23 ตุลาคม

วันปยมหาราช

ชุ ม นุ มสหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จํากัด

ปที่ 25 ฉบับที่ 316 เดือนตุลาคม 2556

ป ระธ า นพบ ส มาชิ ก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
FSCT News ฉบับนี้ ผมขอรำยงำนข่ำวที่ส�ำคัญในรอบเดือน
ตุลำคมที่ผ่ำนมำให้ท่ำนผู้แทนสหกรณ์สมำชิกได้ทรำบ ดังนี้
ผมได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคเหนือ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ�ำกัด รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์
และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรศึกษำเทศบำลนครนครสวรรค์ แถลงข่ำว
กำรจัดงำนวันออมแห่งชำติ ประจ�ำปี 2556 ขึน้ เมือ่ วันที่ 2 ตุลำคม 2556
ณ อำคำรหอประชุ ม กรมประชำสั ม พั น ธ์ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ำก
นำยประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ เป็นประธำน
ในพิ ธีแ ถลงข่ ำ ว ซึ่ ง เป็ น ปี แ รกที่ ท ำงชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ
ได้รว่ มกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคเหนือ และสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู น ครสวรรค์ จ� ำ กั ด จัด งำนวัน ออมแห่ ง ชำติ ประจ�ำ ปี 2556
ณ มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ จังหวัดนครสวรรค์ โดยก�ำหนดจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรออมทรัพย์ ออมควำมดี ได้แก่ กำรประกวดค�ำขวัญ
กำรเดินรณรงค์ วันออมแห่งชำติ กำรมีวนิ ยั ในกำรออมทรัพย์ สัมมนำ
วิชำกำรและมอบเข็มที่ระลึก ร่วมกิจกรรมงำนเลี้ยงสังสรรค์และ
พิธเี ปดงำนวันออมแห่งชำติ ซึง่ ผมต้องขอแสดงควำมยินดีกบั สมำชิก
สหกรณ์ที่ได้รับรำงวัลในกำรประกวดค�ำขวัญวันออมแห่งชำติ ซึ่งได้
ประกำศผลไปแล้วทำงเว็บไซต์ www.fsct.com รวมทัง้ สมำชิกสหกรณ์
ที่มีวินัยในกำรออมทรัพย์ดีเด่น และสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม กำรมี วิ นั ย ในกำรออมทรัพ ย์ สู ง สุด ซึ่ง จะขึ้น รับ มอบเข็ม
และโล่เกียรติคุณ ในพิธีเปดงำนวันออมแห่งชำติ ซึ่งในกำรแถลงข่ำว
ครั้งนี้ต้องขอบคุณกรมประชำสัมพันธ์ที่ให้ควำมอนุเครำะห์สถำนที่
และสื่อมวลชนทุกท่ำนที่มำร่วมแถลงข่ำวในวันนั้น
เมื่อวันที่ 26 ตุลำคม 2556 ชสอ. และขบวนกำรสหกรณ์
ได้ร่วมกันทอดกฐินพระรำชทำนโดยได้รับพระรำชทำนผ้ำไตร จำก
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้ ชสอ.เชิญมำทอดถวำยที่ชุมนุมสงฆ์
ณ วัดหนองกะขะ ต�ำบลหนองหงส์ อ�ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี
เพื่อสมทบทุนสร้ำงเมรุหลังใหม่ทดแทนเมรุเดิมที่ช�ำรุดทรุดโทรม
โดย ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันออก ขบวนกำร
สหกรณ์ และชำวบ้ำนต�ำบลหนองหงส์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมียอดเงิน

ในกำรท�ำบุญจำกกำรทอดกฐินครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,509,240 บำท ผมรู้สึก
ยิ น ดี เ ป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ที่ ไ ด้ มี โ อกำสบ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลร่ ว มกั น กั บ ทุ ก ท่ ำ น
ขออำนิสงส์แห่งผลบุญ จงดลบันดำลให้ทุกท่ำนเจริญด้วย อำยุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภำณ ธนสำรสมบัติ ตลอดจนประสบสิ่งอันพึง
ปรำรถนำทุกประกำร
และเรื่องส�ำคัญที่ต้องเรียนให้ทรำบ สืบเนื่องจำกปญหำ
วิกฤตทำงกำรเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด ทีเ่ กิดขึน้
ในปจจุบัน ท�ำให้ภำพลักษณ์และควำมเชื่อถือของสหกรณ์ เสียหำย
เป็นอย่ำงมำก เพือ่ ให้กำรแก้ไขปญหำสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่
จ�ำกัด ซึ่งผมได้รับแต่งตั้งจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ให้เข้ำไปร่วมเป็น
คณะกรรมกำรชั่วครำวเป็นเวลำ 180 วัน บริหำรงำนสหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด ร่วมกับผูน้ ำ� สหกรณ์ระดับประเทศ ส่วนรำชกำร
และสมำชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด ทัง้ นีผ้ มขอเรียน
ชี้แจงให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ ผมได้รับกำรแต่งตั้งในฐำนะนักสหกรณ์
แห่งชำติ และนักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภำคเอเชียและแปซิฟก
และพอมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร
งำนสหกรณ์มำยำวนำน มิใช่ไปในฐำนะประธำนกรรมกำร ชสอ.
และ ชสอ.มิได้มีเงินฝำกหรือเข้ำไปช่วยเหลือสนับสนุนในด้ำนกำร
เงินเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปญหำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด
แต่อย่ำงใด ผมจึงขอเรียนให้สหกรณ์สมำชิกเข้ำใจในกระบวนกำร
แก้ไขปญหำดังกล่ำว
และท้ำยนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่ำน ที่ได้มำร่วมเป็นเกียรติ
ในงำนเลี้ยงฉลอง เนื่องในโอกำสที่ผมได้รับกำรคัดเลือกให้ได้รับ
รำงวัลนักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภำคเอเชียและแปซิฟก (ACCU
Recognition Award 2013) ของสมำคมสมำพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และ
เครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions:
ACCU) ในวันที่ 26 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ ผมขอสัญญำว่ำ จะทุ่มเทอุทิศ
แรงกำยแรงใจเพื่อพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์ ให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน
และก้ำวเข้ำสู่เวทีสำกลและเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนสืบไป
พบกันใหม่ฉบับหน้ำ สวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธำนกรรมกำร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
2

FSCT news

ทอดกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำน ผ้ำไตร
ให้ชมุ นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) เชิญมำทอดถวำยทีช่ มุ นุมสงฆ์ ณ วัดหนองกะขะ ต�ำบลหนองหงส์
อ�ำเภอพำนทอง จังหวัดชลบุรี ในวันเสำร์ที่ 26 ตุลำคม 2556 ตรงกับวันแรม 7 ค�่ำ เดือน 11 เวลำ 10.00 น. เพื่อสมทบทุน
สร้ำงเมรุหลังใหม่ทดแทนเมรุเดิมที่ช�ำรุดทรุดโทรม โดย ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันออก ขบวนกำร
สหกรณ์ และชำวบ้ำนต�ำบลหนองหงส์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมียอดรวมจำกกำรทอดกฐินครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,509,240 บำท
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วันปิ ยมหาราช

วันปยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลำคม ของทุกปี เป็นวันคล้ำยวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งจำกพระองค์ทรงเป็นทีร่ กั ใคร่อย่ำงล้นเหลือ
ของพสกนิกรทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ พระองค์จงึ ได้รบั กำรถวำยพระรำชสมัญญำนำมว่ำ
“สมเด็จพระปยมหาราช” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชน” ด้วยควำมส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคณ
ุ รัฐบำลจึงได้ประกำศให้วนั ที่ 23 ตุลำคม
เป็น “วันปยมหาราช”
ในวันปยมหำรำช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
จะเสด็จฯ ไปวำงพวงมำลำ ณ พระบรมรูปทรงม้า ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้ำพระที่นั่งอนันตสมาคม
เป็นประจ�ำทุกปี
ความเป็นมาของ วันปยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลำคม พ.ศ. 2453 ได้เกิดเหตุกำรณ์ที่สร้ำงควำมเศร้ำโศกให้กับ
ประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 5
ทรงพระประชวรเสด็จสวรรคต ณ พระทีน่ งั่ อัมพรสถำนพระรำชวังดุสติ เนือ่ งด้วยพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคำรพรักของทวยรำษฎร์ ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณอเนกประกำร ทั้งในกำรปกครอง
บ้ำนเมือง และพระรำชทำนควำมร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่ำ
ต่อมำในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ทำงรำชกำรได้ประกำศให้วันที่ 23 ตุลำคม ซึ่งเป็นวันสวรรคต
ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกส�ำคัญของชำติเรียกว่ำ “วันปยมหำรำช” และก�ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่กระทรวงมหำดไทยซึ่งต่อมำเป็น “กรุงเทพมหำนคร” ร่วมด้วยกระทรวงวัง ซึ่งต่อมำเป็น “ส�ำนักพระรำชวัง” ได้จัดตกแต่ง
พระบรมรำชำนุสำวรีย์ ตั้งรำชวัติฉัตร 5 ชั้น ประดับโคมไฟ ทอดเครื่องรำชสักกำระที่หน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ตั้งแต่นั้นมำจนถึงปจจุบัน
พระราชพิธที รงบ�าเพ็ญพระราชกุศล วันปยมหาราช ครัง้ แรกเกิดขึน้ ถัดจากปีทไี่ ด้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายแล้วเสด็จฯ
ไปถวายพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์
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แถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ

ชสอ. จัดแถลงข่ำวงำนวันออมแห่งชำติ ประจ�ำปี 2556 วันที่ 2 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องประชุม 1 อำคำรหอประชุมกรมประชำสัมพันธ์
กรุงเทพฯ โดยได้รบั เกียรติจำก นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธำนในพิธแี ถลงข่ำวพร้อมด้วย ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ นายเจนกิจ
เพ่งผล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ�ากัด นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
และ นางจิรวรรณ ดวงแก้ว ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่ำว
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ผลการประกวดค�ำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556

ชสอ. ได้จดั โครงการประกวดค�ำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556 ซึง่ ได้เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ และบุคคลทัว่ ไป
ส่งผลงานเข้าประกวด บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ผลการประกวด ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ เงินสดจ�ำนวน 10,000 บาท ได้แก่
นายสัมพันธ์  เอี่ยมรอด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ำกัด

“ประหยัดด้วยการออม
เก็บออมวันละนิด

เตรียมพร้อมในชีวิต
สร้างชีวิตให้มั่นคง”

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินสดจ�ำนวน 7,000 บาท ได้แก่
นางสลิลรัตน์  พิศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลมหาสารคาม

“เก็บออมวันละนิด
ฝึกการออมเป็นนิจ

ก่อนใช้ควรคิด
เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินสดจ�ำนวน 5,000 บาท ได้แก่
นางอริสรา  สิทธิจันทร์เสน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาสารคาม จ�ำกัด

“มากมาจากน้อย
เก็บออมวันละนิด

ร้อยมาจากสิบ
ชีวิตไม่ขัดสน”
FSCT NEWS

ประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิ กสหกรณ์
ได้รับมอบโล่เกียรติคุณและเข็มที่ระลึกวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556

ตามที่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ก�ำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชน
ได้เห็นถึงความส�ำคัญของการออมทรัพย์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้เชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นในสหกรณ์ และ
จัดให้มีการมอบโล่เกียรติคุณและเข็มที่ระลึกวันออมแห่งชาติ ให้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยมีล�ำดับสูงสุดแต่ละประเภท
ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ ดังนี้
1. กิจกรรมการระดมเงินออมของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
 ประเภทตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น และเงิ น รั บ ฝาก ชสอ. สู ง สุ ด
ได้แก่
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ำกัด   
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก จ�ำกัด  
3. สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ�ำกัด
		
 ประเภทมียอดทุนเรือนหุ้น ชสอ. สูงสุด ได้แก่
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จ�ำกัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ�ำกัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ สป. จ�ำกัด
9. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มสยามสตีล จ�ำกัด
 ประเภทที่มียอดการรับฝากเงินสูงสุด ได้แก่
10. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด  
11. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด  
12. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด   
			
2. กิจกรรมการมีวินัยในการออมทรัพย์
 สหกรณ์ทจี่ ดั ท�ำกิจกรรมส่งเสริมการมีวนิ ยั ในการออมทรัพย์
สูงสุด 3 อันดับ  ได้แก่
13. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
14. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ�ำกัด
15. สหกรณ์ออมทรัพย์โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ จ�ำกัด

 สมาชิกสหกรณ์ทมี่ วี นิ ยั ในการออมทรัพย์ดเี ด่น ได้รบั เข็มทีร่ ะลึก
วันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2556 ได้แก่
16. สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ�ำกัด
17. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
18. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด
19. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
20. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด
21. สหกรณ์ออมทรัพย์โอเชียนกลาส จ�ำกัด
22. สหกรณ์ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง จ�ำกัด
23. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สกลนคร จ�ำกัด
24. สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการพนักงานส่วนท้องถิน่ ยโสธร จ�ำกัด
25. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จ�ำกัด
26. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จ�ำกัด
27. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ จ�ำกัด
28. สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จ�ำกัด
29. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
30. สหกรณ์ออมทรัพย์โรมอินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
31. สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
32. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์ จ�ำกัด
33. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล�ำพูน จ�ำกัด
34. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ำกัด
35. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ�ำกัด
36. สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
อุบลราชธานี จ�ำกัด
37. สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจพังงา จ�ำกัด
38. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ�ำกัด
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ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์
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ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานฯ นายชัยรัตน์
ปนนวน เลขานุการ และ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ ำรขับเคลือ่ น
วำระแห่งชำติด้ำนกำรสหกรณ์ ยุทธศำสตร์ ที่ 5 ระหว่ำง
วันที่ 4 - 5 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมบำงกอก พำเลซ
กรุงเทพมหำนคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำประชุมได้ร่วมกัน
ศึกษำ วิเครำะห์ข้อกฎหมำยสหกรณ์ เพื่อใช้ให้เอื้อต่อ
กำรส่งเสริมและพัฒนำสหกรณ์ ภำยใต้หลักกำร อุดมกำรณ์
และวิธีกำรสหกรณ์ ซึ่งวันที่ 4 กันยำยน 2556 เป็นกำร
น� ำ เสนอหลั ก กำร เหตุ ผ ล และประเด็ น ในกำรแก้ ไ ข
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยศูนย์วิจัยและ
ให้ค�ำปรึกษำ คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
และวันที่ 5 กันยำยน 2556 เป็นกำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (แบ่งกลุ่ม)

