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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

เรียน	 ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน
เมื่อวนัที่ 7 มถินุายน ที่ผ่านมา ชสอ. ได้จดัการประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2557 เพื่อรายงานให้สมาชกิได้พจิารณาอนมุตัแิละรบัทราบผล 

การประกอบการของ ชสอ. ในรอบปีที่ผา่นมา ผมตอ้งขอขอบพระคณุท่านผูแ้ทนสหกรณ์สมาชกิทกุท่านที่ได้เข้ารว่มประชมุโดยพร้อมเพรยีง
กนั ท�าให้การประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2557 ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีและต้องขอแสดงความยนิดแีก่กรรมการด�าเนนิ และผูต้รวจสอบกจิการ 
ที่ได้รบัเลอืกตั้งเข้ามาบรหิารงาน ชสอ. ทกุท่านครบั

ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีที่ทรงมพีระราชด�ารโิครงการต่าง ๆ  เกี่ยวกบั 
สหกรณ์ และเพื่อสนองแนวพระราชด�าริ ในการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนและเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาส 
พระชนมายคุรบ 60 พรรษาในวนัที่ 2 เมษายน 2558 ชสอ. จงึได้จดัท�าโครงการ “ออมทรพัย์ออมความดเีฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” เพื่อปลูกจิตส�านึกและการสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักประหยัด  
มีการออมทรัพย์อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและวิธีการสหกรณ์  
เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศ ในการส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักการประหยัดและการออม อันจะเป็นพื้นฐาน 
ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ชสอ. จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรียน พร้อมทั้ง 
มอบประกาศเกียรติคุณแก่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโรงเรียนที่มียอดเงินออมสูงสุด 60 อันดับแรกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในวนัออมแห่งชาต ิปี 2558 ซึ่งในขณะนี้ ชสอ. ได้เปิดตวัโครงการน�าร่องไปแล้ว 2 จงัหวดั และจะเดนิหน้าน�าร่องโครงการไปในภาคต่าง ๆ 
ผมขอถอืโอกาสนี้ เชญิชวนให้สหกรณ์สมาชกิเข้าร่วมโครงการออมทรพัย์ออมความด ีเพื่อเฉลมิพระเกยีรตแิด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีโดยสอบถามรายละเอยีดได้ที่ชมรมสหกรณ์ทกุชมรม หรอืที่ ชสอ. ครบั

นอกจากนี้ ผมขอเชญิชวนสหกรณ์สมาชกิเข้าร่วมกจิกรรมที่ส�าคญัอกีกจิกรรมหนึ่งของขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ นั่นกค็อืกจิกรรม 
“วันออมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกบัวนัที่ 31 ตลุาคม ของทกุปี ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2541 เพื่อส่งเสรมิให้คนไทยมนีสิยั 
รกัการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนกัถงึความส�าคญัและประโยชน์ของการออม โดยในปีนี้ ชสอ. ได้ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ภาคตะวนัตก และขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ ก�าหนดจดังานวนัออมแห่งชาต ิ ประจ�าปี 2557 ขึ้น ณ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี วนัเสาร์ที่ 1 
พฤศจกิายน นี้ โดยรายละเอยีดกจิกรรมผมจะแจ้งให้ทราบอกีครั้งในฉบบัต่อไปครบั

ส�าหรับสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยซื้อตั๋วสญัญาใช้เงนิหรอืเงนิฝากประจ�ากบั ชสอ. ซึ่งในขณะนี้ ชสอ. ได้ออกตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�ารุ่นใหม่  
คือ “รุ่นออมทรัพย์ทวีสุข” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่สหกรณ์ ในการเตรียมเงินไว้บริการและรองรับความต้องการเงินกู ้
ของสหกรณ์สมาชกิในปัจจบุนั โดยมอีตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน วงเงนิ 1 ล้านบาท 3.90% 5 ล้านบาท 4.00% และ 20 ล้านบาทขึ้นไป 4.25% ต่อปี  
ซึ่งจะเปิดจ�าหน่าย ตั้งแต่วนัที่ 27 มถินุายน ไปจนถงึ 15 สงิหาคม นี้ครบั

