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ประธานพบสมาชิก
เรียน ท่านประธานกรรมการ /
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับ พบกันอีกครัง้ ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนกรกฎาคม ครับ
สวัสดีครับ การประชุมใหญสามัญประจําป 2558 ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 6
มิถุนายน 2558 ที่ผานพนไปแลวนั้น มีผูแทนสมาชิกเขารวมจํานวนทั้งสิ้น 930 คน
จากจํานวนสหกรณ สมาชิก 1,046 สหกรณ ซึ่งถือวามีผูแทนสหกรณสมาชิกเขารวม
มากกวาทุก ๆ ป และ ชสอ. ไดรับเกียรติจาก ฯพณฯ นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับ
รางวัลในด้านต่างๆ ผมขอแสดงความยินดีกับทุกๆ ท่าน ทุกๆ สหกรณ์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณด้วยครับ และขอ
ขอบพระคุณท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ท�ำให้การประชุมใหญ่
สามัญ ประจ�ำปี 2558 ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไป ผมต้องขอความร่วมมือ
จากผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่านได้อยู่ร่วมการประชุมใหญ่จนครบทุกวาระ เนื่องจากในปีนี้
มีผู้แทนสหกรณ์เดินทางกลับก่อนเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้องค์ประชุมเกือบไม่ครบ ซึ่งหากไม่ครบ
องค์ประชุม อาจจ�ำเป็นต้องมีการประชุมใหญ่วิสามัญอีกครั้ง ซึ่งจะท�ำให้ทั้ง ชสอ. และสหกรณ์
สมาชิกเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และการด�ำเนินงานของ ชสอ. อย่างมาก
ในโอกาสนี้ ผม และกรรมการใหมทุกทานขอขอบคุณ ที่ไดมอบความไววางใจเลือก
ผมใหทําหน้าที่ ประธานกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 ผมสัญญาวาจะมุงมั่นทุมเท
ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงพัฒนา ชสอ. ใหมีความเจริญกาวหนาโดยเฉพาะสหกรณ
ที่ทํา ธุรกรรมกับ ชสอ. จะไดรับผลตอบแทนที่คุมคา โดยจะสานงานตอ และกองานใหม
ภายใตอุดมการณสหกรณ ซึ่งผมไดกําหนด นโยบายการบริหารงาน ดังนี้
1. ทําให ชสอ. เปนศูนยกลางทางการเงินของสหกรณ สมาชิกอยางแทจริง ทั้งดานการ
ออม การใหสินเชื่อและการลงทุน และเป็นผู้น�ำในการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงิน
ฝาก โดยให้สหกรณสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด
2. ทําให ชสอ. เปนศูนยกลางทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างโปรแกรมระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์, ระบบ ATM, และศูนย์กลางข้อมูล (DATA CENTER) บริการสหกรณ์สมาชิก
3. สร้างระบบคุ้มครองเงินฝาก และกองทุนเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อความมั่นคง ความเชื่อมั่นแก่สหกรณ์สมาชิก
4. เปนผูนําการพัฒนาสหกรณแบบมืออาชีพ พัฒนาการจัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการ โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณเพิ่ม
ขึ้น ส่งเสริมการจัดท�ำนวัตกรรมการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก
5. สรางความเขมแข็งให ชสอ. และเปนที่พึ่งพาแก สหกรณสมาชิก เสริมสร้าง สนับสนุน ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ชมรม ให้
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการบริหาร ชสอ.
6. เปนผูนําในการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งในและตางประเทศ เพื่อเตรียมพรอมการเขาสู AEC และ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ในปี 2559
ผมขอแสดงความยินดีกับกรรมการดําเนินการใหม 9 คน และผูตรวจสอบกิจการทั้ง 3 คน รวมทั้งขอใหกําลังใจกับผูที่ไมไดรับ
การเลือกตั้งทุกทาน ดวยเชนกัน ผมเชื่อวาผูสมัครทุกทานมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีความตั้งใจที่อาสาเขามาบริหาร
งาน ชสอ. และขบวนการสหกรณไทยใหเจริญกาวหนา ซึ่งการตัดสินใจ ขึ้นอยูกับผูแทนสหกรณจากที่ประชุมใหญ และหวังวาจะได
รวมมือเพื่อพัฒนา ชสอ. และสหกรณสมาชิกตอไป นับแตนี้ไป ผมและกรรมการชุดใหมจะดําเนินงาน ตามนโยบายนี้ใหไดอยางเต็มที่
โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย ที่เปนมาตรฐานเดียวกันและศูนยคอมพิวเตอร
เพื่อสรางเสริมระบบบริหารจัดการดาน ICT ในรูปแบบที่รวดเร็วและทันสมัยตอไป ผมหวังวาจะไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจาก
ทานดวยดีเชน เดิม
ในฉบับนี้ ผมขอเรียนใหทราบแตเพียงเทานี้ ขอบคุณ และสวัสดีครับ
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

