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FSCT News ฉบบันี้ ถอืเป็นฉบบัต้อนรบัปีใหม่ และในโอกาส 
วารดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2557 ผมขออวยพรให้คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์สมาชิกและครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ 
ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมดังหวัง และหวังว่าเริ่มต้น 
ปีใหม่นี้ จะเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ในการพัฒนา
ปรับปรุงชีวิตของทุกท่าน เพื่อให้ประสบผลส�าเร็จและพบเจอกับ 
ความสขุสมหวงัต่อไป

ผมขอรายงานข่าวที่ส�าคญัในรอบเดอืนที่ผ่านมาให้ท่านผูแ้ทน
สหกรณ์สมาชกิได้ทราบ ดงันี้

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผมและกรรมการได้เข้าเฝ้า 
รบัเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนื่องใน 
โอกาสเสด็จพระราชด�าเนิน ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า 
ผลการด�าเนินงานของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า  
อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการตามพระราชด�าริฯ  
ในโอกาสนี้ ผมได้น้อมเกล้าฯ ถวายรายงานการจัดสร้างอาคาร
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า  
ซึ่ง ชสอ. ได้สนบัสนนุงบประมาณการจดัสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริในการส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านสหกรณ์ให้กบันกัเรยีนอย่างต่อเนื่อง

ตามที่มีข่าวลือว่า ชสอ. ขาดสภาพคล่องเพราะไม่มีเงิน 
ให้สมาชิกกู ้ยืมและมีสหกรณ์สมาชิกขอลาออกนั้น ผมขอเรียน 
ให้ทราบว่า สภาพคล่องทางการเงนิ คอื ความสามารถของสนิทรพัย์
ทางการเงินในการเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยไม่สูญเสียมูลค่ามาก  
สนิทรพัย์ที่มสีภาพคล่องสงู หรอืสนิทรพัย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงนิสด
ได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ก็จะมีทั้งแบบออมทรัพย์ 
กระแสรายวนั ฝากประจ�า กองทนุรวม สนิทรพัย์ทางการเงนิเหล่านี้
บางชนดิสามารถซื้อขายเปลี่ยนมอืได้ทกุวนั เป็นต้น ในส่วนการบรหิาร
ของสหกรณ์ การที่สมาชกิไม่สามารถกู้เงนิไปได้อย่างเพยีงพอ ไม่ได้
หมายความว่าขาดสภาพคล่อง การขาดสภาพคล่องในการบริหาร 
การเงนินั้นหมายความว่า ถ้า ชสอ. ไม่สามารถจ่ายคนืเงนิให้ผูฝ้ากหรอื
ซื้อตั๋ว P/N ได้นั้นถอืว่าขาดสภาพคล่อง แต่ ชสอ. ไม่มปีัญหาในเรื่อง 
การจ่ายคืนส�าหรับการถอนเงินรับฝาก ชสอ. เรามีการส�ารอง 

สภาพคล่องมากกว่า 10% ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ก�าหนดไว้ และ ชสอ. ไม่เคยไปลงทนุในลอตเตอรี่ และไม่ได้น�าเงนิ 
ไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด เหมือนกับสหกรณ์
ออมทรพัย์ 43 แห่ง ชสอ.เป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ที่ต้องช่วยเหลอื
ดูแลปัญหาของสหกรณ์สมาชกิ ปัญหาที่เกดิขึ้นในขณะนี้ ผลมาจาก 
สหกรณ์ที่ลงทนุในสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั ท�าให้ธนาคาร 
พาณิชย์ขาดความเชื่อมั่นไม่ปล่อยกู้สหกรณ์ ปรับอัตราดอกเบี้ยสูง  
ไม่ต่อสญัญา ประกอบกบัสหกรณ์ต้องเตรยีมเงนิปันผลในการประชมุ
ใหญ่ซึ่งมคีวามต้องการมาก สหกรณ์สมาชกิจงึมุง่มาที่ ชสอ. เพื่อขอให้ 
การช่วยเหลือและแก้ไข ชสอ. ให้ความช่วยเหลือทุกสหกรณ์ตาม 
ความจ�าเป็นเร่งด่วน กรณีที่มีการปล่อยข่าวว่ามีสหกรณ์ลาออก 
จ�านวนมากก็ไม่เป็นความจริง การปล่อยข่าวลือท�าให้ภาพลักษณ์
ขบวนการสหกรณ์เสียหาย ซึ่งวงการสหกรณ์ไม่ควรปล่อยข่าว 
โจมตีกันด้วยวิธีที่สกปรกเช่นนี้ สถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคาร
พาณชิย์แมว่้าเขาจะแข่งขนักนัแต่เขากไ็มเ่คยโจมตหีรอืใส่ร้ายกนัเอง
เลยครับ ผมหวังว่าข่าวโจมตีใส่ร้ายป้ายสี ชสอ. ไม่ควรจะเกิดขึ้น 
อกีเลยนะครบั 

