
ปีที่ 25 ฉบับที่ 308 เดือนกุมภาพันธ์ 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

วันสหกรณ์แห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2556



ประธานพบสมาชิก

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ก๊ก ดอนส�ำรำญ

Fsct News เดือนกุมภาพันธ์ มีวันส�าคัญวันหนึ่ง

คือ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์

ของทุกปี ขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงาน 

วันสหกรณ์แห่งชาติ ผมขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมพิธ ี

วางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  

ณ ลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย และร่วมสัมมนาวิชาการและ 

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ดเีด่น ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ฮอลล์ 9 อมิแพค็

เมอืงทองธาน ี

ส�าหรับกิจกรรมที่ส�าคัญของ ชสอ.ในช่วงเดือน 

ที่ผ่านมา เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2556 ผมและคณะผู้บรหิาร 

ชสอ. ทลูเกล้าฯ ถวายอาคารกจิกรรมสหกรณ์ อนัเนื่องมาจาก 

โครงการพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

พลเอก นวล - คณุหญงิบานชื่น จนัทร์ตร ีทั้งนี้ได้สนบัสนนุ 

งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ เป็น

จ�านวนเงนิทั้งสิ้น 572,810 บาท

นอกจากนี้ ชสอ.ได้ท�าประชาพิจารณ์ IT สหกรณ์  

เพื่อสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ได้ทั่วประเทศ 

และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ซึ่งมตสิหกรณ์สมาชกิต่างเหน็ชอบ 

กบัทกุระบบที่ ชสอ. จะพฒันาและต่างกอ็ยากให้รบีด�าเนนิการ 

โดยเรว็ที่สดุ นอกจากนี้ ชสอ. ได้จดัอบรมหลกัสตูร “ผูบ้รหิาร 

สหกรณ์ออมทรพัย์ระดบัสงู” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเตรยีมพร้อม 

ส�าหรบัการเปิดเสรกีารค้าอาเซยีนในอกี 2 ปีข้างหน้า และ 

จัดให้บริการทนายความแก่สหกรณ์สมาชิก โดยร่วมมือ 

กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ  

“ทนายความกับการให้บริการแก่สหกรณ์” เพื่อให้บริการ

สหกรณ์สมาชกิในการท�าคดดี้านสหกรณ์

ในส่วนโครงการสมัมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรพัย์

ภาค ผมและคณะกรรมการด�าเนนิการได้เดนิทางไปสมัมนา 

“ชสอ. พบสหกรณ์สมาชิกภาค” ที่ภาคใต้และภาคอีสาน  

โดยไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และรับฟัง 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการ 

ด้านต่าง ๆ ของ ชสอ. เพื่อน�าไปสู่การพฒันาและปรบัปรงุ

บริการต่อไป ซึ่งในครั้งหน้าผมไปพบสมาชิกภาคเหนือ  

ที่จงัหวดัเชยีงใหม่ ในวนัที่ 9 - 10 มนีาคม นี้ แล้วพบกนั 

นะครบั

ในช่วงนี้ ชสอ. อยูร่ะหว่างกระบวนการจดัท�าแผนงาน 

ประจ�าปีบญัช ี2556 ครบั เหลอือกี 1 เดอืน กจ็ะสิ้นปีบญัช ี

2555 วันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งผลการด�าเนินงาน ณ วันที่  

31 มกราคม 2556 ชสอ. มสีมาชกิ 982 สหกรณ์ มสีนิทรพัย์

รวม 58,301.98 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธ ิ595.11 ล้านบาท

ในฉบับนี้ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ก่อนครับ  

แล้วพบกนัใหม่ในเดอืนหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั
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ชสอ. ทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 
อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด�าริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายก๊ก  ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสอ. ทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนพลเอก นวล - คณุหญงิบานชื่น จนัทร์ตร ีแด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ชสอ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชด�าร ิ

ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี อนัเนื่องมาจากพระราชด�ารเิกี่ยวกบัสหกรณ์ จ�านวนเงนิทั้งสิ้น 572,810 บาท 

โดย ชสอ. หวังว่าอาคารกิจกรรมสหกรณ์เหล่านี้จะเป็นแหล่งสะสมข้อมูลความรู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนซึ่งจะเป็น 

ผู้ใหญ่ในวันหน้า และมีโอกาสเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีสามารถน�าความรู้ด้านสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ 

ด�าเนนิวถิชีวีติตามแนวทางของสหกรณ์ต่อไป 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช� านาญการ รุ่นที่ 12” ระหว่างวันที่  

11 – 16 มีนาคม 2556 ณ อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียด
เพิม่เติม โทร. 0 2940 6300 
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 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  
พระนามเดิม พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส หรือ น.ม.ส. 

ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” 
ทรงเป็นต้นตระกูล “รัชนี”

วนัสหกรณ์แห่งชาต ิตรงกบัวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์  

ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกใน 

ประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ากัดสินใช้  

ที่อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก ได้รบัการจดทะเบยีนจาก  

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดา 

แห่งการสหกรณ์ไทย และทรงเป็นนายทะเบยีนสหกรณ์  

(พระองค์แรก) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459  

ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน ที่ได้รับ 

ความส�าเรจ็มาแล้วในอนิเดยี และพม่า ซึ่งทั้งสองประเทศ 

ได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี และเมื่อวันที่  

9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ 

ก�าหนดให้วนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ ของทกุปี เป็น “วนัสหกรณ์ 

แห่งชาต”ิ 

วันสหกรณ์แห่งชาติ

ชสอ. ประชาพิจารณ์ระบบ IT สหกรณ์

นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดการจดัท�า 

ประชาพจิารณ์ เรื่อง “การจัดหาและพัฒนาระบบงานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ให้กับสมาชิก” เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชมุ 701 ส�านกังาน ชสอ. 

โดยมสีหกรณ์สมาชกิและผูท้ี่สนใจเข้าร่วมงานจ�านวน 183 คน จาก 119 สหกรณ์ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ชสอ. มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดหาโปรแกรม 

ระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ที่มปีระสทิธภิาพ สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์

ได้ทั่วประเทศ โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีคุณลักษณะของโปรแกรมเทียบเท่า  

Core Banking ของธนาคาร # ซึ่งสหกรณ์สมาชกิมมีตเิหน็ชอบกบัทกุระบบที่ ชสอ. จะพฒันา 

ควรที่จะรบีท�าโดยเรว็ที่สดุ เพราะโปรแกรมมคีวามยดืหยุ่นสามารถประยกุต์ใช้กบัโปรแกรมเดมิที่สหกรณ์ใช้อยู่ได้ ไม่ต้องปรบัเปลี่ยน

โปรแกรมเดมิ และบรษิทัที่ให้บรกิารควรจะม ีISO 9000 และ ISO 27001 อย่างน้อยเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจเรื่องการบรหิารจดัการ

และความปลอดภยัของข้อมูล โดยให้ ชสอ.มสี่วนเป็น Internal Audit กบับรษิทัที่ให้บรกิารได้ และต้องมรีะบบ Audit Trail ตรวจสอบ  

Log ของ Admin ระบบกลาง ควรไม่ใช่แค่ Log ของ สอ.สมาชกิ เพื่อดูว่า Admin ท�าอะไรกบัระบบด้วย 
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ชสอ. เตรียมพร้อมผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ก้าวสู่ AEC

นายก๊ก  ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ระดบัสูง” รุ่นที่ 1 (Advanced SACCO Executive) 1st Batch วนัศกุร์ที่ 
18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมรชิมอนด์ จงัหวดันนทบรุ ีในช่วงเช้าเป็น
เวทีเสวนาเรื่อง ผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารจัดการสหกรณ์อย่าง 
มืออาชีพ” วิทยากรโดยคุณลดาวัลย์ ค�าภา รองเลขาธิการสภาพัฒน์ คุณกฤษฎา  
อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ์ อดีตประธาน 

กรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU)  
ด�าเนนิการอภปิรายโดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ในช่วงบ่าย 
เป็นหัวข้อ “ภาวะเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC)” วิทยากรโดย ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู ้เข้ารับการอบรม ในภาคเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค ์
ต้อนรบัผู้เข้ารบัการอบรม โดยมคีณะกรรมการด�าเนนิการ ที่ปรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ชสอ. เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน และ 
มกีารจบัฉลากมอบรางวลัให้แก่ผู้โชคดทีี่เข้ารบัการอบรมในครั้งนี้

