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ปที่ 25 ฉบับที่ 316 เดือนตุลาคม 2556ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด



ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
 ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

FSCT	News	ฉบบันี้	ผมขอรำยงำนข่ำวที่ส�ำคญัในรอบเดอืน
ตลุำคมที่ผ่ำนมำให้ท่ำนผู้แทนสหกรณ์สมำชกิได้ทรำบ	ดงันี้

ผมได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคเหนือ	 สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์	 จ�ำกัด	 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครสวรรค์	
และผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกักำรศกึษำเทศบำลนครนครสวรรค์	แถลงข่ำว
กำรจดังำนวนัออมแห่งชำต	ิประจ�ำปี	2556	ขึ้น	เมื่อวนัที่	2	ตลุำคม	2556	
ณ	 อำคำรหอประชุมกรมประชำสัมพันธ์	 โดยได้รับเกียรติจำก
นำยประวนิ	พฒันะพงษ์	รองอธบิดกีรมประชำสมัพนัธ์	เป็นประธำน
ในพิธีแถลงข่ำว	 ซึ่งเป็นปีแรกที่ทำงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	
ได้ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภำคเหนอื	และสหกรณ์ออมทรพัย์
ครูนครสวรรค์	 จ�ำกัด	 จัดงำนวันออมแห่งชำติ	 ประจ�ำปี	 2556	
ณ	มหำวทิยำลยัเจ้ำพระยำ	จงัหวดันครสวรรค์	โดยก�ำหนดจดักจิกรรม
ส่งเสริมกำรออมทรัพย์	 ออมควำมดี	 ได้แก่	 กำรประกวดค�ำขวัญ	
กำรเดนิรณรงค์	วนัออมแห่งชำต	ิกำรมวีนิยัในกำรออมทรพัย์	สมัมนำ
วิชำกำรและมอบเข็มที่ระลึก	 ร่วมกิจกรรมงำนเลี้ยงสังสรรค์และ
พธิเีปดงำนวนัออมแห่งชำต	ิซึ่งผมต้องขอแสดงควำมยนิดกีบัสมำชกิ
สหกรณ์ที่ได้รับรำงวัลในกำรประกวดค�ำขวัญวันออมแห่งชำติ	 ซึ่งได้
ประกำศผลไปแล้วทำงเวบ็ไซต์	www.fsct.com	รวมทั้งสมำชกิสหกรณ์
ที่มวีนิยัในกำรออมทรพัย์ดเีด่น	และสหกรณ์ออมทรพัย์ที่จดักจิกรรม
ส่งเสริมกำรมีวินัยในกำรออมทรัพย์สูงสุด	 ซึ่งจะขึ้นรับมอบเข็ม
และโล่เกยีรตคิณุ	ในพธิเีปดงำนวนัออมแห่งชำต	ิซึ่งในกำรแถลงข่ำว
ครั้งนี้ต้องขอบคุณกรมประชำสัมพันธ์ที่ให้ควำมอนุเครำะห์สถำนที่
และสื่อมวลชนทกุท่ำนที่มำร่วมแถลงข่ำวในวนันั้น

เมื่อวันที่	 26	 ตุลำคม	 2556	 ชสอ.	 และขบวนกำรสหกรณ์
ได้ร่วมกันทอดกฐินพระรำชทำนโดยได้รับพระรำชทำนผ้ำไตร	 จำก
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 ทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้	 ชสอ.เชิญมำทอดถวำยที่ชุมนุมสงฆ์	
ณ	 วดัหนองกะขะ	 ต�ำบลหนองหงส์	 อ�ำเภอพำนทอง	 จงัหวัดชลบรุ	ี
เพื่อสมทบทุนสร้ำงเมรุหลังใหม่ทดแทนเมรุเดิมที่ช�ำรุดทรุดโทรม	
โดย	ชสอ.	ร่วมกบั	ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภำคตะวนัออก	ขบวนกำร
สหกรณ์	 และชำวบ้ำนต�ำบลหนองหงส์	 จังหวัดชลบุรี	 ซึ่งมียอดเงิน

ในกำรท�ำบญุจำกกำรทอดกฐนิครั้งนี้ทั้งสิ้น	1,509,240	บำท	ผมรู้สกึ
ยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มีโอกำสบ�ำเพ็ญกุศลร่วมกันกับทุกท่ำน	
ขออำนิสงส์แห่งผลบุญ	 จงดลบันดำลให้ทุกท่ำนเจริญด้วย	 อำย	ุ
วรรณะ	สขุะ	พละ	ปฏภิำณ	ธนสำรสมบตั	ิตลอดจนประสบสิ่งอนัพงึ
ปรำรถนำทกุประกำร	

และเรื่องส�ำคัญที่ต้องเรียนให้ทรำบ	 สืบเนื่องจำกปญหำ
วกิฤตทำงกำรเงนิของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น	จ�ำกดั	ที่เกดิขึ้น
ในปจจบุนั	ท�ำให้ภำพลกัษณ์และควำมเชื่อถอืของสหกรณ์	เสยีหำย
เป็นอย่ำงมำก	เพื่อให้กำรแก้ไขปญหำสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น	
จ�ำกดั	 ซึ่งผมได้รบัแต่งตั้งจำกนำยทะเบยีนสหกรณ์ให้เข้ำไปร่วมเป็น
คณะกรรมกำรชั่วครำวเป็นเวลำ	180	วนั	บรหิำรงำนสหกรณ์เครดติ
ยเูนี่ยนคลองจั่น	จ�ำกดั	ร่วมกบัผูน้�ำสหกรณ์ระดบัประเทศ	ส่วนรำชกำร	
และสมำชกิของสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น	จ�ำกดั	ทั้งนี้ผมขอเรยีน
ชี้แจงให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ	 ผมได้รับกำรแต่งตั้งในฐำนะนักสหกรณ์
แห่งชำติ	 และนักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภำคเอเชียและแปซิฟก	
และพอมีควำมรู้ควำมสำมำรถ	 และมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำร
งำนสหกรณ์มำยำวนำน	 มิใช่ไปในฐำนะประธำนกรรมกำร	 ชสอ.	
และ	 ชสอ.มิได้มีเงินฝำกหรือเข้ำไปช่วยเหลือสนับสนุนในด้ำนกำร
เงินเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปญหำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	 จ�ำกัด	
แต่อย่ำงใด	 ผมจึงขอเรียนให้สหกรณ์สมำชิกเข้ำใจในกระบวนกำร
แก้ไขปญหำดงักล่ำว