ส่วนความคืบหน้าด้านไอทีโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
ออมทรัพย์นั้นทางบริษัทที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้วโดย
เป็นเรื่องแผนงานและแนวทางของบทพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออม
ทรัพย์โดยรูปแบบของการพิสูจน์ความสามารถและประสิทธิภาพ
ของโปรแกรมในประเด็นส�าคัญของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย ์
เพื่อสมาชิกทั้งหมด ซึ่งมีการจัดการข้อมูลแยกกัน โดยมีความเป็น
ส่วนตวัและมกีารรกัษาความปลอดภยัในการเข้าถงึข้อมลู ซึ่งจะได้ท�า 
การพสิูจน์กบัสหกรณ์สมาชกิต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมขอฝากตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ารุ่น
ของขวญัปีใหม่ 2557 โดยให้ดอกเบี้ย 6 เดอืน 4.25%และ 12 เดอืน 
4.75%ซึ่งถือว่าสูงมากเหมาะกับการลงทุนอย่างยิ่งจึงขอเชิญชวน
สหกรณ์มาลงทนุกบั ชสอ. ต้อนรบัปีใหม่ เพื่อให้เงนิหมนุเวยีนอยู่ใน
ระบบสหกรณ์ของเรานะครบั

ส�าหรบัในฉบบันี้ ผมต้องขอยตุเิพยีงเท่านี้ พบกนัใหม่ฉบบัหน้า  
ขอบคณุและสวสัดปีีใหม่ทกุท่านครบั

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานโครงการตามพระราชด�าริ

ในโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินต�ารวจ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติจัดถวาย 
ไปยงัโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทไิล่ป้า หมูท่ี่ 5 ต�าบลไล่โว่ อ�าเภอสงัขละบรุ ี 
จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานของ 
โรงเรยีนฯ ซึ่งจดัตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 เปิดสอนในระดบัชั้นเดก็ก่อนวยัเรยีนถงึชั้นประถม
ศกึษาปีที่ 6 มคีรตู�ารวจตระเวนชายแดน 6 นาย มนีกัเรยีนจ�านวน 177 คน ซึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง โดยเป็นเด็กนักเรียนบ้านไกลจ�านวน 38 คน และ
เด็กนักเรียนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จ�านวน 51 คน พร้อมกันนี้ 

ทรงตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการตามพระราชด�ารใินการพฒันาคณุภาพชวีติของเดก็และเยาวชนในถิ่นทรุกนัดารซึ่งปัจจบุนัอยูใ่นระยะที่ 4  
พทุธศกัราช 2550 ถงึ 2559 ซึ่งโรงเรยีนฯ ได้ด�าเนนิงานตามโครงการพระราชด�ารฯิ ครบทั้ง 8 โครงการ 