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู ้บริหาร 
สหกรณ์ออมทรพัย์ระดบัสงู” รุน่ที่ 1 จดัอบรม 
ระหว่างวนัที่ 18 มกราคม - 2 มนีาคม 2556 โดยจดัอบรม 2 วนัต่อสปัดาห์ ทกุวนัศกุร์  
และวันเสาร์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. จ�านวน 40 คน เป็นการอบรมในรูปแบบของการจัด 
การเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ มกีารแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสามารถ 
สร้างหรือน�าการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง ในการนี้ 
ได้จดัให้มกีารศกึษาดูงานสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศและต่างประเทศ 
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วันมาฆบูชา
ความหมายวันมาฆบชูา 

วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องใน 
โอกาสคล้ายวนัที่พระพทุธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาตโิมกข์

ความส�าคัญวันมาฆบชูา 

วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ 
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจ�านวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า  
ณ วดัเวฬวุนั เมอืงราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมไิด้นดัหมายกนั

พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้ 
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติ 
ที่น�าไปใช้ได้ทกุสงัคม มเีนื้อหาโดยสรปุคอืให้ละความชั่วทกุชนดิ ท�าความดใีห้ถงึพร้อมและท�าจติใจให้ผ่องใส 
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รฐัมนตรช่ีวยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เปิดโครงการ “ทนายความสหกรณ์” 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ร่วมด้วย นายก๊ก  ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. 

และ นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความฯ เป็นประธานในพธิเีปิด 

โครงการฝึกอบรม “ทนายความกับการให้บริการแก่สหกรณ์” โดยความร่วมมือระหว่าง ชสอ. และสภาทนายความ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556  

ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น กรงุเทพฯ 

โครงการดงักล่าวเกดิขึ้นจากการที่ ชสอ. ได้ตระหนกัถงึ

ความส�าคญัและความจ�าเป็นในการให้บรกิารทางด้านกฎหมาย

แก่สหกรณ์สมาชิก จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

กบัสภาทนายความฯ เพื่อขอรบัการสนบัสนนุทนายความฯ เพื่อ

ท�าหน้าที่ให้บรกิารในการท�าคดดีา้นสหกรณแ์กส่หกรณ์สมาชกิ 

โดย ชสอ.จะเป็นผู้ประสานงานในการใช้บริการ ซึ่งในครั้งนี้  

สภาทนายความฯ ได้ท�าการคดัเลอืกทนายความที่มภีมูลิ�าเนา 

อยูใ่นภาค 1 ถงึภาค 6 จ�านวน 74 คน จาก 74 ศาลจงัหวดั เข้ารบั 

การฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 

ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น 

ส�าหรับการจัดโครงการครั้งต่อไป จะก�าหนดจัด 

รุ่นที่ 2 ในวนัที่ 23 - 24 มนีาคม นี้  ที่โรงแรมเอสด ีอเวนวิ  

กรุงเทพฯ โดย ชสอ. จะจัดให้สามารถให้บริการสมาชิก 

ได้ครอบคลมุทั่วประเทศ 
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นายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการสมัมนา 
ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส 
จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยม ีนายวิรัส จันทร์ทอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนครศรีธรรมราช จ�ากัด และนายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล  

รองประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ กล่าว 
ต้อนรบั และนายกิตติชัย  ฝันฝากจิต ประธานคณะกรรมการ

เชื่อมโยงเครือข่าย กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน  
102 คน จาก 34 สหกรณ์ ทั้งนี้ ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ ์
ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดสัมมนาในครั้งนี้
ขึ้น เพื่อใหส้หกรณอ์อมทรพัย์ในภาคใต้
ได้รบัทราบถงึภารกจิของ ชสอ. ความรู้ 

ทางวิชาการ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของสหกรณ์ และเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกนั 
รวมทั้งจะได้รบัทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคดิเหน็เกี่ยวกบัการใช้
บรกิารด้านต่าง ๆ  ของ ชสอ. เพื่อน�าไปสูก่ารพฒันาและปรบัปรงุบรกิาร 
ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจ 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรพัย์ได้มากที่สดุ

ในการนี้ ชสอ. จดัให้มกีารบรรยายพเิศษหวัข้อ “การเตรยีม
ความพร้อมในการพัฒนาสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  
โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส  

มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด ซึ่งได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
สมัมนาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยงัได้รบัการต้อนรบั 
เป็นอย่างดจีาก สอ.ครูนครศรธีรรมราช จก. และ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ที่จัดการแสดง 
ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ และกิจกรรมเชื่อมโยง 
ความสัมพันธ์มาให้ร ่วมสนุกกันอย่างเต็มที่ใน 
งานเลี้ยงสงัสรรค์ 

ชสอ. สานสัมพันธส์หกรณ์ออมทรัพย์ในภาคใต้
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นายก๊ก  ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ.  
เป็นประธานในพธิเีปิดโครงการสมัมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  
ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จงัหวดัมกุดาหาร โดยม ีนายทองหล่อ 
ยมศรีเคน ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 
ดร.ละม้าย กิตติพร ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มกุดาหาร จ�ากดั กล่าวต้อนรบั และ
นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ประธาน
คณะกรรมการเชือ่มโยงเครอืข่าย 
กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�านวน 140 คน จาก 52 สหกรณ์  
ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี 
จากเจ ้าบ ้าน ได ้แก ่  สหกรณ  ์
ออมทรพัย์ครูมกุดาหาร จ�ากดั และ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และ 
วงดนตรโีปงลาง ตลอดจนกจิกรรมเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ในงานเลี้ยงสงัสรรค์

ในการนี้ ชสอ. จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสหกรณ์ 
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์   
เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัย 
ฮาร์วาร์ด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู ้เข้าร่วมโครงการ
สมัมนาเป็นอย่างมาก 

ชสอ. ร่วมกบั ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื จดัสมัมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้สหกรณ์ออมทรพัย์ 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืได้รบัทราบถงึภารกจิของ ชสอ.  
ความรู้ทางวชิาการ ความเข้าใจเกี่ยวกบัสวสัดกิารสมาคม 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ และเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมทั้งจะได้รับทราบปัญหา  
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่าง ๆ  

ของ ชสอ. เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงบริการให้สามารถสนองตอบต่อความ 
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากที่สุด โดยเป็นการจัด 
โครงการสัมมนา ครั้งที่  3 ใน
จังหวัดมุกดาหาร ต่อจากจังหวัด 
นครศรธีรรมราช

ส�าหรับการจัดโครงการครั้ง
ต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีบัญช ี
2555 ซึ่งจะจดัขึ้นที่ภาคเหนอืจงัหวดั
เชยีงใหม่  

ชสอ. สานสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคอีสาน

9FSCT news



เยี่ยมเยือนสหกรณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้น�ำสหกรณ์ประเทศศรีลังกำศึกษำดูงำน ชสอ.

FSCT NEWS

เมือ่วนัที ่11 มกราคม ทีผ่่านมา นายปณธิาน ณ นคร รองประธาน 

กรรมการ พร้อมด้วย นายกิตติชัย ฝันฝากจิต กรรมการด�าเนินการ  

และประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย นายชัยรัตน์ ปันนวน  

เลขานุการ นายพิษณุ ก ่อเกียรติยากุล กรรมการด�าเนินการ  

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ นายนลทวัช  สมาธิ  

รองผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยอืนสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ในจงัหวดันครศรธีรรมราช จ�านวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรธีรรมราช จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์ ร. 15 พนั 2 จ�ากดั และสหกรณ์ออมทรพัย์ครูนครศรธีรรมราช จ�ากดั  

โดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์และฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็น 

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์สมาชิก เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการ

สหกรณ์ออมทรพัย์ต่อไป 

นาวาอากาศเอก นิวัติ พูนสิน กรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายอนันต์  

ชาตรูประชีวิน ผู ้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ 
คณะผู้น�าสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม 

ประชาธิปไตยศรีลังกา (Federation of Thrift and Credit Cooperative  

Societies, Sri Lanka: SANASA) จ�านวน 26 คน  เข้าศึกษาดูงานและ 
เยี่ยมชมกจิการ ชสอ. เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา 
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เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายกิตติชัย  ฝันฝากจิต  พร้อมด้วย นายธนู  โพธิ์ทอง กรรมการด�าเนินการ 
นายอนันต์  ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช  สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดมุกดาหารจ�านวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลมุกดาหาร จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด 
มุกดาหาร จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ�ากัด โดยมี 
คณะผู้บริหารสหกรณ์และฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับ และพบปะพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะซึ่งกนัและกนั เพื่อเป็นการเสรมิสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์สมาชิก เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ให้กบัขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ต่อไป 

เยี่ยมเยือนสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

นายไพฑูรย์  ทองเสนา ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน บริษทั รอยลั ปอร์ซเลน  

จ�ากัด พร ้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ และ 

เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. พร้อมรับ

ฟังการบรรยายเรื่อง “หลกัการบรหิารทั่วไปของสหกรณ์” 

บรรยายโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. 

