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เรียน	 ท่านประธานกรรมการ	/

	 ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน

สวสัดคีรบั พบกันอกีครัง้ ส�ำหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนกรกฎำคม ครบั
สวัสดีครับ กำรประชุมใหญสำมัญประจ�ำป 2558 ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 6 

มิถุนำยน 2558 ที่ผำนพนไปแลวนั้น มีผูแทนสมำชิกเขำรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 930 คน 
จำกจ�ำนวนสหกรณ สมำชิก 1,046 สหกรณ ซึ่งถือวำมีผูแทนสหกรณสมำชิกเขำรวม 

มำกกวำทุก ๆ ป และ ชสอ. ไดรับเกียรติจำก ฯพณฯ นำยอ�ำพล เสนำณรงค องคมนตรี 
เป็นประธำนในพิธีเปิด  พรอมมอบโลเกียรติคุณแกบุคคลและสหกรณออมทรัพยที่ไดรับ

รำงวัลในดำนตำงๆ ผมขอแสดงควำมยินดีกับทุกๆ ทำน ทุกๆ สหกรณที่ไดรับโลเกียรติคุณดวยครับ และขอ
ขอบพระคุณทำนผูแทนสหกรณสมำชิกที่ไดเขำรวมประชุมโดยพรอมเพียงกัน ท�ำใหกำรประชุมใหญ 

สำมัญ ประจ�ำป 2558 ส�ำเร็จลุลวงไปดวยดี ในกำรประชุมใหญครั้งตอไป ผมตองขอควำมรวมมือ 
จำกผู แทนสหกรณสมำชิกทุกทำนไดอยู รวมกำรประชุมใหญจนครบทุกวำระ เนื่องจำกในปนี้  
มีผูแทนสหกรณเดินทำงกลับกอนเป็นจ�ำนวนมำก ท�ำใหองคประชุมเกือบไมครบ ซ่ึงหำกไมครบ 
องคประชุม อำจจ�ำเป็นตองมีกำรประชุมใหญวิสำมัญอีกครั้ง ซึ่งจะท�ำใหทั้ง ชสอ. และสหกรณ
สมำชิกเสียทั้งเวลำ คำใชจำย และกำรด�ำเนินงำนของ ชสอ. อยำงมำก 

ในโอกำสนี้ ผม และกรรมกำรใหมทุกทำนขอขอบคุณ ที่ไดมอบควำมไววำงใจเลือก
ผมใหท�ำหนำที่ ประธำนกรรมกำรในคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 43  ผมสัญญำวำจะมุงมั่นทุมเท 

ท�ำงำนดวยควำมซ่ือสัตยสุจริต มุงพัฒนำ ชสอ. ใหมีควำมเจริญกำวหนำโดยเฉพำะสหกรณ 
ที่ท�ำ ธุรกรรมกับ ชสอ. จะไดรับผลตอบแทนที่คุ มคำ โดยจะสำนงำนตอ และกองำนใหม 

ภำยใตอุดมกำรณสหกรณ ซึ่งผมไดก�ำหนด นโยบำยกำรบริหำรงำน ดังนี้ 
1. ท�ำให ชสอ. เป็นศูนยกลำงทำงกำรเงินของสหกรณ สมำชิกอยำงแทจริง ทั้งดำนกำร 

ออม กำรใหสินเชื่อและกำรลงทุน  และเป็นผูน�ำในกำรก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู ดอกเบี้ยเงิน
ฝำก โดยใหสหกรณสมำชิกไดรับประโยชนสูงสุด

2. ท�ำให ชสอ. เป็นศูนยกลำงทำงดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สรำงโปรแกรมระบบ
สหกรณออมทรัพย, ระบบ ATM, และศูนยกลำงขอมูล (DATA CENTER) บริกำรสหกรณสมำชิก

3. สรำงระบบคุมครองเงินฝำก และกองทุนเสถียรภำพทำงกำรเงิน เพื่อควำมมั่นคง ควำมเชื่อมั่นแกสหกรณสมำชิก
4. เป็นผูน�ำกำรพัฒนำสหกรณแบบมืออำชีพ พัฒนำกำรจัดกำรอบรมสัมมนำทำงวิชำกำร โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมำณเพิ่ม

