วันอาสาฬหบูชา
ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 8

ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด
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ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา ชสอ. ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557 เพือ่ รายงานให้สมาชิกได้พจิ ารณาอนุมตั แิ ละรับทราบผล
การประกอบการของ ชสอ. ในรอบปีทผี่ ่านมา ผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกท่านทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง
กัน ท�ำให้การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557 ส�ำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี และต้องขอแสดงความยินดีแก่กรรมการด�ำเนิน และผูต้ รวจสอบกิจการ
ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารงาน ชสอ. ทุกท่านครับ
ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีท่ รงมีพระราชด�ำริโครงการต่าง ๆ เกีย่ วกับ
สหกรณ์ และเพื่อสนองแนวพระราชด�ำริ ในการส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียนและเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาส
พระชนมายุครบ 60 พรรษาในวันที่ 2 เมษายน 2558 ชสอ. จึงได้จดั ท�ำโครงการ “ออมทรัพย์ออมความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” เพื่อปลูกจิตส� ำนึกและการสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนรู้จักประหยัด
มีการออมทรัพย์อย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจในหลักการและวิธีการสหกรณ์
เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนและนักเรียนทั่วประเทศ ในการส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนรู้จักการประหยัดและการออม อันจะเป็นพื้นฐาน
ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ชสอ. จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรียน พร้อมทั้ง
มอบประกาศเกียรติคุณแก่ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโรงเรียนที่มียอดเงินออมสูงสุด 60 อันดับแรกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในวันออมแห่งชาติ ปี 2558 ซึ่งในขณะนี้ ชสอ. ได้เปิดตัวโครงการน�ำร่องไปแล้ว 2 จังหวัด และจะเดินหน้าน�ำร่องโครงการไปในภาคต่าง ๆ
ผมขอถือโอกาสนี้ เชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ออมความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมสหกรณ์ทุกชมรม หรือที่ ชสอ. ครับ
นอกจากนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทีส่ �ำคัญอีกกิจกรรมหนึง่ ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ นัน่ ก็คอื กิจกรรม
“วันออมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัย
รักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของการออม โดยในปีนี้ ชสอ. ได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันตก และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ก�ำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ขึ้น ณ จังหวัดสุพรรณบุรี วันเสาร์ที่ 1
พฤศจิกายน นี้ โดยรายละเอียดกิจกรรมผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในฉบับต่อไปครับ
ส�ำหรับสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจ�ำกับ ชสอ. ซึ่งในขณะนี้ ชสอ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำรุ่นใหม่
คือ “รุ่นออมทรัพย์ทวีสุข” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่สหกรณ์ ในการเตรียมเงินไว้บริการและรองรับความต้องการเงินกู้
ของสหกรณ์สมาชิกในปัจจุบนั โดยมีอตั ราดอกเบีย้ 12 เดือน วงเงิน 1 ล้านบาท 3.90% 5 ล้านบาท 4.00% และ 20 ล้านบาทขึน้ ไป 4.25% ต่อปี
ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ไปจนถึง 15 สิงหาคม นี้ครับ
ในเดือนนี้มีวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ผมขอ เชิญชวนทุกท่านร่วมท�ำจิตใจให้ผ่องแผ้ว
ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม ท�ำบุญตักบาตร สมาชิกท่านใดที่เดินทางไปต่างจังหวัด ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยทุกท่านครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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คณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ชุดที่ 42
ประธานกรรมการ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

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

กรรมการด�ำเนินการ
นายประดิษฐ หัสดี
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา
ทนายความ
รองประธานวิชาการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา
นครหลวง จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา
นครหลวง จ�ำกัด

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายสันติชัย บัวทอง
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
และโรงเรียนเสนาธิการทหาร จ�ำกัด
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
(ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3)
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557

พ.ต.อ.นายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายขจิต หมู่ดี

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน

ต�ำแหน่งในสหกรณ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 4
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการเงิน)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
นายแพทย์ สบ 5 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลต�ำรวจ
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด

กรรมการและเลขานุการ
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน
กรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
ประธานชมรมสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดลพบุรี
รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ประธานมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน
ประธานศูนย์กลางการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ำกัด

พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ รุ่น 39
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 20
รองผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวน
ชายแดน
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจตระเวนชายแดนที่ 13 จ�ำกัด

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Management system supervisor, Norske Skog (Thailand) Co., Ltd
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานแพน เอเชีย
เปเปอร์ไทย จ�ำกัด
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ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายชุมพล ค�ำปา
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายวินัย ทองทิพย์

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน

ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายกิตติชัย ฝันฝากจิต
ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