เชื่ อมโยงเครือข่ายธุ รกรรมระหว่างชุ มนุมสหกรณ์

ชสอ. เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่ำงชุมนุมสหกรณ์ ครั้งที่ 33 วันที่ 24
กันยำยน 2556 โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธำนในทีป่ ระชุม มีผแู้ ทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมประชุม
ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริกำรเดินรถ
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชุมนุมร้ำนสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ส�ำนักตรวจบัญชีจังหวัดนนทบุรี และสื่อมวลชนในขบวนกำรสหกรณ์
โดยเนื้อหำสำระส่วนใหญ่จะเป็นกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ โดยมีเรื่องส�ำคัญที่น�ำมำถกกันในที่ประชุมก็คือ ปญหำที่เกิดขึ้นกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด เนือ่ งจำกปญหำทีเ่ กิดขึน้ อำจจะกระทบกับสหกรณ์ตำ่ ง ๆ ทีเ่ ข้ำไปมีสว่ นเกีย่ วข้องเป็นจ�ำนวนมำก
ดังนั้นจึงได้มีกำรหำรือถึงแนวทำงในกำรผลักดันให้ขบวนกำรสหกรณ์เข้ำไปร่วมแก้ไขปญหำที่เกิดขึ้น และเชื่อมั่นว่ำปญหำต่ำง ๆ
จะดีขึ้น เพื่อภำพลักษณ์ของขบวนกำรสหกรณ์ไทย
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันตก จัดโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง “ภำวะกำรเงิน
ปจจุบันและแนวโน้มในระยะ 6 เดือน” ในวันที่ 6 - 7 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมผึ้งหวำนรีสอร์ทแอนด์สปำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
โดยมีผู้เข้ำรับกำรสัมมนำ จ�ำนวน 96 คน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธำนในพิธีกำรอบรม และบรรยำยพิเศษ เรื่อง นโยบำย
กำรบริหำรงำน ชสอ. พร้อมด้วย นายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย และกิจการพิเศษ ผู้รับผิดชอบชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันตก ในกำรนี้ ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนกำรจัดอบรม จ�านวน 200,000 บาท โดยมี นายโกศล จุ้ยมี
ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันตก เป็นผู้รับมอบ
กำรจัดสัมมนำครั้งนี้ ได้เชิญ นายวัชรินทร์ ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยำกรบรรยำยเรื่อง “วำระแห่งชำติ
ด้ำนกำรสหกรณ์” นายภูรชิ ยั รุง่ เจริญกิจกุล ผูบ้ ริหำรทีม ทีมกลยุทธ์นโยบำยกำรเงิน 1 สำยนโยบำยกำรเงิน ธนำคำรแห่งประเทศไทย
เป็นวิทยำกรบรรยำยเรื่อง “ภำวะกำรเงินปจจุบันและแนวโน้มระยะ 6 เดือน” หัวข้อ “กำรติดตำมภำวะกำรเงินเบื้องต้น ซึ่งท�ำไม
จะต้องติดตำมภำวะกำรเงินของประเทศ” เนือ่ งจำกภำวะกำรเงินของประเทศส่งผลต่อภำคเศรษฐกิจต่ำง ๆ โดยเฉพำะสถำบันกำรเงิน
รวมทั้งสหกรณ์ ในขณะที่กำรบริหำรงำนของสหกรณ์ก็มีนัยต่อภำวะกำรเงินโดยรวมของประเทศ รวมถึงกำรติดตำมและประเมิน
แนวโน้มภำวะกำรเงินเป็นประจ�ำจะช่วยให้กำรบริหำรสหกรณ์มปี ระสิทธิภำพ และภำวะกำรเงินจะช่วยให้เข้ำใจควำมเป็นไปของเศรษฐกิจ
ได้ชัดเจนขึ้น และหัวข้อ “ภำวะกำรเงินปจจุบันและแนวโน้ม” มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะกำรเงินและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ
โดยพิจำรณำจำกภำวะกำรเงินที่ผ ่ อนคลำยมีส ่ วนช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินกู ้
ทีอ่ ยู่ในระดับต�ำ่ เอือ้ ให้ภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจอยำกใช้จ่ำยและลงทุนเพิม่ ขึน้ ในช่วงทีภ่ ำวะกำรเงินผ่อนคลำยจะเห็นได้ว่ำสินเชือ่
มีแ นวโน้ มขยำยตัว สู ง และภำวะกำรเงินที่ตึง ตัวมีส ่ วนช่ว ยลดควำมร้อนแรงของเศรษฐกิจ อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและเงิน กู ้
ที่อยู่ในระดับสูง ท�ำให้ภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจลดกำรใช้จ่ำย และกำรลงทุนลงในช่วงที่ภำวะกำรเงินผ่อนคลำยจะเห็นได้ว่ำ
สินเชื่อมีแนวโน้มขยำยตัวต�่ำ และเชิญ นางปานทิพย์ วิทยประพัฒน์ เจ้ำพนักงำนกำรคลัง ช�ำนำญงำน ส่วนบริหำรกำรจ่ำยเงิน 2
ส�ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ กรมบัญชีกลำง เป็นวิทยำกรบรรยำยเรื่อง “โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ�ำ”
โดยมีสำระส�ำคัญเงินเดือนและกำรเบิกจ่ำย ภำพรวมโครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือน กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ ข้อมูลตั้งฐำน
เพื่อกำรเบิกจ่ำยและระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ�ำ เพื่อพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยโดยน�ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพ เชื่อมโยงระบบต่ำง ๆ ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีระบบข้อมูลที่เป็นปจจุบัน ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง

FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ ำคกลำง
จัดโครงกำรอบรมสัมมนำสมำชิกชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภำคกลำง เรื่อง “กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่ำงวันที่ 7 - 8 กันยำยน
ที่ผ่ำนมำ ณ วังยำวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง
จ.นครนำยก
โดยได้รับเกียรติจำก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยำยพิเศษหัวข้อ “กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ในสหกรณ์ออมทรัพย์” และมอบเงินสนับสนุน จ�านวน 150,000 บาท โดยมี นายศรีโพธิ์ วายุพกั ตร์ ประธานชมรมฯ เป็นผูร้ บั มอบ
FSCT news
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งานฉลองนักสหกรณ์ดีเด่น ร

ชสอ. จัดงำนเลี้ยงฉลอง นักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภำคเอเชียและแปซิฟก ให้ก
รำงวัลนักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ACCU Recognition A
of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) ซึ่งผู้ที่ได้รับรำงวัลอันทรงเกียรตินี้ ค
ขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชีย โดยได้เข้ำรับรำงวัลดังกล่ำวในงำนสัมมนำทำงว
เมื่อวันที่ 13 กันยำยน ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรม Soaltee Crowne Plaza กรุง Kathmandu ปร
โดยมีแขกผู้มีเกียรติจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ร่วมแสดงควำมยินดีกับ ดร.เฉลิมพล ด
ในงำนเลี้ยงฉลองนักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภำคเอเชียและแปซิฟกกันอย่ำงคับคั่ง เมื่อว
กรุงเทพฯ
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ระดับภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก

กับ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ได้รับ
Award 2013) ของสมำคมสมำพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association
คือผู้ที่มีบทบาทในด้านการพัฒนาสหกรณ์ดีเด่น ท�าประโยชน์ให้กับ ACCU และ
วิชำกำร (Open Forum) และกำรประชุมใหญ่สำมัญ (AGM) ของ ACCU ประจ�ำปี 2556
ระเทศสหพันธ์สำธำรณรัฐประชำธิปไตยเนปำล
ดุลสัมพันธ์ เพื่อเป็นเกียรติยศ ขวัญ ก�ำลังใจ และควำมภำคภูมิใจของขบวนกำรสหกรณ์
วันที่ 26 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่
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กองทุนส�ารองเลี�ยงชี พ

