วันสหกรณ์แห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2556

ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 308 เดือนกุมภาพันธ์ 2556

ป ระธ า นพ บ ส มาชิ ก

ก๊ก ดอนส�ำราญ

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

Fsct News เดือนกุมภาพันธ์ มีวันส�ำคัญวันหนึ่ง

คือ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปี ขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงาน
วั น สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ผมขอเชิ ญ ชวนสมาชิ ก เข้ า ร่ ว มพิ ธี
วางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
ณ ลานพระรูปพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาต
สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย และร่ ว มสั ม มนาวิ ช าการและ
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ดีเด่น ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค
เมืองทองธานี
ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมที่ ส� ำ คั ญ ของ ชสอ.ในช่ ว งเดื อ น
ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ผมและคณะผู้บริหาร
ชสอ. ทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์ อันเนือ่ งมาจาก
โครงการพระราชด� ำ ริ ใ นสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
พลเอก นวล - คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ทั้งนี้ได้สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ เป็น
จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 572,810 บาท
นอกจากนี้ ชสอ.ได้ท�ำประชาพิจารณ์ IT สหกรณ์
เพื่อสามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ได้ทั่วประเทศ
และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ มติสหกรณ์สมาชิกต่างเห็นชอบ
กับทุกระบบที่ ชสอ. จะพัฒนาและต่างก็อยากให้รบี ด�ำเนินการ
โดยเร็วทีส่ ดุ นอกจากนี้ ชสอ. ได้จดั อบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” ขึน้ เป็นครัง้ แรก เพือ่ เตรียมพร้อม
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ส�ำหรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า และ
จัดให้บริการทนายความแก่สหกรณ์สมาชิก โดยร่วมมือ
กั บ สภาทนายความในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ จั ด โครงการ
“ทนายความกับการให้บริการแก่สหกรณ์” เพื่อให้บริการ
สหกรณ์สมาชิกในการท�ำคดีด้านสหกรณ์
ในส่วนโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาค ผมและคณะกรรมการด�ำเนินการได้เดินทางไปสัมมนา
“ชสอ. พบสหกรณ์สมาชิกภาค” ที่ภาคใต้และภาคอีสาน
โดยไปเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และรับฟัง
ปั ญ หา ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช้ บ ริ ก าร
ด้านต่าง ๆ ของ ชสอ. เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง
บริ ก ารต่ อ ไป ซึ่ ง ในครั้ ง หน้ า ผมไปพบสมาชิ ก ภาคเหนื อ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม นี้ แล้วพบกัน
นะครับ
ในช่วงนี้ ชสอ. อยูร่ ะหว่างกระบวนการจัดท�ำแผนงาน
ประจ�ำปีบัญชี 2556 ครับ เหลืออีก 1 เดือน ก็จะสิ้นปีบัญชี
2555 วันที่ 31 มีนาคมนี้ ซึ่งผลการด�ำเนินงาน ณ วันที่
31 มกราคม 2556 ชสอ. มีสมาชิก 982 สหกรณ์ มีสินทรัพย์
รวม 58,301.98 ล้านบาท และมีกำ� ไรสุทธิ 595.11 ล้านบาท
ในฉบับนี้ผมขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ก่อนครับ
แล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

ชสอ. ทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์

อันเนื่องมาจากโครงการพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชสอ. ทูลเกล้าฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนพลเอก นวล - คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา
ทั้ ง นี้ ชสอ. ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการก่ อ สร้ า งอาคารกิ จ กรรมสหกรณ์ เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการพระราชด� ำ ริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริเกีย่ วกับสหกรณ์ จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 572,810 บาท
โดย ชสอ. หวังว่าอาคารกิจกรรมสหกรณ์เหล่านี้จะเป็นแหล่งสะสมข้อมูลความรู้ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียนซึ่งจะเป็น
ผู้ใหญ่ในวันหน้า และมีโอกาสเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีสามารถน�ำความรู้ด้านสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ด�ำเนินวิถีชีวิตตามแนวทางของสหกรณ์ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ส

ถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึ กอบรม
หลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู ้ช�ำนาญการ รุ ่นที่ 12” ระหว่างวันที่
11 – 16 มีนาคม 2556 ณ อาคารเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุ งเทพฯ สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติม โทร. 0 2940 6300
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วันสหกรณ์แห่งชาติ

 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระนามเดิม พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส หรือ น.ม.ส.
ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรุ งรัตนโกสินทร์ และเป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย”
ทรงเป็นต้นตระกูล “รัชนี”