และท้ำยนี้	ผมต้องขอขอบคณุทกุท่ำน	ที่ได้มำร่วมเป็นเกยีรติ
ในงำนเลี้ยงฉลอง	 เนื่องในโอกำสที่ผมได้รับกำรคัดเลือกให้ได้รับ
รำงวัลนักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภำคเอเชียและแปซิฟก	 (ACCU	
Recognition	Award	2013)	ของสมำคมสมำพนัธ์สหกรณ์ออมทรพัย์และ
เครดติในเอเชยี	(Association	of	Asian	Confederation	of	Credit	Unions:	
ACCU)	ในวนัที่	26	ตลุำคม	ที่ผ่ำนมำ	ผมขอสญัญำว่ำ	จะทุ่มเทอทุศิ
แรงกำยแรงใจเพื่อพัฒนำขบวนกำรสหกรณ์	 ให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน
และก้ำวเข้ำสู่เวทสีำกลและเจรญิก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยนืสบืไป

พบกนัใหม่ฉบบัหน้ำ	สวสัดคีรบั

(ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์)
ประธำนกรรมกำร

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	จ�ำกดั
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ทอดกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำน	 ผ้ำไตร	
ให้ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	จ�ำกดั	(ชสอ.)	เชญิมำทอดถวำยที่ชมุนมุสงฆ์	ณ	วดัหนองกะขะ	ต�ำบลหนองหงส์	
อ�ำเภอพำนทอง	จงัหวดัชลบรุ	ีในวนัเสำร์ที่	26	ตลุำคม	2556	ตรงกบัวนัแรม	7	ค�่ำ	เดอืน	11	เวลำ	10.00	น.	เพื่อสมทบทนุ
สร้ำงเมรหุลงัใหม่ทดแทนเมรเุดมิที่ช�ำรดุทรดุโทรม	โดย	ชสอ.	ร่วมกบั	ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภำคตะวนัออก	ขบวนกำร
สหกรณ์	และชำวบ้ำนต�ำบลหนองหงส์	จงัหวดัชลบรุ	ีซึ่งมยีอดรวมจำกกำรทอดกฐนิครั้งนี้ทั้งสิ้น	1,509,240	บำท	
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วันปิยมหาราช

แถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ

วันปยมหาราช ตรงกับวันที่	 23	 ตุลำคม	 ของทุกปี	 เป็นวันคล้ำยวันสวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เนื่องจำกพระองค์ทรงเป็นที่รกัใคร่อย่ำงล้นเหลอื
ของพสกนกิรทั้งชำวไทยและชำวต่ำงประเทศ	พระองค์จงึได้รบักำรถวำยพระรำชสมญัญำนำมว่ำ	
“สมเด็จพระปยมหาราช”	 ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ	 “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่ง
ของปวงชน”	ด้วยควำมส�ำนกึในพระมหำกรณุำธคิณุ	รฐับำลจงึได้ประกำศให้วนัที่	23	ตลุำคม	
เป็น	“วันปยมหาราช”

ในวันปยมหำรำช	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์	
จะเสด็จฯ	ไปวำงพวงมำลำ	ณ	พระบรมรูปทรงม้า	ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้ำพระที่นั่งอนันตสมาคม
เป็นประจ�ำทกุปี

ความเป็นมาของ	วันปยมหาราช	
เมื่อวันที่	 23	 ตุลำคม	 พ.ศ.	 2453	 ได้เกิดเหตุกำรณ์ที่สร้ำงควำมเศร้ำโศกให้กับ

ประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง	 เมื่อพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว	 รัชกำลที่	 5	
ทรงพระประชวรเสดจ็สวรรคต	ณ	พระที่นั่งอมัพรสถำนพระรำชวงัดสุติ	เนื่องด้วยพระบำทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคำรพรักของทวยรำษฎร์	 ทรงมีพระมหำกรุณำธิคุณอเนกประกำร	 ทั้งในกำรปกครอง
บ้ำนเมอืง	และพระรำชทำนควำมร่มเยน็เป็นสขุแก่ชนทกุหมู่เหล่ำ	

ต่อมำในรชัสมยัของพระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยู่หวั	รชักำลที่	6	ทำงรำชกำรได้ประกำศให้วนัที่	23	ตลุำคม	ซึ่งเป็นวนัสวรรคต
ของพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั	เป็นวนัที่ระลกึส�ำคญัของชำตเิรยีกว่ำ	“วนัปยมหำรำช”	และก�ำหนดให้เป็นวนัหยดุรำชกำร	

เจ้ำหน้ำที่กระทรวงมหำดไทยซึ่งต่อมำเป็น	 “กรุงเทพมหำนคร”	 ร่วมด้วยกระทรวงวัง	 ซึ่งต่อมำเป็น	 “ส�ำนักพระรำชวัง”	 ได้จัดตกแต่ง
พระบรมรำชำนสุำวรยี์	ตั้งรำชวตัฉิตัร	5	ชั้น	ประดบัโคมไฟ	ทอดเครื่องรำชสกักำระที่หน้ำพระบรมรำชำนสุำวรยี์ตั้งแต่นั้นมำจนถงึปจจบุนั	

พระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุล	วนัปยมหาราช	ครัง้แรกเกดิขึน้ถดัจากปีทีไ่ด้ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	โดยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั	ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลทกัษณิานปุระทานถวายแล้วเสดจ็ฯ	
ไปถวายพวงมาลา	ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์	 

ชสอ.	จดัแถลงข่ำวงำนวนัออมแห่งชำต	ิประจ�ำปี	2556	วนัที่	2	ตลุำคม	ที่ผ่ำนมำ	ณ	ห้องประชมุ	1	อำคำรหอประชมุกรมประชำสมัพนัธ์	
กรงุเทพฯ	โดยได้รบัเกยีรตจิำก	นายประวนิ	พฒันะพงษ์	รองอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์	เป็นประธำนในพธิแีถลงข่ำวพร้อมด้วย	ดร.เฉลมิพล	
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�าขวัญวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2556

FSCT NEWS

ประกาศผล สหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกสหกรณ์ 
ได้รับมอบโล่เกียรติคุณและเข็มที่ระลึกวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2556

1. กิจกรรมการระดมเงินออมของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
 
	 	 ประเภทต๋ัวสัญญาใช้เงินและเงินรับฝาก	 ชสอ.	 สูงสุด	
	 	 ได้แก่
	 	 1.	 สหกรณ์ออมทรพัย์	กทม.	จ�ำกดั			
	 	 2.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ส�ำนกังำนเลขำนกุำรกองทพับก	จ�ำกดั		
	 	 3.	 สหกรณ์ออมทรพัย์วงัพญำไท	จ�ำกดั
  