โดยม ีนายชัยรัตน์  ปันนวน เลขานุการ ชสอ. ให้การ

ต้อนรบั เมื่อวนัที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน 

ชสอ. 

สอ.พนง.บริษัท รอยัลฯ
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
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เมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2556 ณ ห้องปรนิซ์ บอลรมู 1 โรงแรมปรนิซ์ พาเลซ  
นายชูเกียรติ  มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพธิ ี
เปิดการสัมมนาทางวิชาการและงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสครบรอบ 50 ปีการ 
ด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ากัด มีผู้แทนขบวนการสหกรณ์ 
พร้อมแขกผู้มเีกยีรต ิ และสมาชกิ สอ.กรมการปกครอง จก. ร่วมแสดงความยนิดี
ประมาณ 200 คน

นายพนูศกัดิ ์ วาณชิวิเศษกลุ กรรมการด�าเนนิการ สอ.กรมการปกครอง จก. ได้กล่าวรายงานถงึวตัถปุระสงค์ของ 
การจดังาน หลงัจากนั้น นายชูเกยีรต ิมทุธากาญจน์ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวมอบนโยบาย พร้อมมอบของที่ระลกึแก่ผู้แทน
สหกรณ์ที่มาร่วมงาน ตอ่ดว้ยสมัมนาวชิาการ โดยม ีนายก๊ก ดอนส�าราญ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายพเิศษในหวัข้อ  
“นโยบายการบรหิาร ชสอ.” และจดังานเลี้ยงสงัสรรค์ในช่วงค�่า

สอ.กรมการปกครอง จก. เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2506  
มีสมาชิกแรกเริ่มจ�านวน 238 คน มีทุนด�าเนินงานเป็นเงิน 9,780 บาท  
จนถงึปัจจบุนัมสีมาชกิมากกว่า 20,000 คน และมทีนุด�าเนนิงานมากกว่า 
10,000 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา สอ.กรมการปกครอง จก.  
สามารถสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่สมาชิกสหกรณ์  
ภายใต้หลกัการและอดุมการณ์สหกรณ์ได้เป็นอย่างด ี

ครบรอบ 50 ปี สอ.กรมการปกครอง จก. 
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นายอนนัต์  ชาตรปูระชวีนิ ผูจ้ดัการใหญ่  

ชสอ. ได้เข้าร่วมพิธีท�าบุญและมอบดอกไม้ 
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี  
ของการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารออมสนิ จ�ากดั เมื่อวนัที่ 25 มกราคม  
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเพชรรัตน์ ธนาคาร
ออมสนิ ส�านกังานใหญ่ 

นายอุดมเดช  รัตนเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการ
อบรมโครงการรณรงค์การจัดท�าบัญชีครัวเรือนในสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจ
ถดถอย ชวีติไม่ด้อย ถ้าอยู่อย่างพอเพยีง” ที่จดัขึ้นโดย ส�านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์นนทบรุ ีภายใต้
แนวคดิ “ครอบครวัมสีขุ ด้วยบญัช ีถวายพ่อหลวง” โดยม ีนายสมหมาย  จันทร์เอี่ยม ผู้อ�านวยการ 

โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ กล่าวต้อนรบั และ นางสาวเฉลารตัน์  กองเมอืง หวัหน้าส�านกังานตรวจบญัช ี

สหกรณ์นนทบรีุ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวอนญัญา  เก่งกรฑีาพล ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชแีละ 

งบประมาณ ชสอ. และหวัหน้าส่วนราชการร่วมงาน เมื่อวนัที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลานกจิกรรม 
โรงเรยีนศรบีณุยานนท์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี

ส�าหรบัโครงการดงักล่าว มวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเอง  

รวมทั้งให้เยาวชนได้ถ่ายทอดการจดบันทึกครัวเรือนสู่พ่อแม่ ญาติ และ 
คนใกล้ชดิ เพื่อน�าไปสูก่ารด�าเนนิชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ทั้งนี้ ส�านกังาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ตั้งเป้าหมายที่จะด�าเนินการจัดอบรมให้ความรู้
การจดัท�าบญัชคีรวัเรอืนแก่นกัเรยีนในระดบัชั้นมธัยมศกึษาในจงัหวดันนทบรุ ี 
14 โรงเรยีน จ�านวน 10,000 คน 

ครบรอบ 30 ปี 
สอ. พนง.ธนาคารออมสิน จก.