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุ ก ปี เนื่ อ งจากเป็ น วั น ที่ ส หกรณ์ แ ห่ ง แรกใน
ประเทศไทย คื อ สหกรณ์ วั ด จั น ทร์ ไ ม่ จ� ำ กั ด สิ น ใช้
ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รบั การจดทะเบียนจาก
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์
(พระองค์แรก) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459
ตามรู ป แบบสหกรณ์ เ ครดิต แบบไรฟ์ ไ ฟเซน ที่ ไ ด้ รั บ
ความส�ำเร็จมาแล้วในอินเดีย และพม่า ซึง่ ทัง้ สองประเทศ
ได้ส่งคนไปศึกษาจากประเทศเยอรมนี และเมื่อวันที่
9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติ
ก�ำหนดให้วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์
แห่งชาติ”
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ชสอ. ประชาพิจารณ์ระบบ IT สหกรณ์

นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดการจัดท�ำ
ประชาพิจารณ์ เรื่อง “การจัดหาและพัฒนาระบบงานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้กับสมาชิก” เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ.
โดยมีสหกรณ์สมาชิกและผูท้ สี่ นใจเข้าร่วมงานจ�ำนวน 183 คน จาก 119 สหกรณ์ทวั่ ประเทศ
ทั้งนี้ ชสอ. มีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดหาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์
ได้ทั่วประเทศ โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีคุณลักษณะของโปรแกรมเทียบเท่า
Core Banking ของธนาคาร # ซึง่ สหกรณ์สมาชิกมีมติเห็นชอบกับทุกระบบที่ ชสอ. จะพัฒนา
ควรที่จะรีบท�ำโดยเร็วที่สุด เพราะโปรแกรมมีความยืดหยุ่นสามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมเดิมที่สหกรณ์ใช้อยู่ได้ ไม่ต้องปรับเปลี่ยน
โปรแกรมเดิม และบริษัทที่ให้บริการควรจะมี ISO 9000 และ ISO 27001 อย่างน้อยเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจเรื่องการบริหารจัดการ
และความปลอดภัยของข้อมูล โดยให้ ชสอ.มีส่วนเป็น Internal Audit กับบริษัทที่ให้บริการได้ และต้องมีระบบ Audit Trail ตรวจสอบ
Log ของ Admin ระบบกลาง ควรไม่ใช่แค่ Log ของ สอ.สมาชิก เพื่อดูว่า Admin ท�ำอะไรกับระบบด้วย
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วันมาฆบูชา
ความหมายวันมาฆบูชา
วั น มาฆบู ช า หมายถึ ง การบู ช าในวั น เพ็ ญ เดื อ น 3 เนื่ อ งใน
โอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์
ความส�ำคัญวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น 15 ค�ำ่ เดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่
พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจ�ำนวน 1,250 รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า
ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน
พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่ง เป็น ทั้ง หลัก การอุดมการณ์และวิธีก ารปฏิบัติ
ที่น�ำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ท�ำความดีให้ถึงพร้อมและท�ำจิตใจให้ผ่องใส
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ชสอ. เตรียมพร้อมผู ้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ก้าวสู่ AEC
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ระดับสูง” รุ่นที่ 1 (Advanced SACCO Executive) 1st Batch วันศุกร์ที่
18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ในช่วงเช้าเป็น
เวทีเสวนาเรื่อง ผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารจัดการสหกรณ์อย่าง
มืออาชีพ” วิทยากรโดยคุณลดาวัลย์ ค�ำภา รองเลขาธิการสภาพัฒน์ คุณกฤษฎา
อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ อดี ต ประธาน
กรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU)
ด�ำเนินการอภิปรายโดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ในช่วงบ่าย
เป็ น หั ว ข้ อ “ภาวะเศรษฐกิ จ และการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู ่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC)” วิทยากรโดย ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรม ในภาคเย็ น มี ง านเลี้ ย งสั ง สรรค์
ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
ชสอ. เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน และ
มีการจับฉลากมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุน่ ที่ 1 จัดอบรม
ระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 2 มีนาคม 2556 โดยจัดอบรม 2 วันต่อสัปดาห์ ทุกวันศุกร์
และวันเสาร์ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. จ�ำนวน 40 คน เป็นการอบรมในรูปแบบของการจัด
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนสามารถ
สร้างหรือน�ำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง ในการนี้
ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
6
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รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิ ดโครงการ “ทนายความสหกรณ์”
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ร่วมด้วย นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ.
และ นายสัก กอแสงเรือง นายกสภาทนายความฯ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรม “ทนายความกับการให้บริการแก่สหกรณ์” โดยความร่วมมือระหว่าง ชสอ. และสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ ชสอ. ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญและความจ�ำเป็นในการให้บริการทางด้านกฎหมาย
แก่สหกรณ์สมาชิก จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับสภาทนายความฯ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนทนายความฯ เพือ่
ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการในการท�ำคดีด้านสหกรณ์แก่สหกรณ์สมาชิก
โดย ชสอ.จะเป็นผู้ประสานงานในการใช้บริการ ซึ่งในครั้งนี้
สภาทนายความฯ ได้ทำ� การคัดเลือกทนายความทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนา
อยูใ่ นภาค 1 ถึงภาค 6 จ�ำนวน 74 คน จาก 74 ศาลจังหวัด เข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
ส� ำ หรั บ การจั ด โครงการครั้ ง ต่ อ ไป จะก�ำ หนดจั ด
รุ่นที่ 2 ในวันที่ 23 - 24 มีนาคม นี้ ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว
กรุงเทพฯ โดย ชสอ. จะจัดให้สามารถให้บริการสมาชิก
ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