3

4

FSCT NEWS

คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 4�3
ประธานกรรมการ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์
		

ประธานกรรมการ
ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ ( Ph.D. Social Science) Magadh University
นักบริหารระดับ 8 การไฟฟ้านครหลวง
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จำ�กัด

กรรมการดำ�เนินการ
นายประดิษฐ หัสดี
ตำ�แหน่ง
การศึกษา

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมเนติบัณฑิตยสภา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำ�กัด
ตำ�แหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำ�กัด

นายเอนก นาคดิลก
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำ�กัด

นายชุมพล คำ�ปา
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
		
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 3
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดพะเยา
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำ�กัด

ปีที่ 27 ฉบับที่ 337 เดือนกรกฎาคม 2558

ดร. วิวัฒน์ แดงสุภา
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 4
ปริญญาเอก (Ph.D.) University of the Philippines at Los Banos
ที่ปรึกษาบริษัทพิบูลย์ชัยนํ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จำ�กัด
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

นายชัยรัตน์ ปันนวน
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบนั
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

เลขานุการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำ�กัด
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำ�กัด

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
ตำ�แหน่ง
การศึกษา

กรรมการดำ�เนินการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน Management system supervisor, Norske Skog (Thailand) Co.,Ltd
ตำ�แหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงงานแพน เอเชีย เปเปอร์ไทย จำ�กัด

นายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

กรรมการดำ�เนินการ
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ข้าราชการบำ�นาญ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำ�กัด

นายวินัย ทองทิพย์

ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
		
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

กรรมการดำ�เนินการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ครูช�ำ นาญการพิเศษ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำ�รุง สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 กระบี่-ตรัง
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำ�กัด
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พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

กรรมการดำ�เนินการ
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขานุการกองทัพบก
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำ�นักงานเลขานุการกองทัพบก จำ�กัด

ร้อยตำ�รวจตรี จรัส แสงวรรณลอย
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

กรรมการดำ�เนินการ
โรงเรียนพลตำ�รวจภูธร 9
ข้าราชการบำ�นาญ
กรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจสงขลา จำ�กัด

นายเสกสรรค์ โสภารัตน์

ตำ�แหน่ง	�����������������
กรรมการดำ�เนินการ
การศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต 2
ตำ�แหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์
���������������������������������
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำ�กัด
		
ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายณฐกร แก้วดี
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์
		

กรรมการดำ�เนินการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทนายความ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำ�กัด
ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

นายสมชัย อำ�ภา
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

กรรมการดำ�เนินการ
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองผู้อำ�นวยการ สพท.อุทัยธานี
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำ�กัด
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นายสมยศ เสาวคนธ์
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
		
		
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

กรรมการดำ�เนินการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านโคกคา (สพป.นธ.เขต 2)
คณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส (กปจ.)
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำ�กัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายอุทัย ศรีเทพ
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ข้าราชการบำ�นาญ
สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำ�กัด

