
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 และผูตรวจสอบกิจการ ชสอ.

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ปที่ 25 ฉบับที่ 312 เดือนมิถุนายน 2556ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด



ประธานพบสมาชิก

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที�เคารพทุกท่าน

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

สวัสดีครับ การประชุมใหญสามัญประจําป 2556 
ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่ผานพนไปแลวนั้น 
มผูีแทนสมาชกิเขารวมจาํนวนทั้งสิ้น 903 คน จากจาํนวนสหกรณ
สมาชกิ 1,013 สหกรณ ซึ่งถอืวามผีูแทนสหกรณสมาชกิเขารวม
มากกวาทกุ ๆ ป และ ชสอ. ไดรบัเกยีรตจิากรองนายกรฐัมนตร ี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล 
ลิ้มแหลมทอง) เปนประธานในพิธี และมอบโลเกียรติคุณ
แกบุคคลและสหกรณออมทรัพยที่ไดรับรางวัลในการสนับสนุน
กจิกรรมของ ชสอ. ในดานตาง ๆ ผมขอแสดงความยนิดกีบัทกุ
ทานที่ไดรบัโลเกยีรตคิณุดวยครบั

ในโอกาสนี้ ผมและกรรมการใหมทุกทานขอขอบคุณ
ผูแทนสหกรณที่ไดมอบความไววางใจเลือกผมใหทําหนาที่ 
ประธานกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 
ผมสัญญาวาจะมุงมั่นทุ มเททํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
มุงพฒันา ชสอ. ใหมคีวามเจรญิกาวหนาโดยเฉพาะสหกรณที่ทาํ
ธรุกรรมกบั ชสอ. จะไดรบัผลตอบแทนที่คุมคา โดยจะสานงาน
ตอและกองานใหมภายใตอุดมการณสหกรณ ซึ่งผมไดกําหนด
นโยบายการบรหิารงาน ดงันี้ 

1. ทําให ชสอ. เปนศูนยกลางทางการเงินของสหกรณ
สมาชกิอยางแทจรงิ ทั้งดานการออม การใหสนิเชื่อและการลงทนุ

2. ทําให ชสอ. เปนศูนยกลางทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจดัหาโปรแกรมสาํเรจ็รปู ATM ใหสหกรณสมาชกิ
ใชเหมอืนกนัทั่วประเทศ

3. ทําให ชสอ. เปนศูนยกลางการจัดสวัสดิการให
กรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกจิการของสหกรณสมาชกิอยาง
กวางขวาง

4. เปนผูนาํการพฒันาสหกรณแบบมอือาชพี
5. สรางความเขมแข็งให ชสอ. และเปนที่พึ่งพาแก

สหกรณสมาชกิ

6. เปนผูนําในการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเตรยีมพรอมการเขาสู AEC

7. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ชวยเหลือสหกรณสมาชิก
ทางดานกฎหมาย ทนายความ การดําเนินคดี โดยรวมมือกับ
สภาทนายความ

ผมขอแสดงความยินดีกับกรรมการดําเนินการใหม 
จาํนวน 8 คน ไดแก 1. พลโท ดร.วรีะ วงศสรรค 2. นายขจติ หมูด ี
3. นายศรโีพธิ์ วายพุกัตร 4. นายสนัตชิยั บวัทอง 5. พ.ต.อ.ณพล 
บญุประสทิธิ์ 6. นายประเสรฐิ เมอืงแกว 7. นายประดษิฐ หสัด ี
8. นายทองหลอ ยมศรีเคน และผูตรวจสอบกิจการ 3 คน 
ไดแก 1. นายอุทัย ศรีเทพ 2. นพ.วิษณุกร ออนประสงค 
3. น.ส.สมหมาย สราญจติร 

รวมทั้งขอใหกําลังใจกับผูที่ไมไดรับการเลือกตั้งทุกทาน
ดวยเชนกัน ผมเชื่อวาผูสมัครทุกทานมีความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และมคีวามตั้งใจที่อาสาเขามาบรหิารงาน ชสอ. 
และขบวนการสหกรณไทยใหเจริญกาวหนา ซึ่งการตัดสินใจ 
ขึ้นอยูกับผูแทนสหกรณจากที่ประชุมใหญ และหวังวาจะได
รวมมอืเพื่อพฒันา ชสอ. และสหกรณสมาชกิตอไป

นับแตนี้ไป ผมและกรรมการชุดใหมจะดําเนินงาน
ตามนโยบายนี้ใหไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย 
ที่ เป นมาตรฐานเดียวกันและศูนย คอมพิวเตอร   ตามที่
ประชมุใหญเหน็ชอบให ชสอ. ดาํเนนิการนั้น ถอืเปนเรื่องสาํคญั
ที่ตองสานตออยางเรงดวนและรอบคอบ เพื่อสรางเสริมระบบ
บริหารจัดการดาน ICT ในรูปแบบที่รวดเร็วและทันสมัยตอไป 
ผมหวังวาจะไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากทานดวย
ดเีชนเดมิ

ในฉบับนี้ ผมขอเรียนใหทราบแตเพียงเทานี้ ขอบคุณ
และสวสัดคีรบั
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คณะผู้บริหาร ชสอ. เข้าเฝ� าฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะกรรมการดาํเนนิการ ชสอ. 
เขาเฝาฯ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงนิโดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั จาํนวน 100,000 บาท และทนุการศกึษา
โรงเรยีนจติรลดา (สายวชิาชพี) 5 ชั้นป ชั้นปละ 2 ทนุ รวม 10 ทนุ ทนุละ 4,000 บาทตอป รวมเปนเงนิ 40,000 บาท กบั
นอมเกลาฯ ถวายอาคารกจิกรรมสหกรณโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานปาหมาก จงัหวดัประจวบครีขีนัธ จาํนวน 
1 หลงั และโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง จงัหวดัจนัทบรุ ีจาํนวน 1 หลงั เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 2556 
ณ อาคารชยัพฒันา สวนจติรลดา 
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หมายเลข
ประจําตัว ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั�ง สหกรณ์ต้นสังกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์….จํากัด คะแนน ลําดับที่