FSCT news

7

ชสอ. สานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคใต้
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการสัมมนา
ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายวิรัส จันทร์ทอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด และนายพิษณุ ก่อเกียรติยากุล
รองประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ กล่าว
ต้อนรับ และนายกิตติชัย ฝันฝากจิต ประธานคณะกรรมการ
เชื่อมโยงเครือข่าย กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน
102 คน จาก 34 สหกรณ์ ทั้งนี้ ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคใต้ จัดสัมมนาในครั้งนี้
ขึน้ เพือ่ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคใต้
ได้รับทราบถึงภารกิจของ ชสอ. ความรู้
ทางวิ ช าการ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สวั ส ดิ ก ารสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ของสหกรณ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกัน
รวมทั้งจะได้รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
บริการด้านต่าง ๆ ของ ชสอ. เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุงบริการ
ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากที่สุด
ในการนี้ ชสอ. จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาสหกรณ์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
โดย ศ.ดร.เกรี ย งศั ก ดิ์ เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ นั ก วิ ช าการอาวุ โ ส
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ
สัมมนาเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้รบั การต้อนรับ
เป็นอย่างดีจาก สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก. และ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ที่จัดการแสดง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภาคใต้ และกิ จ กรรมเชื่ อ มโยง
ความสั ม พั น ธ์ ม าให้ ร ่ ว มสนุ ก กั น อย่ า งเต็ ม ที่ ใ น
งานเลี้ยงสังสรรค์
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ชสอ. สานสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคอีสาน
นายก๊ ก ดอนส� ำ ราญ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายทองหล่อ
ยมศรีเคน ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ดร.ละม้ า ย กิ ต ติ พ ร ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มุกดาหาร จ�ำกัด กล่าวต้อนรับ และ
นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ประธาน
คณะกรรมการเชือ่ มโยงเครือข่าย
กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 140 คน จาก 52 สหกรณ์
ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี
จากเจ้ า บ้ า น ได้ แ ก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ�ำกัด และ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน และ
วงดนตรีโปงลาง ตลอดจนกิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในงานเลี้ยงสังสรรค์
ในการนี้ ชสอ. จัดให้มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสหกรณ์
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์
เจริ ญ วงศ์ ศั ก ดิ์ นั ก วิ ช าการอาวุ โ ส มหาวิ ท ยาลั ย
ฮาร์ ว าร์ ด ซึ่ง ได้ รับ ความสนใจจากผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
สัมมนาเป็นอย่างมาก
ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จัดสัมมนาในครัง้ นีข้ นึ้ เพือ่ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รบั ทราบถึงภารกิจของ ชสอ.
ความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ และเสริมสร้างความ
สั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งกั น รวมทั้ ง จะได้ รั บ ทราบปั ญ หา
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่าง ๆ
ของ ชสอ. เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงบริการให้สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากที่สุด โดยเป็นการจัด
โครงการสั ม มนา ครั้ ง ที่ 3 ใน
จังหวัดมุกดาหาร ต่อจากจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ส�ำหรับการจัดโครงการครั้ง
ต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีบัญชี
2555 ซึง่ จะจัดขึน้ ทีภ่ าคเหนือจังหวัด
เชียงใหม่
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เยี่ยมเยือนสหกรณ์