ดร.วันทนา บ่อโพธิ์
ตำ�แหน่ง
การศึกษา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน
ตำ�แหน่งในสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ
บริหารการจัดการ (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยมคธ (Magadh University)
นักบริหารงานทั่วไป สำ�นักผู้อำ�นวยการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำ�กัด

นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
ตำ�แหน่ง
การศึกษา

ผู้ตรวจสอบกิจการ
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
Msc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan
อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำ�แหน่งในสหกรณ์ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำ�กัด
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ชสอ. เดินหน้าโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก

ลงทุนกว่า 285 ล้านบาท เลือก เมโทรซิสเต็มส์ฯ

เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
พร้อมให้บริการศูนย์ข้อมูลและบริการด้านไอทีแบบครบวงจรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) พร้อม
ด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ได้ลงนาม
ในสัญญาจ้าง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ MSC เป็นผูด้ ำ� เนินการ ออกแบบ พัฒนา ติด
ตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก มูลค่า
โครงการรวม กว่า 285 ล้านบาท โดยมี นายกิตติ เตชะทวีกจิ กุล รองกรรมการผู้จัดการ และ นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต ผู้
อ�ำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทร
ซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม เมือ่ วันที่
29 พฤษภาคม 2558
ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ปัจจุบนั การบริหารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ ไดม้ กี ารน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์
ในการด�ำเนินงาน ซึง่ ตอ้ งมีภาระค่าใชจ้ ่ายในการพัฒนาระบบเพิม่
สูงขึน้ และสหกรณข์ นาดเล็กทีม่ งี บประมาณจ�ำกัด ยังไม่สามารถ
เข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งยัง
มีปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านไอที ซึ่งส่งผลให้เสถียรภาพของ
ระบบงานสหกรณ์ในภาพรวม มีความเสี่ยงมากขึ้นในอนาคต
อีกทัง้ ชสอ. มีวสิ ยั ทัศนท์ จี่ ะพัฒนาให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของขบวนการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จึ ง ก� ำ หนด
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการจัดหาโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ ์ อ อมทรั พ ย ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให ้ กั บ สหกรณ์