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่ งจดทะเบียนแล้ว
สวัสดีครับ ท่ำนผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ชำวสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่ำน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์ จดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคลตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 25
มกรำคม 2550 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ ำ งสวั ส ดิ ก ำรและหลั ก ประกั น กำรด� ำ รงชี พ หลั ง เกษีย ณอำยุใ ห้ กับ
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ เป็นกองทุนที่ลูกจ้ำงและนำยจ้ำงร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยควำมสมัครใจ
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ
หลำยคนที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพต่ำงก็แฮปปี เพรำะในเดือนตุลำคมนี้เป็นเดือนที่พนักงำน
เกษียณอำยุจะได้รับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพก้อนโต หลังจำกที่ได้เก็บสะสมไว้ทุกเดือนในตอนที่ปฏิบัติงำน
ในอัตรำขั้นต�่ำร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่ำจ้ำง และไม่เกินอัตรำเงินสมทบที่นำยจ้ำงก�ำหนด รวมทั้งเงินอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของ
นำยจ้ำงที่สมทบให้ทุกเดือน เงินที่สะสมมำนั้นจะได้รับคืนพร้อมกับผลตอบแทนรวมแล้วเป็นเงินก้อนโตที่ผู้เกษียณทุกคนอยำกได้รับ และเงินก้อนนี้
ก็ ยั ง ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต ้ อ งเสี ย ภำษี อี ก ด้ ว ย เป็ น ที่ น ่ ำ อิ จ ฉำส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นระบบบ� ำ เหน็ จ ที่ จ ะต้ อ งถู ก หั ก ภำษี จ ำกเงิ น บ� ำ เหน็ จ ที่ ไ ด้ รั บ เงิ น ก้ อ นนี้
เป็นเงินก้อนสุดท้ำยที่พนักงำนเกษียณอำยุต้องเก็บไว้ใช้ในยำมที่ยังมีชีวิตอยู่ ควรมีกำรเก็บและจัดสรรให้ดี หรือแบ่งไปลงทุนบ้ำงเพื่อให้เงินท�ำงำน
ให้ได้ผลตอบแทนอยู่เสมอ ต้นเงินจะได้อยู่กับเรำนำน ๆ หรือหำกจะน�ำเงินส่วนหนึ่งออกไปใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย และยังคงเงินอีกส่วนหนึ่งไว้กับกองทุนฯ
เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนก็สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำย ปจจุบันกำรลงทุนในตรำสำรทุนก็ไม่ใช่เรื่องยำก กำรลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงก็จริง แต่ถ้ำรู้จัก
จัดสรรควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก็จะท�ำให้เรำได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงินฝำกออมทรัพย์อย่ำงแน่นอน
ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์ รีบสมัครเข้ำเป็นสมำชิกกันเถอะ เพรำะท่ำนจะได้รบั สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีมำกมำย อีกทั้งยังเป็นเงินออมที่จะเก็บไว้ใช้ในยำมเกษียณอำยุ
อีกด้วย
วิธีการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน
1. คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรของสหกรณ์และเจ้ำหน้ำที่ ต้องตกลง
ร่วมกันว่ำจะเข้ำร่วมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์
2. น�ำ เรื่อ งเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมกำรด�ำ เนิน กำร ให้ มี ม ติ ใ ห้
สหกรณ์เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกองทุนฯ โดยมีรำยละเอียดกำรพิจำรณำดังนี้
- ก�ำหนดว่ำจะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกเมื่อไร
- ก�ำหนดอัตรำเงินสมทบที่สหกรณ์จะส่งเข้ำกองทุน
- ก�ำหนดเงื่อนไขกรณีเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จะได้รับเงินสมทบ
เมื่อออกจำกงำน
- กำรแต่งตั้งผู้แทนฝำยนำยจ้ำงและผู้แทนฝำยลูกจ้ำง ฝำยละ
1 คน
- อ�ำนำจในกำรลงนำมเกี่ยวกับกองทุนแทนสหกรณ์ของผู้แทน
ฝำยนำยจ้ำงและผู้แทนฝำยลูกจ้ำง
3. ส่งหนังสือแจ้งควำมประสงค์สมัครเป็นสมำชิกกองทุนกับทำง
กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเจ้ำหน้ำทีข่ องสหกรณ์ เพือ่ คณะกรรมกำรฯ จะได้ประสำน
ให้ทำง บลจ. ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนกับ กลต. ต่อไป
โครงการสัมมนาวิชาการ กองทุนส�ารองเลีย้ งชีพ เจ้าหน้าทีข่ อง
สหกรณ์
คณะกรรมกำรกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ นอกจำกดูแลเงินของท่ำนแล้ว
ก็ยังตระหนักกำรให้ควำมรู้ได้ก�ำหนดจัดโครงกำรสัมมนำเรื่อง “เจำะลึก
ประเด็นร้อนภำษีอำกรเกี่ยวกับค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่สหกรณ์ควรรู้” ซึ่งมี
ประโยชน์แก่สหกรณ์และพนักงำน จัดสัมมนำรุ่นที่ 1 ในวันที่ 17 - 18 ตุลำคม
2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ซึ่งได้รับควำมสนใจจ�ำนวนมำก ซึ่งคำดว่ำ
อำจจะจัดสัมมนำรุ่นที่ 2 ต่อไป เนื่องจำกเป็นเรื่องที่สหกรณ์ควรทรำบ
อย่ำงยิ่ง
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ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างเงินบ�าเหน็จ
กับกองทุนส�ารองเลี�ยงชี พ
เงินบ�าเหน็จ

ข้อดี
- ไม่ต้องเสี่ยงจำกกำรลงทุน
- ได้จ�ำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นตำมอำยุงำน
ข้อเสีย
- อำจไม่ได้เงินทั้งก้อน หำกนำยจ้ำงไม่มีเงินจ่ำย
- ไม่มีผลตอบแทน
- ไม่สำมำรถสะสมกำรออมให้เพิ่มขึ้นได้
- ต้องเสียภำษี
กองทุนส�ารองเลี�ยงชี พ
ข้อดี
- สมทบจำกนำยจ้ำงไม่น้อยกว่ำกองทุนบ�ำเหน็จ
- สำมำรถน�ำเงินส่วนตัวออมเพิ่มได้
- ได้ผลประโยชน์เพิ่มจำกกำรลงทุน
- ได้รับกำรยกเว้นภำษีทั้งเงินสะสมและเงินก้อนเมื่อเกษียณ
- กองทุนเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกนำยจ้ำง
- สำมำรถโอนไปกองทุนอื่น ๆ ได้ หำกมีกำรเปลี่ยนงำน
- สำมำรถตรวจสอบและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรเงินได้
- สำมำรถเลือกรับเงินหลังเกษียณเป็นงวดได้
ข้อเสีย
- อำจมีผลตอบแทนที่ต�่ำ และขำดทุนเงินต้นได้ ถ้ำสภำวะ
กำรลงทุนไม่เอื้ออ�ำนวย

ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

กำรและฝำยจัดกำร
 วันที่ 3 กันยำยน 2556 คณะกรรม
ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สภำกำชำดไทย จ�

 วันที่ 4 กันยำยน 2556 สมำชิกข้ำรำชกำรบ�
ำนำญ คณะกรรมกำร
ผู้ตรวจสอบ และเจ้ำหน้ำที่ สหกรณ์ออมทรัพ
ย์ครูปตตำนี จ�ำกัด

�ำสตรี จำกโครงกำรฝกอบรม
 วันที่ 20 กันยำยน 2556 คณะผู้น งประเทศ ภูมภิ ำคเอเชีย
กรณร์ ะหว่ำ
นำนำชำติ ขององค์กำรสมั พันธ์ภำพสห มประเทศไทย)
ศ (รว
และแปซิฟก (ICA. AP) จำก 8 ประเท

ย์
 วันที่ 8 ตุลำคม 2556 สหกรณ์ออมทรัพ
ี จ�ำกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร

 วันที่ 8 ตุลำคม 2556 คณะจำก Bank of Lao PDR &
Acds
Credit Development Incorporated Multipurpose Coop
erative of
Philippines
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ครบรอบ 52 ปี สอ. ครู เชี ยงราย จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในงำนพิธที ำ� บุญครบรอบ 52 ปี และเปดปำยหอประชุม “ช้ำงเงิน”
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรำย จ�ำกัด พร้อมร่วมท�ำบุญสนับสนุนสมทบทุนในกำรก่อสร้ำงพระบรมธำตุเจดีย์ “วัดกัทสิวนำรำม” (วัดปำกล้วย)
ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย เมื่อวันที่ 3 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ

ครบรอบ 41 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

FSCT NEWS

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ชสอ. มอบดอกไม้แสดงควำมยินดีแก่ นายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องใน
วันคล้ำยวันสถำปนำกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 41 ปี
เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ ณ บริเวณลำนหน้ำ
พระอนุสำวรีย์ พระรำชวรวงศ์เธอกรมหมืน่ พิทยำลงกรณ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ
FSCT NEWS

ชสอ. ร่วมงาน ประกาศเกียรติคณ
ุ นักสหกรณ์และสหกรณ์ท่มี คี ณ
ุ ค่าแห่งปี 2556

สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ร่วมกับส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) และ
ส�ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ได้จัดงำนประกำศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่ำแห่งปี และกำรเสวนำวิชำกำรภำยใต้หวั ข้อ “น�ำสหกรณ์สกู่ ำรเป็นธุรกิจฐำน
สังคม” เนือ่ งในวันสถำปนำสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอ�าพล
เสนาณรงค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธำนมอบโล่ประกำศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มีคุณค่ำแห่งปี 2556 ในวันที่ 16 กันยำยน 2556 ณ ห้องสุธรรม อำรีกุล อำคำรสำรนิเทศ
50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน
ในกำรนี้ รศ. ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝำยจัดกำร
ได้เข้ำร่วมเข้ำรับฟงเสวนำและร่วมแสดงควำมยินดีกับ นายสรวีย์ จิรานันท์สิริ ผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ากัด ทีไ่ ด้รบั รำงวัลนักสหกรณ์ทมี่ คี ณ
ุ ค่ำแห่งปี พร้อมกับ
เยี่ยมชมบูธสินค้ำที่น�ำมำจัดแสดงภำยในงำน
12
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ชสอ. เยี่ยมชม บริษัท เมโทรซิ สเต็มส์คอร์ปอเรชั่ น จ�ากัด (มหาชน)

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปนนวน เลขานุการ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ พ.ต.อ.ณพล
บุญประสิทธิ์ กรรมการด�าเนินการ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร และนายอภิชิต เส็งข�า ที่ปรึกษาคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมฝำยจัดกำร ชสอ. เข้ำเยี่ยมชมกิจกำร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และดำต้ำเซ็นเตอร์ โดยมี นายยงยุทธ ศรีวนั ทนียกุล Vice President บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
ให้กำรต้อนรับ และให้ค�ำปรึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ
FSCT NEWS

จับฉลากรางวัลผู ้โชคดี

¼ÙŒ·Õ่Ê‹§áººµÔ´µÒÁáÅÐ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅËÅÑ§¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ

1) หลักสูตร “¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹” รุ่นที่ 3 วันที่ 24 - 26 เมษายน 2556
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
1. ร.ต.ต.ฐปพน แพงพิมพ์โล
สอ.ต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จ�ำกัด
2. พ.ต.อ.(หญิง) สิริพร วิทยำนุกูล
สอ.โรงพยำบำลต�ำรวจ จ�ำกัด
3. นำงสำวอรุณรัตน์ วงศ์ชื่นสุนทร สอ.พนักงำนธนำคำรไทยพำณิชย์ จ�ำกัด
4. นำงค�ำพู ศรีสุข
สอ.ครูสระแก้ว จ�ำกัด
5. นำยจรูญ ศรีเมือง
สอ.ครูอุบลรำชธำนี จ�ำกัด
2) หลักสูตร “¡ÃÃÁ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃãËÁ‹” ÃØ‹¹·Õ่ 16 วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
1. นำยเชษฐำ สัยนำนนท์
สอ.ครูแพร่ จ�ำกัด
2. นำยนภดล พิมพ์จันทร์
สอ.อนำมัยสุรินทร์ จ�ำกัด
3. นำยบัญชำ สุทธศรี
สอ.ครูลพบุรี จ�ำกัด
4. นำยสนอง ภู่เจริญ
สอ.ครูรำชบุรี จ�ำกัด
5. นำยรังสฤษดิ์ โมทะจิตร
สอ.ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
3) หลักสูตร “¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ¢Ñ้¹¾×้¹°Ò¹” ÃØ‹¹·Õ่ 4 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
1. นำงนุจรินทร์ จันทร์มี
สอ.พนักงำนมูลนิธิโครงกำรหลวง จ�ำกัด
2. คุณสุนทรี เทพมณี
สอ.ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ จ�ำกัด
3. นำยชัยพร ศรีสวัสดิ์
สอ.ครูนครปฐม จ�ำกัด
4. นำงสุภำภรณ์ ตรีทศำนนท์
สอ.พนักงำนยำสูบ จ�ำกัด
5. คุณอัมพำพร อภิฉัตรเรืองกิจ
สอ.พนักงำนกลุ่มบริษัทคิงฟชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

¼ÙŒ·Õ่µÍºáººÊÍº¶ÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁ¨ํÒà»š¹ã¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ/ÊÑÁÁ¹Ò (Training Need)

1. นำยสรวีย์ จิรำนันท์สิริ สอ.ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
2. นำงสำวดำรัญ ขลิบปน สอ.ต�ำรวจภูธรจังหวัดชัยนำท จ�ำกัด
3. นำยประทักษ์ เพชรวำรินทร์ สอ.ต�ำรวจสุรำษฎร์ธำนี จ�ำกัด
4. พ.ต.อ.ดนุกฤต กลัมพำกร สอ.โรงพยำบำลต�ำรวจ จ�ำกัด
5. นำงวิรัตน์ ด้วงเพ็งรักษ์ สอ.กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ชสอ. ขอขอบพระคุณในควำมกรุณำของท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม
เพื่อส�ำรวจควำมคิดเห็น และจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปประกอบในกำรวิเครำะห์และพัฒนำหลักสูตรในกำร
วำงแผนกิจกรรมกำรฝกอบรม/สัมมนำให้มีประสิทธิภำพต่อไป
หมายเหตุ : ส�ำหรับรำงวัลเสื้อนำโน ได้จัดส่งไปให้ผู้โชคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ขาว ประชาสัมพันธ

ชสอ. ก�าหนดจัดโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุ คลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้
ความสามารถ เพื่อน�าไปปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี�

1. หลักสูตร “งบการเงินของสหกรณรูปแบบใหม”
วันที่ 6 ธันวาคม 2556
ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืือง จังหวัดนนทบุรี

2. หลักสูตร “กรรมการดําเนินการใหม”

รุนที่ 17

ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2557
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝำยวิชำกำร โทร 0 2496 1199 ต่อ 308 – 311 หรือ www.fsct.com
FSCT NEWS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝายธุรกิจเสริม โทร. 0 2496 1199 ต่อ 105 - 107, 121 - 12
14
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ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ระยะเวลา

7 วัน และ 14 วัน

วงเงิน

7 วัน

14 วัน

1,000,000 ขึ�นไป

2.50

2.55

10,000,000 ขึ�นไป

2.60

2.65

20,000,000 ขึ�นไป

2.70

2.75

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝำยเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 199 หมู่ 2 ต.บำงสีทอง อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสำร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
www.fsct.com

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

ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตนไป
ระยะสัน�
ระยะกลาง ระยะยาว
4.95 ต่อปี
5.15 ต่อปี
5.25 ต่อปี

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญำตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บำงกรวย
ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 316 เดือนตุลาคม 2556

จัดท�าโดย : ฝายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