โอกาสนี้ ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรายงานการจดัสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์
โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านทไิล่ป้า ซึ่ง ชสอ. ได้สนบัสนนุงบประมาณจ�านวน 534,700 บาท จดักจิกรรมการสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์ 
เพื่อสนบัสนนุโครงการพระราชด�ารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ
เกี่ยวกับสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นกัเรยีนได้เรยีนรู้และฝึกปฏบิตัดิ้านสหกรณ์ของนกัเรยีน และเพื่อให้สงัคมได้เหน็คณุค่าของการสหกรณ์ที่มตี่อสงัคม 
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ชสอ. เสริมพัฒนาความรู้ ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ รุ่นที่ 2
นายศริวิฒัน์ ขจรประศาสน์ รฐัมนตรี

ช ่วยว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บริหาร

สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 2 จัดโดย 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากดั (ชสอ.) เมื่อวนัที่ 21 พฤศจกิายน 2556 

ณ โรงแรมเดอะรชิ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ กล่าวว่า  

กิจการสหกรณ์เป็นการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมวลสมาชิกสหกรณ์ 

และมีบทบาทส�าคัญในการส ่งเสริมและ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ อันเป็น 

รากฐานของการพัฒนาประเทศ การพัฒนา

ทักษะผู ้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป ็น 

สิ่งที่ควรเร่งปฏิบัติ ผู้บริหารจ�าเป็นต้องใช้ฐาน

ความรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 

รวมทั้งต้องประยุกต์ความรู้ทางวิชาการใช้กับ 

สถานการณ์ต่าง ๆ  ตลอดจนการใช้เทคนคิกลยทุธ์ต่าง ๆ  มาใช้ในการบรหิารงาน  

ดงันั้น ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รบัจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ จงึเป็นเพยีง 

ส่วนหนึ่งแห่งองค์ความรู้ที่จะน�ามาใช้ การพัฒนาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษา 

และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง และขอให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมได้น�าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ต่อสหกรณ์ เพื่อตอบสนองต่อปรัชญา อุดมการณ์ของสหกรณ์ และนโยบาย 

ของรัฐบาลที่ก�าหนดให้กิจการของสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ และการก้าวเข้า

สู่ประชาคมอาเซยีนในปี 2558 ด้วย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า การจดั 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง เป็นโครงการที่  

ชสอ. จัดขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้จากรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ด ี

ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวะ 

แวดล้อมที่คนในสังคมก�าลังตื่นตัวกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 

โดยมุ่งพฒันาความรู้ เพิ่มพูนทกัษะรอบด้าน ทั้งด้านภาวะเศรษฐกจิ การเงนิ  

กฎหมาย ระบบสารสนเทศ จริยธรรม รวมถึงบุคลิกภาพ เน้นสร้างผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี

วิทยากรผู้มีชื่อเสียงระดับประเทศร่วมให้ความรู้ อาทิ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์  

นายโฆสิต สุวินิจจิต และพระพยอม กัลยาโณ 

การอบรมในครั้งนี้ มรีะยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่วนัที่ 21 พฤศจกิายน 2556 - 11 มกราคม 2557 มผีู้เข้ารบัการฝึกอบรม 

เป็นผู้บรหิารสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรพัย์จากทั่วประเทศ จ�านวน 40 คน จาก 33 สหกรณ์ 
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ชสอ. จ้างบรษิทั พเีอสพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั เป็นบรษิทัที่ปรกึษา
เพื่อท�าการพสิจูน์ประสทิธภิาพการท�างานของโปรแกรม (POC) โดยบรษิทั
ที่ปรกึษาเริ่มด�าเนนิการตั้งแต่วนัที่ 19 พฤศจกิายน 2556 - 20 มนีาคม 
2557

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ชสอ. บริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด ได้ประชุมชี้แจงการท�าการพิสูจน์ประสิทธิภาพการท�างาน 
ของโปรแกรม (POC) ต่อ บรษิทั ดโีบล์ด (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัล�าดบัที่ 1 ที่ได้เข้าพสิูจน์โปรแกรม