1 ดร.เฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟานครหลวง 609 1

2 รองศาสตราจารย ดร.บญัชา  ชลาภริมย จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 258 2

หมายเลข
ประจําตัว ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั�ง คะแนน ลําดับที่

4 นายอทุยั  ศรเีทพ 497 1

6 นายแพทยวษิณกุร  ออนประสงค 456 2

1 นางสาวสมหมาย  สราญจติร 455 3

3 นางสาวศศมิาศ  พรรณรตัน 355 4

2 นางสนุาร ี มทีรพัย 292 5

5 นายเอนก  นาคดลิก 261 6

หมายเลข
ประจําตัว ช่ือผู้สมัครรับเลือกตั�ง สหกรณ์ต้นสังกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์….จํากัด คะแนน ลําดับที่

1     พลโท ดร.วรีะ  วงศสรรค วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัรและโรงเรยีนเสนาธกิารทหาร 624 1     
4     นายขจติ  หมูดี สาธารณสขุปทมุธานี 553 2     
2     นายศรโีพธิ์  วายพุกัตร สหภาพแรงงานไทยเรยอน 536 3     
3     นายสนัตชิยั  บวัทอง ครูเพชรบูรณ 533 4     
6     พ.ต.อ.ณพล  บญุประสทิธิ์ ตาํรวจตระเวนชายแดนที่ 13 531 5     
5     นายประเสรฐิ  เมอืงแกว ครูพทัลงุ 516 6     
8     นายประดษิฐ  หสัดี พนกังานการประปานครหลวง 478 7     
7     นายทองหลอ  ยมศรเีคน ครูมหาสารคาม 462 8     
10     พ.ต.อ.หญงิ วนดิา  หาญบญุเศรษฐ ตาํรวจสอบสวนกลาง-ตาํรวจสนัตบิาล-พสิจูนหลกัฐานตาํรวจ 430 9     
9     นายปรเมศวร  อนิทรชมุนมุ ขาราชการสาํนกังานอยัการสูงสดุ 319 10     
16     ผูชวยศาสตราจารยบรรเจดิ  พฤฒกิติติ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร 235 11     
15     นายนติเิวช  นนทจนัทร สาธารณสขุนครพนม 224 12     
12     นายไพโรจน  นวลคลาย มหาวทิยาลยัมหดิล 185 13     
13     นายปราโมช  ถาวร ขาราชการสหกรณ 185 13     
11     นายฤกษชยั  รตัรสาร การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 158 15     
14     นายชนะ  พงศสวุรรณ ครูราชบรุี 150 16     
19     นางชวล ี สวสัดบิตุร กรมชลประทาน 121 17     
18     นายชาํนาญ  อมตเวทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 57 18     
17     นายธรรมรตัน  พรกิบญุจนัทร พนกังานบรษิทัการบนิไทย 52 19     

สรุปผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั�งประธานกรรมการ ชสอ.

สรุปผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั�งผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.

ผูไดคะแนนลําดับ 1 อยูในตําแหนง 2 ป

ผูไดคะแนนลําดับ 1 - 7 อยูในตําแหนง 2 ป
ผูไดคะแนนลําดับ 8 อยูในตําแหนง 1 ป

สรุปผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั�งกรรมการดําเนินการ ชสอ.

ผูไดคะแนนลําดับ 1 - 3 อยูในตําแหนง 1 ป
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555

ชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.พื�นที่ 2 
จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556

ชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัตก จดัประชมุใหญสามญัประจาํป 2555 
โดยม ีดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ทีป่รกึษา ชสอ. ในคณะกรรมการดาํเนินการ 

ชุดที่ 40 เปนประธานในพิธีเปด พรอมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบาย และ

การบริหารงานของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงาน 
สหกรณออมทรพัยครูราชบรุ ีจาํกดั อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี

นอกจากนี้ไดมกีารบรรยายแนะนาํเกี่ยวกบั “สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด” โดย นายเอนก เนียมเทศ 

นายกสมาคมฯ และนายสุรศักดิ์ ยศปญญา ผูจัดการสมาคมฯ ตลอดจน
มกีารยนืไวอาลยัใหกบัผูเสยีชวีติ คอื นายบญุเลศิ วงศยะรา รองประธานกรรมการชมรมฯ และ

รองประธานกรรมการ สอ.ครูราชบุรี จก. ดวยหลงัจบการบรรยาย
 สาํหรบัการประชมุใหญสามญัประจาํป 2555 ดาํเนนิโดย นายโกศล จุยมี ประธาน

กรรมการชมรมฯ นายกําชัย จําเนียร เลขานุการชมรมฯ และนายพิมพลักษณ อยูวัฒนา 

เหรัญญิกชมรมฯ โดยในปบัญชีที่ผานมา ชมรมฯ มีจํานวนสมาชิก 40 สหกรณ มีการประชุม
คณะกรรมการ จาํนวน 7 ครั้ง มกีารจดักจิกรรมอบรม/
สมัมนา จาํนวน 3 ครั้ง เขารวมกจิกรรมตาง ๆ ของ ชสอ. ทั้งงานวนัออมแหงชาต ิ กจิกรรมการ
ประกวดนวัตกรรมกับ ชสอ. และขอรับการสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
7 โรงเรยีน เปนเงนิ 87,000 บาท นอกจากนี้ไดมกีารพจิารณาแผนงานและงบประมาณของชมรมฯ 
แบงเปน 2 สวน ตามที่ ชสอ. กาํหนด คอื สวนคาใชจายบรหิารชมรม และสวนคาใชจายพฒันา
สหกรณสมาชิกชมรมฯ ซึ่งมีทั้งหมด 6 โครงการ และมีการแกไขขอบังคับชมรมฯ 2 สวน คือ 
สวนที่ 1 โครงสรางกรรมการชมรมฯ คณะกรรมการชมรมฯ ตองมีกรรมการดําเนินการของ