ส�านักงานตรวจบัญชีฯ ส่งเสริมเยาวชนจัดท�าบัญชีครัวเรือน

FSCT NEWS
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รองศาสตราจารย ์  ดร.วรวุฒิ  
หิ รัญรักษ์ พร ้อมด ้วย นายณัฐศิษฐ ์  
ตันติสันติสม และนายปณิธาน ณ นคร  
รองประธานกรรมการ ชสอ. และ 
ฝ่ายจดัการ น�าคณะสหกรณ์สมาชกิผู้ลงทนุ
ของ ชสอ. ทศันศกึษา ณ เขตบรหิารพเิศษ
ฮ่องกง-มาเก๊า จ�านวน 40 คน ระหว่าง 
วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556  
เพื่อตอบแทนและขอบคุณสหกรณ์สมาชิก 
ได้ให้การสนบัสนนุใช้บรกิารตั๋วสญัญาใช้เงนิ 
และเงินรับฝากของ ชสอ. อย่างต่อเนื่อง 
มาจนถงึปัจจบุนั 

ชสอ. น�ำคณะผู้ลงทุนศึกษำดูงำน ฮ่องกง

ชสอ. เตรียมพร้อมใช้ Basel

นายชัยรัตน์  ปันนวน เลขานุการ ชสอ. พร้อมด้วยนายอนันต์  ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่ 

สายธุรกิจ ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง ตามแนวทาง Basel I-III”  

โดยวทิยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชมุ 601 ส�านกังาน ชสอ. 

FSCT NEWS
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สหกรณ์ออมทรพัย์เทพผดงุพรมะพร้าว จ�ากดั จดักจิกรรมท�าความสะอาดวดันครชื่นชุ่ม
และร่วมปลูกต้นไม้ให้กบัโรงเรยีนบ้านเพลนิพฒันาที่ประสบภยัน�้าท่วม เพื่อให้สมาชกิสหกรณ์
ออมทรพัย์ฯ มสี่วนร่วมกบักจิกรรมของบรษิทั เทพผดงุพรมะพร้าว จ�ากดั ตามนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างชาวบ้านกับบริษัทฯ  
ในการดแูลวดั ซึ่งเปน็สถานที่ที่ชาวบ้านใหค้วามศรทัธา และเพื่อใหส้มาชกิสหกรณอ์อมทรพัย์ฯ 
ทกุท่านตระหนกัถงึความช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกนัและกนั 

สานสัมพันธ์ชุมชน

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จ�ากัด จัดโครงการ “สหกรณ์รวมพลังปลูกป่า” โดยมีคณะกรรมการ 
ด�าเนินการ สมาชิก และประชาชนร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก ณ เขามัน อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็น 
การลดภาวะโลกร้อน และปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ได้ถูกท�าลายไป เพ่ือให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
และเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

สหกรณ์รวมพลังปลูกป่า
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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�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 308 เดือนกุมภาพันธ์ 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

 ระยะเวลำ อัตรำดอกเบี้ย
 ระยะสั้น 4.65 ต่อปี
 ระยะปำนกลำง 4.85 ต่อปี
 ระยะ ยำว 4.95 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง  

อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

เงื่อนไขการลงทุน

1. วงเงนิตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

2. ช�าระดอกเบี้ยรายเดือน

3. กรณไีถ่ถอนก่อนก�าหนด จะไม่ได้รบัดอกเบี้ย

อัตราดอกเบีย้เงินฝากประจ�า

“รุ่นออมทรัพย์รับโชค”

เริม่รบัโชค
26 ก.พ.

ถงึ
29 ม.ีค.
2556

 วงเงิน ระยะเวลำ 8 เดือน

 1,000,000 บำทขึ้นไป 3.55% ต่อปี

 5,000,000 บำทขึ้นไป 3.55% ต่อปี

 10,000,000 บำทขึ้นไป 3.55% ต่อปี

 20,000,000 บำทขึ้นไป 3.55% ต่อปี