ในเดอืนนี้มวีนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา ได้แก่ วนัอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา ผมขอ เชญิชวนทกุท่านร่วมท�าจติใจให้ผ่องแผ้ว 
ด้วยการเข้าวดัฟังธรรม ท�าบญุตกับาตร สมาชกิท่านใดที่เดนิทางไปต่างจงัหวดั กข็อให้เดนิทางโดยสวสัดภิาพและปลอดภยัทกุท่านครบั

แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด
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ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ
การศึกษา ปรญิญาเอก สงัคมศาสตร์ (Ph.D Social Science) Magadh University
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน นกับรหิารระดบั 8 การไฟฟ้านครหลวง
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ 

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั

นายประดิษฐ  หัสดี
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
การศึกษา นติศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
 เนตบิณัฑติไทย ส�านกัอบรมเนตบิณัฑติยสภา
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ทนายความ
 รองประธานวชิาการ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานการประปา 

นครหลวง จ�ากดั 
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานการประปา

นครหลวง จ�ากดั 

พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 2
การศึกษา ปรญิญาเอก สาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสูตร  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการสภาวชิาการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม
 ผู้อ�านวยการหลกัสูตรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ  

มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุี
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร

และโรงเรยีนเสนาธกิารทหาร จ�ากดั

นายสันติชัย  บัวทอง
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 3
การศึกษา การศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) การบรหิารการศกึษา  

มหาวทิยาลยันเรศวร
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองผู้อ�านวยการ ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษา ประถมศกึษา 
  (ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต 3)
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ากดั

คณะกรรมการด�าเนินการ	และผู้ตรวจสอบกิจการ	ชสอ.	ชุดที่	42

ประธานกรรมการ

กรรมการด�าเนินการ
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พ.ต.อ.นายแพทย์ ดนุกฤต  กลัมพากร
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 4
การศึกษา บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ (การจดัการการเงนิ)  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน นายแพทย์ สบ 5 กลุ่มงานสูตนิรเีวชกรรม โรงพยาบาลต�ารวจ
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลต�ารวจ จ�ากดั

นายขจิต  หมู่ดี
ต�าแหน่ง กรรมการและเลขานกุาร
การศึกษา รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัปทมุธานี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน นกัวชิาการสาธารณสขุ เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสขุ  

จงัหวดัอบุลราชธานี
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุปทมุธาน ีจ�ากดั

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา หลกัสูตรผู้พพิากษาสมทบ ศาลแรงงาน
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน กรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคกลาง
 ประธานชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง
 ผู้พพิากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 1 จงัหวดัลพบรุี
 รองประธานคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย
 ประธานมูลนธิสิหภาพแรงงานไทยเรยอน
 ประธานศูนย์กลางการจดัตั้งสหภาพแรงงาน
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ากดั

พ.ต.อ.ณพล  บุญประสิทธิ์
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา รฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (ตร.) โรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ รุ่น 39
  รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รุ่น 20
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองผู้บงัคบัการสนบัสนนุทางอากาศ กองบญัชาการต�ารวจตระเวน

ชายแดน
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ�ากดั 

นางสาวสมหมาย  สราญจิตร์
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา บรหิารธรุกจิบณัฑติ (การจดัการ) มหาวทิยาลยัศรปีทมุ  

ครศุาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา)  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน Management system supervisor, Norske Skog (Thailand) Co., Ltd
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานแพน เอเชยี 

เปเปอร์ไทย จ�ากดั
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นายเอนก  นาคดิลก
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน เจ้าพนกังานวทิยาศาสตร์การแพทย์
ต�าแหน่งในสหกรณ์ รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาลประสาท จ�ากดั

นายชุมพล ค�าปา
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (พฒันาสงัคม) สถาบนับณัฑติ

พฒันบรหิารศาสตร์
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านกังานส่งเสรมิสวสัดกิาร และสวสัดภิาพครู 

และบคุลากรทางการศกึษา จงัหวดัพะเยา
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูพะเยา จ�ากดั

นายวินัย  ทองทิพย์
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา ศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ครูช�านาญการพเิศษ โรงเรยีนเหนอืคลองประชาบ�ารงุ 

ส�านกังานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 13 กระบี่
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูกระบี่ จ�ากดั

นายศักดิ์ชัย  พงษ์เพชร
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา ครศุาสตรบณัฑติ (เกษตรศาสตร์) มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์ 
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ครูช�านาญการพเิศษ โรงเรยีนบ้านกนัจาน ส�านกังานเขตพื้นที่ 