สหกรณสมาชิกเปนกรรมการไมนอยกวารอยละ 50 สวนที่เหลือใหคณะกรรมการที่ไดรับการสรรหาของแตละจังหวัดรวมกันสรรหากรรมการ
จากผูเปนสมาชิก หรือฝายจัดการของสมาชิกใหครบจํานวน และสวนที่ 2 แกไขปบัญชีของชมรม ใหปบัญชีของชมรมฯ มีระยะเวลา
สบิสองเดอืน โดยใหสิ้นสดุ ณ วนัสิ้นเดอืนกมุภาพนัธของทกุปวา โดยมผีูเขารวมประชมุใหญในครั้งนี้กวา 70 คน จากสมาชกิ 38 สหกรณ 

ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนท่ี 2 
ไดจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนชมรมสหกรณ

ออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2” และประชุมใหญ
สามัญประจําป 2556 ณ โรงแรมแกรนดโฟรวิงค คอนเวนชั่น ถนน
ศรีนครินทร เขตบางกะป กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 
โดยมี นายณัฐศิษฐ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ ชสอ. 

ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 เปนประธานในพิธีเปดและ
บรรยายพเิศษ หวัขอ “การเสรมิสรางความเขมแขง็สหกรณออมทรพัย 
ตามนโยบาย ชสอ. โดยการใชกระบวนการสหกรณออมทรพัย” รวมทั้ง

การประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 2 ประจําป 2556 - 2557 ปรากฏวา พลโท ดร.วีระ 

วงศสรรค จากสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร จํากัด ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยฯ ชสอ. ขอแสดงความยินดีและเปนกําลังใจแกคณะกรรมการชมรมทุกทานในการรวมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
ขบวนการสหกรณตอไป 
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เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม ที่ผานมา ชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรพัยภาคกลาง ภาคตะวนัออก จดัการประชมุสมัมนาระดบัภาคและ

การประชมุใหญสามญัประจาํป 2556 ณ โรงแรมหวัหนิ แกรนด แอนด พลาซา อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ โดยม ีนายกก ดอนสาํราญ 

ประธานกรรมการ ชสอ. ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 เปนประธานในพธิเีปดพรอมบรรยายพเิศษ นายกิตติชัย ฝนฝากจิต 

ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด กลาวตอนรับ นางสาวอารีวรรณ เสียงใหญ ประธานกรรมการ 

ชมรมเจาหนาที่ฯ กลาวรายงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่สหกรณ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ประสบการณในการทํางาน และสรางเครือขายใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในโอกาสนี้ ชสอ. ไดมอบเงินสนับสนุน

การจดักจิกรรมในครั้งนี้ จาํนวน 20,000 บาท และรวมออกบูธการตลาดแนะนาํการลงทนุพรอมทั้งจาํหนายเสื้อนาโนในงานดงักลาวดวย

โดยในชวงเชาเริ่มตนดวยการบรรยายพิเศษ โดย นายกก ดอนสําราญ ในหัวขอนโยบายการบริหารงาน ชสอ. และการบริหารงาน

สหกรณออมทรัพย จากนั้นเปนการประชุมใหญชมรมเจาหนาที่ฯ ในปนี้ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2557 ชุดใหม 

ซึ่งผูที่ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ชมรมเจาหนาที่ฯ คนใหม ไดแก นางวราภรณ ธีรวัฒน ผูจัดการสหกรณออมทรัพย

ครูตราด จํากัด ปดทายชวงเชาดวยการมอบธงประจําชมรมใหกับประธานกรรมการ ป 2557 ชวงบาย กระตุกตอมฮา พัฒนาความคิด 

กับวิทยากร อาจารยสมคิด ลวางกูร กับหัวขอ “ปรับความคิด...พิชิตความสําเร็จ” จากนั้นชวงเย็นเปนงานเลี้ยงสังสรรค และพิธีมุทิตาจิต

ผูเกษยีณอาย ุซึ่งในปนี้มผีูเกษยีณอายกุารทาํงานทั้งหมด 7 คน 

วนัที่ 13 พฤษภาคม 2556  คณะผูบรหิาร ชสอ. รวมประชมุเพื่อจดัทาํและพจิารณาแผนงานและงบประมาณของชมรมสหกรณ

ออมทรัพยภาค ป 2556 รวมกับผูแทนจากชมรมสหกรณออมทรัพยทั้ง 8 ภาค ไดแก ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ 

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก 

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และ 

ชมรมสหกรณออมทรพัยกรงุเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2  ณ หองประชมุ 601 สาํนกังาน ชสอ. 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556

ชสอ. ประชุมแผนงาน ร่วมกับ ชมรม สอ. ทั�ง 8 ภาค
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โดย พูนศกัดิ์  วาณชิวเิศษกลุ 
 กรรมการดาํเนนิการ ชสอ. ในคณะกรรมการดาํเนนิการ ชดุที่ 40

เปน สมาชิก ชสอ. 
ไดประโยชนอะไรบาง

ชสอ. หรอืเรยีกเตม็ ๆ วา ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั กอตั้งจาก
การรวมตวัของเหลาสหกรณออมทรพัยดวยกนั ตั้งแตป พ.ศ. 2515 วตัถปุระสงคเพื่อรวมมอืกนั
ในดานตาง ๆ  คดิแลวไมตางกบัการกอตั้งกลุมประเทศอาเซยีน ซึ่งตั้งกอน ชสอ. เพยีง 5 ปเทานั้น