เป้าหมายของการพิสจูน์
1) สามารถระบไุด้ว่าโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ส�าหรบัสหกรณ์สมาชกิ อยู่ในกรอบเป้าหมายการด�าเนนิการของชมุนมุ

สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั
2) เพื่อพสิูจน์ความสามารถที่เป็นประเดน็ส�าคญัในด้านเทคนคิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์
3) เพื่อทราบผลการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสามารถของโปรแกรมที่น�าเสนอ ตลอดจนวธิกีารในการจดัการดแูลระบบ เพื่อใช้ในการ

พจิารณาความยดืหยุ่นในการรองรบัความต่าง ตามกลุ่มต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรพัย์สมาชกิ

ขอบเขตของการพิสจูน์โปรแกรมฯ
 พิจารณาด้านการออกแบบและวิธีดูแลบ�ารุงรักษาระบบ  

ที่แสดงให้เหน็ถงึความสามารถในการรองรบัสหกรณ์ออมทรพัย์สมาชกิ 
และสหกรณ์ออมทรพัย์สมาชกิที่มสีาขา

 พิจารณาสถาปัตยกรรมและความสามารถในการรองรับ 
การขยาย ปริมาณการใช้งานของสหกรณ์ เพื่อรองรับการท�างาน 
พร้อม ๆ กันของสหกรณ์สมาชิก รวมทั้งด้านความปลอดภัยของ 
ระบบ

 ความยืดหยุ่นของระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่รองรับ
ความหลากหลายของกลุ่มสหกรณ์ออมทรพัย์สมาชกิ 

โครงการจัดหาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ให้กับสหกรณ์สมาชิก จ�านวน 18 ระบบงาน

เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2556 บริษัท พี เอสพี  
(ไทยแลนด์) จ�ากัด ได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 ให้กับ ชสอ. ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการตรวจรับฯ โดยมีรายการที่ส่งมอบ ดังนี้

แผนงานและแนวทางของบทพสิูจน์ โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์
(Proof of Concept for CO-OP Software Plan and Approach) ประกอบด้วย
(1)  ที่มาของโครงการ  (Project Background)
(2)  กรอบงานและจดุประสงค์ของการท�าบทพสิูจน์ (POC’s Objectives and Scope)
(3)  แนวทางการท�าบทพสิูจน์ (POC’s Approach) 
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คณะผู้บริหาร ชสอ. เข้าพบแสดงความยินดี ผู้ว่าฯ จังหวัดนนทบุรี 

ชสอ. ดึง ไทยพาณิชย์ และ MFC ร่วมบริหารจัดการกองทุนฯ 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย  
รศ. ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ  
นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี มอบดอกไม้ 
แสดงความยนิดแีก่ นายธนน เวชกรกานนท์ ผูว่้าราชการจงัหวดันนทบรุ ี 
ในโอกาสเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ พร้อมหารือแนวทางพัฒนาสหกรณ์ 
ร่วมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน  
ที่ผ่านมา 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จดัการใหญ่ ชสอ. ร่วมลงนามสญัญาแต่งตั้ง 
บรษิทัจดัการกองทนุส่วนบคุคล ชสอ. กบั บลจ.ไทยพาณชิย์ และ บลจ. MFC โดยม ีรศ. ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ และนายประดิษฐ์ หัสดี  
รองประธานกรรมการ ร่วมเป็นสกัขพียาน เมื่อวนัที่ 25 พฤศจกิายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซนทรา แกรนด์ เซน็ทรลัลาดพร้าว กรงุเทพฯ 

ความหมาย
รฐัธรรมนญู หมายถงึ กฎหมายวา่ด้วยระเบยีบการปกครองประเทศ  

10 ธนัวาคม ของทกุปี เป็นวนัรฐัธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลกึถงึรฐัธรรมนูญ 
ฉบบัแรก อนัเป็นฉบบัถาวร เป็นกฎหมายสูงสดุของประเทศ และเป็นเครื่อง 
ก�าหนดระเบยีบแบบแผนของสงัคม ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 
ได้พระราชทานให้กบัปวงชนชาวไทย เมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2475

ความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวนัที่ 24 มถินุายน พ.ศ. 2475 นบัว่ามคีวามส�าคญัเป็นอย่างยิ่งในประวตัศิาสตร์การปกครอง 

ของชาติไทยเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่ใช้กันมา 
เป็นเวลา 700 ปีเศษ มาเป็นระบอบประชาธปิไตยโดยมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุอยูภ่ายใต้รฐัธรรมนญูอนัเป็นกฎหมายสงูสดุ
ของประเทศ 

วันรัฐธรรมนญู
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ชสอ. จัดการสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย ์
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมื่อวนัที่ 23 - 24 พฤศจกิายน 2556 ณ 
โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ อ.เมอืง จ.หนองคาย โดยม ีดร.เฉลิมพล  
ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการ
สมัมนา พร้อมให้การบรรยายพเิศษ ในหวัข้อ “นโยบายการบรหิารงาน  
ชสอ.” มีนายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย
และกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน และนายทองหล่อ ยมศรีเคน  
ประธานกรรมการชมรม สหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
เป็นผู้กล่าวต้อนรบั มผีู้เข้าร่วมการสมัมนากว่า 100 คน

ในการบรรยาย “นโยบายการบรหิารงาน ชสอ.” ดร.เฉลมิพล  
ดุลสัมพันธ์ ได้น�าเสนอให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบถึงแนว
นโยบายการบรหิารงานของ ชสอ. ทั้ง 8 ระบบ ได้แก่ ระบบสวสัดกิาร 
ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบการออม ระบบบริหารจัดการ ระบบ
การลงทนุ ระบบสนิเชื่อ ระบบเครอืข่าย และระบบ IT พร้อมผลการ
ด�าเนนิงานตามนโยบาย

หลังจากนั้นเป็นการเสวนา “ชสอ. พบสหกรณ์สมาชิกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดยผู้ร่วมเสวนา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 
ประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน คณะกรรมการเชื่อมโยง
เครอืข่ายและกจิการพเิศษนายทองหล่อ ยมศรเีคน คณะกรรมการ
พฒันาและเสรมิสร้างความรู้ด้านวชิาการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ 
คณะกรรมการเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างประเทศ นายสนัตชิยั  
บัวทอง คณะกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล 
และผู้ด�าเนินรายการ โดย นายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการ 
เชื่อมโยงเครอืข่ายและกจิการพเิศษ ซึ่งได้ให้แต่ละท่าน ได้น�าเสนอ 

ชสอ. สานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ภารกจิงานในคณะที่ตนเองรบัผดิชอบ และผลการด�าเนนิงานที่ผ่านมา พร้อมให้ผู้เข้าร่วมสมัมนาได้สอบถาม
และปิดท้ายด้วยการบรรยาย ในหวัข้อ “จบัตาสญัญาณเศรษฐกจิ ปี 57 และแนวโน้มอตัราดอกเบี้ย” โดย นายกฤษฎา อุทยานิน  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจโลก สภาพแวดล้อม 
ด้านราคาและต้นทนุ แรงขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิจากภาครฐั และเศรษฐกจิไทยปี 2557 กลบัสู่เส้นทางการเตบิโต

ในช่วงค�่า สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ได้ร่วมงานเลี้ยงสงัสรรค์ มกีารแสดงโปงลาง เป็นศลิปะพื้นบ้านทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
กนัอย่างอบอุ่นและเป็นกนัเอง 
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รุ่นที่ 1
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

วันที่ 2 ธันวาคม 2556

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

รุ่นที่ 2
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

ศกึษาดงูาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จ�ากัด 

Federation of Thrift & Credit Cooperative from Sri-Lanka

สหกรณ์ออมทรัพย์ครนูราธิวาส จ�ากัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครเูชียงใหม่ จ�ากัด
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ชสอ. ร่วมถวายกล่องท�าดีเพื่อพ่อ 5 ธันวา