ออมทรัพย์ สามารถเชือ่ มโยงระบบขอ้ มูลของสหกรณอ์ อมทรัพยไ์ ด้
ทัว่ ประเทศ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทัดเทียมกับชุมนุมสหกรณ์
ในต่างประเทศ
โดย ชสอ. ไดร้ บั อนุมตั งิ บลงทุนจากทีป่ ระชุมใหญส่ ามัญ
ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 อนุมัติงบลงทุนซื้อ
โปรแกรมสหกรณอ์ อมทรัพย์ 18 ระบบงานหลัก จ�ำนวน 316 ล้าน
บาท และอนุมตั งิ บลงทุนค่าจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ทัง้ ระบบ จ�ำนวน 120 ล้านบาท เป็นงบผูกพัน 4 ปี (ปบี ญ
ั ชี 25562559) ได้พจิ ารณาเลือกแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ขึ้นมาใหม่ ตามกรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยจัดจ้าง บริษทั เมโทรซิสเต็มสค์ อรป์ อเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ มูลค่าโครงการรวมกว่า 285 ล้านบาท เพื่อพัฒนา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและมี
ความทันสมัย ไดม้ าตรฐาน มีการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน ให้
กับสหกรณส์ มาชิก
ดร.เฉลิ ม พล กล่าวเพิ่มเติมว่า ชสอ. ได้ท�ำบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์น�ำร่อง จ�ำนวน 16 สหกรณ์ใน
ทุกวิชาชีพ เพือ่ เข้ารว่ มในการใหข้ อ้ มูลระบบงานสหกรณอ์ อมทรัพย์
ทีใ่ ชใ้ นปัจจุบนั เข้ารว่ มการทดสอบระบบ และใชง้ านจริงโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์แบบศูนย์รวมที่มีมาตรฐาน มีคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานของสหกรณ์สมาชิก เพื่อให้
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สหกรณส์ มาชิก มีโปรแกรมระบบงานสหกรณอ์ อมทรัพยใ์ ชบ้ ริหาร
จัดการรูปแบบเดียวกัน อีกทั้งในอนาคตยังมีนโยบายทีจ่ ะต่อยอด
เพือ่ ใชป้ ระโยชนใ์ นการท�ำธุรกรรมกับธนาคารต่างๆ
นายกิตติ กล่าวว่า ทาง เมโทรซิสเต็มส์ฯ รู้สึกเป็น
เกียรติที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง
โปรแกรมสหกรณอ์ อมทรัพยเ์ พือ่ สหกรณส์ มาชิก เนือ่ งจากบริษทั ฯ
มีความมั่นคง เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจด้านไอทีแบบครบวงจรมาเกือบ
30 ปี มีความรูท้ างเทคโนโลยีทที่ นั สมัย และไดร้ บั การสนับสนุนจาก
พันธมิตรทางการค้าชัน้ น�ำระดับโลก มีการพัฒนาบุคลากรในระดับ
มืออาชีพ (IT Certification) มีการน�ำ Software Development
Methodology ทีไ่ ด้มาตรฐานมาใช้ในการพัฒนาระบบ และมีการ
พัฒนาธุรกิจโดยมุง่ เนน้ ทีค่ วามส�ำเร็จของลูกค้าเป็นหลัก
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่า มีความพรอ้ ม และมีความสามารถที่
จะด�ำเนินโครงการไดต้ ามแผนงาน ดว้ ยศักยภาพของทีมบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีและแผนพัฒนาด้าน
ไอทีไปในทิศทางเดียวกับที่ ชสอ. สนใจ เรื่อง การน�ำระบบงาน
ต่างๆ ขึ้นไปไว้บน Cloud แล้วสามารถน�ำมาใช้งานได้เหมาะสม
ตามแนวคิด SaaS หรือ Software-as-a Service ตลอดจนมี
แผนการให้บริการ Private Cloud ซึง่ สอดคล้องกับความตอ้ งการ
ของ ชสอ. ท�ำให้สามารถให้คำ� แนะน�ำได้อย่างชัดเจน จนเกิดเป็น
รูปแบบโครงการขึน้ มา
“เมโทรซิ ส เต็ ม ส์ ฯ เสนอบริการในรูปแบบเทิร์นคีย์
ตัง้ แตก่ ารวางระบบ พัฒนา ติดตัง้ มีอนิ ฟราสตรัคเจอรร์ องรับ และ
มีบริการด้านทีม IT Support ครบวงจร เรามีทงั้ ศูนยใ์ หเ้ ช่า ท�ำการ
ทดสอบ มีบคุ ลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ ช่วยคิด ช่วยท�ำ ใช้ซอฟตแ์ วร์
ชั้นน�ำระดับโลกอย่าง Oracle ท�ำเรื่อง Database เราเลือก IBM
Websphere ดูแลเรื่อง Application Server ในเฟสเแรก ซึ่งเป็น