ถงึปจจบุนั ชสอ. มอีายเุลย 4 ทศวรรษแลว เพิ่งฉลองครบรอบ 40 ป ไปเมื่อปที่ผานมานี่เอง ลาสดุมสีมาชกิทะลหุลกัพนัสหกรณแลว 
ไดยนิวามขีองขวญัมอบใหกบัสหกรณสมาชกิรายที่ 1,000 ในที่ประชมุใหญดวย

แนนอน ชสอ. ตองมคีวามกาวหนาในหลายดานที่สหกรณสมาชกิควรภาคภูมใิจ
ความกาวหนาในการดาํเนนิธรุกจิของ ชสอ. ดูจากขอมูลทั่วไป ณ สิ้นสดุวนัที่ 31 มนีาคม 2556 ชสอ. มสีหกรณสมาชกิ 1,004 สหกรณ 

มทีนุดาํเนนิงาน 60,678 ลานบาท มหีุน 9,977 ลานบาท ตั๋วสญัญาใชเงนิและเงนิรบัฝากรวมกนั 32,361 ลานบาท กูเงนิจากสถาบนัการเงนิอื่น 
รวม 15,915 ลานบาท ใหสหกรณสมาชิกกู 38,438 ลานบาท และลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนรวม 20,709 ลานบาท เปนผลทําให
ปนี้มกีาํไรถงึ 748 ลานบาท และคาดวาปนี้ ชสอ. สามารถเสนอตอที่ประชมุใหญใหปนผลไดในอตัรา 5.40% และเฉลี่ยคนื 3.60%

กลาวกนัวาสหกรณคอืองคกรซึ่งดาํเนนิธรุกจิกจ็รงิ แตมไิดมุงแสวงหาผลกาํไรมาแบงปนกนั
อุดมการณของสหกรณ คอื ความเชือ่รวมกนัทีว่าการชวยตนเองและการชวยเหลอืซึง่กนัและกนัตามหลกัการสหกรณ จะนําไปสู

การกนิด ีอยูด ีมคีวามเปนธรรม และสนัตสิขุในสงัคม ดงันัน้ ถามุงแตดานเศรษฐกิจ โดยไมไดมองถงึบรบิททางดานสงัคม กด็เูหมอืน
เหรียญที่ขาดหายไปอีกดานหนึ่ง

จงึนาที่จะหนักลบัมาทบทวนดวูา นอกเหนอืจากเงนิปนผลตามหุนที่ถอืไว ดอกเบี้ยจากเงนิฝากและตั๋วสญัญาใชเงนิ เฉลี่ยคนืจากบรกิาร
สนิเชื่อ เรายงัขาดการใชโอกาสเขามสีวนรวมในจดุใดเพื่อขบัเคลื่อนขบวนการออมทรพัยไทย เพื่อนาํมาพฒันาสหกรณของเราใหไดมาตรฐาน 
รวมทั้งกรรมการ เจาหนาที่ หรอืแมแตสมาชกิ และชมุชนรอบขางสหกรณของเราอกีดวย

ถามว่า ชสอ. ให้ประโยชน์อะไรกับสหกรณ์สมาชิกบ้าง
1. สหกรณสมาชิกควรภูมิใจในผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งบางกิจกรรมสหกรณเองก็มีสวนรวมดวย ไมวาเรื่องของ

การถอืหุน ชสอ. เพิ่ม การลงทนุฝากเงนิ หรอืซื้อตั๋วสญัญาใชเงนิ แมแตการคนืกาํไรใหสงัคม ในฐานะที่เปนองคกรที่รฐัยกเวนภาษใีหการบรจิาคงาน
บุญตาง ๆ ผาน ชสอ. แมแตการไดรับเงินกูจาก ชสอ. ซึ่งทั้งระบบเกือบ 4 หมื่นลานบาท ไดถูกนําไปเสริมสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิก
แตละสหกรณ เสรมิจากทนุที่แตละสหกรณมอียู จงึตองรบัรูและซมึซบัวานี่คอือดุมการณของสหกรณในการชวยเหลอืซึ่งกนัและกนั

2. สงเสริมการออมแกสมาชิกดวยการรณรงคใหสอดรับกับกิจกรรม
การออมของ ชสอ. ไมวาจะเปนการเพิ่มหุน เงนิฝาก ฯลฯ ซึ่งเปนการพึ่งตนเอง 
ชวยเหลือตนเอง สรางฐานะของตนเอง โดยเฉพาะป 2556 มีการรณรงคเรื่อง
ของการมวีนิยั ซึ่งเปนหนึ่งในหวัขอคณุธรรมพื้นฐาน 8 ประการ นอกเหนอืจาก
เรื่องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ ที่สําคัญ
ของวนิยันาจะไดแก การสงเสรมิวนิยัในการออม 

3. นาํระบบตาง ๆ ของ ชสอ. มาปรบัใชกบัสหกรณของเรา ซึ่งเรื่องนี้
อาจารยกก ดอนสาํราญ ไดวางไวรวม 8 ระบบ ไดแก ระบบบรหิารจดัการ สวสัดกิาร 
พฒันาบคุลากร การลงทนุ เครอืขาย สนิเชื่อ การออม และสดุทายระบบ IT ซึ่ง
กาวหนาไปพรอม ๆ กนัทกุระบบ

เรื่องที่นาสนใจอยูในขณะนี้คอืการพฒันาระบบ DATA CO-OP CENTER 
รวมถึงเซิรฟเวอร โปรแกรมซอฟตแวร 18 ระบบงาน เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ดานไอท ีของสหกรณสมาชกิ และสามารถทาํงานบน Web Application เชื่อมตอ