พิธีเปิดศนูย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศนูย์กระจายสินค้าสหกรณ์
FSCT NEWS

กิจกรรม
ภาพข่าว

ธ.ค.
56

ชสอ. ร่วมกจิกรรมพธิกีารเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนื่องในโอกาส 
เฉลมิพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธนัวาคม 2556 พร้อมแสดงพลงัแห่งความจงรกัภกัด ี
ของคนในขบวนการสหกรณ์ ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัใหญ่หลวง โดยกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ ร่วมกบั เครอืข่ายสหกรณ์รถแทก็ซี่ รถสามล้อและสี่ล้อเลก็ ขบวนการสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท�าการปล่อยตวัคาราวานรถแทก็ซี่ สามล้อ และสี่ล้อเลก็ จ�านวน  
100 คนั เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2556 และจดัให้มพีธิกีารถวายกล่องท�าความดเีพื่อพ่อ เบื้องหน้า 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรายสหกรณ์ ณ ส�านักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยสีหกรณ์ ถนนพชิยั ดสุติ กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 4 ธนัวาคม ที่ผ่านมา 

ดร.จมุพล สงวนสนิ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานในพธิเีปิดศนูย์ข้าวสหกรณ์ไทยและศนูย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 12 ธนัวาคม 
2556 เวลา 10.00 น. ณ ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ถนนงามวงศ์วาน กรงุเทพฯ

คณะกรรมการชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.)  
มีนโยบายที่จะปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่างของส�านักงานใหญ่ ชสท. ใช้เป็น 
ศูนย์กลางในการให้บริการกับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้าน 

การตลาด เพื่อน�าผลิตผลการเกษตรที่
หลากหลายมาวางจ�าหน่าย โดยเฉพาะ 
ผลผลิตข้าวสารเป็นหลัก ซึ่งใช ้ชื่อศูนย์ 
แห่งนี้ว ่า “ศูนย์ข ้าวสหกรณ์ไทย” เป็น 
ศูนย์รวมข้าวแปรรูปทุกชนิดของสหกรณ ์
การเกษตรทั่วประเทศ ทั้งข้าวขาว ข้าวเหนยีว  
ข้าวหอมมะลิ ซึ่งศูนย์จะท�าหน้าที่ให้บริการ
กับสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศทางด้าน
การตลาด เพื่อให้เกดิความเป็นธรรมทั้งผูผ้ลติ
และผู้บรโิภค

ในการนี้ ชสอ. โดยนายอนันต์ 
ชาตรปูระชวีนิ ผูจ้ดัการใหญ่ ชสอ. ร่วมมอบ 
ดอกไม ้แสดงความยินดีในพิธี เป ิดงาน 
ดังกล่าว โดยมี นายศิริชัย ออสุวรรณ  
ประธานกรรมการ ชสท. เป็นผู ้รับมอบ 
มีขบวนการสหกรณ์ไทยร่วมงานกันอย่าง
คบัคั่ง 
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เมื่อวนัที่ 8 ธนัวาคม ที่ผ่านมา ชมุนมุสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากดั  
(ช.ส.ค.) จดังานฉลองวนัเครดติยเูนี่ยนสากล ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่องาน “เมอืงเพชรพรบิพร ีอญัมณ ี
แห่งอาเซยีน ร่วมสบืสานงานวนัเครดติยเูนี่ยน ประจ�าปี 2556” โดยม ีนายมณเฑยีร ทองนิตย์ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว และเปิดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ไร่ชัยราชพฤกษ์ อ�าเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ และขบวนการสหกรณ์ไทย  
เข้าร่วมงานอย่างคบัคั่ง

ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย  
นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการด�าเนินการ และ 
ฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมงานและร่วมมอบดอกไม้ให้กับ นายมานะ สุดสงวน ประธาน
กรรมการ ช.ส.ค. 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งในจ�านวน 7 ประเภทของ 
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ซึ่งถือก�าเนิดในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2508  
มีวัตถุประสงค์ในการรวมตัวกันเพื่อด�าเนินงานให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ 
สังคมของสมาชิก เช่น มีการส่งเสริมการออม การฝึกวินัยทางการเงิน การให้บริการ 
เงนิกูใ้นอตัราดอกเบี้ยที่เป็นธรรมตามความจ�าเป็น รวมทั้งการจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชกิ
และครอบครัว โดยยึดหลักจิตตารมณ์และอุดมการณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันมีสหกรณ์
เครดติยูเนี่ยนทั่วประเทศมากกว่า 1,300 แห่ง มจี�านวนสมาชกิมากกว่า 1,086,000 คน 
โดยจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดเครดิตยูเนี่ยนต้นแบบหรือเป็นจังหวัดที่มีจ�านวนสมาชิก
เครดติยูเนี่ยนมากที่สดุในประเทศไทย โดยมสีมาชกิกว่า 196,249 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ได้ก�าหนดจัดงานวันเครดิตยูเนี่ยนสากล 
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2552 ณ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ  
และได้หมุนเวียนการจัดงานไปตามแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้าง 
ความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และแสดงถึงความเป็น 
น�้าหนึ่งใจเดยีวกนั 

ทั้งนี้ ช.ส.ค. สาขาจงัหวดัเพชรบรุ ีได้ส่งมอบธงในการเป็นเจ้าภาพจดังานวนัเครดติยูเนี่ยนสากลปี 2557 ให้กบั ช.ส.ค. ภาคตะวนัออก  
พบกนัปี 2557 ที่จงัหวดัระยอง… 

เมอืงเพชรพรบิพร ีอญัมณแีห่งอาเซยีน ร่วมสบืสานงานวนัเครดติยเูนีย่น
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นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ที่ปรึกษา  

พร ้อมด ้วย นายอนันต ์ ชาตรูประชีวิน  

ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีและ 

ร่วมบริจาคเงินให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทรุกนัดาร ตามพระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตัน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมทบทุน

ทอดผ้าปา่สามคัค ีเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี  

แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 

การประปานครหลวง จ�ากดั เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2556 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�านกังานใหญ่ การประปานครหลวง 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง ถือก�าเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 โดยการริเริ่มของพนักงานการประปานครหลวง 

คณะหนึ่งได้ร่วมกันเป็นแกนน�าจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เป็นการช่วยเหลือพนักงานชั้นผู้น้อย ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากการด�ารงชีพในยุคนั้น  

โดยวธิกีารสหกรณ์ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเป็นแหล่งเงนิทนุของสมาชกิ และเสรมิสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครวัสมาชกิ โดยมทีนุด�าเนนิงาน 

เริ่มต้นเพยีง 705,467.02 บาท และมสีมาชกิ 242 คน จนปัจจบุนั ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2556 มจี�านวนสมาชกิ 6,423 คน ทนุด�าเนนิงาน 

รวมทั้งสิ้น 12,302,001,769.01 บาท 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานเปิดตัวโครงการจ�าหน่ายกระเช้าสินค้า

สหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2557 เน้นสนิค้าเพื่อสขุภาพ อาท ิข้าวอนิทรยี์  

ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ สมุนไพร น�้าผึ้ง น�้าผลไม้ และอาหารแปรรูป โดย 

จะจ�าหน่ายระหว่างวนัที่ 1 ธนัวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557 นี้ 

ดร.จุมพล สงวนสิน อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานในงาน

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการจ�าหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาล 

ปีใหม่ 2557 พร้อมกล่าวว่า ในปีนี้จะเน้นผลติภณัฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นสนิค้า

เพื่อสุขภาพ โดยเน้นตั้งแต่กระบวนการผลิต ตลอดจนขั้นตอนในการแปรรูป 

ที่ปราศจากสารเคมกีารปนเป้ือน ตลอดถงึบรรจภุณัฑ์กจ็ะเป็นวตัถดุบิที่มาจาก

ธรรมชาติ มรีูปแบบที่สวยงาม แปลกใหม่ มคีวามหลากหลาย และได้ผ่านการ 

คดัสรรจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์แล้วว่าเป็นสนิค้าดมีคีณุภาพได้มาตรฐาน 