	 	 ประเภทมียอดทุนเรือนหุ้น	ชสอ.	สูงสุด	ได้แก่
	 	 4.	 สหกรณ์ออมทรพัย์	กทม.	จ�ำกดั
	 	 5.	 สหกรณ์ออมทรพัย์นครหำดใหญ่	จ�ำกดั
	 	 6.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ำรวจภูธรจงัหวดัอดุรธำน	ีจ�ำกดั
	 	 7.	 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมอู่ทหำรเรอื	จ�ำกดั
	 	 8.	 สหกรณ์ออมทรพัย์	สป.	จ�ำกดั
	 	 9.	 สหกรณ์ออมทรพัย์กลุ่มสยำมสตลี	จ�ำกดั

	 	 ประเภทที่มียอดการรับฝากเงินสูงสุด	ได้แก่
	 	 10.	สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยำบำลต�ำรวจ	จ�ำกดั		
	 	 11.	สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	จ�ำกดั		
	 	 12.	สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่	จ�ำกดั			
   
2. กิจกรรมการมีวินัยในการออมทรัพย์

	 	 สหกรณ์ทีจ่ดัท�ากจิกรรมส่งเสรมิการมวีนิยัในการออมทรพัย์	
	 	 สูงสุด	3	อันดับ		ได้แก่	
	 	 13.	สหกรณ์ออมทรพัย์อนำมยัสรุนิทร์	จ�ำกดั
	 	 14.	สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสมทุรปรำกำร	จ�ำกดั
	 	 15.	สหกรณ์ออมทรพัย์โรมอนิทเิกรเตด็	ซสิเตม็ส์	จ�ำกดั

ตำมที่	 มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 20	 ตุลำคม	 2541	 ก�ำหนดให้วันที่	 31	 ตุลำคม	 ของทุกปี	 เป็นวันออมแห่งชำติ	 เพื่อให้ประชำชน 
ได้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของกำรออมทรพัย์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 จึงได้เชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ	 ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรออมขึ้นในสหกรณ์	 และ 
จดัให้มกีำรมอบโล่เกยีรตคิณุและเขม็ที่ระลกึวนัออมแห่งชำต	ิให้แก่สหกรณ์ที่เข้ำร่วมกจิกรรมส่งเสรมิกำรออม	โดยมลี�ำดบัสูงสดุแต่ละประเภท
ที่ได้รบัโล่เกยีรตคิณุ	ดงันี้

	 สมาชกิสหกรณ์ทีม่วีนิยัในการออมทรพัย์ดเีด่น	ได้รบัเขม็ทีร่ะลกึ	
	 วันออมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2556 ได้แก่
	 16.	 สหกรณ์ออมทรพัย์กองบญัชำกำรกองทพัไทย	จ�ำกดั
	 17.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูศรสีะเกษ	จ�ำกดั
	 18.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงใหม่	จ�ำกดั
	 19.	 สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์	จ�ำกดั
	 20.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรำด	จ�ำกดั
	 21.	 สหกรณ์ออมทรพัย์โอเชยีนกลำส	จ�ำกดั
	 22.	 สหกรณ์ออมทรพัย์กองทนุสงเครำะห์กำรท�ำสวนยำง	จ�ำกดั
	 23.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ข้ำรำชกำรสงักดักระทรวงศกึษำธกิำร
	 	 สกลนคร	จ�ำกดั
	 24.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ข้ำรำชกำรพนกังำนส่วนท้องถิ่นยโสธร	จ�ำกดั
	 25.	 สหกรณ์ออมทรพัย์สหภำพแรงงำนไทยคูรำโบ	จ�ำกดั
	 26.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูยะลำ	จ�ำกดั
	 27.	 สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุนครสวรรค์	จ�ำกดั
	 28.	 สหกรณ์ออมทรพัย์เขำสำมยอด	จ�ำกดั
	 29.	 สหกรณ์ออมทรพัย์อนำมยัสรุนิทร์	จ�ำกดั
	 30.	 สหกรณ์ออมทรพัย์โรมอนิทเิกรเตด็	ซสิเตม็ส์	จ�ำกดั
	 31.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ผู้ผลติเครื่องปรบัอำกำศ	มติซูบชิ	ิ
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ำกดั
	 32.	 สหกรณ์ออมทรพัย์กลุ่มไทยเรดเิอเตอร์	จ�ำกดั
	 33.	 สหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสขุล�ำพูน	จ�ำกดั
	 34.	 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมปศสุตัว์	จ�ำกดั
	 35.	 สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสมีำ	จ�ำกดั
	 36.	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข ้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
	 	 อบุลรำชธำนี	จ�ำกดั
	 37.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ำรวจพงังำ	จ�ำกดั
	 38.	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบรุ	ีจ�ำกดั	

ชสอ.	ได้จดัโครงกำรประกวดค�ำขวญัวนัออมแห่งชำต	ิประจ�ำปี	2556	ซึ่งได้เชญิชวนสมำชกิสหกรณ์	บคุลำกรของสหกรณ์	และบคุคลทั่วไป	 
ส่งผลงำนเข้ำประกวด	บดันี้	คณะกรรมกำรได้พจิำรณำแล้ว	ผลกำรประกวด	ดงันี้

	 รางวัลชนะเลิศ	เงนิสดจ�ำนวน	10,000	บำท	ได้แก่
	 นำยสมัพนัธ์		เอี่ยมรอด	สหกรณ์ออมทรพัย์กรมกำรปกครอง	จ�ำกดั

 “ประหยัดด้วยการออม	 เตรียมพร้อมในชีวิต

เก็บออมวันละนิด	 	 สร้างชีวิตให้มั่นคง”

	 “เก็บออมวันละนิด	 ก่อนใช้ควรคิด

ฝึกการออมเป็นนิจ	 	 เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อนัดบั	1	เงนิสดจ�ำนวน	7,000	บำท	ได้แก่
	 นำงสลลิรตัน์		พศิกัดิ์	พยำบำลวชิำชพีปฏบิตักิำร	
	 โรงพยำบำลมหำสำรคำม

	 “มากมาจากน้อย	 ร้อยมาจากสิบ

เก็บออมวันละนิด	 	 ชีวิตไม่ขัดสน”

	 รางวัลรองชนะเลิศ	อนัดบั	2	เงนิสดจ�ำนวน	5,000	บำท	ได้แก่
	 นำงอรสิรำ		สทิธจินัทร์เสน	
	 สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยำบำลมหำสำรคำม	จ�ำกดั
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ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์