ระบบ ATM ที่สมาชกิจะสะดวกในการฝาก-ถอนเงนิไดทกุที่ทกุเวลา ซึ่งจะทาํใหสหกรณออมทรพัยไทยมเีอกภาพเปนหนึ่งเดยีวในเรื่องฝาก-ถอน 
และหลากหลายในทางปฏบิตัิ

* กรรมการดาํเนนิการ ชสอ. ในคณะกรรมการดาํเนนิการ ชดุที่ 40
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ยงัมเีรื่องที่นาสนใจ ไดแก เรื่องของการสนบัสนนุดานสถานที่
และการดําเนินงานแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทั้ง 8 แหง 
ซึ่งแยกตามรายอาชพีและกองรวม (สส.ชสอ.) ขณะนี้ไดสงเคราะห
ไปแลวทกุสมาคมรวม 2 พนักวาราย เปนเงนิราว 1 พนัลานบาท 

ชสอ. ได ร วมมือกับสภาทนายความ อบรมความรู 
ดานสหกรณแกทนายเพื่อเปนที่ปรึกษากฎหมาย รับดําเนินคดี
แกสหกรณสมาชกิในทกุเขตศาลจงัหวดัทั่วประเทศ

4. พัฒนาบุคลากรดวยการสงเขารับการฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏบิตักิาร ฯลฯ ซึ่ง ชสอ. ไดจดัขึ้นอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ทาํใหคณะกรรมการ 
และเจาหนาที่ไดพฒันาตนเอง ในการนี้ยงัไดตั้งงบประมาณอดุหนนุคาลงทะเบยีน 
เพื่อสงเสรมิสหกรณขนาดเลก็ที่มทีนุดาํเนนิงานไมถงึ 500 ลานบาท บางโครงการ
อาจถึงระดับสมาชิกเขารวมก็มีนะครับ อยางวันกอนสหกรณที่ไดรับรางวัลมีหุน
สูงสดุ 30 ลาํดบัแรกไปทศันศกึษาตางประเทศ สหกรณสมาชกิแหงหนึ่งนาํรางวลั
ไปจบัสลากใหสมาชกิผูโชคด ีนบัวารบัโชคจากสหกรณจรงิ ๆ 

 ปที่ผานมา มีโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ชสอ. ตั้งงบประมาณ
สนบัสนนุสหกรณขนาดเลก็แหงละ 10,000 ถงึ 300,000 บาท (30 สหกรณ) ปรากฏวา
มสีหกรณสมาชกิทราบขอมูลและเขารวมโครงการเพยีง 7 สหกรณเทานั้น 

5. การกระจายใหสหกรณสมาชิกไดมีสวนรวมผานชมรมภาคและพื้นที่ 
กทม. โดยใหแตละภาคมีโอกาสบริหารจัดการและพัฒนาตามความตองการฝก
อบรม สมัมนา และการจดักจิกรรมตาง ๆ  ภายในภาค และพื้นที่ 1 และ 2 ของ กทม. 
เพื่อสรางความรกัและสามคัค ีทั้งนี้ไดตั้งงบประมาณใหแหงละ 1 ลานบาท ดงันั้น 
สหกรณสมาชิกควรจะแสดงบทบาทเขารวมทั้งกิจกรรม และรวมบริหารงาน
ในชมรมภาคดวย

6. พฒันาสหกรณใหมมีาตรฐานตามแนวทางที่ ชสอ. ไดสงเสรมิในรปูแบบ
ตาง ๆ ตามโครงการประกวดสหกรณดเีดน นกัสหกรณดเีดน ผูปฏบิตังิานดเีดน 
รายงานกจิการประจาํปดเีดน และลาสดุไดรวมมอืกบักรมสงเสรมิสหกรณ พฒันา
ประเมินคุณภาพ CQA และมอบรางวัลใหแกสหกรณที่มีความดีเดนในหมวด
ตาง ๆ เพื่อเปนแบบอยางดวย

7. ดานสวัสดิการที่เปนประโยชนกับกรรมการและเจาหนาที่ เช น 
การมอบทุนการศึกษาปริญญาโท การสงเคราะหกรณีกรรมการและเจาหนาที่
เสยีชวีติรายละ 10,000 บาท ฯลฯ ตลอดจนการชวยเหลอืชมุชนของสหกรณสมาชกิ 
เชน ทนุการศกึษาโรงเรยีนตาง ๆ 

8. สามารถเขารวมในกจิกรรมตาง ๆ ของ ชสอ. ที่จดัขึ้น เทากบัไดรวมขบัเคลื่อนขบวนการสหกรณออมทรพัย และสหกรณโดยรวมไป
พรอมกนั กจิกรรมที่สาํคญั ไดแก การประชมุใหญสามญัประจาํป การจดังานวนัออม การรวมทาํบญุทอดกฐนิพระราชทาน ฯลฯ อนาคตโอกาส
ที่สหกรณเปนวาระแหงชาต ิชสอ. จะไดเชญิชวนสหกรณสมาชกิชวยกนัสงเสรมิการออมในสถานศกึษา สหกรณละ 1 โรงเรยีน โดยสนบัสนนุ
โปรแกรมสมดุฝาก และเปนพี่เลี้ยงใหคาํแนะนาํ

ผมยังคิดเลน ๆ วาถาจะใหสุดยอดจริง ๆ ตองแขงขันกันทําสถิติปดบัญชีประชุมใหญ
เรว็ที่สดุของประเทศ อยางสหกรณออมทรพัยอนามยัสรุนิทร จาํกดั ทาํไดภายใน 16 วนัหลงัสิ้นปบญัช ี
ขอนี้นาเปนดชันทีี่สงผลให สอ.อนามยัสรุนิทร จก. ไดรบัคดัเลอืกเปนสหกรณดเีดนแหงชาตใินปนี้ 
อนาคต ชสอ. อาจขยบัการประชมุใหญมาเปนเดอืนเมษายน-พฤษภาคม ประชมุเสรจ็พาลูกหลาน
ชาวสหกรณไปทะเลเลนนํ้าตอกด็ูจะเขาทาดเีหมอืนกนั