ขึ้น สงเสริมกำรจัดท�ำนวัตกรรมกำรท�ำงำนของเจำหนำที่ ชสอ. และสหกรณออมทรัพยสมำชิก
5. สรำงควำมเขมแข็งให ชสอ. และเป็นที่พึ่งพำแก สหกรณสมำชิก เสริมสรำง สนับสนุน ชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ชมรม ให

เขมแข็งและมีสวนรวมในกำรบริหำร ชสอ.
6. เป็นผูน�ำในกำรเชื่อมโยงเครือขำยสหกรณทั้งในและตำงประเทศ เพื่อเตรียมพรอมกำรเขำสู AEC และ 100 ป สหกรณไทย 

ในป 2559
ผมขอแสดงควำมยินดีกับกรรมกำรด�ำเนินกำรใหม 9 คน และผูตรวจสอบกิจกำรทั้ง 3 คน รวมทั้งขอใหก�ำลังใจกับผูที่ไมไดรับ

กำรเลือกตั้งทุกทำน ดวยเชนกัน ผมเชื่อวำผูสมัครทุกทำนมีควำมรู ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ และมีควำมตั้งใจที่อำสำเขำมำบริหำร
งำน ชสอ. และขบวนกำรสหกรณไทยใหเจริญกำวหนำ ซึ่งกำรตัดสินใจ ขึ้นอยูกับผูแทนสหกรณจำกที่ประชุมใหญ และหวังวำจะได 
รวมมือเพ่ือพัฒนำ ชสอ. และสหกรณสมำชิกตอไป นับแตนี้ไป ผมและกรรมกำรชุดใหมจะด�ำเนินงำน ตำมนโยบำยนี้ใหไดอยำงเต็มที่ 
โดยเฉพำะในดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดหำโปรแกรมระบบงำนสหกรณออมทรัพย ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันและศูนยคอมพิวเตอร 
เพื่อสรำงเสริมระบบบริหำรจัดกำรดำน ICT ในรูปแบบที่รวดเร็วและทันสมัยตอไป ผมหวังวำจะไดรับกำรสนับสนุนและควำมรวมมือจำก
ทำนดวยดีเชน เดิม 

ในฉบับนี้ ผมขอเรียนใหทรำบแตเพียงเทำนี้ ขอบคุณ และสวัสดีครับ                                                   

(ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ)
ประธำนกรรมกำร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จ�ำกัด

ประธ�นพบสม�ชิก
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                 ประธานกรรมการ

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ 
ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ

การศึกษา ปริญญาเอก สังคมศาสตร์ ( Ph.D. Social Science) Magadh University

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน นักบริหารระดับ 8  การไฟฟ้านครหลวง

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 

  การไฟฟ้านครหลวง จำากัด

                กรรมการดำาเนินการ

นายประดิษฐ  หัสดี 
ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 1

การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำากัด  

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำากัด 

นายเอนก  นาคดิลก 
ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 2

การศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำากัด

นายชุมพล  คำาปา 
ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 3

การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  

  จังหวัดพะเยา

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำากัด

คณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 433
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ดร. วิวัฒน์ แดงสุภา 

ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 4

การศึกษา ปริญญาเอก (Ph.D.) University of the Philippines at Los Banos

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัทพิบูลย์ชัยนำ้าพริกเผาไทยแม่ประนอม จำากัด

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำากัด

นายชัยรัตน์  ปันนวน 

ตำาแหน่ง เลขานุการ

การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำากัด

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำากัด

นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์ 
ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ

การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ

  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน Management system supervisor, Norske Skog (Thailand) Co.,Ltd

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงงานแพน เอเชีย เปเปอร์ไทย จำากัด

นายศักดิ์ชัย  พงษ์เพชร 
ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ

การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำากัด

นายวินัย  ทองทิพย์ 
ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ

การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ครูชำานาญการพิเศษ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำารุง สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  มัธยมศึกษา เขต 13 กระบี่-ตรัง

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำากัด
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พลตรี วัชระ  นิตยสุทธิ ์
ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ

การศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน เลขานุการกองทัพบก

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำานักงานเลขานุการกองทัพบก จำากัด

ร้อยตำารวจตรี จรัส  แสงวรรณลอย 
ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ

การศึกษา โรงเรียนพลตำารวจภูธร 9

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ กรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำารวจสงขลา จำากัด

นายเสกสรรค์  โสภารัตน์ 
ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการกรรมการดำาเนินการ

การศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ สพป.อุดรธานี เขต 2

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำากัด

  ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายณฐกร  แก้วด ี

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ

การศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ทนายความ

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำากัด

  ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

นายสมชัย  อำาภา 

ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ

การศึกษา ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน รองผู้อำานวยการ สพท.อุทัยธานี

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จำากัด
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นายสมยศ  เสาวคนธ์ 
ตำาแหน่ง กรรมการดำาเนินการ

การศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านโคกคา (สพป.นธ.เขต 2)

  คณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส (กปจ.)

  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำากัด

                 ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอุทัย ศรีเทพ 
ตำาแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบำานาญ

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำากัด

ดร.วันทนา  บ่อโพธิ ์
ตำาแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

การศึกษา บริหารการจัดการ (ปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยมคธ (Magadh University)

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน นักบริหารงานทั่วไป สำานักผู้อำานวยการ บริษัท ทีโอที จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ กรรมการดำาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จำากัด

นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค ์

ตำาแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ

การศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

  Msc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan

  อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา

ตำาแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำานวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ตำาแหน่งในสหกรณ ์ สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จำากัด
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ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์	ประธานกรรมการ	ชมุนมุ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	 (ชสอ.)	พร้อม

ด้วย	นายอนันต์	ชาตรูประชีวิน	ผู้จัดการใหญ่	 ได้ลงนาม

ในสัญญาจ้าง	บริษัท	 เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรอื	MSC	เป็นผู้ด�าเนนิการ	ออกแบบ	พฒันา	ตดิ

ตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก	มูลค่า

โครงการรวม	กว่า	285	ล้านบาท	โดยม	ีนายกติต	ิเตชะทวกีจิ-	

กุล	รองกรรมการผู้จัดการ	และ	นายอรุณ	ต่อเอกบัณฑิต	ผู้

อ�านวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น	บริษัท	 เมโทร

ซสิเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	 ร่วมลงนาม	เมือ่วนัที่	

29	พฤษภาคม	2558	

ดร.เฉลมิพล กลำววำ ปัจจบุนั กำรบรหิำรงำนสหกรณ

ออมทรพัย ไดมีกำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ มำใชประโยชน

ในกำรด�ำเนนิงำน ซึง่ตองมภีำระคำใชจำยในกำรพฒันำระบบเพิม่

สงูขึน้ และสหกรณขนำดเลก็ทีม่งีบประมำณจ�ำกัด ยังไมสำมำรถ

เขำถึงบริกำรดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไดอยำงทั่วถึง รวมทั้งยัง

มีปัญหำขำดแคลนบุคลำกรดำนไอที ซึ่งสงผลใหเสถียรภำพของ 

ระบบงำนสหกรณในภำพรวม มีควำมเสี่ยงมำกขึ้นในอนำคต  

อกีทัง้ ชสอ. มวีสัิยทศันท่ีจะพฒันำให ชสอ.	เป็นศนูย์กลางเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์	 จึงก�ำหนด 

แผนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยกำรจัดหำโปรแกรม 

ระบบงำนสหกรณออมทรัพยที่มีประสิทธิภำพใหกับสหกรณ 

ชสอ. เดินหน้�โครงก�รจัดห�โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สม�ชิก

ลงทุนกว่� 285 ล้�นบ�ท เลือก เมโทรซิสเต็มส์ฯ
เป็นผู้ออกแบบ พัฒน� ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

พร้อมให้บริก�รศูนย์ข้อมูลและบริก�รด้�นไอทีแบบครบวงจรแก่สหกรณ์ออมทรัพย์

ออมทรพัย สำมำรถเชือ่มโยงระบบขอมลูของสหกรณออมทรพัยได

ท่ัวประเทศ และเป็นมำตรฐำนเดยีวกนั ทัดเทียมกบัชมุนุมสหกรณ

ในตำงประเทศ

โดย ชสอ.	ไดรบัอนมุตังิบลงทนุจำกทีป่ระชมุใหญสำมญั 

ประจ�ำป 2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2556 อนุมัติงบลงทุนซื้อ