การศกึษาศรสีะเกษ เขต 3
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูศรสีะเกษ จ�ากดั

นายกิตติชัย  ฝันฝากจิต
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา ครศุาสตรบณัฑติ วทิยาลยัครูเพชรบรุี
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบ�านาญ
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูประจวบครีขีนัธ์ จ�ากดั
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นายมะณู  บุญศรีมณีชัย
ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนนิการ
การศึกษา สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารสาธารณสขุ) 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน รองนายแพทย์สาธารณสขุ จงัหวดัหนองคาย
ต�าแหน่งในสหกรณ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุหนองคาย จ�ากดั

นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์
ต�าแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกจิการ
การศึกษา แพทยศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น
 บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
 Msc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan
 อนมุตับิตัร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกนั แขนงระบาดวทิยา
 อนมุตับิตัร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครวั
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ์
ต�าแหน่งในสหกรณ์ สมาชกิ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุกาฬสนิธุ์ จ�ากดั

นายอุทัย  ศรีเทพ
ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกจิการ
การศึกษา บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  มหาวทิยาลยัรามค�าแหง
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน ข้าราชการบ�านาญ
ต�าแหน่งในสหกรณ์ สมาชกิ สหกรณ์ออมทรพัย์ครูตรงั จ�ากดั

นางสุนารี มีทรัพย์
ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกจิการ
การศึกษา ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ พฒันาสงัคม มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร
ต�าแหน่งงานปัจจุบัน หวัหน้างานคุ้มครองผู้โดยสาร กองคุ้มครองผู้โดยสาร บรษิทัขนส่ง จ�ากดั
ต�าแหน่งในสหกรณ์ สมาชกิ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัขนส่ง จ�ากดั

ประวัติผู้ตรวจสอบกิจการ

7ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557



การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2557
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ประมวลภาพ
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การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2557
วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

9ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557



คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (NACUFOK) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมส�านักงาน ชสอ. พร้อม 
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ด้านการด�าเนนิการ  การบรหิารจดัการและระบบ IT ระหว่าง 2 องค์การ โดยชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนแห่งสาธารณรฐัเกาหลี 
พร้อมให้การสนบัสนนุ ชสอ. ในทกุด้านและเชญิไปศกึษาดูงานด้าน IT ที่ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีเมื่อวนัที่ 12 มถินุายน ที่ผ่านมา

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian  

Confederation of Credit Unions: ACCU) น�าคณะผู้เข้าอบรม Development Educators (DE)  

จาก 7 ประเทศ จ�านวน 47 คน เข้าศกึษาดงูานและเยี่ยมชมส�านกังาน ชสอ. โดยม ีดร.เฉลมิพล  

ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จดัการใหญ่ ชสอ.  

ให้การต้อนรบั เมื่อวนัที่ 18 มถินุายน ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ.

เปิดบ้านต้อนรับ
คณะผู้น�าสหกรณ์จาก	NACUFOK	เกาหลี

เปิดบ้านต้อนรับ
คณะผู้เข้าอบรม	DE	ของ	ACCU	จากนานาประเทศ

รอบรั้ว ชสอ.
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วันอาสาฬหบชูา
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วนัอาสาฬหบชูา เป็นวนัส�าคญัวนัหนึ่งของพระพทุธศาสนา ตรงกบัวนัเพญ็
ขึ้น 15 ค�่า เดอืน 8 ในสมยัพทุธกาลมเีหตกุารณ์ส�าคญัเกดิขึ้น 4 ประการ ดงัต่อไปนี้

1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก  
แก่ปัญจวคัคยี์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอสิปิตนมฤคทายวนั ใกล้เมอืงพาราณสี

2. เป็นวนัที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คอื ท่านโกณฑญัญะ 
ได้บรรลธุรรมเป็นพระโสดาบนัองค์แรก

3. เป็นวนัที่มพีระสงฆ์เกดิขึ้นเป็นรูปแรก คอื พระอญัญาโกณฑญัญะ ภายหลงัจากที่ได้บรรลธุรรมเป็นพระโสดาบนัแล้ว 
กไ็ด้ทูลขออปุสมบท พระพทุธองค์ทรงประทานการอปุสมบท ยกขึ้นเป็นพระภกิษรุูปแรกในพระพทุธศาสนา

4. เป็นวนัเกดิขึ้นของพระรตันตรยั คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมพีระสงฆ์
เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้
ธรรมเพยีงพระองค์เดยีวอย่างพระปัจเจกพทุธเจ้า

ในวันอาสาฬหบูชานี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันส�าคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา  
โดยเฉพาะการปฏบิตับูิชานั้น ควรปฏบิตัตินตามหลกัธรรมในธมัมจกักปัปวตันสตูร อนัได้แก่ มชัฌมิาปฏปิทา ข้อปฏบิตัสิายกลาง  
คอื อรยิมรรค 8 กล่าวโดยสรปุกค็อื ควรปฏบิตัตินให้มศีลี สมาธ ิปัญญา เมื่อปฏบิตัไิด้ดงันี้ ชื่อว่าได้บูชาพระพทุธองค์ ด้วยการ
บูชาอย่างยิ่ง

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�าเนนิการ และผู้ตรวจสอบกจิการ ชสอ. ชดุที่ 42  
ร่วมกนัสกัการะสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ ประจ�า ชสอ. ได้แก่ พระพทุธมงคลมหาอภปิชูนย์ี ศาลพระภมู ิและศาลตายาย เพื่อความเป็นสริมิงคล  
ในโอกาสเข้าท�างานในต�าแหน่งหลงัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี เมื่อวนัที่ 19 มถินุายน ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ.

คณะผู้บริหาร	ชสอ.	ชุดที่	42	สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	
ประจ�า	ชสอ.	เพื่อความเป็นสิริมงคล

11ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557



ศกึษาดงูาน

วันที่	10	มิถุนายน	2557
สหกรณ์ออมทรัพย์	กทม.	จ�ากัด

วันที่	16	มิถุนายน	2557
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์	จ�ากัด

วันที่	23	มิถุนายน	2557
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่	2	จังหวัดปทุมธานี
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ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์  
จัดพิธีเปิดงาน “สินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”  
ครั้งที่ 2 เมื่อวนัที่ 4 มถินุายน ที่ผ่านมา โดยรบัเกยีรตจิากผูว่้าราชการ  
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู ้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ ์
แห่งประเทศไทย ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ร่วมงาน 
อย่างคบัคั่ง ณ ตลาดสหกรณ์ ศูนย์พฒันาธรุกจิสหกรณ์ ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัปทมุธาน ีภายในงาน 
มีกิจกรรมจัดแสดงและจ�าหน่ายสินค้าจาก กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ออกร้าน 
จ�านวน 60 บูธ กจิกรรมการแสดงหน้าเวท ีและช่วงนาททีอง ไข่ ข้าวสาร ราคาถูก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวเปิดกล้องภาพยนตร์ 
“1448 Love Among Us รักเราของใคร” แถลงข่าวภาพยนตร์ 

ที่สร้างด้วยวธิกีารสหกรณ์ โดยมผีู้น�าขบวนการสหกรณ์ สื่อมวลชน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เมื่อวนัที่ 10 มถินุายน ที่ผ่านมา  
ณ ศูนย์การประชมุรชันแีจ่มจรสั สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมงานปาฐกถาพเิศษ “สถาบนัอนัเป็นที่พึ่ง...ในหลวงของเรา” พร้อมมอบ
ดอกไม้แสดงความยนิด ีครบรอบ 64 ปี หนงัสอืพมิพ์สยามรฐั รายวนั โดยม ีนายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จดัการ บรษิทั สยามรฐั 
จ�ากดั เป็นผู้รบัมอบ เมื่อวนัที่ 23 มถินุายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ 

เปิดงาน	“สินค้าสหกรณ์ไทย	ปลอดภัย	ได้มาตรฐาน”	ครั้งที่	2

เปิดกล้องภาพยนตร์	เรือ่ง	“1448	Love	Among	Us	รกัเราของใคร”