จ.นครศรีธรรมราช

เมือ่ วันที่ 11 มกราคม ทีผ่ า่ นมา นายปณิธาน ณ นคร รองประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย นายกิตติชัย ฝันฝากจิต กรรมการด�ำเนินการ
และประธานกรรมการเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ย นายชั ย รั ต น์ ปั น นวน
เลขานุ ก าร นายพิ ษ ณุ ก่ อ เกี ย รติ ย ากุ ล กรรมการด� ำ เนิ น การ
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ นายนลทวัช สมาธิ
รองผูจ้ ดั การใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยีย่ มเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ ร. 15 พัน 2 จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
โดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์และฝ่ายจัดการร่วมให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเป็น
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์สมาชิก เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
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ผู้น�ำสหกรณ์ประเทศศรีลังกาศึกษาดูงาน ชสอ.

นาวาอากาศเอก นิวัติ พูนสิน กรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายอนันต์
ชาตรู ป ระชี วิ น ผู ้ จั ด การใหญ่ และฝ่ า ยจั ด การ ชสอ. ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คณะผู้น�ำสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา (Federation of Thrift and Credit Cooperative
Societies, Sri Lanka: SANASA) จ�ำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมกิจการ ชสอ. เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา
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เยี่ยมเยือนสหกรณ์

จ.มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายกิตติชัย ฝันฝากจิต พร้อมด้วย นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการด�ำเนินการ
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดมุกดาหารจ� ำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ต� ำ รวจภู ธ รจั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จ� ำ กั ด สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
โรงพยาบาลมุ ก ดาหาร จ� ำ กั ด สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
มุ ก ดาหาร จ� ำ กั ด และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู มุ ก ดาหาร จ� ำ กั ด โดยมี
คณะผู ้ บ ริ ห ารสหกรณ์ แ ละฝ่ า ยจั ด การร่ ว มให้ ก ารต้ อ นรั บ และพบปะพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์สมาชิก เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
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สอ.พนง.บริษัท รอยัลฯ
เข้าศึกษาดูงาน

ชสอ.

นายไพฑูรย์ ทองเสนา ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน
จ� ำ กั ด พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ และ
เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. พร้อมรับ
ฟังการบรรยายเรื่อง “หลักการบริหารทั่วไปของสหกรณ์”
บรรยายโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ.
โดยมี นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ ชสอ. ให้การ
ต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน
ชสอ.
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ครบรอบ 50 ปี สอ.กรมการปกครอง จก.

เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องปรินซ์ บอลรูม 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ
นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนาทางวิชาการและงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสครบรอบ 50 ปีการ
ด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ำกัด มีผู้แทนขบวนการสหกรณ์
พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และสมาชิก สอ.กรมการปกครอง จก. ร่วมแสดงความยินดี
ประมาณ 200 คน
นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการด�ำเนินการ สอ.กรมการปกครอง จก. ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ
การจัดงาน หลังจากนั้น นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์ ได้กล่าวเปิดงานและกล่าวมอบนโยบาย พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทน
สหกรณ์ทมี่ าร่วมงาน ต่อด้วยสัมมนาวิชาการ โดยมี นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายพิเศษในหัวข้อ
“นโยบายการบริหาร ชสอ.” และจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงค�ำ่
สอ.กรมการปกครอง จก. เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2506
มีสมาชิกแรกเริ่มจ�ำนวน 238 คน มีทุนด�ำเนินงานเป็นเงิน 9,780 บาท
จนถึงปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 20,000 คน และมีทุนด�ำเนินงานมากกว่า
10,000 ล้านบาท ซึง่ ตลอดระยะเวลา 50 ปีทผี่ า่ นมา สอ.กรมการปกครอง จก.
สามารถสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ภายใต้หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ได้เป็นอย่างดี
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ครบรอบ 30 ปี

สอ. พนง.ธนาคารออมสิน จก.
นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่
ชสอ. ได้เข้าร่วมพิธีท� ำบุญและมอบดอกไม้
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ของการก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ พ นั ก งาน
ธนาคารออมสิน จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม
ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเพชรรัตน์ ธนาคาร
ออมสิน ส�ำนักงานใหญ่
FSCT NEWS