เรือ่ งการพัฒนาระบบงาน เราไดด้ งึ ทีมงานจากบริษทั ในเครือ ไดแ้ ก่
MIT - บริษทั เมโทร อินโฟเทค จ�ำกัด และ PSP - บริษทั พีเอส
พี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เข้ามาเป็นผูพ้ ฒ
ั นาระบบงาน เพือ่ น�ำขึน้ สู่
อินฟราสตรัคเจอร์ ทีเ่ รียกว่า Private Cloud โดยใน 2 ปแี รก ชสอ.
ได้วางแผนเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์ จากทีม Business Continuity
Services - BCS พร้อมใช้บริการ IT Support จาก หน่วยงาน
Managed Services ซึ่งในส่วนนี้จะท�ำให้ทาง ชสอ. ได้ต้นแบบ
การท�ำดาต้าเซ็นเตอร์ทเี่ ป็นมาตรฐาน รวมถึงในเรือ่ งการให้บริการ
ด้าน IT เพือ่ น�ำไปใชบ้ ริการสมาชิกฯ ตอ่ ไป”
ส� ำ หรั บ แผนการพั ฒ นาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ ในชว่ ง 1 ปแี รกจะเป็นการพัฒนา ระบบงานหลัก จ�ำนวน 9
ระบบ ได้แก่ 1.ระบบงานทะเบียนสมาชิก 2.ระบบงานทะเบียน
ทุนเรือนหุน้ 3.ระบบงานเงินฝาก 4.ระบบงาน สินเชือ่ 5.ระบบงานบัญชี
และงบประมาณ 6.ระบบงานการเงิน 7.ระบบงานการดูแลปฏิบตั ิ
งาน 8.ระบบงานการเชื่อมต่อกับ ATM กับ ธนาคาร และ ระบบ
การกระทบยอดและช�ำระดุล (ระหว่าง ชสอ. กับ ธนาคาร และ
ชสอ. กับ สอ. สมาชิก โดยยึดหลักการออกแบบรหัสมาตรฐานกลาง
ตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย) 9.ระบบงานการ
ยกยอด/โอนย้ายขอ้ มูล (Data Conversion & Migration)
ส่วนระบบงานเสริม จ�ำนวน 9 ระบบ จะพัฒนาใน
ปีที่ 2 ได้แก่ 1.ระบบงานตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.ระบบงานเงินลงทุน
3.ระบบงานสวัสดิการสมาชิก 4.ระบบงานสอบถามข้อมูลสมาชิก
5.ระบบงานผู้บริหารสอบถามข้อมูลธุรกิจ (MIS) 6.ระบบงาน
สมาชิกสัมพันธ์ 7.ระบบงานทะเบียนสินทรัพย์ 8.ระบบงานปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ 9.ระบบงานสอบถามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและผ่าน
ทางอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือส�ำหรับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
(Internet & Mobility Information Service)
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การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2558

ชสอ.
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ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ
ชสอ. เข้าร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ประจำ�ปี 2558 และร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ
ในการประกวดประเภทต่ า ง ๆ ร่ ว มกั บ นายวิ โ รจน์
ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน
ทีผ่ า่ นมา ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานวัน
กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำ�ปี 2558 ขึ้นเพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์
ในโรงเรียน เพื่อสร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย
โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรู้ด้าน
การสหกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน การประกวด
ผลงานโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ การประกวดเรียงความ
เกี่ยวกับการสหกรณ์ของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งการจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

ช

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557

มรมสหกรณอ์ อมทรัพยภ์ าคตะวันออก จัดประชุมใหญส่ ามัญประจ�ำปี 2557 และเสวนา เรือ่ ง
“รัฐธรรมนูญใหมก่ บั ขบวนการสหกรณไ์ ทย 100 ป”ี ในวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม2558 ณ ศูนย์
ฝึกอบรมเขาบอ่ ยา บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) แหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยไดร้ บั เกียรติ
จาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้ารว่ มงานเลีย้ งสังสรรคใ์ นชว่ งค�ำ่ ของ
ชมรมสหกรณอ์ อมทรัพยภ์ าคตะวันออกดว้ ยการตอ้ นรับอย่างอบอุน่ มีผเู้ ข้ารับการสัมมนาจ�ำนวน
60 คนจาก 36 สหกรณ์
นายเอนก นาคดิลก กรรมการเชือ่ มโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธี
เปิดการการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหาร
ชสอ.กับการพัฒนาสหกรณส์ มาชิก” และเสวนา เรือ่ ง “รัฐธรรมนูญใหม่กบั ขบวนการสหกรณ์ไทย
100 ป”ี รว่ มกับ นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการชมรมสหกรณอ์ อมทรัพยภ์ าคตะวันออก โดย
ร่างรัฐธรรมนูญแหง่ ราชอาณาจักรไทย มี 3 เรือ่ งทีม่ กี ารปฏิรปู สิทธิและเสรีภาพของบุคคล แนว
นโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐ และการปฏิรปู ด้านต่างๆ มาตรา 292 (6) ปรับโครงสร้างการก�ำกับดูแล
และสง่ เสริมการสหกรณ์ โดยยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินงานของสหกรณเ์ พือ่ การออมทรัพยใ์ ห้
เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงและมีธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานสหกรณ์ประเภทอื่นเพื่อ
สง่ เสริมการรวมตัว และความเขม้ แข็งของสมาชิก โดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ใน
ส่วนของ ชสอ. เสนอประเด็นการผลักดันบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการส่งเสริมและคุม้ ครองสหกรณ์ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ “รัฐตอ้ ง สง่ เสริม สนับสนุน คุม้ ครอง และสร้างเสถียรภาพความมัน่ คงใหแ้ ก่
ระบบสหกรณ”์
จากนัน้ นายณฐกร แก้วดี ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก
ได้ดำ� เนินการประชุมใหญส่ ามัญประจ�ำปี 2557 ตามระเบียบวาระการประชุมใหญส่ ามัญประจ�ำปี
2557 จนส�ำเร็จลุลว่ งไปดว้ ยดี