เช่ือมโยงเครือข่ายธุรกรรมระหว่างชุมนุมสหกรณ์

ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	 ประธานกรรมการ 

พร้อมด้วย	นายประดษิฐ	หสัด	ีรองประธานฯ	นายชยัรตัน์	

ปนนวน	 เลขานุการ	 และ	นายอนันต์	 ชาตรูประชีวิน	

ผูจ้ดัการใหญ่	ชสอ.	เข้ำร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิำรขบัเคลื่อน

วำระแห่งชำตดิ้ำนกำรสหกรณ์	 ยทุธศำสตร์	 ที่	 5	 ระหว่ำง

วนัที่	4	-	5	กนัยำยน	ที่ผ่ำนมำ	ณ	โรงแรมบำงกอก	พำเลซ	

กรงุเทพมหำนคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้ำประชุมได้ร่วมกัน

ศึกษำ	 วิเครำะห์ข้อกฎหมำยสหกรณ์	 เพื่อใช้ให้เอื้อต่อ

กำรส่งเสรมิและพฒันำสหกรณ์	ภำยใต้หลกักำร	อดุมกำรณ์	

และวิธีกำรสหกรณ์	 ซึ่งวันที่	 4	 กันยำยน	 2556	 เป็นกำร

น�ำเสนอหลักกำร	 เหตุผล	 และประเด็นในกำรแก้ไข

พระรำชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 โดยศูนย์วิจัยและ

ให้ค�ำปรึกษำ	 คณะนิติศำสตร์	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	

และวนัที่	5	กนัยำยน	2556	เป็นกำรอภปิรำยผลกำรศกึษำ

เพื่อปรบัปรงุแก้ไขพระรำชบญัญตัสิหกรณ์	(แบ่งกลุ่ม)	

ชสอ.	 เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมตำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่ำงชุมนุมสหกรณ์	 ครั้งที่	 33	 วันที่	 24	
กนัยำยน	2556	โดยม	ีดร.เฉลมิพล	ดุลสมัพันธ์	ประธานกรรมการ	ชสอ.	เป็นประธำนในที่ประชมุ	มผีูแ้ทนจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	เข้ำร่วมประชมุ	
ได้แก่	 ชมุนมุสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ำกดั	 ชมุนมุสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย	 จ�ำกดั	 ชมุนมุสหกรณ์บรกิำรเดนิรถ
แห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 ชุมนุมร้ำนสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 สหกรณ์ประมง	 สหกรณ์นิคม	
สหกรณ์จงัหวดันนทบรุ	ีส�ำนกัตรวจบญัชจีงัหวดันนทบรุ	ีและสื่อมวลชนในขบวนกำรสหกรณ์

โดยเนื้อหำสำระส่วนใหญ่จะเป็นกำรจัดกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 โดยมีเรื่องส�ำคัญที่น�ำมำถกกันในที่ประชุมก็คือ	 ปญหำที่เกิดขึ้นกับ
สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น	จ�ำกดั	เนื่องจำกปญหำที่เกดิขึ้น	อำจจะกระทบกบัสหกรณ์ต่ำง	ๆ 	ที่เข้ำไปมส่ีวนเกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนมำก	
ดังนั้นจึงได้มีกำรหำรือถึงแนวทำงในกำรผลักดันให้ขบวนกำรสหกรณ์เข้ำไปร่วมแก้ไขปญหำที่เกิดขึ้น	 และเชื่อมั่นว่ำปญหำต่ำง	 ๆ	
จะดขีึ้น	เพื่อภำพลกัษณ์ของขบวนกำรสหกรณ์ไทย
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันตก	 จัดโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์	 เรื่อง	 “ภำวะกำรเงิน
ปจจบุนัและแนวโน้มในระยะ	6	เดอืน”	ในวนัที่	6	-	7	กนัยำยน	ที่ผ่ำนมำ	ณ	โรงแรมผึ้งหวำนรสีอร์ทแอนด์สปำ	อ.เมอืง	จ.กำญจนบรุ	ี
โดยมผีู้เข้ำรบักำรสมัมนำ	จ�ำนวน	96	คน

ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	 ประธานกรรมการ	 ชสอ.	 เป็นประธำนในพิธีกำรอบรม	 และบรรยำยพิเศษ	 เรื่อง	 นโยบำย
กำรบรหิำรงำน	ชสอ.	พร้อมด้วย	นายธนู	โพธิ์ทอง	ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย และกิจการพิเศษ	ผู้รบัผดิชอบชมรม
สหกรณ์ออมทรพัย์ภำคตะวนัตก	ในกำรนี้	ชสอ.	ได้มอบเงนิสนบัสนนุกำรจดัอบรม	จ�านวน	200,000	บาท	โดยม	ีนายโกศล	จุ้ยมี	
ประธานกรรมการ	ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันตก	เป็นผู้รบัมอบ

กำรจดัสมัมนำครั้งนี้	 ได้เชญิ	นายวัชรินทร์	ภู่แพร	สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี	 เป็นวทิยำกรบรรยำยเรื่อง	“วำระแห่งชำติ
ด้ำนกำรสหกรณ์”	นายภริูชยั	รุ่งเจริญกิจกุล	ผูบ้รหิำรทมี	ทมีกลยทุธ์นโยบำยกำรเงนิ	1	สำยนโยบำยกำรเงนิ	ธนำคำรแห่งประเทศไทย	
เป็นวิทยำกรบรรยำยเรื่อง	 “ภำวะกำรเงินปจจุบันและแนวโน้มระยะ	 6	 เดือน”	 หัวข้อ	 “กำรติดตำมภำวะกำรเงินเบื้องต้น	 ซึ่งท�ำไม
จะต้องตดิตำมภำวะกำรเงนิของประเทศ”	เนื่องจำกภำวะกำรเงนิของประเทศส่งผลต่อภำคเศรษฐกจิต่ำง	ๆ 	โดยเฉพำะสถำบนักำรเงนิ
รวมทั้งสหกรณ์	 ในขณะที่กำรบริหำรงำนของสหกรณ์ก็มีนัยต่อภำวะกำรเงินโดยรวมของประเทศ	 รวมถึงกำรติดตำมและประเมิน
แนวโน้มภำวะกำรเงนิเป็นประจ�ำจะช่วยให้กำรบรหิำรสหกรณ์มปีระสทิธภิำพ	และภำวะกำรเงนิจะช่วยให้เข้ำใจควำมเป็นไปของเศรษฐกจิ
ได้ชัดเจนขึ้น	 และหัวข้อ	 “ภำวะกำรเงินปจจุบันและแนวโน้ม”	 มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำวะกำรเงินและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ	
โดยพิจำรณำจำกภำวะกำรเงินที่ผ่อนคลำยมีส่วนช่วยสนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ	 อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินกู ้
ที่อยูใ่นระดบัต�่ำ	เอื้อให้ภำคครวัเรอืนและภำคธรุกจิอยำกใช้จ่ำยและลงทนุเพิ่มขึ้น	ในช่วงที่ภำวะกำรเงนิผ่อนคลำยจะเหน็ไดว่้ำสนิเชื่อ
มีแนวโน้มขยำยตัวสูง	 และภำวะกำรเงินที่ตึงตัวมีส่วนช่วยลดควำมร้อนแรงของเศรษฐกิจ	 อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกและเงินกู ้
ที่อยู่ในระดับสูง	 ท�ำให้ภำคครัวเรือนและภำคธุรกิจลดกำรใช้จ่ำย	 และกำรลงทุนลงในช่วงที่ภำวะกำรเงินผ่อนคลำยจะเห็นได้ว่ำ
สนิเชื่อมแีนวโน้มขยำยตวัต�่ำ	และเชญิ	นางปานทิพย์	วิทยประพัฒน์	เจ้ำพนกังำนกำรคลงั	ช�ำนำญงำน	ส่วนบรหิำรกำรจ่ำยเงนิ	2	
ส�ำนักบริหำรกำรรับ-จ่ำยเงินภำครัฐ	 กรมบัญชีกลำง	 เป็นวิทยำกรบรรยำยเรื่อง	 “โครงกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ�ำ”	
โดยมสีำระส�ำคัญเงินเดอืนและกำรเบิกจ่ำย	 ภำพรวมโครงกำรจ่ำยตรงเงินเดอืน	 กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลบคุลำกรภำครัฐ	 ข้อมูลตั้งฐำน
เพื่อกำรเบิกจ่ำยและระบบกำรจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ�ำ	 เพื่อพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยโดยน�ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อ
เพิ่มประสทิธภิำพ	เชื่อมโยงระบบต่ำง	ๆ	ลดขั้นตอนกำรปฏบิตังิำน	มรีะบบข้อมูลที่เป็นปจจบุนั	ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำน	