ส�ำนักงานตรวจบัญชี ฯ ส่งเสริมเยาวชนจัดท�ำบัญชี ครัวเรือน

นายอุดมเดช รัตนเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการ
อบรมโครงการรณรงค์การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนในสถานศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจ
ถดถอย ชีวิตไม่ด้อย ถ้าอยู่อย่างพอเพียง” ที่จัดขึ้นโดย ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ภายใต้
แนวคิด “ครอบครัวมีสุข ด้วยบัญชี ถวายพ่อหลวง” โดยมี นายสมหมาย จันทร์เอี่ยม ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนศรีบณ
ุ ยานนท์ กล่าวต้อนรับ และ นางสาวเฉลารัตน์ กองเมือง หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นนทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวอนัญญา เก่งกรีฑาพล ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ ชสอ. และหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรม
โรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ส�ำหรับโครงการดังกล่าว มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การจั ด ท� ำ บั ญ ชี ร ายรั บ -รายจ่ า ยของตนเอง
รวมทั้งให้เยาวชนได้ถ่ายทอดการจดบันทึกครัวเรือนสู่พ่อแม่ ญาติ และ
คนใกล้ชดิ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินชีวติ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทัง้ นี้ ส�ำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี ตั้งเป้าหมายที่จะด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรู้
การจัดท�ำบัญชีครัวเรือนแก่นกั เรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
14 โรงเรียน จ�ำนวน 10,000 คน
FSCT news
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ชสอ. น�ำคณะผู ้ลงทุนศึกษาดูงาน ฮ่องกง
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุ ฒิ
หิ รั ญ รั ก ษ์ พร้ อ มด้ ว ย นายณั ฐ ศิ ษ ฐ์
ตันติสันติสม และนายปณิธาน ณ นคร
รองประธานกรรมการ ชสอ. และ
ฝ่ายจัดการ น�ำคณะสหกรณ์สมาชิกผู้ลงทุน
ของ ชสอ. ทัศนศึกษา ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง-มาเก๊า จ�ำนวน 40 คน ระหว่าง
วันที่ 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2556
เพื่อตอบแทนและขอบคุณสหกรณ์สมาชิก
ได้ให้การสนับสนุนใช้บริการตัว๋ สัญญาใช้เงิน
และเงินรับฝากของ ชสอ. อย่างต่อเนื่อง
มาจนถึงปัจจุบัน
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ชสอ. เตรียมพร้อมใช้ Basel

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ ชสอ. พร้อมด้วยนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และคณะเจ้าหน้าที่
สายธุรกิจ ร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง ตามแนวทาง Basel I-III”
โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 601 ส�ำนักงาน ชสอ.
14
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กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

สหกรณ์รวมพลังปลูกป่า

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จ�ำกัด จัดโครงการ “สหกรณ์รวมพลังปลูกป่า” โดยมีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ สมาชิก และประชาชนร่วมโครงการเป็นจ�ำนวนมาก ณ เขามัน อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็น
การลดภาวะโลกร้ อ น และปลูกป่าทดแทนป่าไม้ที่ ไ ด้ ถู ก ท� ำ ลายไป เพื่ อ ให้ ชุมชนมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ อุ ด มสมบู ร ณ์
และเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
FSCT NEWS

สานสัมพันธ์ชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ำกัด จัดกิจกรรมท�ำความสะอาดวัดนครชื่นชุ่ม
และร่วมปลูกต้นไม้ให้กับโรงเรียนบ้านเพลินพัฒนาที่ประสบภัยน�้ำท่วม เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ำกัด ตามนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีระหว่างชาวบ้านกับบริษัทฯ
ในการดูแลวัด ซึง่ เป็นสถานทีท่ ชี่ าวบ้านให้ความศรัทธา และเพือ่ ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ทุกท่านตระหนักถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
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อัตราดอกเบีย้ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นออมทรัพย์รับโชค”
วงเงิน

เริม่ รับโชค
26 ก.พ.
ถึง
29 มี.ค.
2556

ระยะเวลา 8 เดือน

1,000,000 บาทขึ้นไป

3.55% ต่อปี

5,000,000 บาทขึ้นไป

3.55% ต่อปี

10,000,000 บาทขึ้นไป

3.55% ต่อปี

20,000,000 บาทขึ้นไป

3.55% ต่อปี

เงื่อนไขการลงทุน
1. วงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
2. ช�ำระดอกเบี้ยรายเดือน
3. กรณีไถ่ถอนก่อนก�ำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
ระยะเวลา	
อัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้น
4.65 ต่อปี
ระยะปานกลาง
4.85 ต่อปี
ระยะยาว
4.95 ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 308 เดือนกุมภาพันธ์ 2556

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