มอีะไรด ีๆ มากมายขนาดนี้ ถาไมภูมใิจใน ชสอ. กไ็มรูจะวาอยางไรแลวละครบั และขอให
รวมกันเชิญชวนสหกรณออมทรัพยที่ยังไมไดเปนสมาชิก ชสอ. อีกราว 300 แหง มารวมกันคิด 
รวมกนัทาํ และรวมกนัรบัประโยชน ภายใตอดุมการณสหกรณดวยกนัเถอะครบั 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) รุนที่ 12

ตั�งแต่เมษายน - สิงหาคม 2556 และเปิดภาคการศึกษา ตุลาคม 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.master-coop.eco.ku.ac.th  

คณะกรรมการ พรอมดวยเจาหนาที่ นําคณะสมาชิกจาก 
สอ.ครูปตตานี จก. จํานวน 100 คน เดินทางเขาศึกษาดูงาน ชสอ. 
โดยม ีนายสมชาย คําใส นายกิตติชัย ฝนฝากจิต และนายพิษณุ 

กอเกียรติยากุล กรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดที่ 40 พรอมดวย 
นายนลทวัช สมาธิ รองผู จัดการใหญสายพัฒนาฯ ใหการ
ตอนรับ รวมทั้งฝายสื่อสารองคการและฝายสินเชื่อ ที่มาบรรยาย
ผลการดําเนินงานและการใหบริการสินเชื่อของ ชสอ. เมื่อวันที่ 
10 พฤษภาคม ที่ผานมา ณ สาํนกังาน ชสอ. 

นายชัยรัตน ปนนวน เลขานุการ พรอมดวย นายนลทวัช 

สมาธิ รองผูจัดการใหญสายพัฒนาฯ นางประภาษร ทิพยดี 

รองผูจัดการใหญสายธุรกิจฯ และฝายจัดการ ใหการตอนรับ

คณะกรรมการ และเจาหนาที่จากสหกรณออมทรพัยพนกังานเอคโค 

จาํกดั จาํนวน 8 คน เขาศกึษาดูงาน รบัฟงบรรยายผลการดาํเนนิงาน 

การใหบริการสินเชื่อ และสมัครเขาเปนสมาชิก ชสอ. เมื่อวันที่ 20 

พฤษภาคม ที่ผานมา 

สอ.ครูปัตตานี จก.
à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ªÊÍ.

สอ.พนง.เอคโค่ จก.
à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ªÊÍ.
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ชสอ.ร่วมสนับสนุน นิสิต MCE10 จัดสัมมนาวิชาการ

นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. รวมเปนวทิยากรและ
เปนตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาและ
การใชระบบซอฟตแวรและเครอืขายสารสนเทศรวมกนัของขบวนการสหกรณไทย : 
เปนจริงหรือ เพอฝน ??” จัดโดยนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพเิศษ) รุนที่ 10 ภาควชิาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เพื่อใหผูเขารวมสมัมนาไดทราบถงึสถานการณการพฒันาการใชซอฟตแวร และวเิคราะหความเปนไปได
ของการพฒันาการใชซอฟตแวรรวมกนัในขบวนการสหกรณของไทย โดยม ีผศ.ดร.รังสรรค ปตปิญญา รองอธกิารบดฝีายการเงนิและ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานกลาวเปดและผูดาํเนนิรายการเสวนา รวมกบัวทิยากรรบัเชญิอกี 3 ทาน คอื 
นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการชุมนุม สอ.ไทยไอซีที จก. นายพีระพันธ เหมะรัต กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด และนายศุภกิจ อินโต กรรมการดําเนินการฝายสารสนเทศ สอ.บริษัท ทีโอที จก. 
โดยมนีสิติและผูที่สนใจจากขบวนการสหกรณเขารวมงานกวา 120 คน 

ชสอ.ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมผู้นําสหกรณ์ รุ่น 9 
จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จัดโครงการพัฒนาผูนําสหกรณ หลักสูตร “ผูนําสหกรณขั้นสูง” รุน 9 โดยม ี

นายยุทธพงศ จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพธิเีปด เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 

2556 ณ สถาบนัพทิยาลงกรณ สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 

โครงการดงักลาวมวีตัถปุระสงคเพื่อสรางผูนาํที่มศีกัยภาพในการบรหิารองคการ บรหิารกจิการสหกรณใหประสบความสาํเรจ็

และอยูรอดในยคุการเปลี่ยนแปลงและแขงขนัที่สูงขึ้น ระยะเวลาในการอบรมระหวางวนัที่ 16 พฤษภาคม - 30 สงิหาคม 2556 

ทั้งนี้ ชสอ. โดย นายชัยรัตน ปนนวน เลขานุการ ไดรวมมอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนา จํานวน 10,000 บาท 

โดยม ีนายวิฑูรย แนวพานิช ประธานฯ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนผูรบัมอบ 
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มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2556
“สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซียน”

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดงาน “สหกรณสรางเศรษฐกิจอาเซียน” ณ อาคารใหม
สวนอมัพร กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม ที่ผานมา โดยมีนายสมชาย ชาญณรงคกุล อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กลาวรายงานและ
ตอนรบัขบวนการสหกรณที่มารวมงานกนัอยางคบัคั่ง ในการนี้ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ รองประธานกรรมการ ชสอ. ไดเขารวมเปนเกยีรติ
ในพธิเีปดและเลอืกชมสนิคาสหกรณในครั้งนี้ดวย

กรมสงเสริมสหกรณไดจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณ ป 2556 ขึ้น ระหวางวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2556 มีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของขบวนการสหกรณไทย ตลอดจนผลงานของกรมสงเสริมสหกรณ ในโอกาสครบรอบ 
40 ป และเตรยีมความพรอมของบคุลากรทกุฝายในขบวนการสหกรณ เพิ่มองคความรูสูประชาชน และเปนเวทสีาํหรบัการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
ตลอดจนการเจรจาธุรกิจ ถายทอดองคความรูดานการพัฒนาอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธสินคาสหกรณใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย และ
เปนชองทางในการสรางเครือขายสินคาสหกรณอาเซียนใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในป 2558

นายสมชาย ชาญณรงคกลุ เปดเผยวา ในสถานการณที่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกรนุแรงมากยิ่งขึ้น การรวมกลุมของประชาชน
ที่มีความเขมแข็งในรูปแบบการบริหารจัดการตามระบบสหกรณ จะชวยลดกระแสความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
เนื่องจากจะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ขบวนการสหกรณไทยจําเปนตองปรับตัวเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น
จากการกระชบัความรวมมอืระหวางกลุมประเทศสมาชกิอาเซยีน ซึ่งมสีมาชกิรวมกวา 600 ลานคน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ จัดแสดงและจําหนายสินคาของขบวนการสหกรณและกลุมเกษตรกร การสาธิตกิจการตาง ๆ ของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร สหกรณสอนอาชีพ และการเจรจาธุรกิจ โดยกรมสงเสริมสหกรณจะเปนตัวกลางในการเจรจาระหวางสหกรณ 
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการและสหกรณ โดยมีสหกรณจากทั่วประเทศเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ครบทุกจังหวัด รวมทั้งขบวนการ
สหกรณของประเทศสมาชกิในกลุมอาเซยีนทั้งหมดดวย 

ชสอ. สนับสนุน 
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จํากัด จัดสัมมนา

ชมุนมุสหกรณทหาร จาํกดั จดัสมัมนาวชิาการเรื่อง การเตรยีมความพรอม

ของสหกรณออมทรัพยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิทยากร ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ทั้งนี้ นายกก ดอนสําราญ 

ไดรวมมอบเงนิสนบัสนนุจาก ชสอ. จาํนวน 20,000 บาท ในการจดัสมัมนาครั้งนี้ ณ หองประชมุ 601 สาํนกังาน ชสอ. เมื่อวนัที่ 7 มถินุายน 

ที่ผานมา 
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ชสอ. ร่วมการแข่งกันกีฬาฟุตบอล
เช่ือมโยงเครือข่ายสัมพันธ์ ครั�งที่ 5

ขบวนการสหกรณรวมกนัจดัการแขงกนักฬีาฟตุบอลเชื่อมโยงเครอืขายสมัพนัธ 
ครั้งที่ 5 ซึ่งในปนี้สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนเจาภาพ เมื่อวันที่ 

11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
โดยมขีบวนการสหกรณเขารวม ไดแก ชมุนมุสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (สีนํ้าเงิน) ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สีฟา) 
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด 
( สี เ หลื อ ง )  ชุ มนุ มสหกรณ บ ริ ก า ร เดิ น รถแห  ง

ประเทศไทย จํากัด ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด (สีชมพู) สํานักงาน
สงเสรมิสหกรณกรงุเทพมหานคร พื้นที่ 1 + 2 (สสีม) บรษิทั สหประกนัชวีติ จาํกดั (มหาชน) 
(สีขาว) และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สีมวง) โดยผลการแขงขันฟุตบอลในครั้งนี้ 
สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 + 2 เปนผู ควาแชมปไปครอง 
นอกจากนี้ยังมีการแขงขันกีฬามหาสนุกอีกมากมาย และในชวงคํ่าไดมีงานเลี้ยงสังสรรค 
มอบถวยรางวลั พรอมสงมอบธงใหกบัเจาภาพปตอไป ซึ่งไดแก บรษิทั สหประกนัชวีติ จาํกดั 
(มหาชน) เปนผูรับมอบธง เพื่อเปนเจาภาพจัดงานกีฬาเชื่อมโยงเครือขายสัมพันธ ครั้งที่ 6 
ในป 2557 
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เพื่อรบัชาํระคาแบบพมิพ คาลงทะเบยีนอบรม/สมัมนา และคาหุน ชสอ. 

โดย ชสอ. ไดเปดบรกิารการชาํระเงนิแบบ BILL PAYMENT กบัธนาคาร 4 ธนาคาร ดงันี้

 1. ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) 3. ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน)

 2. ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 4. ธนาคารไทยพาณชิย จาํกดั (มหาชน)

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่ฝายบรหิารเงนิ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 220 หรอื www.fsct.com   
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นายกก ดอนสําราญ ประธานกรรมการ 

ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 นายกิตติชัย 

ฝนฝากจติ  กรรมการดาํเนนิการ ชดุที ่40 และนายอนันต 

ชาตรปูระชวีนิ ผูจดัการใหญ ชสอ. ไดเขารวมงานฉลอง

ครบรอบ 50 ป แหงการกอตั้งขบวนการสหกรณออมทรพัย

ชุมชน (CC) ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 23 

พฤษภาคม 2556 ณ สนามกฬีา Jamsil Sports Complex 

จัดโดย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยชุมชนแหงสาธารณรัฐ

เกาหล ี(Korean Federation of Community Credit Coop-

erative : KFCC) มผีูเขารวมงานดงักลาวกวา 30,000 คน 

Mr. Shin Jong-baek ประธานกรรมการ KFCC 

ไดมหีนงัสอืเชญิหนวยงานสหกรณตางประเทศ 4 ประเทศ 

เขารวมแสดงความยินดีและเปนเกียรติในงานฉลอง

ครบรอบ 50 ป ของขบวนการสหกรณออมทรัพยชุมชน 

โดยถือเปนแขกพิเศษ เนื่องจากทาง KFCC เชิญเฉพาะ

หนวยงานที่มคีวามสมัพนัธที่ใกลชดิกนัระหวางหนวยงาน 

เทานั้น สาํหรบั ชสอ. ไดลงนามในบนัทกึขอตกลง

ทวิภาคีระหวาง ชสอ. และ KFCC (วันที่ 22 

กนัยายน 2556) ในการรวมมอืสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั

ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาขบวนการ

สหกรณของทั้ง 2 ประเทศ โดยเริ่มความรวมมือ

จากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนผูนําสหกรณไทย-

เกาหล ีและเกาหล-ีไทย เปนประจาํทกุป

ชสอ. (FSCT) ร่วมฉลอง ครบรอบ 50 ปี 
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน (CC) สาธารณรัฐเกาหลี
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งานฉลองครบรอบ 50 ป เริ่มขึ้นตั้งแตวันที่ 

21 พฤษภาคม 2556 ซึ่งคณะผูบริหาร KFCC ไดจัด

งานเลี้ยงตอนรับแขกผูมีเกียรติจากหนวยงานสหกรณ

ตางประเทศ ไดแก 1. ผู แทนจาก ชสอ. (FSCT) 

2. Mr. Konrad Hagedorn ศาสตราจารยประจํา

คณะเศรษฐศาสตร การเกษตร จาก Humboldt 

University Berlin ประเทศเยอรมน ี3. Ms. Simel Esim 

หัวหนาแผนกสหกรณจากองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ (ILO) ประเทศสวติเซอรแลนด และ 4. Mr. Tohru 

Sukegawa ผู จัดการใหญ สถาบันวิจัย Shinkin Central Bank ประเทศญี่ปุน โดยจัดงานเลี้ยงตอนรับ ณ โรงแรม 

Lotte Hotel World

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ทาง KFCC จัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง “สหกรณออมทรัพยชุมชนกับยุคโลกาภิวัตน 

และความรบัผดิชอบตอสงัคม” โดยมผีูบรหิาร KFCC เขารวมประชมุสมัมนาดงักลาว

สาํหรบัพธิฉีลองครบรอบ 50 ป ขบวนการสหกรณออมทรพัยชมุชนไดจดัขึ้นอยางยิ่งใหญ และมชีาวสหกรณออมทรพัย 

เขารวมงานอยางคับคั่งกวา 30,000 คน ซึ่งตองใชสถานที่เปนสนามกีฬาในการจัดงานตามความจุของผูคน โดยประธาน

ในพธิเีปด ไดแก รฐัมนตรวีาการกระทรวงความมั่นคงและบรหิารจดัการสาธารณชน จงึมกีารถายทอดออกทางรายการโทรทศัน 

รวมทั้งมกีารรองเพลงชาตเิกาหล ีการมอบรางวลัผูทาํคณุประโยชนใหกบัขบวนการสหกรณออมทรพัยชมุชน จากนั้นประธาน

กรรมการ KFCC ไดกลาวตอนรบัและแสดงปาฐกถา ตอดวยการประกาศใชสญัลกัษณใหม (Logo) ของ KFCC และจบดวย

การแสดงตาง ๆ ที่เจาภาพไดจดัเตรยีมไว

นอกจากนี้ คณะผูบรหิาร ชสอ. ยงัไดมโีอกาสเขาศกึษาดูงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศของชมุนมุสหกรณออมทรพัย

ชมุชนแหงสาธารณรฐัเกาหล ี(KFCC) ณ สาํนกังานใหญชมุนมุสหกรณ ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อศกึษาการเชื่อมโยง

ขอมูลระหวาง KFCC และสหกรณสมาชิก เนื่องดวย ชสอ. มีโครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย

เพื่อสหกรณสมาชกิ ซึ่งโครงการดงักลาวไดมกีารจดัหาโปรแกรมที่ไดมาตรฐานเทยีบเทาธนาคาร และจดัหาศูนยคอมพวิเตอร

ที่ทนัสมยัรองรบัการเชื่อมตอหรอืขยายในอนาคต 
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จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู 2 ถนนนครอนิทร ตาํบลบางสทีอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ชาํระคาฝากสงเปนเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 25 ฉบับที่ 312 เดือนมิถุนายน 2556ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ÊÔ¹àª×èÍ ªÊÍ. ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ ´Ñ§¹Õé

 ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย
 ระยะสั้น 4.65 ตอป
 ระยะปานกลาง 4.85 ตอป
 ระยะ ยาว 4.95 ตอป

ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  :  ฝายเงินทุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 199 หมู 2 ต.บางสีทอง 

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

เงื่อนไขการลงทุน
1. วงเงนิตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป 
2. เงื่อนไขการชาํระดอกเบี้ย ชาํระดอกเบี้ยเมื่อครบกาํหนด
3. การไถถอนกอนกาํหนดจะไมไดรบัดอกเบี้ย
4. ชุมนุมสหกรณออมทรัพย ฯ จะเป ดจําหน ายเงินฝากประจําและ
 ตั๋วสัญญาใชเงินตามประกาศนี้ใหแกสหกรณ โดยไมจํากัดจํานวน 
 ระหวางวนัที่ 3 มถินุายน - 2 สงิหาคม พ.ศ. 2556

อัตราดอกเบี�ยเงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใช�เงิน

“รุ่นออมทรัพย์พูนทวี”
ตัง้แตวนัที ่3 มถินุายน 2556

วงเงิน ระยะเวลา 5 เดือน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 10 เดือน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

 5 แสนบาทขึ�นไป 3.40 3.50

 1 ล้านบาทขึ�นไป 3.50 3.60

 5 ล้านบาทขึ�นไป 3.60 3.70

 10 ล้านบาทขึ�นไป 3.70 3.80

 20 ล้านบาทขึ�นไป 3.80 3.90