ชมรมสหกรณ ์ออมทรัพย ์ภำคกลำง
จัดโครงกำรอบรมสัมมนำสมำชิกชมรมสหกรณ์
ออมทรพัย์ภำคกลำง	 เรื่อง	 “กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กบัสหกรณ์ออมทรพัย์”	ระหว่ำงวนัที่	7	-	8	กนัยำยน	
ที่ผ่ำนมำ	 ณ	 วังยำวริเวอร์ไซด์	 รีสอร์ท	 อ.เมือง	
จ.นครนำยก

โดยได้รบัเกยีรตจิำก	ดร.เฉลิมพล		ดุลสัมพันธ์	 	ประธานกรรมการ	ชสอ.	บรรยำยพเิศษหวัข้อ	“กำรบรหิำรควำมเสี่ยง
ในสหกรณ์ออมทรพัย์”	และมอบเงนิสนบัสนนุ	จ�านวน	150,000	บาท	โดยม	ีนายศรโีพธิ	์วายุพกัตร์	ประธานชมรมฯ	เป็นผู้รบัมอบ	
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งานฉลองนักสหกรณ์ดีเด่น ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ชสอ.	จดังำนเลี้ยงฉลอง	นกัสหกรณ์ดเีด่นระดบัภูมภิำคเอเชยีและแปซฟิก	 ให้กบั	ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	ชสอ.	ที่ได้รบักำรคดัเลอืกให้ได้รบั

รำงวลันักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก	(ACCU	Recognition	Award	2013)	ของสมำคมสมำพนัธ์สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติในเอเชยี	(Association	
of	Asian	Confederation	of	Credit	Unions:	ACCU)	ซึ่งผู้ที่ได้รบัรำงวลัอนัทรงเกยีรตนิี้	คอืผู้ที่มีบทบาทในด้านการพัฒนาสหกรณ์ดีเด่น	ท�าประโยชน์ให้กับ	ACCU	และ
ขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชีย	โดยได้เข้ำรบัรำงวลัดงักล่ำวในงำนสมัมนำทำงวชิำกำร	(Open	Forum)	และกำรประชมุใหญ่สำมญั	(AGM)	ของ	ACCU	ประจ�ำปี	2556	
เมื่อวนัที่	13	กนัยำยน	ที่ผ่ำนมำ	ณ	โรงแรม	Soaltee	Crowne	Plaza	กรงุ	Kathmandu	ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรฐัประชำธปิไตยเนปำล

	โดยมแีขกผู้มเีกยีรตจิำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ร่วมแสดงควำมยนิดกีบั	ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์	เพื่อเป็นเกยีรตยิศ	ขวญั	ก�ำลงัใจ	และควำมภำคภูมใิจของขบวนกำรสหกรณ์	
ในงำนเลี้ยงฉลองนกัสหกรณ์ดเีด่นระดบัภูมภิำคเอเชยีและแปซฟิกกนัอย่ำงคบัคั่ง	เมื่อวนัที่	26	ตลุำคม	ที่ผ่ำนมำ	ณ	ห้องวนีสั	ชั้น	3	โรงแรมมริำเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชั่น	หลกัสี่	
กรงุเทพฯ	

8 FSCT news



งานฉลองนักสหกรณ์ดีเด่น ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ชสอ.	จดังำนเลี้ยงฉลอง	นกัสหกรณ์ดเีด่นระดบัภูมภิำคเอเชยีและแปซฟิก	 ให้กบั	ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์	ประธานกรรมการ	ชสอ.	ที่ได้รบักำรคดัเลอืกให้ได้รบั

รำงวลันักสหกรณ์ดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก	(ACCU	Recognition	Award	2013)	ของสมำคมสมำพนัธ์สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติในเอเชยี	(Association	
of	Asian	Confederation	of	Credit	Unions:	ACCU)	ซึ่งผู้ที่ได้รบัรำงวลัอนัทรงเกยีรตนิี้	คอืผู้ที่มีบทบาทในด้านการพัฒนาสหกรณ์ดีเด่น	ท�าประโยชน์ให้กับ	ACCU	และ
ขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชีย	โดยได้เข้ำรบัรำงวลัดงักล่ำวในงำนสมัมนำทำงวชิำกำร	(Open	Forum)	และกำรประชมุใหญ่สำมญั	(AGM)	ของ	ACCU	ประจ�ำปี	2556	
เมื่อวนัที่	13	กนัยำยน	ที่ผ่ำนมำ	ณ	โรงแรม	Soaltee	Crowne	Plaza	กรงุ	Kathmandu	ประเทศสหพนัธ์สำธำรณรฐัประชำธปิไตยเนปำล