ครบรอบ	64	ปี	สยามรัฐ

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

13ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557



ชสอ.	สัมมนาท�าความเข้าใจนโยบาย	แผนงาน	
และการบริหารจัดการ	ปี	57

คณะกรรมการด�าเนินการ ผู ้ตรวจสอบกิจการชุดที่ 42 และฝ ่ายจัดการ ชสอ. ร ่วมสัมมนา  
“การท�าความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบรหิารจดัการ ประจ�าปี 2557” เพื่อประชมุท�าความเข้าใจร่วมกนั 
ในการบริหารจัดการ นโยบายและแผนงาน ชสอ. เพื่อให้การบริหารงาน การจัดการ และการตรวจสอบกิจการ  
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ตามแนวทางของแผนพฒันา ชสอ. ฉบบัที่ 4 และแผนงาน ชสอ. ประจ�าปี 2557 เมื่อวนัที่  
27 - 29 มถินุายน ที่ผ่านมา ณ ออโรร่า รสีอร์ท (เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา มจี�านวนผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้ให้แนวคิดในการบริหารงาน ชสอ. และพัฒนา 
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ว่า ในปี 2559 การสหกรณ์ไทยจะถือก�าเนิดมาครบ 100 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ไทย 
เข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ในฐานะที่ ชสอ. เป็นศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สิ่งที่ ชสอ.  
ต้องท�าเพื่อพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลงในโลกยคุปัจจบุนั และสร้างศกัยภาพขององค์กร บคุลากร ให้พร้อมที่จะรบัมอื
กบัการแข่งขนั ต้องมกีารท�างานเชงิรกุตลอดเวลา และพร้อมเข้าสูส่ากลคอื ต้องเป็นผูน้�าการเปลี่ยนแปลง “CHANGE”  
โดยเป็นผูน้�าในขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยให้ได้ในทกุ ๆ   เรื่อง เช่น การฝึกอบรม สมัมนา การให้บรกิารสนิเชื่อ  
ให้บริการด้านกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ และระบบสารสนเทศ ซึ่งแต่ละฝ่ายและกรรมการแต่ละคณะต้อง 
พจิารณาแล้วว่าในปีนี้ จะท�าอย่างไรให้ ชสอ. เป็นผู้น�าได้ในทกุ ๆ เรื่อง”

จากนั้นรับฟังบรรยาย “ความส�าคัญของจริยธรรมในการด�ารงชีวิตและจริยธรรม 
ในการท�างาน” โดย พระครูปลดัสมศกัดิ์ ตกิขฺปญโญ นกัเทศน์เสยีงเหน่อ วดัใหม่เฉลมิพระเกยีรต ิ 
และพระณรงค์ ปภากโร วดัสนัตคิริศีรบีรมธาต ุจ.กาญจนบรุ ีซึ่งท่านได้สร้างความเพลดิเพลนิ และ 
ให้ข้อคดิการท�างาน การใช้ชวีติที่มปีระโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสมัมนา ส�าหรบัภาคบ่าย เป็นการน�าเสนอ  
“ปัจจยัสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อการบรหิารงาน ชสอ. ในปี 2557” โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน  
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ต่อด้วยการน�าเสนอแนวคิดต่อแผนงาน ชสอ. ประจ�าปี 2557 เป็นรายฝ่าย  
ด�าเนนิการโดย นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการวางแผนฯ และนายมะณู บุญศรีมณีชัย  

เลขานุการคณะวางแผนฯ ภาคเย็นคณะกรรมการ
ด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการกล่าว 
แนะน�าตัว และร่วมรับประทานอาหารเย็น ร้องเพลง
ร่วมกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ อย่างสนุกสนาน อบอุ ่น 
และเป็นกนัเอง

ชสอ. พร้อม สู้ สู้ !!
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สินค้าธุรกิจเสริม

สนใจสินค้าติดต่อได้ที่	ฝ่ายธุรกิจเสริม	ชสอ.โทร.0	2496	1199		ต่อ	121,	122

เสื้อโปโลนาโน	310.-

กระเป๋าลองชอง	100.-

กระเป๋า	Sport	150.-

ชุดผ้าขนหน	ู250.- ปากกา+ดินสอ	150.-			

ปากกาด้ามเดี่ยว	180.-		

ปากกาแพคคู่	290.-

กระบอกน�้าร้อน	250.-											

15ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557



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 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

“รุ่นออมทรพัย์ทวสีขุ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

วงเงิน
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

1,000,000 ขึ้นไป 3.90

5,000,000 ขึ้นไป 4.00

20,000,000 ขึ้นไป 4.25

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที	่27	มถินุายน	–	15	สงิหาคม	2557ออมทรพัย์กบั	ชสอ.	ดอกเบีย้สงู