กรรมการด�ำเนินการ
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ�ำกัด
กรรมการด�ำเนินการ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ครูชำ� นาญการพิเศษ โรงเรียนเหนือคลองประชาบ�ำรุง
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระบี่
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
ครุศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านกันจาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด

กรรมการด�ำเนินการ
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ข้าราชการบ�ำนาญ
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557

นายมะณู บุญศรีมณีชัย
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์
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กรรมการด�ำเนินการ
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารสาธารณสุข)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ำกัด

ประวัติผู้ตรวจสอบกิจการ
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
ต�ำแหน่ง
การศึกษา

ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นายอุทัย ศรีเทพ

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

นางสุนารี มีทรัพย์

ต�ำแหน่ง
การศึกษา
ต�ำแหน่งงานปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในสหกรณ์

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
Msc. Healthcare Administration, Nagoya University, Japan
อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
อนุมัติบัตร ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ�ำกัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ข้าราชการบ�ำนาญ
สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จ�ำกัด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
หัวหน้างานคุ้มครองผู้โดยสาร กองคุ้มครองผู้โดยสาร บริษัทขนส่ง จ�ำกัด
สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทขนส่ง จ�ำกัด
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ประมวลภาพ

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

ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557
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รอบรั้ว ชสอ.

เปิดบ้านต้อนรับ

คณะผู้น�ำสหกรณ์จาก NACUFOK เกาหลี

คณะผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (NACUFOK) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมส�ำนักงาน ชสอ. พร้อม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นด้านการด�ำเนินการ การบริหารจัดการและระบบ IT ระหว่าง 2 องค์การ โดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
พร้อมให้การสนับสนุน ชสอ. ในทุกด้านและเชิญไปศึกษาดูงานด้าน IT ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมา

เปิดบ้านต้อนรับ

คณะผู้เข้าอบรม DE ของ ACCU จากนานาประเทศ

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian
Confederation of Credit Unions: ACCU) น�ำคณะผู้เข้าอบรม Development Educators (DE)
จาก 7 ประเทศ จ�ำนวน 47 คน เข้าศึกษาดูงานและเยีย่ มชมส�ำนักงาน ชสอ. โดยมี ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.

ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันส�ำคัญวันหนึง่ ของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ
ขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำ� คัญเกิดขึน้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เป็ น วั น ที่ พ ระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็ น ครั้ ง แรก
แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี
2. เป็นวันทีพ่ ระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกณฑัญญะ
ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว
ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์
เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้
ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า
ในวันอาสาฬหบูชานี้ ชาวพุทธควรถือเป็นหน้าที่อันส�ำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชา และปฏิบัติบูชา
โดยเฉพาะการปฏิบตั บิ ชู านัน้ ควรปฏิบตั ติ นตามหลักธรรมในธัมมจักกัปปวัตนสูตร อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบตั สิ ายกลาง
คือ อริยมรรค 8 กล่าวโดยสรุปก็คือ ควรปฏิบัติตนให้มีศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อปฏิบัติได้ดังนี้ ชื่อว่าได้บูชาพระพุทธองค์ ด้วยการ
บูชาอย่างยิ่ง
FSCT NEWS

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

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ชุดที่ 42
ร่วมกันสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ประจ�ำ ชสอ. ได้แก่ พระพุทธมงคลมหาอภิปชู นีย์ ศาลพระภูมิ และศาลตายาย เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
ในโอกาสเข้าท�ำงานในต�ำแหน่งหลังประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
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ศึกษาดูงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำ�กัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำ�กัด

วันที่ 23 มิถุนายน 2557
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

เปิดงาน “สินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” ครั้งที่ 2

ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
จัดพิธีเปิดงาน “สินค้าสหกรณ์ไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”
ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา โดยรับเกียรติจากผูว้ า่ ราชการ
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ คณะผู ้ บ ริ ห ารกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ สั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์รว่ มงาน
อย่างคับคั่ง ณ ตลาดสหกรณ์ ศูนย์พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ภายในงาน
มีกิจกรรมจัดแสดงและจ�ำหน่ายสินค้าจาก กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร และกลุ่มอาชีพสหกรณ์ ออกร้าน
จ�ำนวน 60 บูธ กิจกรรมการแสดงหน้าเวที และช่วงนาทีทอง ไข่ ข้าวสาร ราคาถูก
FSCT NEWS

เปิดกล้องภาพยนตร์ เรือ่ ง “1448 Love Among Us รักเราของใคร”

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวเปิดกล้องภาพยนตร์
“1448 Love Among Us รักเราของใคร” แถลงข่าวภาพยนตร์
ที่สร้างด้วยวิธีการสหกรณ์ โดยมีผู้น�ำขบวนการสหกรณ์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
FSCT NEWS

