดร้อน	 ภายใต้เงื่อนไขที่สมาชิกต้องช่วยเหลือตนเองและมีความรับผิดชอบ 

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามความจ�าเป็น	โดยค�านึงถึงความเสี่ยง	และสภาพคล่องของสหกรณ	์	ยึดความมั่นคงของสหกรณ์มา

เป็นล�าดับแรก	 ได้แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารเงินทุน	 ดูแลด้านความเสี่ยง	 และสภาพคล่อง	 มั่นใจได้ว่าสหกรณ์จะด�าเนินกิจการ

อย่างรอบคอบ	มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกทุกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น	ผู้ฝาก	และผู้กู้

 2558 ปีแห่งการเรียนรู้และระดมทุน 

	 ขอให้สมาชกิทกุท่านได้ใช้สทิธแิละหน้าทีใ่นฐานะเจ้าของสหกรณ์	เรยีนรูแ้ละสนบัสนนุกจิการสหกรณ์	มส่ีวนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็นอย่างสร้างสรรค์ตลอดจนการมส่ีวนร่วมในการสอดส่อง	ดแูลกจิการสหกรณ์	ให้สหกรณ์ด�าเนนิไปตามวถิท่ีียัง่ยนื	วันนี ้

สหกรณ์ได้จัดการเรียนรู้	เพื่อเพิ่มศักยภาพ	ติดอาวุธทางปัญญาให้กับสมาชิก	และเปิดรับองค์ความรู้ใหม่เพื่อปรับกระบวนการคิด

และวิธีการบริหารงาน	ยึดมั่นหลักการ	อุดมการณ์สหกรณ	์เพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของมวลสมาชิกครับ

ปรีชา  ดุลยการัณย์
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ผู้จัดการพบสมาชิก

	 1.	สาเหตทุีส่หกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่	มหีนีส้นิกเ็นือ่งจากมกีารน�าเงนิ 
ไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	2542	 เป็นการ
กระท�าของอดตีประธานสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่	ทีด่�าเนนิการในขณะน้ัน 
จึงไม่ควรน�าผลการกระท�าดังกล่าวมาเป็นเหตุส�าคัญ	 ที่จะไม่ให้โอกาสสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	 ลูกหนี้	 ที่ขอฟื้นฟูกิจการ	 เพราะเป็นการกระท�านอก
วัตถุประสงค์ของลูกหนี้
	 2.	แม้ว่าสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่	ลกูหน้ี	จะมีหน้ีสนิพ้นตวัแต่ลูกหนี ้
ยังคงด�าเนินการอยู่
	 3.	เจ้าหนีส่้วนใหญ่ให้การสนบัสนนุการฟ้ืนฟกูจิการของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
คลองจั่น	ลูกหนี้
	 4.	มีหน่วยงานรัฐเตรียมการช่วยเหลือเพื่อให้	 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน	
คลองจัน่	ลกูหนี	้ผ่านวกิฤตทิางการเงนิผ่านช่องทางการฟ้ืนฟกูจิการหากได้รบัการ 
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการบริหารจัดการที่ดี
	 5.	หากปล่อยให้สมาชิกทีเ่ป็นเจ้าหนีแ้ต่ละรายบงัคบัคดจีะท�าให้เกดิความ
ได้เปรียบ	เสียเปรียบกันและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	ลูกหนี้	อาจถูกยึด
ทรัพย์ตามหมายบังคับคดหีรอืในทีส่ดุไม่มทีรพัย์สนิอย่างหนึง่อย่างใดทีจ่ะน�ามา
ช�าระหนี้	และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	คลองจ่ัน	ลูกหนี้	อาจถูกฟ้องล้มละลายได้																																																																																																																																														
		 6.	การยื่นค�าร้อง	ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	คลองจั่น	ลูกหนี้	ขอฟื้นฟู
กิจการ	 ไม่ได้เป็นการหลีกเลี่ยงการบังคับคดีของบรรดาเจ้าหน้าที่จะถือว่า
เป็นการกระท�าที่ไม่สุจริต
	 7.	การให้เวลาสหกรณ์เครดติยเูนีย่น	คลองจัน่	ลกูหนี	้หรือผูท้�าแผนส�ารวจ
ความบกพร่องของกิจการจะสามารถน�าไปวางแผน	ปรับปรุง	แก้ไขกิจการของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	คลองจั่น	ลูกหนี้	ด�าเนินการต่อไปได้
	 8.	กรรมการสหกรณ์เครดติยเูนีย่น	คลองจัน่	เป็นบคุลากรทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถในการบริหารและด�าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 คลองจั่น	 ลูกหนี ้
เป็นอย่างดี

สมาชิก

ทุนเรือนหุ้น

ทุนส�ารองและทุนสะสม

เงินรับฝาก

เงินให้กู้แก่สมาชิก

เงินกู้ยืมจากภายนอก

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไร

4,075.00				คน

1,210,921,690.00	บาท

135,943,929.92	 บาท

720,287,133.76	 บาท

2,925,314,691.98	 บาท

902,533,072.75	 บาท

43,144,273.50	 บาท

18,060,130.04	 บาท

25,084,143.46	 บาท

ผลการด�าเนินงานสหกรณ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

เงินกู้ใหม่...
การให้เงินกู้แก่สมาชิก

 ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้ว 3 เดือน

 สมาชิกที่ลาออกแล้วสมัครใหม่ ต้อง 

 เป็นสมาชิกมาแล้ว 12 เดือน

 เงินกู้ฉุกเฉิน 

 กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ช�าระคืน 40 งวด

 เงินกู้สวัสดิการ 

 กู้ได้ไม่เกิน 600,000 บาท ช�าระคืน 240 งวด

 เงินกู้สามัญ  

 กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000  ช�าระคืน 200 งวด

 และอายุตัวไม่เกิน  80 ปี

 เงินกู้พิเศษ 

 กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000  บาท 

 ช�าระคืน 240 งวด และอายุตัวไม่ เกิน 80 ปี

ใช้บุคคลค�้าประกัน

 - กู้ไม่เกิน 300,000 บาท ค�้าประกัน 1 คน

 - กู้เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000  

  ค�้าประกัน 2 คน

 - กู้เกิน 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000  

  ค�้าประกัน 3 คน

 - กูเ้กนิ 1,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 1,500,000 

   ค�้าประกัน 4 คน

 - กูเ้กนิ 1,500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 2,000,000 

   ค�้าประกัน 5 คน

ท�าไมศาลล้มละลายกลาง ถึงให้ฟื้นฟู

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 49

ที่ปรึกษาของสหกรณ์มี 3 คน

1. สมาชิกประเภทสามัญ

	 -	รับอายุไม่เกิน	50	ปี	

	 		(ไม่เกิดก่อน	ปี	พ.ศ.2508)

	 -	รับอายุ	51-60	ปี

	 -	จ่ายเงิน	4,860	บาท	+	เงินบริจาค

1. นายเสรี  ศรียาเทพ      ที่ปรึกษาด้านบริหารทั่วไป

2. นายจรูญ  สัสดี        ที่ปรึกษาด้านการเงิน

3. นายเทียนชัย  พิสิฐธาดา ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

2. สมาชิกประเภทสมทบ

	 -	คู่สมรส	บุตร	บิดา	มารดา	

	 		ของสมาชิกสามัญ

	 -	รับอายุไม่เกิน	50	ปี

	 -	รับอายุ	51-60	ปี

	 -	จ่ายเงิน	4,860	บาท	+	เงินบริจาค

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaiftsc.com

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมครูไทย (สสอค.)

อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์

(การรับสมัคร)

1. นายปรีชา  ดุลยการัณย์

2. นายเลิศศักดิ์  หมีนหวัง

3. นายกมล  แก้วค�า

4. นายสุรทิน  บิลยะแม

5. นายสุริยา  สนูบุตร

088-7909255

081-8972598

083-1399838

081-8983419

089-4647976

1. นายสัญชัย  ฝาหละเหย็บ

2. นายสมนึก  ศรีนคร

3. นายบาดี  ง๊ะสมัน

4. นายสะอ้าน  ไพจิตจินดา

5. นายมานิตย์  สาจิ

089-8792465

089-9779646

082-2880252

081-5407045 , 074721957

084-4076381

1. นายมังกร  พงศ์สุชาติ

2. นายการุณย์  ติณรัตน์

3. นายเสรี  มากแสง

4. นายสัมฤทธิ ์ จนัทร์จติรจรงิใจ

5. นายเรวัต  จิตต์หลัง

084-8454485

081-5438891

085-0812218

084-3124670

080-5444669

คณะกรรมการอ�านวยการ

คณะกรรมการเงินกู้

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาฯ
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สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต

 

	 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบันี	้คือ	โดยทีบ่ทบญัญัตขิองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนั

ยังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค�้าประกัน	และผู้จ�านองซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้น	แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ยอม

ผกูพนัตนต่อเจ้าหนีใ้นการทีจ่ะช�าระหนีแ้ทนลกูหนีเ้ท่านัน้	โดยข้อเท็จจรงิในทางปฏิบัติปรากฏว่าเจ้าหนีส่้วนใหญ่ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงนิหรอื

ผู้ประกอบอาชีพให้กู้ยืม	มักจะอาศัยอ�านาจต่อรองที่สูงกว่าหรือความได้เปรียบในทางการเงินก�าหนดข้อตกลงอันเป็นการยกเว้นสิทธิ	ของ

ผู้ค�้าประกันหรือผู้จ�านองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	หรือให้ค�้าประกันหรือผู้จ�านองต้องรับผิดเสมือนเป็นลูกหนี้ชั้นต้น	กรณีจึงส่งผลให้ผู้ค�้า

ประกันหรือผู้จ�านองซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	รวมทั้งต้องกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลาย

อีกเป็นจ�านวนมาก	ดังนั้น	เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ค�า้ประกันและผู้จ�านอง	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

การค�้าประกันตามกฎหมายใหม่

สวัสดิการอื่นๆ ของสมาชิก
1. สวัสดิการมีบุตรใหม่ สหกรณ์จ่ายเมื่อสมาชิกมีบุตรใหม่ 1,000 บาท/คน โดยเบิกภายใน 1 ปี ไม่เกิน 3 คน
2. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย นอนโรงพยาบาล 1-3 คืน จ่าย 1,000 บาท ตั้งแต่ 4 คืน ขึ้นไป จ่าย 2,000 บาท
3. สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ-ออกจากงาน เป็นสมาชิก 10 ปีแรก จ่าย 5,000 บาท ปีที่ 11 จนถึงเกษียณ 
 หรือออกจากงาน จ่ายปีละ 1,000 บาท (หากเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี จะไม่จ่าย)

1. สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต กรณีเจ็บป่วย จ่ายให้สมาชิกในวงเงิน 200,000 บาท

2. สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต กรณีอุบัติเหตุ จ่ายให้สมาชิกในวงเงิน 400,000 บาท

3. สหกรณ์ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ่ายให้ รายละ 200,000 บาท

4. สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก

			-	เป็นสมาชิกไม่เกิน	5	ปี	สหกรณ์จ่ายค่าฌาปนกิจศพรายละ	 5,000	บาท

			-	เป็นสมาชิก	5	-	10	ปี	สหกรณ์จ่ายค่าฌาปนกิจศพรายละ	 10,000	บาท

			-	เป็นสมาชิก	10	ปี	ขึ้นไป	สหกรณ์จ่ายค่าฌาปนกิจศพรายละ		 15,000	บาท

			-	บุคคลในครอบครัวสมาชิก	สหกรณ์จ่ายค่าฌาปนกิจศพรายละ	 3,000	บาท

 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป หรือ มีผลบังคับใช้  12 กุมภาพันธ์ 2558
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นวัตกรรมการระดมทุน โครงการระดมทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ากัด

เดือนแห่งการออมทรพัย์
“13 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2558”

1

3
2
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตั้งแต่ 1,000 บาท  ขึ้นไป

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ หัก ณ ที่จ่าย 
หักเพิ่มเดือนละ 1,000 บาท ขึ้นไป

 ฝากตัง้แต่ 2,000 – 25,000 บาท โดยการน�าเงนิไปฝากเองเท่ากันทุกเดอืน เป็นจ�านวน 24 เดอืน 

สหกรณ์ค�านวณดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน สหกรณ์ไม่คิดดอกเบี้ยให้ในกรณีที่สมาชิกจะถอนหรือปิด

บัญชีก่อนระยะเวลาที่ก�าหนด

ผลิตภัณฑ์เงินฝากรูปแบบใหม่

ออมทรัพย์พิเศษ “เพิ่มสุข”

อัตราดอกเบี้ย ออมทรัพย์พิเศษ 

“เพิ่มสุข”
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ทุกประเภท

เดือนที่ 1-6 ร้อยละ 3.50 ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์  3.00 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4 ต่อปี

เงินฝากระหว่างสหกรณ์  2.75 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต 3.25 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์เปี่ยมสุข  4.25 ต่อปี

เดือนที่ 13-18 ร้อยละ 4.50 ต่อปี

เดือนที่ 7-12 ร้อยละ 4.00 ต่อปี

เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 4.75 ต่อปี
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ภาพกิจกรรม

 กิจกรรมวันครู ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล วันที่ 16 มกราคม 2558

 วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

 ลงนามสัญญาเงินกู้จากชุมนุมสกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
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	 การสหกรณ์ไทยได้มกีารจดัต้ังมาตัง้แต่ปี		พ.ศ.	2459		โดยมีการจดัต้ังและจดทะเบยีนสหกรณ์แห่งแรก	คอื	“สหกรณ์วดัจนัทร์ 
ไม่จ�ากดัสนิใช้”	เมือ่วันที	่26	กมุภาพันธ์	2459	และจากวันนัน้เป็นต้นมา		การสหกรณ์ไทยได้เติบโตขึน้มาตามล�าดับ		และมบีทบาท 
ส�าคญัต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศเรือ่ยมาจนถึงปัจจบุนั	โดยจะเหน็ได้ว่ากิจกรรมสหกรณ์จะถูกน�าไปประยกุต์ใช้
ในองค์กรหลายแห่ง	รวมทัง้ในชมุชนทกุกลุ่มอาชพี	ทกุเพศ	และทุกวยั	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ		สยามบรมราชกุมาร		ทรงเลง็เหน็ 
ความส�าคญั		ในการส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรยีน	โดยทรงเลง็เหน็ว่าการปลกูฝังหลักการสหกรณ์แก่เดก็		และเยาวชนโดยเริม่จาก 
โรงเรยีนเป็นอนัดบัแรก		จะก่อให้เกดิความร่วมมอืร่วมแรงร่วมใจในกลุม่ของเด็กนกัเรยีนตลอดจนครแูละประชาชนในท้องถิน่อย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง		เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม	การรวมกลุ่มกันในการด�าเนินกิจการต่างๆ	
เพือ่การด�าเนินชวิีตท่ีดขีึน้	จงึทรงมพีระราชกระแสกบัอธบิดกีรมต�ารวจ	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านภดู่าง	อ�าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์		เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	พ.ศ.	2534		ให้ด�าเนินการสหกรณ์ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน		และมีพระราช
กระแสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ	์ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน		เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2534		ให้ส่งเสริมวิธีสหกรณ์
ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนจึงได้เริ่มด�าเนินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2534	
เป็นต้นมา	โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ	ดังนี	้												
	 1.	จัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ	์												
	 2.	จัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ภาคปฏิบัติ		เช่น		กิจกรรมร้านค้า	กิจกรรมออมทรัพย์	และกิจกรรมการเกษตร	เพื่อเป็นการ 
ฝึกทักษะของนักเรียนในการด�าเนินกิจกรรมสหกรณ์ตามความพร้อมของแต่ละโรงเรียน
	 3.	จัดให้มีการศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์

ออกแบบและจัดพิมพ	์:	โรงพิมพ์เวิลด์มีเดีย	กราฟฟิค	โทร.	074-465487,	081-9576716

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครสูตลู	จ�ากดั	ได้ตระหนักถึงพระมหากรณุาธคิณุของพระองค์ทีท่รงมพีระราชด�ารโิครงการต่างๆ		เกีย่วกับ 
สหกรณ	์	และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด�าริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี	ที่ต้องการส่งเสริมวิธีการ

สหกรณ์ให้แพร่หลายไปยัง	เด็กนักเรียน		และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในวโรกาสพระชนมาย	ุ	ครบ		60	พรรษา		ในวันที่	
2	เมษายน	พ.ศ.	2558		สหกรณ์ฯ	จึงได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการ	“ออมทรัพย์ออมความดี	ในป	ีพ.ศ.	2558	

เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ทรงเจรญิพระชนมายคุรบ		
60		พรรษา”	ส�าหรับปลูกจติส�านกึและการสร้างนสิยัให้เดก็และเยาวชนรูจ้กัประหยดั		ใช้จ่าย 
อย่างมีเหตุผลและเก็บออมเงินไว้ใช้จ่ายในอนาคตเมื่อจ�าเป็น

ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ
โครงการออมทรัพย์ออมความดี