สอบถามรายละเอยีดได้ที่ โทร. 0-2628-5536 หรอื 0-2281-1900 ต่อ 216 

ทกุวนั ในวนัและเวลาราชการ ราคาตั้งแต่ 1,000 - 3,000 บาท หากหน่วยงาน 

หรอืองค์กรใดสั่งซื้อมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรงุเทพฯ และ

ปรมิณฑล ทางกรมฯ มบีรกิารจดัส่งฟร ีส�าหรบัในต่างจงัหวดัที่สนใจจะสั่งซื้อ 

กระเช้าสนิค้าสหกรณ์ สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์กระจายสนิค้าสหกรณ์ 14 แห่ง  

ในจงัหวดัต่าง ๆ ได้เช่นกนั 

ร่วมแสดงความยินดี 40 ปี สอ.กปน.

กรมส่งเสริมสหกรณ์
เปิดตัวกระเช้าสินค้าสหกรณ์ 

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2557 วางจ�าหน่ายแล้ว
ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2557
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ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายธน ูโพธิท์อง และนายประเสรฐิ เมอืงแก้ว กรรมการด�าเนนิการ เข้าส�ารวจ 
สถานที่และหารือการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ร่วมกับ ร้อยต�ารวจตรี ทรนง เอียดตรง รอง สว. (ป) กก.ตชด.43 พันต�ารวจตรี  
มนัส ไกรเทพ ครูใหญ่ นายพิทยา เรืองจันทร์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรงั จ�ากดั ณ โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน
สนัตริาษฎร์ประชาบ�ารงุ อ�าเภอปะเหลยีน จงัหวดัตรงั เมื่อวนัที่ 5 ธนัวาคม ที่ผ่านมา

ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ยังไม่มีอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนโครงการในพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน  
รวมจ�านวน 13 อาคาร (อยู่ในระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง 3 อาคาร) เพื่อให้นกัเรยีนใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้และฝึกปฏบิตัดิ้านสหกรณ์  

เจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมบริจาคโลหิต กับกิ่งกาชาด อ�าเภอ
บางกรวย ณ หอประชุมที่ว่าการอ�าเภอบางกรวย อ.บางกรวย  
จ.นนทบรุ ีเมื่อวนัที่ 19 พฤศจกิายน ที่ผ่านมา  

ชสอ. ร่วมกจิกรรมโครงการรณรงค์อนรุกัษ์และรกัษาทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนแบบบูรณาการ จัดโดย อบต.
บางสีทอง นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวนัพ่อแห่งชาต ิ5 ธนัวาคม 2556  

ชสอ. สนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ถนนสะอาด บางสีทอง บริจาคเลือดกาชาด
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวชิาการ โทร 0 2496 1199 ต่อ 308 – 311 หรอื www.fsct.com

สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ากัด
ก�าหนดจัดโปรแกรมสัมมนาสมาชิกสัญจรประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 

โดยให้สมาชิกสหกรณ์ร้านค้าฯ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2503 3875, 0 2504 7188

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม โทร. 0 2496 1199 ต่อ 105-107, 121-12

1. ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “กรรมการด�าเนินการใหม่” รุ่นที่ 17
ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2557

ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

2. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การประเมินราคาหลักทรัพย์”
พร้อมทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ระหว่างวันที่ 23 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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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 318 เดือนธันวาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

“รุ่นของขวญัปีใหม่ 2557”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: ฝ่ายเงนิทนุ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั 199 หมู่ 2 ต.บางสทีอง  
อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลา 12 เดือน

1,000,000 ขึ้นไป 4.25 4.50

5,000,000 ขึ้นไป 4.50 4.75

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2556 - 10 มนีาคม 2557