ครบรอบ 64 ปี สยามรัฐ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมงานปาฐกถาพิเศษ “สถาบันอันเป็นที่พึ่ง...ในหลวงของเรา” พร้อมมอบ
ดอกไม้แสดงความยินดี ครบรอบ 64 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ รายวัน โดยมี นายกตพล คงอุดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรัฐ
จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ชสอ. สัมมนาท�ำความเข้าใจนโยบาย แผนงาน
และการบริหารจัดการ ปี 57
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การชุ ด ที่ 42 และฝ่ า ยจั ด การ ชสอ. ร่ ว มสั ม มนา
“การท�ำความเข้าใจในนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการ ประจ�ำปี 2557” เพื่อประชุมท�ำความเข้าใจร่วมกัน
ในการบริหารจัดการ นโยบายและแผนงาน ชสอ. เพื่อให้การบริหารงาน การจัดการ และการตรวจสอบกิจการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 4 และแผนงาน ชสอ. ประจ�ำปี 2557 เมือ่ วันที่
27 - 29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ออโรร่า รีสอร์ท (เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้ให้แนวคิดในการบริหารงาน ชสอ. และพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ว่า ในปี 2559 การสหกรณ์ไทยจะถือก�ำเนิดมาครบ 100 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในฐานะที่ ชสอ. เป็นศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย สิ่งที่ ชสอ.
ต้องท�ำเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน และสร้างศักยภาพขององค์กร บุคลากร ให้พร้อมที่จะรับมือ
กับการแข่งขัน ต้องมีการท�ำงานเชิงรุกตลอดเวลา และพร้อมเข้าสูส่ ากลคือ ต้องเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง “CHANGE”
โดยเป็นผู้นำ� ในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยให้ได้ในทุก ๆ เรือ่ ง เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การให้บริการสินเชือ่
ให้บริการด้านกฎหมาย การประชาสัมพันธ์ และระบบสารสนเทศ ซึ่งแต่ละฝ่ายและกรรมการแต่ละคณะต้อง
พิจารณาแล้วว่าในปีนี้ จะท�ำอย่างไรให้ ชสอ. เป็นผู้น�ำได้ในทุก ๆ เรื่อง”
จากนั้ น รั บ ฟั ง บรรยาย “ความส� ำ คั ญ ของจริ ย ธรรมในการด� ำ รงชี วิ ต และจริ ย ธรรม
ในการท�ำงาน” โดย พระครูปลัดสมศักดิ์ ติกฺขปญโญ นักเทศน์เสียงเหน่อ วัดใหม่เฉลิมพระเกียรติ
และพระณรงค์ ปภากโร วัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ จ.กาญจนบุรี ซึ่งท่านได้สร้างความเพลิดเพลิน และ
ให้ข้อคิดการท�ำงาน การใช้ชีวิตที่มีประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ส�ำหรับภาคบ่าย เป็นการน�ำเสนอ
“ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงาน ชสอ. ในปี 2557” โดย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ต่อด้วยการน�ำเสนอแนวคิดต่อแผนงาน ชสอ. ประจ�ำปี 2557 เป็นรายฝ่าย
ด�ำเนินการโดย นายสันติชัย บัวทอง ประธานกรรมการวางแผนฯ และนายมะณู บุญศรีมณีชัย
เลขานุ ก ารคณะวางแผนฯ ภาคเย็ น คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการกล่าว
แนะน� ำ ตั ว และร่ ว มรั บ ประทานอาหารเย็ น ร้ อ งเพลง
ร่ ว มกั น ในงานเลี้ ย งสั ง สรรค์ อย่ า งสนุ ก สนาน อบอุ ่ น
และเป็นกันเอง

ชสอ. พร้อม สู้ สู้ !!

ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557

สินค้าธุรกิจเสริม

ชุดผ้าขนหนู 250.-

ปากกา+ดินสอ 150.-   

ปากกาแพคคู่ 290.-

ปากกาด้ามเดี่ยว 180.-  
กระเป๋า Sport 150.-

กระบอกน�้ำร้อน 250.-           

กระเป๋าลองชอง 100.-

เสื้อโปโลนาโน 310.สนใจสินค้าติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม ชสอ.โทร.0 2496 1199  ต่อ 121, 122
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นออมทรัพย์ทวีสุข”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน – 15 สิงหาคม 2557

ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

วงเงิน
1,000,000

ขึ้นไป

3.90

5,000,000

ขึ้นไป

4.00

20,000,000 ขึ้นไป

4.25

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.95 ต่อปี
5.15 ต่อปี
5.25 ต่อปี
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 325 เดือนกรกฎาคม 2557

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