ปีที่ 27 ฉบับที่ 337 เดือนกรกฎาคม 2558

ข่าวชมรมเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคกลาง/ภาคตะวันออก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการ
ร่วมงานและมอบเงินสนับสนุน 20,000.- บาท ใหก้ บั ชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาคตะวันออก โดยมีนายเอนก ศรีสำ� ราญรุง่ เรือง
ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด ประธานกรรมการ ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาค
ตะวันออก รับมอบ ณ โรงแรมพัทยาปาร์ค บีชรีสอร์ท พัทยา อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558 การจัดงาน
ครัง้ นีย้ งิ่ ใหญ่ได้รบั เกียรติจาก ดร.พนม ปียเ์ จริญ ให้ความรูส้ ร้างเสริมประสบการณ์ พรอ้ มเปลีย่ นมุมมองชีวติ “Service Mind เหนือความคาดหมาย”

ท�ำให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีความสุข สร้างเสียงหัวเราะ และได้รับข้อคิดดีๆ ส�ำหรับใช้ในการ
ด�ำเนินชีวติ ทัง้ ในสหกรณ์และครอบครัวอย่างน่าประทับใจ นอกจากนีย้ งั มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2558 ชสอ. ขอรว่ มแสดงความยินดีแกป่ ระธานกรรมการชมรมคนใหม่ คือนายสมควร  รงุ่ เรือง
ผูจ้ ดั การ สหกรณอ์ อมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ�ำกัด รับต�ำแหน่งประธานกรรมการชมรมคนต่อไป และ
เปลีย่ นชือ่ ชมรมเป็น ชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณอ์ อมทรัพยภ์ าคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
ชว่ งเย็นเป็นงานเลีย้ งสังสรรค์เริม่ จากงานมุทติ าจิตเจ้าหน้าทีส่ หกรณท์ เี่ กษียณอายุการท�ำงาน พรอ้ มทัง้ ไดส้ มั ผัสและสนุนสนานกับวงดนตรี
ชัน้ น�ำทีเ่ จ้าภาพเตรียมรับรอง งานนีไ้ ด้สมั ผัสรอยยิม้ จากผูเ้ ข้าสัมมนาทุกท่าน ชสอ. จึงขอเป็นก�ำลังให้ผจู้ ดั ทุกท่านด�ำเนินการจัดกิจกรรมดีๆ
มอบแกส่ มาชิกตอ่ ไป แล้วพบกันใหม่ปหี น้า สถานทีจ่ ดั งานเป็นทีใ่ ดจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ ค่ะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ย คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การ
ที่ปรึกษา และรองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมงานและมอบ
เงินสนับสนุน 20,000.- บาท ให้กับชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ออมทรั พ ย ์ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยมี นายสรวี ย ์  
จิรานันท์สิริ ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด
ประธานกรรมการและกรรมการ ชมรมเจ้าหน้าที่ ส หกรณ ์
ออมทรัพยภ์ าคตะวันออกเฉียงเหนือรับมอบ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซติ จี้ อมเทียน อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 – 24
พฤษภาคม 2558 การจัดงานครัง้ นีย้ งิ่ ใหญ่ได้รบั เกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยาย เรือ่ ง กฏหมายทีม่ อี าจมี
ผลกระทบตอ่ การบริหารจัดการสหกรณ์ (รัฐธรรมนูญใหม่/ค�ำ้ ประกัน จ�ำนอง/ ภาษีมลู ค่าเพิม่ /เครดิตบูโร.....) และแสดงธรรมบรรยาย เรือ่ ง การ
บริการ...คืองานทีม่ คี วามสุขทีซ่ ดู๊ โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการสัมมนาได้รบั ความรู้ ความสนุกสนาน และสามารถน�ำไป