โปรแกรมสหกรณออมทรพัย 18  ระบบงำนหลกั จ�ำนวน 316 ลำน

บำท และอนมุตังิบลงทนุคำจดัท�ำศนูยคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณ

ทัง้ระบบ จ�ำนวน 120 ลำนบำท เป็นงบผกูพนั 4 ป (ปบญัช ี2556-

2559) ไดพจิำรณำเลือกแนวทางการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์

ออมทรัพย์ขึ้นมาใหม่	ตามกรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรม

สหกรณ์ออมทรพัย์ โดยจดัจำง บรษิทั เมโทรซสิเตม็สคอรปอเรชัน่ 

จ�ำกัด (มหำชน) เพื่อออกแบบ พัฒนำ ติดต้ังโปรแกรมสหกรณ 

ออมทรัพย มูลคำโครงกำรรวมกวำ 285 ลำนบำท เพื่อพัฒนำ

โปรแกรมระบบงำนสหกรณออมทรัพยท่ีมีประสิทธิภำพและมี

ควำมทนัสมยั ไดมำตรฐำน มกีำรบรหิำรจดักำรรปูแบบเดยีวกนั ให

กบัสหกรณสมำชกิ

ดร.เฉลิมพล กลำวเพิ่มเติมวำ ชสอ. ไดท�ำบันทึก 

ขอตกลงควำมรวมมือกับสหกรณน�ำรอง จ�ำนวน 16 สหกรณใน 

ทกุวชิำชพี เพือ่เขำรวมในกำรใหขอมลูระบบงำนสหกรณออมทรพัย

ท่ีใชในปัจจบุนั เขำรวมกำรทดสอบระบบ และใชงำนจรงิโปรแกรม

สหกรณออมทรัพยแบบศูนยรวมที่มีมำตรฐำน มีคุณสมบัติและ

ประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรใชงำนของสหกรณสมำชิก	 เพื่อให
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สหกรณสมำชกิ มโีปรแกรมระบบงำนสหกรณออมทรพัยใชบรหิำร

จัดกำรรูปแบบเดยีวกนั อีกทั้งในอนำคตยังมีนโยบำยทีจ่ะตอยอด

เพือ่ใชประโยชนในกำรท�ำธรุกรรมกบัธนำคำรตำงๆ

นายกิตติ กลำววำ ทำง เมโทรซิสเต็มส์ฯ	 รูสึกเป็น

เกียรติที่ไดรับควำมไววำงใจใหเป็นผูออกแบบ พัฒนำ ติดตั้ง

โปรแกรมสหกรณออมทรพัยเพือ่สหกรณสมำชิก  เนือ่งจำกบริษทัฯ  

มีควำมม่ันคง เป็นผูด�ำเนินธุรกิจดำนไอทีแบบครบวงจรมำเกือบ 

30 ป มีควำมรูทำงเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และไดรบักำรสนบัสนนุจำก