	โดยมแีขกผู้มเีกยีรตจิำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	ร่วมแสดงควำมยนิดกีบั	ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์	เพื่อเป็นเกยีรตยิศ	ขวญั	ก�ำลงัใจ	และควำมภำคภูมใิจของขบวนกำรสหกรณ์	
ในงำนเลี้ยงฉลองนกัสหกรณ์ดเีด่นระดบัภูมภิำคเอเชยีและแปซฟิกกนัอย่ำงคบัคั่ง	เมื่อวนัที่	26	ตลุำคม	ที่ผ่ำนมำ	ณ	ห้องวนีสั	ชั้น	3	โรงแรมมริำเคลิ	แกรนด์	คอนเวนชั่น	หลกัสี่	
กรงุเทพฯ	

9FSCT news



กองทุนส�ารองเลี�ยงชีพ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว

ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมำชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์	รบีสมคัรเข้ำเป็นสมำชกิกนัเถอะ	เพรำะท่ำนจะได้รบัสทิธปิระโยชน์
ทำงด้ำนภำษมีำกมำย	อกีทั้งยงัเป็นเงนิออมที่จะเกบ็ไว้ใช้ในยำมเกษยีณอำยุ
อกีด้วย

วิธีการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุน
1.	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรของสหกรณ์และเจ้ำหน้ำที่	 ต้องตกลง

ร่วมกนัว่ำจะเข้ำร่วมกองทนุส�ำรองเลี้ยงชพีเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์	
2.	 น�ำเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	 ให้มีมติให้

สหกรณ์เข้ำร่วมเป็นสมำชกิกองทนุฯ	โดยมรีำยละเอยีดกำรพจิำรณำดงันี้
	 -	 ก�ำหนดว่ำจะเข้ำร่วมเป็นสมำชกิเมื่อไร
	 -	 ก�ำหนดอตัรำเงนิสมทบที่สหกรณ์จะส่งเข้ำกองทนุ
	 -	 ก�ำหนดเงื่อนไขกรณีเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์จะได้รับเงินสมทบ

	 	 	 เมื่อออกจำกงำน
	 -	 กำรแต่งตั้งผู้แทนฝำยนำยจ้ำงและผู้แทนฝำยลูกจ้ำง	ฝำยละ	

	 	 	 1	คน
	 -	 อ�ำนำจในกำรลงนำมเกี่ยวกับกองทุนแทนสหกรณ์ของผู้แทน

	 	 	 ฝำยนำยจ้ำงและผู้แทนฝำยลูกจ้ำง	
3.	 ส่งหนังสือแจ้งควำมประสงค์สมัครเป็นสมำชิกกองทุนกับทำง

กองทนุส�ำรองเลี้ยงชพีเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์	เพื่อคณะกรรมกำรฯ	จะได้ประสำน
ให้ทำง	บลจ.	ด�ำเนนิกำรเกี่ยวกบักำรจดทะเบยีนกบั	กลต.	ต่อไป

โครงการสมัมนาวชิาการ	กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	เจ้าหน้าทีข่อง
สหกรณ์

คณะกรรมกำรกองทนุส�ำรองเลี้ยงชพี	นอกจำกดูแลเงนิของท่ำนแล้ว	
ก็ยังตระหนักกำรให้ควำมรู้ได้ก�ำหนดจัดโครงกำรสัมมนำเรื่อง	 “เจำะลึก
ประเด็นร้อนภำษีอำกรเกี่ยวกับค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรที่สหกรณ์ควรรู้”	 ซึ่งมี
ประโยชน์แก่สหกรณ์และพนกังำน	จดัสมัมนำรุ่นที่	1	ในวนัที่	17	-	18	ตลุำคม	
2556	 ณ	 โรงแรมรอยัลริเวอร์	 ซึ่งได้รับควำมสนใจจ�ำนวนมำก	 ซึ่งคำดว่ำ
อำจจะจัดสัมมนำรุ่นที่	 2	 ต่อไป	 เนื่องจำกเป็นเรื่องที่สหกรณ์ควรทรำบ
อย่ำงยิ่ง	

ข้อดี-ข้อเสีย ระหว่างเงินบ�าเหน็จ
กับกองทุนส�ารองเลี�ยงชีพ

เงินบ�าเหน็จ
ข้อดี
-	 ไม่ต้องเสี่ยงจำกกำรลงทนุ
-	 ได้จ�ำนวนเงนิที่เพิ่มขึ้นตำมอำยงุำน
ข้อเสีย
-	 อำจไม่ได้เงนิทั้งก้อน	หำกนำยจ้ำงไม่มเีงนิจ่ำย
-	 ไม่มผีลตอบแทน
-	 ไม่สำมำรถสะสมกำรออมให้เพิ่มขึ้นได้
-	 ต้องเสยีภำษี

กองทุนส�ารองเลี�ยงชีพ
ข้อดี
-	 สมทบจำกนำยจ้ำงไม่น้อยกว่ำกองทนุบ�ำเหนจ็
-	 สำมำรถน�ำเงนิส่วนตวัออมเพิ่มได้
-	 ได้ผลประโยชน์เพิ่มจำกกำรลงทนุ
-	 ได้รบักำรยกเว้นภำษทีั้งเงนิสะสมและเงนิก้อนเมื่อเกษยีณ
-	 กองทนุเป็นนติบิคุคลแยกต่ำงหำกจำกนำยจ้ำง
-	 สำมำรถโอนไปกองทนุอื่น	ๆ	ได้	หำกมกีำรเปลี่ยนงำน
-	 สำมำรถตรวจสอบและมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรเงนิได้
-	 สำมำรถเลอืกรบัเงนิหลงัเกษยีณเป็นงวดได้	
ข้อเสีย
-	 อำจมีผลตอบแทนที่ต�่ำ	 และขำดทุนเงินต้นได้	 ถ้ำสภำวะ
	 กำรลงทนุไม่เอื้ออ�ำนวย

สวัสดีครับ	 ท่ำนผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ชำวสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกท่ำน	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์	จดทะเบยีนกองทนุเป็นนติบิคุคลตำม	พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	เมื่อวนัที่	25	
มกรำคม	 2550	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงสวัสดิกำรและหลักประกันกำรด�ำรงชีพหลังเกษียณอำยุให้กับ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ	 เป็นกองทุนที่ลูกจ้ำงและนำยจ้ำงร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยควำมสมัครใจ	
หลำยคนที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพต่ำงก็แฮปปี	 เพรำะในเดือนตุลำคมนี้เป็นเดือนที่พนักงำน
เกษียณอำยุจะได้รับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพก้อนโต	 หลังจำกที่ได้เก็บสะสมไว้ทุกเดือนในตอนที่ปฏิบัติงำน	