ปรั บ ใช ้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสหกรณ์ แ ละชี วิ ต ประจ� ำวั น เป็ น อย่างดี นอกจากนี้ ยั ง มี การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญประจ� ำป ี 2558 ของชมรม
ภาคค�ำ่ งานเลีย้ งสังสรรค์ แตง่ กายสวยงามหลากสีสนั สไตลม์ นต์รกั ลูกทุง่ ซึง่ ได้รบั
การตอบรับจากพี่น้องชาวสหกรณ์ร่วมพลังกันสร้างสีสันให้งานเป็นอย่างดียิ่ง
ชสอ. ขอแสดงความยินดีแก่เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ดเี ด่นซึง่ รับรางวัลในครัง้ นี้ และ
รว่ มงานมุทติ าจิตเจ้าหน้าทีส่ หกรณท์ เี่ กษียณอายุการท�ำงาน พรอ้ มทัง้ ไดส้ มั ผัส
และสนุกสนานกับวงดนตรีจากค่ายอารส์ ยามวงใหญ่ พบกับพจน์ สุวรรณพันธ์
และนักร้องยอดนิยมมากมาย ซึง่ ท�ำให้ผเู้ ข้าร่วมงานประทับใจและมีความสุข
ทุกท่าน แล้วพบกันใหม่ปีหน้า ฟ้าใหม่กับกิจกรรมดีๆที่คืนความสุขให้พี่น้อง
ชาวสหกรณภ์ าคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป
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ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำ�กัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำ�กัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำ�กัด

แรงงานดี ศรีเมืองนนท์

ชสอ. นำ�โดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการในชุดที่ 42 พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาชิ รองผู้จัดการใหญ่ และ
ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแรงงานสมานฉันท์วนั แรงงานแห่งชาติ และโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อม
ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “แรงงานดี ศรีเมืองนนท์” เมื่อวันที่15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬาสถาบันบำ�ราศนราดูร จ.นนทบุรี

แสดงความยินดี
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
ร่วมงานทำ�บุญครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี
จำ � กั ด พร้ อ มมอบเงิ น สมทบทุ น ทำ � บุ ญ ทอดกฐิ น ฯ เมื่ อ
วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ สำ�นักงานสหกรณ์ โดยมี
นายบั ณ ฑิ ต ย์ กองกู ล ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็ น
ผู้รับมอบ

ปีที่ 27 ฉบับที่ 337 เดือนกรกฎาคม 2558
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อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจำ�
ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน

ออมทรัพย์กับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง..

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 7 วัน
ระยะเวลา 14 วัน
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป
20 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
เงินกู้ระยะสั้น

4.60

เงินกู้ระยะปานกลาง

5.05

เงินกู้ระยะยาว

5.15

FSCT

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาติเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

news

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 27 ฉบับที่ 337 เดือนกรกฎาคม 2558

จัดทำ�โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำ�บลบางสีทอง อำ�เภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177 , 0 2496 1188