พนัธมติรทำงกำรคำช้ันน�ำระดบัโลก มีกำรพฒันำบุคลำกรในระดับ

มืออำชีพ (IT Certification)  มีกำรน�ำ Software Development 

Methodology ทีไ่ดมำตรฐำนมำใชในกำรพฒันำระบบ และมกีำร

พฒันำธุรกจิโดยมุงเนนทีค่วำมส�ำเรจ็ของลกูคำเป็นหลกั 

บรษิทัฯ เชือ่ม่ันวำ มีควำมพรอม และมีควำมสำมำรถท่ี

จะด�ำเนนิโครงกำรไดตำมแผนงำน ดวยศกัยภำพของทมีบคุลำกร

ที่มีควำมเช่ียวชำญ บริษัทฯ ยังมีเทคโนโลยีและแผนพัฒนำดำน

ไอทีไปในทิศทำงเดียวกับที่	ชสอ. สนใจ เรื่อง กำรน�ำระบบงำน

ตำงๆ ขึ้นไปไวบน Cloud แลวสำมำรถน�ำมำใชงำนไดเหมำะสม 

ตำมแนวคิด  SaaS  หรือ Software-as-a	Service  ตลอดจนมี

แผนกำรใหบริกำร Private	Cloud ซึง่สอดคลองกบัควำมตองกำร

ของ ชสอ. ท�ำใหสำมำรถใหค�ำแนะน�ำไดอยำงชดัเจน จนเกิดเป็น

รปูแบบโครงกำรขึน้มำ 

“เมโทรซิสเต็มส์ฯ เสนอบริกำรในรูปแบบเทิรนคีย 

ตัง้แตกำรวำงระบบ พฒันำ ตดิตัง้ มอีนิฟรำสตรคัเจอรรองรบั และ

มบีรกิำรดำนทมี IT Support  ครบวงจร เรำมทีัง้ศนูยใหเชำ ท�ำกำร

ทดสอบ มีบคุลำกรทีม่ปีระสบกำรณ ชวยคดิ ชวยท�ำ ใชซอฟตแวร

ชั้นน�ำระดับโลกอยำง Oracle ท�ำเรื่อง Database เรำเลือก IBM	

Websphere ดูแลเรื่อง Application Server ในเฟสเแรก ซึ่งเป็น

เรือ่งกำรพฒันำระบบงำน เรำไดดงึทมีงำนจำกบรษิทัในเครอื ไดแก  

MIT	-	บรษิทั	เมโทร	อนิโฟเทค	จ�ากดั และ PSP	-	บรษิทั	พเีอส

พ	ี(ไทยแลนด์)	จ�ากัด เขำมำเป็นผูพฒันำระบบงำน เพือ่น�ำขึน้สู

อนิฟรำสตรคัเจอร ทีเ่รยีกวำ Private	Cloud โดยใน 2 ปแรก ชสอ. 

ไดวำงแผนเชำศูนยคอมพิวเตอร จำกทีม Business	Continuity	

Services	 -	BCS พรอมใชบริกำร IT Support จำก	หน่วยงาน	

Managed	Services	ซึ่งในสวนนี้จะท�ำใหทำง	ชสอ.	ไดตนแบบ

กำรท�ำดำตำเซน็เตอรทีเ่ป็นมำตรฐำน รวมถงึในเรือ่งกำรใหบรกิำร

ดำน IT เพือ่น�ำไปใชบรกิำรสมำชกิฯ ตอไป”

ส�ำหรับแผนกำรพัฒนำโปรแกรมระบบงำนสหกรณ 

ออมทรพัย ในชวง 1 ปแรกจะเป็นกำรพฒันำ ระบบงานหลกั	จ�านวน	9		

ระบบ ไดแก 1.ระบบงำนทะเบียนสมำชิก 2.ระบบงำนทะเบียน 

ทนุเรอืนหุน 3.ระบบงำนเงนิฝำก 4.ระบบงำน สนิเชือ่ 5.ระบบงำนบญัช ี

และงบประมำณ 6.ระบบงำนกำรเงนิ 7.ระบบงำนกำรดแูลปฏบัิติ

งำน 8.ระบบงำนกำรเชื่อมตอกับ ATM กับ ธนำคำร และ ระบบ

กำรกระทบยอดและช�ำระดุล (ระหวำง ชสอ. กับ ธนำคำร และ 

ชสอ. กบั สอ. สมำชกิ โดยยดึหลกักำรออกแบบรหสัมำตรฐำนกลำง 

ตำมมำตรฐำนของธนำคำรแหงประเทศไทย) 9.ระบบงำนกำร

ยกยอด/โอนยำยขอมลู (Data Conversion & Migration)

ส่วนระบบงานเสริม	จ�านวน	9	ระบบ จะพัฒนำใน

ปท่ี 2 ไดแก 1.ระบบงำนต๋ัวสัญญำใชเงิน 2.ระบบงำนเงินลงทุน 

3.ระบบงำนสวสัดกิำรสมำชกิ 4.ระบบงำนสอบถำมขอมลูสมำชกิ 

5.ระบบงำนผูบริหำรสอบถำมขอมูลธุรกิจ (MIS) 6.ระบบงำน

สมำชกิสมัพนัธ 7.ระบบงำนทะเบยีนสนิทรพัย 8.ระบบงำนปรบัปรงุ

โครงสรำงหนี ้9.ระบบงำนสอบถำมขอมลูทำงอนิเทอรเนต็และผำน

ทำงอุปกรณโทรศัพทมือถือส�ำหรับสมำชิกของสหกรณออมทรัพย 

(Internet & Mobility Information Service)
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ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2558
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 

ชสอ. เข้าร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  

ประจำาปี 2558 และร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ 

ในการประกวดประเภทต่าง ๆ ร่วมกับ นายวิโรจน์  

ภู่ไพบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  

ท่ีผ่านมา ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี

สำานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดงานวัน

กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำาปี 2558 ขึ้นเพื่อเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-

ราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนการสอนสหกรณ์

ในโรงเรียน เพื่อสร้างกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริม

การจัดการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย 

โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการเรียนรู้ด้าน

การสหกรณ์ สื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน การประกวด

ผลงานโรงเรียนสหกรณ์ต้นแบบ การประกวดเรียงความ

เก่ียวกับการสหกรณ์ของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งใน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 

ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนชสอ.
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภ�คตะวันออก 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2557

ชมรมสหกรณออมทรพัยภำคตะวนัออก จดัประชมุใหญสำมญัประจ�ำป 2557 และเสวนำ เรือ่ง  

“รฐัธรรมนญูใหมกบัขบวนกำรสหกรณไทย 100 ป” ในวนัที ่9 – 10 พฤษภำคม2558 ณ ศนูย

ฝึกอบรมเขำบอยำ บรษิทั ปตท. จ�ำกดั (มหำชน) แหลมฉบงั อ.ศรรีำชำ จ. ชลบรุ ี โดยไดรบัเกยีรติ

จำก ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. เขำรวมงำนเล้ียงสังสรรคในชวงค�ำ่ของ 

ชมรมสหกรณออมทรพัยภำคตะวนัออกดวยกำรตอนรบัอยำงอบอุน มผีูเขำรบักำรสมัมนำจ�ำนวน 

60 คนจำก 36 สหกรณ

นายเอนก	นาคดลิก	  กรรมกำรเชือ่มโยงเครอืขำยและกจิกำรพเิศษ เป็นประธำนในพธิี 

เปิดกำรกำรประชุมใหญสำมัญประจ�ำป 2557 พรอมบรรยำยพิเศษ เรื่อง “นโยบำยกำรบริหำร 

ชสอ.กบักำรพฒันำสหกรณสมำชกิ” และเสวนำ เรือ่ง “รฐัธรรมนูญใหมกับขบวนกำรสหกรณไทย 

100 ป” รวมกบั นายณฐกร	แก้วด ีประธำนกรรมกำรชมรมสหกรณออมทรพัยภำคตะวนัออก โดย

รำงรฐัธรรมนญูแหงรำชอำณำจักรไทย มี 3 เรือ่งทีมี่กำรปฏริปูสทิธแิละเสรภีำพของบคุคล  แนว

นโยบำยพ้ืนฐำนแหงรัฐ และกำรปฏิรปูดำนตำงๆ  มำตรำ 292  (6) ปรบัโครงสรำงกำรก�ำกบัดแูล 

และสงเสรมิกำรสหกรณ โดยยกระดบัมำตรฐำนกำรด�ำเนนิงำนของสหกรณเพือ่กำรออมทรพัยให

เป็นสถำบันกำรเงินที่มั่นคงและมีธรรมำภิบำล  และยกระดับมำตรฐำนสหกรณประเภทอื่นเพื่อ 

สงเสรมิกำรรวมตวั และควำมเขมแขง็ของสมำชกิ โดยยดึหลกัของปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง ซึง่ใน 

สวนของ ชสอ. เสนอประเดน็กำรผลกัดนับทบัญญัตเิก่ียวกบักำรสงเสรมิและคุมครองสหกรณใน

รฐัธรรมนญูฉบบัใหม  “รฐัตอง สงเสรมิ สนบัสนนุ คุมครอง และสรำงเสถยีรภำพควำมมัน่คงใหแก

ระบบสหกรณ” 

 จำกนัน้ นายณฐกร	แก้วด	ี  ประธำนกรรมกำรชมรมสหกรณออมทรัพยภำคตะวนัออก 

ไดด�ำเนนิกำรประชมุใหญสำมญัประจ�ำป 2557  ตำมระเบยีบวำระกำรประชมุใหญสำมญัประจ�ำป 

2557 จนส�ำเรจ็ลลุวงไปดวยดี
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ภ�คกล�ง/ภ�คตะวันออก
ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์	ประธำนกรรมกำร พรอมดวย คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร  

รวมงำนและมอบเงนิสนบัสนนุ 20,000.- บำท ใหกบัชมรมเจำหนำทีส่หกรณออมทรพัยภำคกลำง/ภำคตะวนัออก โดยมีนายเอนก	ศรสี�าราญรุง่เรอืง		

ผูจัดกำร สหกรณออมทรัพยขำรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จ�ำกัด ประธำนกรรมกำร ชมรมเจำหนำที่สหกรณออมทรัพยภำคกลำง/ภำค 

ตะวนัออก  รบัมอบ  ณ โรงแรมพทัยำปำรค บชีรสีอรท พทัยำ อ�ำเภอบำงละมงุ  จงัหวัดชลบรุ ีระหวำงวันที ่15-17 พฤษภำคม 2558  กำรจดังำน 

ครัง้นีย้ิง่ใหญไดรบัเกยีรตจิำก ดร.พนม  ปยเจรญิ ใหควำมรูสรำงเสรมิประสบกำรณ  พรอมเปลีย่นมมุมองชวีติ “Service Mind เหนอืควำมคำดหมำย”   

ท�ำใหผูเขำรับกำรสัมมนำมีควำมสุข  สรำงเสียงหัวเรำะ และไดรับขอคิดดีๆ ส�ำหรับใชในกำร 

ด�ำเนนิชีวิตทัง้ในสหกรณและครอบครวัอยำงนำประทบัใจ  นอกจำกนีย้งัมกีำรประชมุใหญสำมญั

ประจ�ำป 2558 ชสอ. ขอรวมแสดงควำมยนิดแีกประธำนกรรมกำรชมรมคนใหม  คอืนายสมควร		รุ่งเรือง   

ผูจดักำร  สหกรณออมทรพัยครฉูะเชิงเทรำ จ�ำกัด รบัต�ำแหนงประธำนกรรมกำรชมรมคนตอไป และ

เปลีย่นชือ่ชมรมเป็น ชมรมเจำหนำท่ีสหกรณออมทรพัยภำคกลำง ภำคตะวนัออก และภำคตะวนัตก 

ชวงเยน็เป็นงำนเลีย้งสงัสรรคเริม่จำกงำนมทุติำจติเจำหนำทีส่หกรณทีเ่กษยีณอำยกุำรท�ำงำน  พรอมทัง้ไดสมัผสัและสนนุสนำนกบัวงดนตร ี

ชัน้น�ำทีเ่จำภำพเตรียมรบัรอง  งำนนีไ้ดสัมผสัรอยยิม้จำกผูเขำสมัมนำทกุทำน  ชสอ. จงึขอเป็นก�ำลงัใหผูจดัทกุทำนด�ำเนนิกำรจดักจิกรรมดีๆ   

มอบแกสมำชกิตอไป  แลวพบกันใหมปหนำ  สถำนท่ีจัดงำนเป็นทีใ่ดจะแจงใหทรำบอกีครัง้คะ

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	ประธำนกรรมกำร 

พรอมดวย คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ผู ตรวจสอบกิจกำร  

ที่ปรึกษำ และรองผู จัดกำรใหญ  ชสอ. รวมงำนและมอบ

เงินสนับสนุน 20,000.- บำท ใหกับชมรมเจำหนำที่สหกรณ

ออมทรัพยภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี นายสรวีย ์			

จิรานันท์สิริ ผูจัดกำร สหกรณออมทรัพยครูศรีสะเกษ จ�ำกัด  

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร ชมรมเจำหนำที่สหกรณ

ออมทรัพยภำคตะวันออกเฉยีงเหนอืรบัมอบ  ณ โรงแรมแอมบำสเดอรซติีจ้อมเทยีน  อ�ำเภอบำงละมงุ  จงัหวดัชลบรุ ี  ระหวำงวนัที ่22 – 24 

พฤษภำคม 2558 กำรจัดงำนครัง้น้ียิง่ใหญไดรบัเกียรตจิำก ดร.เฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ  ประธำนกรรมกำร ชสอ. บรรยำย เรือ่ง กฏหมำยทีม่อีำจมี

ผลกระทบตอกำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ (รฐัธรรมนูญใหม/ค�ำ้ประกนั จ�ำนอง/ ภำษมีลูคำเพิม่/เครดติบโูร.....)  และแสดงธรรมบรรยำย เรือ่ง กำร

บรกิำร...คอืงำนทีม่คีวำมสขุทีซู่ด๊ โดย พระมหาสมปอง	ตาลปตุโต ท�ำใหผูเขำรบักำรสมัมนำไดรบัควำมรู  ควำมสนกุสนำน  และสำมำรถน�ำไป 

ปรับใชในกำรปฏิบัติงำนสหกรณและชีวิตประจ�ำวันเป็นอยำงดี  นอกจำกนี้ยังมีกำรประชุมใหญสำมัญประจ�ำป 2558 ของชมรม  

ภำคค�ำ่ งำนเลีย้งสงัสรรค แตงกำยสวยงำมหลำกสสีนั สไตลมนตรกัลกูทุง  ซึง่ไดรบั 

กำรตอบรับจำกพี่นองชำวสหกรณรวมพลังกันสรำงสีสันใหงำนเป็นอยำงดียิ่ง 

ชสอ. ขอแสดงควำมยินดแีกเจำหนำทีส่หกรณดเีดนซึง่รบัรำงวลัในครัง้นี ้และ

รวมงำนมทุติำจติเจำหนำท่ีสหกรณท่ีเกษียณอำยุกำรท�ำงำน พรอมทัง้ไดสมัผสั

และสนกุสนำนกบัวงดนตรจีำกคำยอำรสยำมวงใหญ พบกับพจน สวุรรณพนัธ  

และนกัรองยอดนยิมมำกมำย  ซึง่ท�ำใหผูเขำรวมงำนประทบัใจและมคีวำมสขุ

ทุกทำน  แลวพบกันใหมปหนำ ฟ้ำใหมกับกิจกรรมดีๆที่คืนควำมสุขใหพี่นอง

ชำวสหกรณภำคตะวนัออกเฉียงเหนือตอไป

ข่าวชมรมเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์
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ศึกษ�ดูง�น ชสอ.

แรงง�นดี ศรีเมืองนนท์

แสดงคว�มยินดี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำากัด

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำากัด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำากัด

วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำากัด

ชสอ. นำาโดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการในชุดที่ 42 พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาชิ รองผู้จัดการใหญ่ และ 
ฝ่ายจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแรงงานสมานฉันท์วันแรงงานแห่งชาติ และโครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อม
ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “แรงงานดี ศรีเมืองนนท์” เมื่อวันที่15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬาสถาบันบำาราศนราดูร จ.นนทบุรี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. 

ร่วมงานทำาบุญครบรอบ 55 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จำากัด พร้อมมอบเงินสมทบทุนทำาบุญทอดกฐินฯ เมื่อ 

วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ สำานักงานสหกรณ์  โดยมี  

นายบัณฑิตย์ กองกูล ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็น 

ผู้รับมอบ
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจำา
ระยะเวลา  7 วัน และ 14 วัน

ออมทรัพย์กับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง..           ตั้งแต่วันที่  10  มิถุนายน  2558  เป็นต้นไป

วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลา 14 วัน

1   ล้านบาทขึ้นไป 1.80  1.85  

10 ล้านบาทขึ้นไป 1.90  1.95  

20 ล้านบาทขึ้นไป 2.00 2.05  

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

เงินกู้ระยะสั้น 4.60

เงินกู้ระยะปานกลาง 5.05

เงินกู้ระยะยาว 5.15

อัตราดอกเบี้ย

จัดทำาโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ  ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ติเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บ�งกรวยFSCT n e w s

ปีที่ 27 ฉบับที่ 337 เดือนกรกฎาคม 2558ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด
เลขที่ 199  หมู่ 2 ถนนนครอินทร์  ตำาบลบางสีทอง  อำาเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี   11130
โทร. 0 2496  1199  โทรสาร  0 2496  1177 , 0 2496  1188