ในอัตรำขั้นต�่ำร้อยละ	 2	 แต่ไม่เกินร้อยละ	 15	 ของค่ำจ้ำง	 และไม่เกินอัตรำเงินสมทบที่นำยจ้ำงก�ำหนด	 รวมทั้งเงินอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของ
นำยจ้ำงที่สมทบให้ทุกเดือน	 เงินที่สะสมมำนั้นจะได้รับคืนพร้อมกับผลตอบแทนรวมแล้วเป็นเงินก้อนโตที่ผู้เกษียณทุกคนอยำกได้รับ	 และเงินก้อนนี้
ก็ยังได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีอีกด้วย	 เป็นที่น่ำอิจฉำส�ำหรับผู ้ที่อยู ่ในระบบบ�ำเหน็จที่จะต้องถูกหักภำษีจำกเงินบ�ำเหน็จที่ได้รับเงินก้อนนี้
เป็นเงินก้อนสุดท้ำยที่พนักงำนเกษียณอำยุต้องเก็บไว้ใช้ในยำมที่ยังมีชีวิตอยู่	 ควรมีกำรเก็บและจัดสรรให้ดี	 หรือแบ่งไปลงทุนบ้ำงเพื่อให้เงินท�ำงำน
ให้ได้ผลตอบแทนอยู่เสมอ	 ต้นเงินจะได้อยู่กับเรำนำน	 ๆ	 หรือหำกจะน�ำเงินส่วนหนึ่งออกไปใช้เป็นค่ำใช้จ่ำย	 และยังคงเงินอีกส่วนหนึ่งไว้กับกองทุนฯ	
เพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนก็สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำย	 ปจจุบันกำรลงทุนในตรำสำรทุนก็ไม่ใช่เรื่องยำก	 กำรลงทุนอำจมีควำมเสี่ยงก็จริง	 แต่ถ้ำรู้จัก
จดัสรรควำมเสี่ยงที่ยอมรบัได้	กจ็ะท�ำให้เรำได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ำเงนิฝำกออมทรพัย์อย่ำงแน่นอน

นายอนันต์	ชาตรูประชีวิน
ผู้จัดการใหญ่	ชสอ
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	วนัที่	3	กนัยำยน	2556	คณะกรรมกำรและฝำยจดักำร	

สหกรณ์ออมทรพัย์สภำกำชำดไทย	จ�ำกดั	

	วนัที่	4	กนัยำยน	2556	สมำชกิข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	คณะกรรมกำร	ผู้ตรวจสอบ	และเจ้ำหน้ำที่	สหกรณ์ออมทรพัย์ครูปตตำน	ีจ�ำกดั	

	วนัที่	20	กนัยำยน	2556	คณะผู้น�ำสตร	ีจำกโครงกำรฝกอบรม

นำนำชำต	ิขององค์กำรสมัพนัธ์ภำพ
สหกรณ์ระหว่ำงประเทศ	ภมูภิำคเอเชยี

และแปซฟิก	(ICA.	AP)	จำก	8	ประ
เทศ	(รวมประเทศไทย)	

	วนัที่	8	ตลุำคม	2556	คณะจำก	Bank	of	Lao	PDR	&	Acds	Credit	 Development	 Incorporated	 Multipurpose	 Cooperative	 of	Philippines	
	วนัที่	8	ตลุำคม	2556	สหกรณ์ออมทรพัย์

มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบ
รุ	ีจ�ำกดั	

ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

	วนัที่	4	กนัยำยน	2556	สมำชกิข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	คณะกรรมกำร	
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ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์	ประธานกรรมการ	ชสอ.	รว่มเปน็เกยีรตใินงำนพธิที�ำบญุครบรอบ	52	ป	ีและเปดปำยหอประชมุ	“ช้ำงเงนิ”	
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเชยีงรำย	จ�ำกดั	พร้อมร่วมท�ำบญุสนบัสนนุสมทบทนุในกำรก่อสร้ำงพระบรมธำตเุจดยี์	“วดักทัสวินำรำม”	(วดัปำกล้วย)	
ต.สนัทรำย	อ.เมอืง	จ.เชยีงรำย	เมื่อวนัที่	3	ตลุำคม	ที่ผ่ำนมำ	

ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์	ประธานกรรมการ	
ชสอ.	 มอบดอกไม้แสดงควำมยินดีแก่	นายสมชาย	
ชาญณรงค์กุล	อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์	เนื่องใน
วนัคล้ำยวนัสถำปนำกรมส่งเสรมิสหกรณ์	ครบรอบ	41	ปี	
เมื่อวันที่	 1	 ตุลำคม	 ที่ผ่ำนมำ	 ณ	 บริเวณลำนหน้ำ
พระอนสุำวรย์ี	พระรำชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพทิยำลงกรณ	
กรมส่งเสรมิสหกรณ์	กรงุเทพฯ	

สถำบนัวชิำกำรด้ำนสหกรณ์ร่วมกบัส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรวจิยั	 (สกว.)	 และ
ส�ำนักงำนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 (สปก.)	 ได้จัดงำนประกำศเกียรติคุณนักสหกรณ์และ
สหกรณ์ที่มคีณุค่ำแห่งปี	และกำรเสวนำวชิำกำรภำยใต้หวัข้อ	“น�ำสหกรณ์สู่กำรเป็นธรุกจิฐำน
สงัคม”	เนื่องในวนัสถำปนำสถำบนัวชิำกำรด้ำนสหกรณ์	โดย	ฯพณฯ	องคมนตร	ีนายอ�าพล	
เสนาณรงค์	 ได้ให้เกียรติเป็นประธำนมอบโล่ประกำศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และสหกรณ์
ที่มคีณุค่ำแห่งปี	2556	ในวนัที่	16	กนัยำยน	2556	ณ	ห้องสธุรรม	อำรกีลุ	อำคำรสำรนเิทศ	
50	ปี	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	บำงเขน

ในกำรนี้	รศ.	ดร.วรวุฒิ	หิรัญรักษ์	รองประธานกรรมการ	พร้อมด้วยฝำยจดักำร	
ได้เข้ำร่วมเข้ำรับฟงเสวนำและร่วมแสดงควำมยินดีกับ	 นายสรวีย์	 จิรานันท์สิริ	 ผู้จัดการ	
สหกรณ์ออมทรพัย์ครศูรสีะเกษ	จ�ากดั	ที่ได้รบัรำงวลันกัสหกรณ์ที่มคีณุค่ำแห่งปี	พร้อมกบั
เยี่ยมชมบูธสนิค้ำที่น�ำมำจดัแสดงภำยในงำน	

ครบรอบ 52 ปี สอ. ครูเชียงราย จก.

ครบรอบ 41 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสอ. รว่มงาน ประกาศเกียรติคุณนกัสหกรณแ์ละสหกรณท์ี่มคีณุคา่แหง่ปี 2556
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จับฉลากรางวัลผู้โชคดี
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		แพงพมิพ์โล	 สอ.ต�ำรวจภูธรจงัหวดัภูเกต็	จ�ำกดั
	 2.	 พ.ต.อ.(หญงิ)	สริพิร		วทิยำนกุูล	 สอ.โรงพยำบำลต�ำรวจ	จ�ำกดั
	 3.	 นำงสำวอรณุรตัน์		วงศ์ชื่นสนุทร	 สอ.พนกังำนธนำคำรไทยพำณชิย์	จ�ำกดั
	 4.	 นำงค�ำพู		ศรสีขุ	 สอ.ครูสระแก้ว	จ�ำกดั
	 5.	 นำยจรูญ		ศรเีมอืง	 สอ.ครูอบุลรำชธำน	ีจ�ำกดั

2)	 หลักสูตร	“¡ÃÃÁ¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃãËÁ‹” ÃØ‹¹·Õ่ 16	วันที่	14	-	17	พฤษภาคม	2556	
ณ	โรงแรมเฟลิกซ์	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	จ.กาญจนบุรี

	 1.	 นำยเชษฐำ		สยันำนนท์	 สอ.ครูแพร่	จ�ำกดั
	 2.	 นำยนภดล		พมิพ์จนัทร์	 สอ.อนำมยัสรุนิทร์	จ�ำกดั
	 3.	 นำยบญัชำ		สทุธศร	ี สอ.ครูลพบรุ	ีจ�ำกดั
	 4.	 นำยสนอง		ภู่เจรญิ	 สอ.ครูรำชบรุ	ีจ�ำกดั
	 5.	 นำยรงัสฤษดิ์		โมทะจติร	 สอ.ครูศรสีะเกษ	จ�ำกดั

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.	 นำงนจุรนิทร์		จนัทร์ม	ี สอ.พนกังำนมูลนธิโิครงกำรหลวง	จ�ำกดั
	 2.	 คณุสนุทร	ี	เทพมณ	ี สอ.ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	จ�ำกดั
	 3.	 นำยชยัพร		ศรสีวสัดิ์	 สอ.ครูนครปฐม	จ�ำกดั
	 4.	 นำงสภุำภรณ์		ตรทีศำนนท์	 สอ.พนกังำนยำสูบ	จ�ำกดั
	 5.	 คณุอมัพำพร		อภฉิตัรเรอืงกจิ	 สอ.พนกังำนกลุ่มบรษิทัคงิฟชเชอร์	โฮลดิ้งส์	จ�ำกดั	

¼ÙŒ·Õ่µÍºáººÊÍº¶ÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃáÅÐ¤ÇÒÁ¨ํÒà»š¹ã¹¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ/ÊÑÁÁ¹Ò (Training Need)
	 1.	 นำยสรวยี์	จริำนนัท์สริ	ิสอ.ครูศรสีะเกษ	จ�ำกดั
	 2.	 นำงสำวดำรญั	ขลบิปน	สอ.ต�ำรวจภูธรจงัหวดัชยันำท	จ�ำกดั
	 3.	 นำยประทกัษ์	เพชรวำรนิทร์	สอ.ต�ำรวจสรุำษฎร์ธำน	ีจ�ำกดั
	 4.	 พ.ต.อ.ดนกุฤต	กลมัพำกร	สอ.โรงพยำบำลต�ำรวจ	จ�ำกดั
	 5.	 นำงวริตัน์	ด้วงเพง็รกัษ์	สอ.กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย	จ�ำกดั			

ชสอ.	 ขอขอบพระคุณในควำมกรุณำของท่ำนที่ได้ให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำม
เพื่อส�ำรวจควำมคดิเหน็	และจะน�ำข้อมูลที่ได้ไปประกอบในกำรวเิครำะห์และพฒันำหลกัสูตรในกำร
วำงแผนกจิกรรมกำรฝกอบรม/สมัมนำให้มปีระสทิธภิำพต่อไป	

หมายเหตุ	:	ส�ำหรบัรำงวลัเสื้อนำโน	ได้จดัส่งไปให้ผู้โชคดเีป็นที่เรยีบร้อยแล้ว	

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	พร้อมฝำยจดักำร	ชสอ.	เข้ำเยี่ยมชมกจิกำร	บรษิทั	เมโทรซสิเตม็ส์คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกดั	(มหำชน)	เกี่ยวกบัระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ	และดำต้ำเซน็เตอร์	โดยม	ีนายยงยทุธ	ศรวีนัทนยีกลุ	Vice	President	บรษิทั	เมโทรซสิเตม็ส์คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	
ให้กำรต้อนรบั	และให้ค�ำปรกึษำด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ	เมื่อวนัที่	1	ตลุำคม	ที่ผ่ำนมำ	

ชสอ. เยี่ยมชม บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรช่ัน จ�ากัด (มหาชน)
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ขาว ประชาสัมพันธ

ชสอ. ก�าหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ 
ความสามารถ เพื่อน�าไปปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี�

1. หลักสตูร “งบการเงินของสหกรณรปูแบบใหม”
วันที่	6	ธันวาคม	2556

ณ	โรงแรมริชมอนด์	ถนนรัตนาธิเบศร์	ต�าบลบางกระสอ	อ�าเภอเมืือง	จังหวัดนนทบุรี

2. หลักสตูร “กรรมการดําเนินการใหม” รุนที่ 17
ระหว่างวันที่	21	-	24	มกราคม	2557

ณ	โรงแรมเฟลิกซ์	ริเวอร์แคว	รีสอร์ท	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุรี

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ฝายธุรกิจเสริม	โทร.	0	2496	1199	ต่อ	105	-	107,	121	-	12
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จัดท�าโดย	:	ฝายสื่อสารองค์การ	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�ำระค่ำฝำกส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุำตเลขที่	พเิศษ	5/2552

ปณศ.บำงกรวย

ปีที่	25	ฉบับที่	316	เดือนตุลาคม	2556ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 	 :	 	 ฝำยเงินทุน	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย	จ�ำกดั	199	หมู่	2	ต.บำงสทีอง	อ.บำงกรวย	จ.นนทบรุ	ี11130	
โทรศพัท์	0	2496	1199	ต่อ	125	-	127,	109	โทรสำร	0	2496	1177	และ	0	2496	1188	
www.fsct.com

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

ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตนไป ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตนไป 

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

ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี�ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา


