องคก ารสัมพันธภาพสหกรณร ะหวางประเทศ
แถลงการณเรื่อ ง เอกลักษณของสหกรณ
คํานิยาม

“สหกรณเปนองคการปกครองตนเองของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันดวยความสมัครใจ เพื่อสนองความตองการ
อันจําเปนและความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และ
ควบคุมตามหลักประชาธิปไตย”

คุณคาของสหกรณ

“สหกรณตั้งอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ประชาธิปไตย ความเสมอภาค
ความเที่ยงธรรม และเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผยความรับผิดชอบ
ตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่นโดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผูริเริ่มการสหกรณ”

หลักการสหกรณ

หลักการสหกรณเปนแนวทางสําหรับสหกรณในการนําคุณคาของสหกรณไปสูการปฏิบัติ

หลักการที่ 1 การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ

สหกรณเปนองคการโดยสมัครใจ เปดรับบุคคลทุกคนซึ่งสามารถใชบริการของสหกรณ และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะ
สมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยไมมีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีสวนรวมอยางแข็งขันในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจ
ของสหกรณ ชายและหญิงผูปฏิบัติงานในฐานะผูแทนจากการเลือกตั้งตองรับผิดชอบตอบรรดาสมาชิก ในสหกรณปฐมสมาชิก
มีสิทธิออกเสียงเทากัน (คนหนึ่งมีหนึ่งเสียง) และในสหกรณระดับอื่นก็จัดใหดําเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยดวย

หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

สมาชิกพึงมีสว นใหทนุ แกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมการใชทนุ ของสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย ตามปกติ
สวนหนึ่งของทุนนั้นอยางนอยที่สุดตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ และสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนในอัตราจํากัด (ถามี)
จากการลงทุนในสหกรณตามเงือ่ นไขแหงการเปนสมาชิก บรรดาสมาชิกจะจัดสรรเงินสวนเกินเพือ่ ความมุง หมายอยางใดอยางหนึง่
หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ก็ได คือ เพื่อพัฒนาสหกรณของพวกเขา โดยอาจกอตั้งเงินสํารอง ซึ่งอยางนอยที่สุด สวนหนึ่งของเงิน
สํารองนีจ้ ะแบงแยกมิได หรือจัดสรรเพือ่ ประโยชนแกสมาชิกตามสวนของธุรกิจทีไ่ ดทาํ กับสหกรณ หรือเพือ่ สนับสนุนกิจกรรมอืน่ ๆ
ที่บรรดาสมาชิกเห็นชอบ

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ

สหกรณเปนองคการชวยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิก ถาสหกรณเขาทําขอตกลงกับองคการอื่นๆ
รวมทั้งรัฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหลงภายนอก สหกรณพึงทําขอตกลงเชนนั้นภายใตเงื่อนไขอันมั่นใจไดวา บรรดาสมาชิก
ยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทางประชาธิปไตย และจะตองธํารงไวซึ่งสภาพการปกครองตนเองของสหกรณ

หลักการที่ 5 การใหการศึกษา การฝกอบรม และสารสนเทศ

สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกตั้ง ผูจัดการ และพนักงาน เพื่อบุคคล
เหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขาอยางมีประสิทธิผล และพึงใหขาวสารความรูในเรื่องลักษณะและประโยชน
ของการสหกรณแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําดานความคิดเห็น

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ

สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและทําใหขบวนการสหกรณเขมแข็ง โดยการทํางานดวยกันภายใต
โครงสรางอันประกอบดวยสหกรณระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหวางประเทศ

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน
สมาชิก

สหกรณพึงทํางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณตั้งอยู ทั้งนี้ตามนโยบายที่ไดรับความเห็นชอบจากบรรดา

พระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์ ของ ชสอ.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ได้สร้างพระพุทธรูป
เป็นพระประธานประจ�ำ ชสอ. ไว้สักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล จึงได้ขอพระราชทาน
พระบรมสารีรกิ ธาตุ เพือ่ อัญเชิญมาบรรจุ ในพระเศียรของพระประธานของ ชสอ. จากสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในขณะนั้น
และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.00 น. ชสอ.จึงได้จัดพิธีบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโน) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่
สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาเป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีชั่วคราวของ ชสอ. และได้รับ
พระราชทานชื่อพระประธานประจ�ำ ชสอ. ว่า

“พระพุทธมงคลมหาชนอภิปูชนีย์”

สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ
“คนผู้ท�ำมงคลย่อมไม่พ่ายแพ้ ย่อมประสบความสวัสดี ในที่ทั้งปวง”

รายงานประจำ � ปี

2561

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำ�รงอยู่ และปฏิบัติตน
ของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำ�เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีระบบภูมคิ มุ้ กัน
ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นีจ้ ะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนำ�วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำ�เนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำ�นึก
ในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำ�เนินชีวิต
ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุล
และพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”

ประมวลและกลัน่ กรองจากพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมทั้งพระราชดำ�รัสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำ�ไปเผยแพร่ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายและประชาชนโดยทั่วไป

“การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะออมทรัพย์ ไว้ ได้มากหรือน้อยนั้น
ก็ย่อมจะต่างกันตามกำ�ลังทรัพย์กำ�ลังปัญญาของตน
แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงจะออมทรัพย์ ได้ทีละเล็กละน้อย
ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งนั้น”

พระราชดำ�รัส
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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สารปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ๒๕๖๒
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
เนือ่ งในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒   ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศที่ส�ำคัญของระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิก ผมขอชื่นชมชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางประสาน
ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการด�ำเนินงานต่างๆ และเป็นแบบอย่าง
ในการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริต อันเกิดจากการแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ จนท�ำให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก
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ในโอกาสนี้ ผมขออ�ำนวยพรให้การด�ำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบความส�ำเร็จตามเจตจ�ำนงทุกประการ น�ำมาซึ่งประโยชน์สหกรณ์สมาชิก และสมาชิกทุกคน   
รวมทัง้ เป็นองค์กรส�ำคัญในการน�ำพาขบวนการสหกรณ์ไทยให้กา้ วไกล และขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความส�ำเร็จ ความเจริญ มีก�ำลังกาย
ก�ำลังใจที่เข้มแข็ง เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง สืบไป

					

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ๒๕๖๒
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่มีสมาชิกเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ๑,๐๙๓ สหกรณ์ และมีสมาชิกของสหกรณ์ ๓.๒๗ ล้านคน เป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งการออมเงิน
และเป็นแหล่งการกู้ยืมเงิน   ทั้งยังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัย รวมทั้งมีการด�ำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและ
ภูมิปัญญาสหกรณ์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ    ที่เกี่ยวข้อง
จนเกิดผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่แท้จริงและยั่งยืน
นอกจากการเป็นผูน้ ำ� ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยสูค่ วามเป็นสากลแล้ว  ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   จ�ำกัด ยังมีหน้าที่สนับสนุน ผลักดันให้สหกรณ์สมาชิกมีการด�ำเนินงานและ
การบริหารจัดการที่ดี    ซึ่งปัจจุบันการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้มีการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นเกือบ
เท่าตัว สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งลงทุนในตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนเพิม่ ขึน้ ซึง่ มีสหกรณ์หลายแห่งกูย้ มื เงิน
จากสหกรณ์อื่น สถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ มาด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การบริหาร
ความเสีย่ ง และการบริหารสภาพคล่องทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บทบาทของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ในการเป็นศูนย์กลางทางการเงินจึงมีความชัดเจนยิง่ ขึน้    และจ�ำเป็นต้องพัฒนาตนเองเพือ่ เป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินตามเกณฑ์สากล รวมทัง้ การประสานการท�ำงานร่วมกันในภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้ระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์มีความมั่นคง เกิดประโยชน์โดยรวมต่อสมาชิก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในโอกาสส�ำคัญ การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี ๒๕๖๒ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่นับถือ โปรดดลบันดาลและประทานพรให้ท่านสมาชิก คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มีความเจริญก้าวหน้า
ประสบผลส�ำเร็จ มีสขุ ภาพสมบูรณ์ มีกำ� ลังกาย ก�ำลังใจ แข็งแรง เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นขบวนการ
สหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

11

(นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สารอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ๒๕๖๒
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ถือเป็นศูนย์กลางส�ำคัญของระบบสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยในการด�ำเนินงานทั้งด้านการเงิน การศึกษา การประกอบอาชีพ การพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาเทคโนโลยี และการรักษาสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ ด้วยการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ มาตรฐาน และมีความโปร่งใส จนเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ  ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์ให้การสนับสนุน
และให้ความร่วมมือแก่สหกรณ์เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รว่ มให้ความช่วยเหลือ ดูแล และแนะน�ำด้านการบัญชีและการสอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ประสบผลส�ำเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เนื่องในโอกาสที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   จ�ำกัด   จัดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ๒๕๖๒ ในนามของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นสากลโลก  ได้โปรดอ�ำนวยพรให้คณะกรรมการ ทีป่ รึกษา คณะผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์
สมาชิก และเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จงประสบแต่ความสุข
ความเจริญ อุดมด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังใจ และก�ำลังความคิด  สามารถประกอบกิจการทั้งปวงให้บรรลุผล
เป็นเลิศ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายโอภาส ทองยงค์)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สารประธานกรรมการดำ�เนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

(นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เนื่ อ งในโอกาสที่ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด จั ด การประชุ ม ใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2562  ในวันเสาร์ ที่ 8  มิถุนายน 2562 นี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา สหกรณ์สมาชิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ทุกท่านด้วยความจริงใจ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด  เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่
มีสมาชิกที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วประเทศ 1,093 สหกรณ์
มีสมาชิกรวมกว่า 3.27 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทีส่ ำ� คัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ดา้ นต่างๆ ทัง้ ในด้านการเงิน
การศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยี และการรักษาสิทธิประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ ตลอดระยะเวลา
ทีผ่ า่ นมาได้รว่ มมือกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และขบวนการสหกรณ์ทวั่ ประเทศ ในการสร้าง
ความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสหกรณ์ ปฏิรูปกฎหมายสหกรณ์ให้เกิดความเป็นธรรม
และเอื้อประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ การด�ำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมว่ามีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพมีมาตรฐาน มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาอ�ำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่าน
ให้ความเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้คณะกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ตลอดจน
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ บรรลุความส�ำเร็จ เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการเสริมสร้างสังคมที่ดีตลอดไป
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สารประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562
ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) โดยการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุดที่ 46 ได้ด�ำเนินการมาครบรอบปีบัญชี 2561 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)
นับเป็นปีที่มีผลการด�ำเนินงานที่ดีมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ
ทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และด้านความมัน่ คงทางการเงิน ณ สิน้ ปีบญ
ั ชี ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก
จ�ำนวน 1,093 สหกรณ์ สินทรัพย์รวม 133,289 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 11,257 ล้านบาท
คิดเป็น 9.22% ของปีก่อน สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดก�ำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.30% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00% นอกจากนี้ บริษัท ทริสเรตติ้ง จ�ำกัด
ได้ประกาศอันดับเครดิตองค์กรของ ชสอ. คงเดิมที่ระดับ “A-”  แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” แสดงให้
เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยทางการเงินในการดูแลเงินฝากเงินลงทุนของสหกรณ์
ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดท�ำหลักสูตรการเงิน การบัญชี และการบริหารส�ำหรับ
กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
โดยก�ำหนดให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานสหกรณ์ โดยจัดอบรมไปแล้ว 4 รุ่น เป็นจ�ำนวน 350 คน และได้ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.   พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์โดยการจัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานใน
หลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาผู้น�ำหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง
รุ่นที่ 7” หลักสูตร “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ รุ่นที่ 3” ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ ศูนย์ช่วยเหลือ
สหกรณ์สมาชิกด้านกฎหมาย  ศูนย์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ ศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์
และพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ จัดท�ำแนวทางธรรมมาภิบาลเพื่อส่งเสริมให้ ชสอ. มีระบบธรรมมาภิบาล
ทั้งในส่วนของคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้รวมพลังเครือข่าย
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 8 ภูมิภาค และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ “ฅนสหกรณ์จริง
14 ต้องไม่กิน ไม่โกง” และพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางสารสนเทศของสหกรณ์
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นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของ
หลักการสหกรณ์ จึงได้จัดท�ำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยร่วมกับสหกรณ์
ออมทรัพย์สมาชิกในการส่งเสริมสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ
เพือ่ ทีจ่ ะได้มเี งินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมทีส่ นใจ เพือ่ สร้างรายได้เพิม่ ให้กบั ตนเองและครอบครัว
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี กินดี อยู่ดี และ มีสันติสุข ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ชสอ. ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดท�ำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและ
ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น น�ำไปหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพือ่ ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ผลักดันการแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ และจัดเวทีระดม
ความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ต่อร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 3)   พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้ด�ำเนินโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน
ของ ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ก�ำหนด เพื่อเป็น
การเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบในด้านการบริหารจัดการ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกของสหกรณ์และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 มีสหกรณ์
ออมทรัพย์ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานและมอบป้ายรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐานจ�ำนวน 13 สหกรณ์
สนับสนุนการด�ำเนินงานของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ชมรมต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
รวมทัง้ ยังมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชีย โดยได้รบั รางวัลพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประเภทสถาบัน แห่งภูมิภาคเอเชีย และตัวกระผมได้รับเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตในเอเชีย (ACCU)
นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจต่อ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
ท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา กรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั้ง 8 ภูมิภาค สหกรณ์สมาชิก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชี ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ชสอ.
ทุกท่าน ที่มีส่วนส�ำคัญยิ่งในการสร้างความส�ำเร็จก้าวหน้า มั่นคงให้แก่ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก
ตลอดจนช่วยสนับสนุนนโยบาย “ฅนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง” ชสอ. “สีขาว สะอาด โปร่งใส” ให้
ยั่งยืนตลอดไป ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอ�ำนวยพรให้ทุกท่านประสบ
แต่ความสุข ความส�ำเร็จ มีสุขภาพ ก�ำลังใจ และสติปัญญาที่ดี เพื่อร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงตลอดไป
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สหกรณสมาชิก
เอกชนอื่นๆ
โรงพยาบาล/สาธารณสุข
สวนราชการ/สวนทองถิ่น
ตำรวจ
ทหาร
ครู
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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จำนวนสหกรณ

20
2019

1,120

2557

2558

2559

1,071

1,0
079
1,079

1,100
1,080
1,060
1,040
1,020
1,000
980
960
940
920
900
880

0

1,046

2560

2561

1,0
093
09
1,093

1 0993
1,0
1,093

ป พ.ศ.

แหลงที่มาของเงินทุน
1.31%
8.29%

1.29%
0.47%
1.57%

6.95%

20.67%

59.45%

ลานบาท
เงินกูยืม
11,050.00
ตั๋วสัญญาใชเงิน 9,266.73
เงินรับฝาก
79,240.29
ทุนเรือนหุน
27,557.09
ทุนสำรอง
2,098.76
ทุนสะสม
628.97
กำไรสุทธิ
1,712.92
อื่นๆ
1,734.39
รวม
133,289.15

รอยละ
8.29
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59.45
20.67
1.57
0.47
1.29
1.31
100

แหลงใชไปของเงินทุน

1.38%
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0.44%
71.72%
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เงินใหสหกรณสมาชิกกู 95,594.69 71.72
เงินลงทุน
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เงินฝากธนาคาร
1,844.93 1.38
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 266.04 0.20
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รวม
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100
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ลานบาท

รายได
ลานบาท
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกู 3,670.97
รายไดจากการลงทุน
1,380.74
รายไดจากการขายและบริการ
4.82
รายไดอื่น
0.06
รวมรายไดทั้งสิ้น
5,056.59

0.01%

0.10%
27.30%

รอยละ
72.59
27.30
0.10
0.01
100
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คาใชจาย
2.01%

1.11%
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ลานบาท
3,181.69
ดอกเบี้ยจาย
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คาใชจายดำเนินงานอื่น
3,343.67
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

รอยละ
95.16
0.77
2.01
0.95
1.11
100

รายงานประจำ�ปี 2561
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0.95%

27
2019

รายได้และค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2557-2561
2561
รายการ

2560

จำ�นวนเงิน สัดส่วน จำ�นวนเงิน
ล้านบาท %
ล้านบาท

2559
สัดส่วน
%

2558

2557

จำ�นวนเงิน สัดส่วน จำ�นวนเงิน สัดส่วน จำ�นวนเงิน สัดส่วน
ล้านบาท %
ล้านบาท % ล้านบาท
%

รายได้
1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้

3,671

72.59

3,018

64.94

3,333

71.19

2,700

70.77

2,176

63.24

2 รายได้จากการลงทุน

1,381

27.30

1,624

34.95

1,341

28.64

1,110

29.10

1,250

36.33

5

0.11

5

0.11

8

0.17

5

0.13

15

0.43

5,057

100.00

4,647

100.00

4,682

100.00

3,815

100.00

3,441

100.00

3,182

95.16

2,871

94.60

3,161

95.04

2,555

94.70

2,111

93.91

2 ค่าใช้จ่ายบริหาร

162

4.84

164

5.40

165

4.96

143

5.30

137

6.09

2.1 บริหารสำ�นักงาน

121

3.64

115

3.79

109

3.27

98

3.63

95

4.23

2.2 บริหารธุรกิจ

13

0.37

23

0.76

31

0.93

19

0.70

16

0.71

2.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4

0.11

4

0.13

4

0.12

3

0.11

4

0.18

2.4 สื่อสารองค์การ

9

0.27

8

0.26

8

0.24

9

0.33

9

0.40

2.5 พัฒนา

15

0.45

14

0.46

13

0.40

14

0.53

13

0.57

3,344

100.00

3,035

100.00

3,326

100.00

2,698

100.00

2,248

100.00

3 รายได้อื่นๆ

รวมรายได้ทั้งสิ้น
ค่าใช้จ่าย
1 ดอกเบี้ยจ่าย
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รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

28
2019

การจัดสัมมนาและฝึกอบรม
หลักสูตร

สัมมนา
คน

สหกรณ์

2557
2558
2559

6
3
4

1,177
259
301

2560
2561

4
1

218
35

ปี พ.ศ

หลักสูตร

ฝึกอบรม
คน

สหกรณ์

552
134
148

12
10
12

953
1,103
1,081

514
616
565

112
18

12
14

905
1,016

256
548

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่างปีบัญชี
ประเภทก�ำหนดวงเงิน 10,000 บาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.50

1 เดือน
0.35

3 เดือน
0.70

6 เดือน
0.90

12 เดือน
1.30

15 เดือน
-

24 เดือน
-

36 เดือน
-

48 เดือน
-

60 เดือน
-

12 เดือน
1.40

15 เดือน
1.50

24 เดือน
1.55

36 เดือน
1.80

48 เดือน
2.05

60 เดือน
2.30

12 เดือน
1.45

15 เดือน
1.55

24 เดือน
1.75

36 เดือน
2.00

48 เดือน
2.25

60 เดือน
2.50

12 เดือน
1.50

15 เดือน
1.60

24 เดือน
1.85

36 เดือน
2.10

48 เดือน
2.35

60 เดือน
2.60

15 เดือน
1.65

24 เดือน
1.95

36 เดือน
2.20

48 เดือน
2.45

60 เดือน
2.70

15 เดือน
1.75

24 เดือน
2.05

36 เดือน
2.30

48 เดือน
2.55

60 เดือน
2.90

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.15

1 เดือน
0.45

3 เดือน
1.05

6 เดือน
1.20

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.25

1 เดือน
0.70

3 เดือน
1.10

6 เดือน
1.25

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.30

1 เดือน
0.75

3 เดือน
1.15

6 เดือน
1.30

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.35

1 เดือน
0.80

3 เดือน
1.20

6 เดือน
1.35

12 เดือน
1.55

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 20 ล้านบาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.40

1 เดือน
0.90

3 เดือน
1.30

6 เดือน
1.45

12 เดือน
1.65

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ�ระหว่างปีบัญชี
ประเภทก�ำหนดวงเงิน 10,000 บาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.15

1 เดือน
0.35

3 เดือน
0.80

6 เดือน
1.05

12 เดือน
1.45

24 เดือน

36 เดือน

48 เดือน

60 เดือน

12 เดือน
1.50

15 เดือน
1.60

24 เดือน
1.65

36 เดือน
1.90

48 เดือน
2.15

60 เดือน
2.40

12 เดือน
1.55

15 เดือน
1.65

24 เดือน
1.85

36 เดือน
2.10

48 เดือน
2.35

60 เดือน
2.60

12 เดือน
1.60

15 เดือน
1.70

24 เดือน
1.95

36 เดือน
2.20

48 เดือน
2.45

60 เดือน
2.70

15 เดือน
1.75

24 เดือน
2.05

36 เดือน
2.30

48 เดือน
2.55

60 เดือน
2.80

15 เดือน
1.85

24 เดือน
2.15

36 เดือน
2.40

48 เดือน
2.65

60 เดือน
3.00

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.25

1 เดือน
0.45

3 เดือน
1.15

6 เดือน
1.30

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.35

1 เดือน
0.70

3 เดือน
1.20

6 เดือน
1.35

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.40

1 เดือน
0.75

3 เดือน
1.25

6 เดือน
1.40

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 10 ล้านบาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.45

1 เดือน
0.80

3 เดือน
1.30

6 เดือน
1.45

12 เดือน
1.65

ประเภทก�ำหนดวงเงิน 20 ล้านบาทขึ้นไป
วัน เดือน ปี
14 ก.ย. 60 ถึงปัจจุบัน

เผื่อเรียก
0.50

1 เดือน
0.90

3 เดือน
1.40

6 เดือน
1.55

12 เดือน
1.75

รายงานประจำ�ปี 2561
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15 เดือน
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อัตราดอกเบี้ยวงเงินพิเศษเงินฝากประจำ�
ระยะเวลา
ชื่อรุ่น

รุ่นวันออมแห่งชาติ 2561
   1 ล้านบาท ขึ้นไป
100 ล้านบาท ขึ้นไป
300 ล้านบาท ขึ้นไป
600 ล้านบาท ขึ้นไป
รุ่นออมทรัพย์รับปีกุน
    1 แสนบาท ขึ้นไป
    1 ล้านบาท ขึ้นไป
  10 ล้านบาท ขึ้นไป
  50 ล้านบาท ขึ้นไป
100 ล้านบาท ขึ้นไป

12
24
36
เดือน เดือน เดือน

60
เดือน

เปิดจำ�หน่าย
23 ก.ค. – 28 ธ.ค. 61    

3.80
3.90
4.00
4.10
2.50
2.70
3.00
3.30
3.50

หมายเหตุ

เปิดจำ�หน่าย
24 ธ.ค. 61 – 5 เม.ย. 62      

3.80
3.90
4.00

รุ่นพูนทรัพย์
1 แสนบาท ขึ้นไป

เปิดจำ�หน่าย
3.80 1 ก.พ. – 28 มิ.ย. 62    

อัตราดอกเบี้ยวงเงินพิเศษตั๋วสัญญาใช้เงิน
รายงานประจำ�ปี 2561
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ระยะเวลา
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ชื่อรุ่น

12
24
36
ระยะเวลา
เดือน เดือน เดือน

รุ่นวันออมแห่งชาติ 2561
   1 ล้านบาท ขึ้นไป
100 ล้านบาท ขึ้นไป
300 ล้านบาท ขึ้นไป
600 ล้านบาท ขึ้นไป
รุ่นออมทรัพย์รับปีกุน
    1 แสนบาท ขึ้นไป
    1 ล้านบาท ขึ้นไป
  10 ล้านบาท ขึ้นไป
  50 ล้านบาท ขึ้นไป
100 ล้านบาท ขึ้นไป

หมายเหตุ
เปิดจำ�หน่าย
23 ก.ค. – 28 ธ.ค. 61      

3.80
3.90
4.00
4.10
2.30
2.50
2.80
3.10
-

60
เดือน

3.60
3.70
3.80

เปิดจำ�หน่าย
24 ธ.ค. 61 – 5 เม.ย. 62        

เงินกู้ระยะสั้น
เงินกูร้ ะยะสัน้
เงิ
นกู
่อเป็อ
นหมุ
เวียนนระยะสั
้น น
เงินนกูกู้โโ้ ครงการเงิ
ครงการเงิ
น้พ
กูิเพ
้ ศษเพื
เิ ศษเพื
่ นเป็ทุนทุ
นนหมุ
เวียนระยะสั
้
เงิ
น
กู
้
ร
ะยะปานกลาง
เงินกูร้ ะยะปานกลาง
เงิ
นน
เชืเชื
่อเพื
่อช่อ
อสมาชิ
กสหกรณ์
ออมทรั
พย์ พย์
เงินนกูกู้โโ้ ครงการสิ
ครงการสิ
อ
่ เพื
่ วช่ยเหลื
วยเหลื
อสมาชิ
กสหกรณ์
ออมทรั
ดบริ
การ)
ผู
ผู้ป
ป
้ ระสบภั
ระสบภัยยน้น้า้าท่ท่ววมม (ปิ(ปิ
ดบริ
การ)
เงิ
น
กู
้
โ
ครงการเงิ
น
กู
้
พ
ิ
เ
ศษเพื
่
อ
การบริ
หารสหกรณ์
(ปิดบริ
เงินกูโ้ ครงการเงินกูพ
้ เิ ศษเพือ
่ การบริ
หารสหกรณ์
(ปิ ก
ดาร)
บริการ)
เงิ
นกู
2 เพื
การบริ
หารสหกรณ์
เงินนกูกู้โโ้ ครงการเงิ
ครงการเงิ
น้พ
กูิเพ
้ ศษ
เิ ศษ
2 ่อเพื
อ
่ การบริ
หารสหกรณ์
เงิ
เงินนกูกู้รร้ ะยะยาว
ะยะยาว
เงิ
นน
กู้พ
่อช้อ
้สถาบั
นการเงิ
นอื่นน(ปิ
เงินนกูกู้โโ้ ครงการเงิ
ครงการเงิ
กูิเพ
้ ศษเพื
เิ ศษเพื
่าระหนี
ชาระหนี
้สถาบั
นการเงิ
อืน
่ดบริ
(ปิกดาร)
บริการ)
เงินนกูกู้โโ้ ครงการเงิ
ครงการเงิ
กูิเพ
้ ศษเพื
เิ ศษเพื
่ ฒพันาและส่
ฒนาและส่
เสริ
มสหกรณ์
ขนาดเล็
เงิ
นน
กู้พ
่อพัอ
งเสริงม
สหกรณ์
ขนาดเล็
ก ก
เงิ
น
กู
โ
้
ครงการเงิ
น
กู
พ
้
เ
ิ
ศษเพื
อ
่
การรวมหนี
้
ชสอ.
เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.
เงินนกูกู้โโ้ ครงการเงิ
ครงการเงิ
น้พ
กูิเพ
้ ศษเพื
เิ ศษเพื
่้ใช้ผูบใ้ ริช้กบารรายใหม่
ริการรายใหม่
เงิ
นกู
่อผูอ
เงินนกูกู้โโ้ ครงการเงิ
ครงการเงิ
น้พ
กูิเพ
้ ศษเอนกประสงค์
เิ ศษเอนกประสงค์
เงิ
นกู
เงินนกูกู้โโ้ ครงการสิ
ครงการสิ
อ
่ เพื
่ วช่ยเหลื
วยเหลื
อสมาชิ
กสหกรณ์
ออมทรั
เงิ
นน
เชืเชื
่อเพื
่อช่อ
อสมาชิ
กสหกรณ์
ออมทรั
พย์ พย์
ผู้ป
ป
้ ระสบภั
ระสบภัยยน้น้า้าท่ท่ววมม
ผู
เงิ
น
ครงการเงิ
น้พ
กูิเพ
้ ศษเพื
เิ ศษเพื
่ นเป็ทุนทุ
นนหมุ
เวียนในสหกรณ์
่ี ี
เงินกูกู้โโ้ ครงการเงิ
นกู
่อเป็อ
นหมุ
เวียนนในสหกรณ์
ที่มี ทม
ทุนดาเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท
ทุนด้าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท
เงินกูโ้ ครงการสินเชือ
่ เพือ
่ พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
เงินกูโ้ ครงการเงินกูพ
้ เิ ศษเพือ
่ ชาระคืนเงินกูส
้ ถาบันการเงินอืน
่
เงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช้าระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น

ประเภทเงินกู้
ประเภทเงิ นกู้
3 เม.ย.61 - 29 เม.ย.61
3 เม.ย.61 - 29 เม.ย.61

30 เม.ย.61 - 24 ธ.ค.61
30 เม.ย.61 - 24 ธ.ค.61

วันเดือนปี
วัน
เดือนปี

25 ธ.ค.61 - 31 มี.ค.62
25 ธ.ค.61 - 31 มี.ค.62

ไม่มี
ไม่ม ี
ไม่ไม่มมี ี
ไม่ไม่มมี ี
ไม่ไม่มมี ี

ไม่ไม่มมี ี
ไม่ไม่มมี ี
ไม่ไม่มมี ี
ไม่ไม่
มมี ี
ไม่ไม่
มมี ี
3.78
3.78
3.59
3.59
3.69
3.69
3.59
3.59
3.59
3.59

4.15
4.15
3.80
3.80
4.60
4.60
3.75
3.75

4.20
4.20
3.90
3.90
4.70
4.70
4.30
4.30
3.90
3.90
3.90
3.90
3.70
3.70
3.80
3.80
ไม่ไม่
มมี ี

ไม่ไม่
มมี ี

3.59
3.59

ไม่มมี ี
ไม่
ไม่มมี ี
ไม่
4.25
4.25
ไม่มมี ี
ไม่
ไม่
ไม่มมี ี
3.78
3.78
3.59
3.59
3.69
3.69
3.59
3.59

3.75
3.75
ไม่มมี ี
ไม่
4.00
4.00
ไม่มมี ี
ไม่

ไม่ม ี
3.59
ไม่มี
3.59
ไม่ม ี 4.20, 4.35
ไม่มี 4.20, 4.35
และ 4.50
และ 4.50
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่ไม่มมี ี

4.20
4.20
3.90
3.90
4.70
4.70
4.30
4.30
3.90
3.90
3.90
3.90
3.70
3.70
3.80
3.80
ไม่ไม่มมี ี

4.15
4.15
3.80
3.80
4.60
4.60
3.75
3.75

3.75
3.75

ไม่มมี
ไม่
ไม่มมี
ไม่
4.25
4.25
ไม่มมี
ไม่
ไม่
ไม่มมี
4.25
4.25
4.00
4.00
4.00
4.00
3.59
3.59

3.75
3.75
ไม่มมี ี
ไม่
4.00
4.00
ไม่มมี ี
ไม่

ไม่ม ี
3.59
ไม่มี
3.59
ไม่ม ี 4.20, 4.35
ไม่มี 4.20, 4.35
และ 4.50
และ 4.50
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่
ไม่มมี ี

4.12
4.12
4.12
4.12
4.38
4.38
4.38
4.38
4.00
4.00
4.38
4.38
4.12
4.12
4.12
4.12
ไม่
ไม่มมี ี

3.87
3.87
3.87
3.87
4.12
4.12
3.75
3.75

3.75
3.75

ไม่มี
ไม่
ไม่มี
ไม่
4.25
4.25
ไม่มี
ไม่
ไม่
ไม่มี
4.25
4.25
4.00
4.00
4.00
4.00
3.59
3.59

3.75
3.75
ไม่ม
มี ี
ไม่
4.00
4.00
ไม่ม
มี ี
ไม่

ไม่ม ี
3.59
ไม่มี
3.59
ไม่ม ี 4.20, 4.35
ไม่มี 4.20, 4.35
และ 4.50
และ 4.50
ไม่ม ี
3.80
ไม่มี
3.80

ไม่
ไม่ม
มีี

4.12
4.12
4.12
4.12
4.38
4.38
4.38
4.38
4.00
4.00
4.38
4.38
4.12
4.12
4.12
4.12
ไม่
ไม่มมีี

3.87
3.87
3.87
3.87
4.12
4.12
3.75
3.75

มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน
มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน

1 เม.ย.61 - 2 เม.ย.61
1 เม.ย.61 - 2 เม.ย.61

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ ชสอ.

ไม่ม ี
3.59
ไม่มี
3.59
ไม่ม ี 4.20, 4.35
ไม่มี 4.20, 4.35
และ 4.50
และ 4.50
17 เงินกูโ้ ครงการสินเชือ
่ เพือ
่ พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ. ไม่ม ี
ไม่ม ี
17 เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ.
ไม่มี
ไม่มี

15
15
16
16

14
14

7
8
9
10
11
11
12
12
13
13

5
6

1
1
2
2
3
3
4
4

ที่
ที่

อัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ของ ชสอ.ปี บัญชี 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

31

2019

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจำ� ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน

วัน เดือน ปี

ระยะเวลา

27 ธ.ค. 59
ถึง ปัจจุบัน

1 ล้านบาท

7 วัน
10 ล้านบาท

20 ล้านบาท

0.60

0.70

0.80

1 ล้านบาท

14 วัน
10 ล้านบาท

20 ล้านบาท

0.65

0.75

0.85

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

วัน เดือน ปี
เมษายน 2561

ร้อยละต่อปี
1.30

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
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วัน เดือน ปี
เมษายน 2561
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อัตรา MOR
7.12

อัตรา MLR
6.25

รายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ ขอรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของชุมนุมสหกรณออมทรัพย์
แห่งประเทศไทยจ�ำกัด (ชสอ.) ประจ�ำปี 2561
(1 เมษายน 2561 - 31 มี น าคม 2562)
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนงาน
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ไว้ สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน์ “ชสอ.เป็นผู้น�ำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
สู ่ ค วามเป็ น สากลด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล และอุ ด มการณ ์ ส หกรณ ์ ” เพื่ อ ให้
บรรลุวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการได้กำ� หนดพันธกิจไว้ 5 ประการ ได้แก่
พันธกิจที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 2 สร้างความมั่นคงแก่ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นมืออาชีพ
พันธกิจที่ 4 เป็นศูนย์กลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
พันธกิจที่ 5 เชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
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โดยมีผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ตามแผนงาน ดังต่อไปนี้

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1. แผนงานด้านการเงิน ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
1.1 โครงการระดมทุนเรือนห ุนจากสหกรณ์สมาชิก
			 ทุ น เรื อ นห นุ เป น ทุ น พื้ น ฐานส� ำ คั ญ ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง การมี ส  ว นร ว มเป น เจ า ของของ
สหกรณสมาชิกที่มีตอ ชสอ. อันเปนหลักการสหกรณส�ำคัญประการหนึ่ง ทั้งยังเป็นทุนที่แสดงถึงฐานะ
ความมั่นคงของ ชสอ. ตอมวลสมาชิก ผู้ลงทุน เจาหนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป
			 ปี 2561 ชสอ. มี ทุ น เรื อ นห นุ ทั้ ง สิ้ น 27,557 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 3,539 ล า นบาท
หรือร้อยละ 14.74 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปก อ น ซึง่ มีทนุ เรือนหน ุ 24,018 ลา นบาท และมีอตั ราการถือห ุน
เฉลีย่ ตอ สหกรณ 25.21 ลา นบาท ทัง้ นีม้ สี หกรณสมาชิกถือห ุนครบตามเกณฑและถือห ุนมากกวา เกณฑทกี่ ำ� หนดไว
จ�ำนวน 1,024 สหกรณ จากสหกรณสมาชิกทัง้ สิน้ 1,093 สหกรณ หรือร้อยละ 93.69 ของสหกรณสมาชิกทัง้ หมด
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1.2 โครงการระดมทุนจากเงินรับฝาก
			 เงินรับฝากเปนบริการทางการเงินส�ำหรับสหกรณทจี่ ะฝากเงินไวในทีม่ นั่ คงปลอดภัย และให้
ผลตอบแทนทีด่ ี ประการส�ำคัญ คือ เปนการระดมทุนใหเขามาหมุนเวียนในระบบสหกรณผา น ชสอ. ทัง้ ประเภท
ออมทรัพยและประเภทประจ�ำ โดยใหดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและสูงกวาธนาคารและสถาบันการเงิน
อยูเ่ สมอ ตลอดจนสามารถเลือกลงทุนไดท งั้ ชนิดเผือ่ เรียก 7 วัน 14 วัน และชนิดมีกำ� หนดระยะเวลาแตกต่างกัน
จนถึง 5 ปี

โดยในปี 2561 ชสอ. ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่จ�ำนวน 4 รุ่น คือ เงินฝากประจ�ำ รุ่นทรัพย์มงคล เงินฝาก
ประจ�ำ รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2561 เงินฝากประจ�ำ รุ่นออมทรัพย์รับปีกุน และเงินฝากประจ�ำ รุ่นพูนทรัพย์
รวมทัง้ จัดกิจกรรมการมอบของทีร่ ะลึกในเทศกาลปีใหม่ให้แก่ผลู้ งทุนในตัว๋ สัญญาใช้เงิน และเงินฝาก เพือ่ เป็นการ
แสดงความขอบคุณ ที่ได้ให้ความไว้วางใจลงทุนใน ชสอ.
ปี 2561 มีสหกรณใหการสนับสนุนใชบริการฝากเงินจ�ำนวน 454 สหกรณ จ�ำแนกเป็นสหกรณสมาชิก
392 สหกรณ สหกรณออมทรัพยทไี่ มเปนสมาชิก 11 สหกรณ และสหกรณประเภทอืน่ 51 สหกรณ รวมจ�ำนวนเงิน
79,240 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14,976 ลานบาท หรือรอยละ 23.30 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน
ซึ่งมีจ�ำนวน 64,264 ลานบาท

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าด้านบริการเงินรับฝาก รวมทั้งการลงทุนในหุ้นจากสหกรณ์ ชสอ. จึงได้จัด
กิจกรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ดังนี้
(1) จัดสัมมนาและทัศนศึกษาเพื่อขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่
22 – 27 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 66 คน จาก 18 สหกรณ์
(2) จัดสัมมนาและทัศนศึกษาเพือ่ ขอบคุณผูล้ งทุนใน ชสอ. ณ ประเทศมาเลเซีย - สิงคโปร์ จ�ำนวน 1 ครัง้
เมื่อวันที่ 10 - 14 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน จาก 23 สหกรณ์
(3) จัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและทัศนศึกษาเพือ่ ขอบคุณผูล้ งทุนใน ชสอ. ณ จังหวัดเชียงราย จ�ำนวน 1 ครัง้
เมื่อวันที่ 25 - 27 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 37 คน จาก 24 สหกรณ์
(4) จัดโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษา จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และนครเวียงจันทน์
จ�ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน จาก 32 สหกรณ์
โดยใช้หลักเกณฑก์ ารสะสมแต้มจากการลงทุนในเงินรับฝาก ทุก 2 ล้านบาท จะได้รบั แต้มสะสม จ�ำนวน
1 แต้ม และทุนเรือนหุ้น ทุก 2 ล้านบาท จะได้รับแต้มสะสม จ�ำนวน 1 แต้ม เริ่มสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2561
เป็นต้นไป แต้มสะสมมีอายุ 2 ปีบัญชี ของ ชสอ.
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1.3 โครงการระดมทุนจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วสัญญาใชเงินเปนการระดมทุนชวยเหลือซึ่งกันและกันในขบวนการสหกรณออมทรัพย ชสอ.
ไดพัฒนาบทบาทใหเปนศูนยกลางทางการเงินของสหกรณออมทรัพย เปนแหลงลงทุนของสหกรณที่มีเงินทุน
เหลือจากการให้บริการสมาชิกและสหกรณที่บริหารเงินสด สภาพคลอง โดยใหผลตอบแทนการลงทุนในอัตรา
ที่เปนธรรม สามารถแขงขันกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินได
ปี 2561 ชสอ. มีสหกรณ์ลงทุนในตั๋วสัญญาใชเงินจ�ำนวน 134 สหกรณ์ โดยจ�ำแนกเปน
สหกรณสมาชิก 107 สหกรณ สหกรณที่ไมเปนสมาชิก 2 สหกรณ และสหกรณอื่น 25 สหกรณ รวมจ�ำนวนเงิน
9,267 ลานบาท ลดลง 1,079 ลานบาท หรือรอยละ 10.43 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปกอนซึ่งมีจ�ำนวน
10,346 ลานบาท

1.4 โครงการบริการเงินกู้
ต่อเนือ่ งมาจากปลายปีบญ
ั ชี 2560 จนถึงต้นปีบญ
ั ชี 2561 สหกรณ์สมาชิกยังคงมีความต้องการใช้
เงินกูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง จะเห็นได้จาก ชสอ. มียอดเงินกูอ้ นุมตั แิ ล้วรอการจัดสรรเป็นจ�ำนวนเงินทีส่ งู ถึง 20,000 ล้าน
บาทเศษ เนือ่ งมาจากสถาบันการเงินอืน่ มีการปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เงินกูท้ ำ� ให้สหกรณ์สมาชิก ต้องหาแหล่งเงิน
กูท้ มี่ อี ตั ราดอกเบีย้ ต�ำ่ กว่ามาช�ำระคืนเพือ่ ลดต้นทุนดอกเบีย้ จ่าย ดังนัน้ ชสอ. จึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ซึง่ สหกรณ์
สมาชิกเลือกใช้บริการ ซึ่งในขณะนั้น ชสอ. มีเงินให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิก ไม่เพียงพอแต่ก็พยายามระดม
เงินฝากอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก ท�ำให้ ชสอ. มีเงินทุนหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ และน�ำมาจัดสรรจ่าย
เงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมาชิกได้คล่องตัวเพิ่มขึ้นตามล�ำดับ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา ชสอ. สามารถ
จ่ายเงินกู้ได้อย่างต่อเนื่องและลดยอดเงินกู้รอการจัดสรรลงได้ จนถึงสิ้นปีบัญชี 2561 ชสอ. สามารถจ่ายเงินกู้
ให้แก่สหกรณ์ที่มีแผนการใช้เงินได้โดยไม่ต้องรอการจัดสรร
ระหว่างปีบัญชี 2561 ชสอ. ได้เปิดบริการเงินกู้เพิ่ม 1 โครงการ คือโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
บุคลากรสหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. รายละเอียดดังนี้
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1. ก�ำหนดวงเงินกูท้ แี่ ต่ละสหกรณ์กไู้ ด้สงู สุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยแต่ละสหกรณ์จดั ท�ำโครงการ
เงินกู้ให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กู้ได้รายละไม่เกิน 5 แสนบาท
2. อัตราดอกเบีย้ ตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ “โครงการสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ.” อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ชสอ. ขอความกรุณาสหกรณ์สมาชิกคิดดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในอัตราไม่
เกินร้อยละ 3.80 ต่อปีเช่นกัน
3. ช�ำระคืนเป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 100 เดือน โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
4. จ�ำกัดวงเงินกู้ตามโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท
นอกจากนัน้ เพือ่ เป็นการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกผูใ้ ช้บริการเงินกูต้ อ่ เนือ่ ง ชสอ. ยังได้จดั โครงการ
ตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้ ชสอ. ต่อเนื่อง โดยมีการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ผู้ใช้บริการเงินกู้
ชสอ. ต่อเนื่อง 5 ปีบัญชีของ ชสอ. (ปีบัญชี 2556 – 2560) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 188 สหกรณ์ ตอบแทนโดยการ
มอบสินค้าที่ฝ่ายธุรกิจเสริม ชสอ. มีจ�ำหน่าย โดยมีวงเงินแลกสินค้าที่จัดสรรให้แต่ละสหกรณ์แตกต่างกันไป
ตามจ�ำนวนดอกเบี้ยรับรวม 5 ปีบัญชี ที่ ชสอ. ได้รับ
ทัง้ นี้ ตลอดปีบญ
ั ชี 2561 ชสอ. มีสหกรณส์ มาชิกมาใช้บริการเงินกูร้ วม 196 สหกรณ์ เป็นเงิน 38,487
ล้านบาท ณ สิ้นปีบัญชี มีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ จ�ำนวน 285 สหกรณ์ จ�ำนวนเงินกู้คงเหลือ 95,595 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 9,289 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.76 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ มีจำ� นวน 86,306 ล้านบาท
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1.5 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ. สู่มาตรฐานสถาบันการเงิน
ชสอ.ได้ท�ำการศึกษาเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามแนวทาง BASEL ซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐานสากลที่ผู้ก�ำกับดูแลสถาบันการเงินในประเทศต่างๆ ใช้ในการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันการเงิน ด้วยการก�ำหนดให้สถาบันการเงินมีเงินกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงหรือความ
เสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้น�ำเกณฑ์ดังกล่าว มาใช้ก�ำกับดูแลธนาคาร
พาณิชย์ทุกแห่งภายในประเทศ โดยก�ำหนด “อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง” หรือที่เรียกว่า “BIS
Ratio” ซึ่งค�ำนวณจากเงินกองทุนหารด้วยสินทรัพย์เสี่ยง โดยเงินกองทุนเปรียบเสมือนกับส่วนของเจ้าของใน
งบแสดงฐานะการเงิน และสินทรัพย์เสี่ยงก็คือ สินทรัพย์ที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งในแต่ละรายการจะมี
ความเสี่ยงไม่เท่ากัน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ก�ำหนดค่ามาตรฐานของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(BIS Ratio) ของธนาคารพาณิชย์ไทยต้องไม่ต�่ำกว่า 8.50%
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการพัฒนาการบริหารการเงินของ ชสอ. สูม่ าตรฐานสถาบันการเงิน ดังกล่าว ชสอ.
จึงได้น�ำเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามแนวทาง BASEL มาใช้ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
ชสอ. มี BIS Ratio = 24.59 % เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ก�ำหนดไว้ไม่ต�่ำกว่า
8.50% แสดงว่า ชสอ. มีสถานะทางการเงินที่มั่นคง เมื่อพิจารณาจากประเด็นในการมีเงินกองทุนที่เพียงพอ
ต่อการดูแลสินทรัพย์เสี่ยง
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ชสอ. ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูร่ ะดับมาตรฐานสากลมาโดยตลอดอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ
เช่น ธรรมาภิบาล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารและประเมินผลงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continnity
Management : BCM) และการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง
และเพือ่ ให้สหกรณ์ทลี่ งทุนใน ชสอ. ได้มคี วามมัน่ ใจว่า ชสอ. เป็นสถาบันทีม่ คี วามมัน่ คง ปลอดภัยในการ
ดูแลเงินฝากเงินลงทุนของสหกรณ์ เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ชสอ. ได้ทำ� ข้อตกลงเชิญบริษทั ทริสเรทติง้ จ�ำกัด
ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของ ชสอ. และในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ได้ประกาศผลการจัดอันดับเครดิตของ ชสอ. คือ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่
หมายถึง มีความเสี่ยงในระดับต�่ำ มีความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่สูง และจัดอยู่
ในกลุ่มเพื่อการลงทุน (Investment Grade) ในปี 2558 2559 2560 และ 2561 ชสอ. ได้ทบทวนผลอันดับ
เครดิตองค์กร บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ได้ประกาศอันดับเครดิตองค์กร ของ ชสอ. คงเดิมที่ระดับ “A-”
แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”
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1.6 โครงการลงทุนในตราสารการเงิน
ชสอ. ไดลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีความมั่นคง สามารถสรางรายไดจากการลงทุน
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,376.48 ล้านบาท และการลงทุนทุกรายการอยู่ภายใตพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง “ขอก�ำหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอื่นของ
สหกรณ” ทุกประการ
ปี 2561 ชสอ. มีเงินสด และเงินฝากธนาคาร จ�ำนวน 1,844.93 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด
0.18 ล้านบาท เงินฝากกระแสรายวัน 112.89 ลานบาท เงินฝากออมทรัพย์ 1,666.56 ลานบาท เงินฝาก
ออมทรัพยพเิ ศษ 0.73 ลา นบาท เงินฝากธนาคารกองทุนส่วนบุคคล 64.57 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน รวมทั้งสิ้น 33,609.46 ลานบาท ดังนี้
(1) เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล จ�ำนวน 2 กองทุน จ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 439.31 ล้านบาท ประกอบด้วย
ลงทุนในตราสารหนี้ 113.91 ล้านบาท ลงทุนในตราสารทุน 325.40 ล้านบาท
(2) เงินลงทุนในตราสารหนี้ 32,073.41 ลานบาท ประกอบดวย หุ้นกู้ 28,490.10 ลานบาท พันธบัตร
รัฐบาล 1,188.61 ลานบาท พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 1,594.70 ลานบาท และตั๋วเงินคลัง 800 ล้านบาท
(3) เงินลงทุนในตราสารทุน 1,393.74 ลานบาท ประกอบด้วย เงินลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
1,393.34 ล้านบาท และหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด 0.40 ล้านบาท
การบริหารสินทรัพยและก�ำไรสุทธิ
ชสอ. มีแหลงที่มาของเงินทุนจากเงินรับฝาก ตั๋วสัญญาใชเงิน ทุนเรือนห ุน ทุนส�ำรอง ทุนสะสมและ
อื่นๆ ณ 31 มีนาคม 2562 มีสินทรัพยรวม จ�ำนวน 133,289 ลานบาท ประกอบดวย ลูกหนี้เงินกู้ เงินลงทุน
เงินฝากธนาคาร อาคารส�ำนักงาน โดยมีสนิ ทรัพยเ์ พิม่ ขึน้ 11,257 ลา นบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.22 เมือ่ เทียบกับ
ระยะเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจ�ำนวน 122,032 ลานบาท

ชสอ. สามารถบริหารสินทรัพยที่มีอยู่ใหเกิดก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 1,713 ลานบาท เพิ่มขึ้น 101 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 6.27 ของก�ำไรสุทธิปีกอน ซึ่งมีจ�ำนวน 1,612 ลานบาท
1.7 โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
การรักษาเสถียรภาพทางการเงินถือเป็นการพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มคี วาม
มั่นคงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์เมื่อประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง
อันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝากหรือวิกฤตการณ์ทางการเงิน ชสอ. ในฐานะองค์การกลางของขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ จึงได้จัดท�ำโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินมาตั้งแต่ปี 2549 โดยวิธีการสะสมเงิน
ในรูปฝากประจ�ำและหรือซือ้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินชนิดระยะเวลามากกว่า 12 เดือน จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 2 ของ
ยอดเงินฝากของสหกรณ์ ณ วันสิน้ เดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั สิทธิประโยชน์
อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจ�ำตามประกาศ ชสอ. บวกร้อยละศูนย์จุดสองห้าต่อปี
ณ วันทีซ่ อื้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจ�ำ ระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ในกรณีทสี่ หกรณ์ประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องอันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝาก สหกรณ์จะได้รบั บริการเงินกูจ้ ากโครงการในอัตราดอกเบีย้ เงินกู้
อัตราต�่ำสุดของ ชสอ. ลบร้อยละศูนย์จุดหนึ่งสองห้าต่อปี และได้รับสิทธิประโยชน์อื่นดังนี้
(1) ได้รบั บริการทางวิชาการทีโ่ ครงการจัดขึน้ เพือ่ เสริมสร้างเสถียรภาพความมัน่ คงของสหกรณ์
(2) ได้รับบริการเงินกู้จากโครงการได้จำ� นวนไม่เกิน 3 เท่า การกู้ดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ย
คืนตามปกติ และก�ำหนดช�ำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายใน 12 เดือน
(3) ได้รับบริการที่ปรึกษา เพื่อการวางแผนทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการเงินออมเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ของ ชสอ. รวมทั้งสิ้น 50 สหกรณ์ มียอดตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจ�ำในโครงการทั้งสิ้น 13,322.25
ล้านบาท
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2. แผนงานด้านสหกรณ์สมาชิกและผู้ใช้บริการ ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
2.1 โครงการส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกมีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านเสถียรภาพทางการเงิน
และความมั่นคงทางด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ้างอิงเทียบเคียงสู่การปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเพือ่ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเสริมสร้างความมัน่ คงทางด้านเสถียรภาพ
ทางการเงินและความมัน่ คงทางด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพให้กบั สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ซึง่ ประกอบ
ด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย ชสอ. ได้ท�ำการ
ศึกษาและวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่ใช้อยู่ภายในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ว่า
จะเป็น CAMELS, CFSAWS การจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ และ Prudential Standards ของสภา
เครดิตยูเนี่ยนโลก จนในที่สุดก็ได้ 14 อัตราส่วนทางการเงินที่ ชสอ. เห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นเกณฑ์
มาตรฐานทางการเงินส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกขนาดได้
ส่วนที่ 2 เกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ (Principles Observation
Measurement : POM) เพื่อวัดว่าสหกรณ์ด�ำเนินการตามหลักการสหกรณ์สากลมากน้อยเพียงใด โดยมีเกณฑ์
วัดทั้งสิ้น 7 หลักการ
ส่วนที่ 3 การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประเมินว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงอยู่
ในระดับใด โดยมีเกณฑ์การวัดทั้งสิ้น 5 ด้าน
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ส่วนที่ 4 แนวทางธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประเมินว่าสหกรณ์มีธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับใด โดยเกณฑ์วัดมีทั้งสิ้น 2 ส่วน
ปี 2561 ชสอ. ได้กำ� หนดแนวทางการเผยแพร่และส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกได้รจู้ กั และน�ำเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ไปใช้ในการประเมินสหกรณ์ตนเอง และมีการพัฒนาสหกรณ์
ตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กันอย่างแพร่หลาย ดังนี้
(1) จัดโครงการสัมมนา เรือ่ ง “การพัฒนาสหกรณต์ ามเกณฑม์ าตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้
รับทราบแนวคิดและสาระส�ำคัญของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาน�ำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์
(2) จัดโครงการอบรมวิทยากรพี่เลี้ยง หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรูแ้ ละความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ตนเอง และสหกรณ์อื่น ตลอดจนสามารถไป
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรหรือวิทยากรในการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ที่เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค ได้จัดขึ้น
(3) จั ด ตั้ ง และท� ำ พิ ธี เ ปิ ด ป้ า ย “ศู น ย ์ พั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์
ออมทรัพย์” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกรณอ์ อมทรัพย์ รวมถึงบริการให้ความรู้ ค�ำปรึกษา และค�ำแนะน�ำเรือ่ งการพัฒนาสหกรณ์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ในด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง แก่สหกรณ์สมาชิก โดยมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒิ และวิทยากรพีเ่ ลีย้ ง ชสอ. เป็น
ผูใ้ ห้ความรู้ ค�ำปรึกษา และค�ำแนะน�ำ ผ่าน “ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ดังกล่าว

43
2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

(4) เสนอ “เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
พิจารณาให้การรับรอง และส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศน�ำเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไปใช้ในการประเมินสหกรณ์ตนเอง และมีการพัฒนาสหกรณ์ตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
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2.2 โครงการจัดท�ำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
และก�ำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยก�ำหนด
เกณฑ์ที่ครอบคลุมความเสี่ยงส�ำคัญใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านธรรมาภิบาล 2) ด้านเครดิต 3) ด้านสภาพคล่อง
และ 4) ด้านปฏิบัติการ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน 6 เรื่อง
ดังนี้
(1) เกณฑ์ก�ำกับความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
			 (1.1) การทบทวนเพดานดอกเบี้ยเงินรับฝาก
			 (1.2) การจัดท�ำและเปิดเผยรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
			 (1.3) การก�ำหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบ

(2) เกณฑ์ก�ำกับความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย
			 (2.1) การก�ำกับลูกหนี้รายใหญ่
			 (2.2) ทบทวนหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของสหกรณ์
			 (2.3) ทบทวนหลักเกณฑ์วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์
ปี 2561 ผู้แทน ชสอ. ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเกณฑ์ก�ำกับและแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 และวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยมี
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม
และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อพิจารณา
เกณฑ์กำ� กับสหกรณอ์ อมทรัพยแ์ ละสหกรณเ์ ครดิตยูเนีย่ นทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน 3 เรือ่ ง และการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน จ�ำนวน 1 เรื่อง ดังนี้
(1) การก�ำหนดอัตราเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้ว
(2) การลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
(3) การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
(4) แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
2.3 โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ชสอ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการสร้างองค์ความรู้ด้านสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์
ออมทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกของ ชสอ. ได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
และพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
รายงานประจำ�ปี 2561
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ปี 2561 ชสอ. ได้จดั โครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น
ขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีรายชื่อสหกรณ์ที่ได้
รับรางวัล จ�ำแนกตามประเภทผลงานนวัตกรรม ดังนี้
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ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก
		 1.1 ชือ่ ผลงาน “ประกวดนักลงทุนมืออาชีพ” ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองพลพัฒนาที่ 1 จ�ำกัด
			 1.2 ชื่อผลงาน “การพัฒนา Credit Scorecard” ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนา
ชุมชน จ�ำกัด
2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี
			 ชื่อผลงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System :
MIS)” ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำกัด
3. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
			 3.1 ชือ่ ผลงาน “CSS : Coop Support System ระบบสนับสนุนงานสหกรณ”์ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ำกัด

			 3.2 ชื่อผลงาน “SMS Alert ระบบรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกรรมและทางการเงิน
เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ำกัด” ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ำกัด
			 3.3 ชือ่ ผลงาน “คลินกิ สหกรณ์ เฟส 1 (ตรวจสุขภาพทางการเงิน)” ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด
			 3.4 ชือ่ ผลงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก สหกรณอ์ อมทรัพยส์ ามัญศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ จ�ำกัด” ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จ�ำกัด
ผลงานนวัตกรรมประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก
ชื่อผลงาน “บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ ID Card for cooperative management”
ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ำกัด
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รางวัลการน�ำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจ�ำปี 2561
ชื่อผลงาน “บัตรประชาชนเพื่อการบริหารสหกรณ์ ID Card for cooperative management”
ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ำกัด
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2.4 โครงการสร้างสัมพันธ์กับสหกรณ์สมาชิก
(1) เยีย่ มเยือนสหกรณส์ มาชิก เพือ่ รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็น
และให้ค�ำปรึกษากับสหกรณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ชสอ.
(2) มอบโลเกียรติคณ
ุ ใหกบั สหกรณสมาชิกทีม่ ยี อดเงินออมสูงสุด รวมทัง้ สหกรณอ์ อมทรัพยดเี ดน
นักสหกรณออมทรัพย์ดเี ดน และสหกรณ์ทไี่ ด้รบั รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพยด์ เี ด่น
(3) ใหการตอนรับสหกรณสมาชิก 17 สหกรณ์ และหน่วยงานอื่น 7 แห่ง เข้าศึกษาดูงาน และ
เยี่ยมชมกิจการ ชสอ.
(4) ร่วมแสดงความยินดีกับสหกรณ์สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ 15 แห่ง
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2.5 โครงการเพิ่มจ�ำนวนสมาชิก ชสอ.
ชสอ. ได้เข้าพบสหกรณ์ที่ยังไม่เป็นสมาชิกเพื่อเชิญชวนเข้าเป็นสมาชิก ชสอ. และได้ท�ำหนังสือ
ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์จงั หวัด ส�ำนักงานตรวจบัญชีจงั หวัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์ หกรณอ์ อมทรัพย์
ในกลุ่มอาชีพต่างๆ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 เขต และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยประชาสัมพันธ์
เชิญชวนสหกรณ์ที่ยังไม่เป็นสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก ชสอ.
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก จ�ำนวน 1,093 สหกรณ์ ซึ่งมีจ�ำนวนเท่ากัน
กับปีก่อนที่มีสหกรณ์สมาชิก จ�ำนวน 1,093 สหกรณ์
2.6 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ฝึกอบรมและสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์
(1) การสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนา
			 ชสอ. ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรมและสัมมนาให้กับสหกรณ์สมาชิก โดย
จัดการฝึกอบรม จ�ำนวน 14 หลักสูตร มีผเู้ ข้าอบรม 1,016 คน 548 สหกรณ์ และจัดสัมมนา ศึกษาดูงานสหกรณ์
ในต่างประเทศจ�ำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าสัมมนาศึกษาดูงาน 35 คน 18 สหกรณ์
(2) การสนับสนุนวิทยากรให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์
			 ชสอ. สนับสนุนการจัดอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น โดยช่วยเหลือแนะน�ำในการก�ำหนด
หลักสูตรและสนับสนุนวิทยากรให้แก่สหกรณ์สมาชิก จ�ำนวน 98 สหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 836,872 บาท

(3) การสนับสนุนการอบรมสัมมนาแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดเล็ก
			 ชสอ. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรแก่สหกรณอ์ อมทรัพยข์ นาดเล็กทีม่ ที นุ ด�ำเนินงาน
ไม่เกิน 500 ล้านบาท ในด้านวิชาการ โดยให้สิทธิในการเข้ารับการอบรมและสัมมนา ทั้งนี้ ชสอ. สนับสนุน
ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ และค่าที่พัก ในปี 2561 มีสหกรณ์ขนาดเล็กได้รับการสนับสนุน จ�ำนวน 83 คน จาก
51 สหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 771,907.50 บาท
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2.7 โครงการพัฒนาผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสหกรณ์ ดังนี้
(1) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 7 (Advanced
SACCO Executive) 7th Batch เป็นโครงการที่ ชสอ. ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบท
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งในมิติของสหกรณ์และการเป็นสถาบันการเงิน ในภาวะปัจจัยสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น เพื่อพัฒนาวิธีคิด และวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการน�ำ
ประโยชนส์ สู่ มาชิก รวมทัง้ เพือ่ พัฒนาทักษะและการเรียนรูจ้ ากรูปแบบและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการบริหารการเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางธรรมาภิบาล ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์สำ� หรับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี การพัฒนาสัมพันธภาพและ
ร่วมมือกันต่อไปในอนาคต โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 คน จาก 34 สหกรณ์
(2) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 3 เป็นโครงการที่
ชสอ. ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ตนเอง ตลอดจนมีทักษะภาวะผู้น�ำในการบังคับบัญชา และการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง ตลอดจนสามารถอบรม
สอนงาน และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจในบริบทการด�ำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งในมิติของสหกรณ์ และการเป็นสถาบันการเงิน
ท่ามกลางปัจจัยสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง รวมทัง้ ได้รบั ทราบถึงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
ทีม่ ตี อ่ องคก์ รและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และรับทราบถึงการใช้เครือ่ งมือการบริหารต่างๆ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการบริหารงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน จาก 26 สหกรณ์
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2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาต่อปริญญาโท
(1) ชสอ. และภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รว่ มลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
รุ่นที่ 17 เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาต่อส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยในปี 2561
ชสอ. ได้จดั สรรทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จ�ำนวน 5 ทุน ให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยมีผู้ขอสนับสนุน จ�ำนวน 2 คน จาก 2 สหกรณ์ ทุนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
(2) ชสอ. สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
ศึกษาในมหาวิทยาลัยทั่วไป ด้านการเงิน การบัญชี การจัดการองค์กร คอมพิวเตอร์ และกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่
สหกรณอ์ อมทรัพย์ได้มโี อกาสศึกษาต่อ เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยในปี 2561
ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จ�ำนวน 7 ทุน ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
โดยมีผู้ขอสนับสนุน จ�ำนวน 7 ทุน จาก 7 สหกรณ์ ทุนละ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท
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2.9 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างองค์ความรูด้ า้ นสหกรณ์ และพัฒนาความรูแ้ ละทักษะ
ด้านการบริหารงานสหกรณ์สู่บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น
โดยจัดท�ำเว็บเพจศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ในเว็บไซต์ ชสอ. เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ส�ำหรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาและ
ศึกษาผ่านระบบ Internet ประกอบด้วย ห้องสมุด ชสอ. ทีม่ หี นังสือเกีย่ วกับสหกรณ์ การบริหารจัดการสหกรณ์
การเงินของสหกรณ์ รวมทัง้ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย วิทยานิพนธ์เกีย่ วกับสหกรณ์ บอร์ดนิทรรศการเกีย่ วกับ
ความเป็นมาของสหกรณ์ในประเทศไทย การส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ตลอดจนความเป็นมา และการด�ำเนินงานของ ชสอ. คู่มือส�ำหรับการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์
ออมทรัพย์ทุกต�ำแหน่งของสหกรณ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ตั้งแต่ปี 2560 และท�ำเนียบ
วิทยากร ซึ่งเป็นวิทยากรที่ท�ำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ ปี 2558 รวมถึงองค์ความรู้
ต่างๆ ที่ ชสอ. ได้จัดท�ำขึ้น เช่น เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหาร
จัดการตามเกณฑ์ ACCESS Branding การบริหารจัดการตามเกณฑ์ CQA และข้อมูลการศึกษาดูงานสหกรณ์
ระหว่างประเทศ วิทยานิพนธ์ของบุคลากรสหกรณท์ ไ่ี ด้รบั การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยทั่วไป เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่สนใจ ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้

2.10 โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์
		ขบวนการสหกรณข์ องไทยได้ดำ� เนินการมามากกว่าหนึง่ ศตวรรษ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทย
มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอด จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มีผลส�ำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม สภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง เช่น การที่สังคม
กลายเป็นวัตถุนิยมมุ่งหวังผลตอบแทน รูปแบบการท�ำธุรกิจที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการบริหารที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับ
ความโปร่งใส ดังนั้น เพื่อให้การด�ำเนินการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบนั ชสอ. จึงต้องวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบจากสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในปัจจุบนั
และแนวโน้มของการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ในอนาคต วิเคราะห์ศกั ยภาพของ ชสอ. ทีม่ ใี นปัจจุบนั ความ
ต้องการในอนาคต และวางแผนกลยุทธ์ แนวทางการด�ำเนินการส�ำหรับองค์กรทีม่ คี วามเหมาะสมต่อสถานการณ์
การเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต เพือ่ ให้ ชสอ. เป็นผูใ้ ห้บริการหลักในขบวนการสหกรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถด�ำเนินการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนากิจการ
ของสหกรณ์ให้ก้าวหน้าทันสมัย และเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ชสอ. และภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้รว่ มกันศึกษาวิจยั
เรื่อง “การปรับตัวของ ชสอ. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า” เพื่อศึกษาวิเคราะห์และก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานของ ชสอ. ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และสามารถน�ำไปวางแผนกลยุทธ์ การด�ำเนินงาน
ของ ชสอ.ในปี 2562 – 2566
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2.11 การจัดท�ำคู่มือแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์
		ชสอ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการปรับโครงสร้างหนีข้ องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้
แต่งตัง้ คณะท�ำงานโดยมีผแู้ ทนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท�ำแนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ โดยศึกษาข้อมูลจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ทวั่ ประเทศซึง่ ได้ให้ความร่วมมือให้ขอ้ มูลในการปรับโครงสร้างหนีข้ องสหกรณ์ และจัดท�ำค�ำแนะน�ำ
การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้น�ำไปใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการปรับโครงสร้างหนีข้ องลูกหนี้ โดยสหกรณ์ตอ้ งมีการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ และจัดท�ำเอกสารหลักฐานประกอบอย่างเพียงพอที่สามารถสะท้อนความสามารถในการช�ำระหนี้
ของลูกหนี้ได้อย่างแท้จริง เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีโอกาสได้รับเงินคืน
และยังคงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิกที่เป็นลูกหนี้
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2.12 การจัดท�ำหลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารส�ำหรับกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์
		ชสอ. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน จัดท�ำหลักสูตรการเงิน การบัญชี และการบริหารส�ำหรับกรรมการ
และผู้จัดการสหกรณ์ ประกอบด้วยผู้แทนจาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ
ผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการ
และก�ำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น ให้มกี ารก�ำกับดูแลทางการเงินในแนวเดียว
กับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยก�ำหนดเกณฑ์ทคี่ รอบคลุมความเสีย่ งส�ำคัญ 4 ด้าน คือ ด้าน
ธรรมาภิบาล ด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต และด้านปฏิบัติการ โดยในส่วนด้านธรรมาภิบาล กระทรวงการคลัง
ได้กำ� หนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ทมี่ ขี นาดสินทรัพย์ มากกว่า 5,000 ล้านบาท จ�ำนวนไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน และผู้จัดการ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ ต่อมา
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) มอบหมายให้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ จัดท�ำหลักสูตรการพัฒนากรรมการ
สหกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ในระดับบริหาร โดยน�ำหลักสูตรของ ชสอ. มาเป็นต้นแบบ และที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบหลักสูตร
พัฒนากรรมการสหกรณ์ของ ชสอ. โดยก�ำหนดให้กรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ที่เข้าอบรมครบ 54 ชั่วโมง
ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารงานสหกรณ์ เมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ ชสอ. ส่งรายชื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึ้นทะเบียน เป็นหลักฐานตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
การเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และ ชสอ. ได้จดั อบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร
ส�ำหรับกรรมการด�ำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ผู้เข้าอบรม 40 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และ
ผู้จัดการ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

3. แผนงานด้านกระบวนการภายใน ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
3.1 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์
		 เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานได้ท�ำการศึกษาและเสนอแนวคิด แนวทาง และ
รูปแบบในการจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ เช่น 1) การออกพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 2) ยกระดับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นธนาคารสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3) เปิดเป็น Windows การเงินสหกรณ์ใน ธกส. 4) ยกระดับชุมนุมสหกรณ์ที่มีความพร้อมขึ้นเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินสหกรณ์ และแม้จะยังไม่มีข้อสรุป แต่เมื่อพิจารณาถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ�ำกัดของ
แต่ละแนวทางแล้ว หลายฝ่ายให้ความสนใจกับแนวทางในการพัฒนายกระดับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ซึง่ เป็นชุมนุมสหกรณท์ มี่ คี วามพร้อมมากทีส่ ดุ ให้เป็นศูนยก์ ลางทางการเงินสหกรณ์
			 โดยในปี 2560 ชสอ. ได้ท�ำการศึกษาแนวทางการพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางทาง
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่า ปัจจุบัน ชสอ. มีบทบาทและท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์อยูแ่ ล้ว เพียงแต่ผลิตภัณฑแ์ ละบริการ รวมทัง้ เทคโนโลยีทางการเงินทีจ่ ดั ให้แก่สหกรณส์ มาชิก
ยังไม่ครบถ้วน ยังไม่สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอืน่ ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง จ�ำเป็นอย่างยิง่ ที่ ชสอ. ต้องเร่ง
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ จนได้ข้อสรุปเป็นรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา ชสอ. เป็นสถาบัน
การเงินกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ (SACCOs Central Finance Facility) โดย ชสอ. จะเป็นหนึง่ องค์การแต่มี
หลายองค์กรอยู่ภายใต้ ชสอ. ประกอบด้วย สถาบันพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินกลาง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในล�ำดับแรก ชสอ. ควรเสนอตัง้ คณะท�ำงานร่วมกัน
ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
และ ชสอ. เพื่อเป็นการวางระบบมาตรฐานคุณภาพบริหารจัดการทางการเงินของ ชสอ. ให้มีความเข้มแข็ง
ทบทวนอ�ำนาจกระท�ำการของสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศ มีระบบการบริหารความเสี่ยง
มีเกณฑก์ ำ� กับดูแลทีช่ ดั เจน รวมทัง้ ทบทวนปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ค�ำสัง่ ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้มคี วามพร้อม
ที่จะพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นสถาบันการเงินกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์
รายงานประจำ�ปี 2561
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			 ปี 2561 ชสอ. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานศึกษาแนวทางการพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงิน เพือ่ ท�ำการศึกษารูปแบบการท�ำธุรกรรมของ ชสอ. ตามขอบเขตธุรกรรมในข้อเสนอ แนวทางพัฒนา
ชสอ. เป็น CFF โดยได้น�ำผลการศึกษา : ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายแนวทางการจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงิน
สหกรณ์ (2560) ของคณะท�ำงานศึกษารูปแบบธนาคารสหกรณท์ เี่ หมาะสม คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นการจัดตัง้
ธนาคารสหกรณ์ และคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และผลการศึกษา : ข้อเสนอแนวทางการ
พัฒนา ชสอ. เป็นสถาบันการเงินกลางของสหกรณอ์ อมทรัพย์ (SACCOs Central Finance Facility) ของ
คณะท�ำงานเพือ่ จัดท�ำแผนพัฒนา ชสอ. สูก่ ารเป็นศูนย์กลาง ทางการเงินสหกรณ์ (2560) รวมทัง้ ข้อมูลขอบเขต
การท�ำธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์มาเป็นข้อมูลประกอบเพื่อท�ำการศึกษาและพัฒนารูปแบบการท�ำธุรกรรม
ของ ชสอ. ให้สอดคล้องกับขอบเขตการท�ำธุรกรรมในข้อเสนอแนวทางการพัฒนา ชสอ. เป็น CFF
นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง “ทิศทางสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของ
ขบวนการสหกรณ์” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และแลกเปลีย่ นความรูร้ ะหว่างผูแ้ ทนจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ในการทีจ่ ะก�ำหนดทิศทางสูก่ าร
เป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ต่อไป
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3.2 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อการแข่งขันสู่
ความเป็นเลิศด้านบริการและความมั่นคง (A-one Competitive Choice for Excellence in Service
and Soundness : ACCESS Branding) ของสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
(Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU)
			 ชสอ. ในฐานะที่เป็นองค์การระดับประเทศได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ ชสอ. เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การที่มีคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ทางเลือกที่ดีที่สุด
เพือ่ การแข่งขันสูค่ วามเป็นเลิศด้านบริการและความมัน่ คงในระดับภูมภิ าคเอเชีย ในปี 2559 จึงได้ลงนามบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) เรือ่ ง การด�ำเนินงานของตราสหกรณอ์ อมทรัพย์ ACCESS กับสมาคมสมาพันธส์ หกรณอ์ อมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) เพื่อด�ำเนินการ
พัฒนาการบริหารจัดการ ชสอ. ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
			 ปี 2561 ชสอ. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ชสอ. ตามเกณฑ์
ACCESS Branding ของ ACCU เพื่อท�ำการรวบรวมข้อมูลและท�ำการประเมิน ชสอ. ทั่วทั้งองค์การด้วยตนเอง
ในเบือ้ งต้น โดยใช้เครือ่ งมือการประเมินตามเกณฑ์ ACCESS Branding ใน 4 มุมมอง ตาม Balanced Scorecard
ดังนี้ 1. มุมมองด้านการเงิน 2. มุมมองด้านลูกค้าหรือสหกรณ์สมาชิก 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน
4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การ
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3.3 โครงการส่งเสริมให้ ชสอ. มีระบบธรรมาภิบาล
ตามแผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 5 (ปีบัญชี 2560 – 2564) ได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ “ชสอ. เป็นผู้น�ำ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยสู่ความเป็นสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ชสอ.
ทีต่ อ้ งการผลักดันให้มกี ารน�ำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมภายในองค์กร เพือ่ ให้
ชสอ. มีการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในทีด่ ี ด�ำเนินงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
บริหารจัดการด้วยการน�ำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด อันจะส่งผลให้การด�ำเนินงาน
ของ ชสอ. สามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจในการส่งเสริมการออมทรัพย์และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสหกรณ์
สมาชิกได้อย่างถูกท�ำนองคลองธรรม ตลอดจนเกิดคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ และยังช่วยเสริมสร้างความเชือ่ มัน่
ต่อมาตรฐานการบริหารจัดการ ชสอ. ให้เป็นที่ยอมรับของสหกรณ์สมาชิก สาธารณชน และในระดับสากล
โดยในปี 2560 ชสอ. ได้จดั ท�ำคูม่ อื ธรรมาภิบาลของ ชสอ. ทัง้ ในส่วนของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ โดยในการจัดท�ำแนวทางธรรมาภิบาล ชสอ. ได้น�ำหลักการและแนวทาง
ปฏิบตั ขิ อง OECD และแนวทางธรรมาภิบาลของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558) มาเป็นแนวทางในการจัดท�ำคู่มือธรรมาภิบาลของ ชสอ. ซึ่งในขณะนั้น
เกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการทดลองให้สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป น�ำไปใช้ประเมินตนเองและน�ำผลการทดลองไปปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์ให้มีความ
สมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึน้ จึงท�ำให้ ชสอ. ไม่ได้น�ำเกณฑ์สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
มาใช้เป็นแนวทางในการจัดท�ำคู่มือธรรมาภิบาลของ ชสอ. ด้วย
และในปี 2561 เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ท�ำการปรับปรุงเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ชสอ. จึงได้แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำคู่มือธรรมาภิบาลของ ชสอ. เพื่อพิจารณา
น�ำเกณฑ์สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาศึกษาเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท�ำ
คู่มือธรรมาภิบาลของ ชสอ. เพิ่มเติม
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3.4 โครงการส่งเสริมให้ ชสอ. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ชสอ. ได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานบริหารจัดการความเสีย่ งและควบคุมภายในของ ชสอ. ประจ�ำปี 2561
เพื่อท�ำการประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม (การบริหารงาน
การเงินการบัญชี ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�ำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเงินรับฝาก/ ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เจ้าหนี้เงินกู้ สมาชิกและทุนเรือนหุ้น ทุนส�ำรอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ
และอื่นๆ) การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการประเมินระบบการติดตามผลและ
การประเมินผล จากนั้นจัดให้มีการติดตามและตรวจประเมินผลการด�ำเนินงานจัดกิจกรรมควบคุมภายใน
เพิ่มเติมในรอบปี 2561 การทบทวนและประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดท�ำรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ�ำปี 2561 รวมทั้ง การตรวจประเมินการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะกรรมการ และค�ำสั่งของ ชสอ.
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3.5 โครงการปฏิรูประบบการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ ชสอ.
ชสอ. ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการให้สหกรณ์สมาชิกทีม่ อี ยูท่ วั่ ทุกภูมภิ าคในประเทศ ได้มสี ว่ นร่วม
ในการสรรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม พร้อมอุทศิ ตนในการเข้ามาเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการของ ชสอ. อีกทัง้ ยังเป็นการเพิม่ โอกาสให้ผแู้ ทนสหกรณ์
สมาชิกที่อยู่ในภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร ชสอ. อีกด้วย
ในปี 2561 ชสอ. ได้ทำ� การศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมและยกร่างแก้ไขข้อบังคับพร้อมระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ในรูปแบบการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสหกรณ์สมาชิกให้มากขึ้น โดยได้น�ำร่างแก้ไขข้อบังคับ และ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องเสนอทีป่ ระชุมใหญ่วสิ ามัญ ประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันเสารท์ ี่ 27 ตุลาคม 2561 พิจารณาเห็นชอบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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3.6 โครงการบริหารจัดการแผนงานของ ชสอ.
(1) จัดสัมมนาคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ชสอ.
เพื่อท�ำความเข้าใจในโครงสร้างการบริหารจัดการ ชสอ. ประจ�ำปี 2561
(2) จัดสัมมนาคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เพื่อท�ำความ
เข้าใจในนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ชสอ. ประจ�ำปี 2561
(3) ติดตามความก้าวหน้าและจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน ปี 2561
(4) จัดสัมมนาคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ชสอ.
เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน ปี 2561 (ในรอบ 6 เดือนแรก) และแนวทางการด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน ปี 2561 (ในรอบ 6 เดือนหลัง)
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(5) 	 จัดสัมมนาคณะกรรมการด�ำเนินการ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ชสอ. เพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์ส�ำหรับเป็นกรอบแนวทางในการจัดท�ำแผนงานและงบประมาณ ชสอ. ปี 2562
(6) จัดท�ำแผนงานและงบประมาณ ชสอ. ปี 2562 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ปี 2562
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4. แผนงานด้านองค์กรและการเรียนรู้ ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
4.1 โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานที่มีประสิทธิภาพของ ชสอ.
ตามที่ ชสอ. ได้จ้างบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จ�ำกัด ท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานธุรกรรม
หลักของ ชสอ. จ�ำนวน 11 ระบบงาน และได้นำ� โปรแกรมฯ มาใช้ในการด�ำเนินงานของ ชสอ. เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ซึ่งระบบงานธุรกรรมหลักของ ชสอ. ประกอบด้วย
(1) ระบบงานทะเบียนสมาชิกและลูกค้า
(2) ระบบงานทุนเรือนหุ้น
(3) ระบบงานเงินฝาก
(4) ระบบงานตั๋วสัญญาใช้เงิน
(5) ระบบงานเงินกู้
(6) ระบบงานบริหารงานขาย
(7) ระบบงานการลงทุน
(8) ระบบงานการเงิน
(9) ระบบงานบัญชีและงบประมาณ
(10) ระบบงานดูแลปฏิบัติการ
(11) ระบบงานผู้บริหารสอบถามข้อมูล
ในปีบญ
ั ชี 2561 ชสอ. ต้องการโปรแกรมระบบงานเพิม่ เติม (เฟส 2) เพือ่ พัฒนาโปรแกรมให้เชือ่ มโยง
ข้อมูลกับระบบงานธุรกรรมหลักที่ใช้อยู่ ประกอบด้วย
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(1) ระบบงานบริหารงานบุคคลและสวัสดิการเจ้าหน้าที่
(2) ระบบงานเงินเดือน
(3) ระบบงานทะเบียนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อบรม/สัมมนาทางวิชาการ ชสอ.)
(4) ระบบงานผู้แทนสหกรณ์สมาชิก
(5) ระบบงานทรัพย์สินและพัสดุ
(6) ระบบงานทะเบียนหนังสือรับ
(7) ระบบงานเบิกจ่ายวัสดุของใช้ส�ำนักงาน
(8) ระบบร้านค้า Online (Web+Mobile)
(9) ระบบงานสหกรณ์สมาชิกสอบถามข้อมูลธุรกรรม Online (Web+Mobile)
ชสอ. ได้พิจารณาเปลี่ยนวิธีการจัดหาโปรแกรมระบบงาน (เฟส 2) ของ ชสอ. โดยการพัฒนา
ส่งเสริมบุคลากรของ ชสอ. ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน แทนการจัดจ้างบริษทั เอกชน เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
ชสอ. สามารถพัฒนาระบบงานและบ�ำรุงรักษาระบบได้เอง และได้มีการพัฒนาระบบงานจ�ำนวน 2 ระบบงาน
ประกอบด้วย ระบบงานผู้แทนสหกรณ์สมาชิก และระบบงานทะเบียนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนของการทดสอบระบบงานโดยผู้ใช้
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4.2 โครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเชื่อมโยง
ระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่วประเทศ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2560 ได้มีมติอนุมัติขยายระยะเวลางบลงทุนเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ จ�ำนวน 200 ล้านบาท เป็นงบผูกพันอีก 4 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2563)
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การด�ำเนินการของ ชสอ. ในปีบัญชี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ขอความอนุเคราะหผ์ เู้ ชีย่ วชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์จากสหกรณ์ทมี่ เี จ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นา
โปรแกรมและหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
(2) จัดประชุมหารือผูเ้ ชีย่ วชาญโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่ ก�ำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ (Term of Reference : TOR) โดยแบ่งเป็นระบบงานหลัก และระบบ
งานเสริม
(3) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่และพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์โดย ชสอ.
(4) ด�ำเนินการต่อสู้คดีและฟ้องเรียกค่าเสียหายกับ บริษัท เมโทรซิสเต็มสค์ อร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) เนื่องจากบริษัท เมโทรฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
4.3 โครงการก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รองรับการเชื่อมต่อ
และเก็บฐานข้อมูลโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ทั่ว
ประเทศ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ได้
มีมติอนุมตั ขิ ยายระยะเวลางบลงทุนค่าก่อสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทงั้ ระบบ จ�ำนวน 120 ล้านบาท
เป็นงบผูกพันอีก 4 ปี (ปีบัญชี 2560 - 2563)
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การด�ำเนินการของ ชสอ. ในปีบัญชี 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้
(1) ศึกษาข้อมูลการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
(2) ศึกษาข้อมูลรูปแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยให้มีความคุ้มค่า
(3) จัดท�ำความต้องการประเภทห้อง และพื้นที่ใช้งานในแต่ละชั้นของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
เพื่อสอบราคาจ้างออกแบบอาคาร
(4) จัดท�ำความต้องการประเภทห้องและพืน้ ทีใ่ ช้งานชัน้ 4 ชสอ. และประกาศหาผูร้ บั จ้างปรับปรุง
พื้นที่ ชั้น 4 ชสอ.
(5) ท�ำสัญญาจ้างปรับปรุงพืน้ ที่ ชัน้ 4 อาคาร ชสอ. กับ บริษทั เอส.เจ.เค.วิศวกรรม จ�ำกัด วงเงิน
จ้างตามสัญญา 856,000 บาท
(6) คัดเลือกผู้รับจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
(7) ท�ำสัญญาจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ กับบริษัท เกษม ดีซายน์ แอนด์
คอนซัลแทนท์ จ�ำกัด วงเงินจ้างตามสัญญา 2,200,000 บาท
(8) ขัน้ ตอนต่อไป เป็นขัน้ ตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
และหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารต่อไป

4.4 โครงการพัฒนาสารสนเทศของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ได้ด�ำเนินการรวบรวม บันทึก จัดเก็บ ประมวลผล ตรวจสอบ และจัดท�ำรายงานสถิติข้อมูล
ด้านการเงินของสหกรณ์สมาชิก ประจ�ำปี 2561 เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์
รวมทัง้ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณส์ มาชิก ชสอ. โดยเป็นการน�ำเสนอ ข้อมูลด้านการเงินทีส่ ำ� คัญของสหกรณ์
สมาชิก ชสอ. ปี 2561 ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 จ�ำแนกตามลักษณะ
อาชีพของสมาชิกสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคราชการ ประกอบด้วย ครู ต�ำรวจ ทหาร สถาบัน
อุดมศึกษา โรงพยาบาล/สาธารณสุข ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิน่ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาครัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์
62 ออมทรัพย์ภาคเอกชนและอื่นๆ
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นอกจากนี้ ในปี 2561 ชสอ. ยังได้จดั ท�ำแบบส�ำรวจแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของ
ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของสหกรณ์สมาชิก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์
และบริการของ ชสอ. และน�ำผลการส�ำรวจนั้นไปท�ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสหกรณ์สมาชิก และจัดท�ำแบบส�ำรวจข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์สมาชิก เนื่องจาก
มีแนวโน้มว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีเงินล้นระบบในอีก 5 – 10 ปี ข้างหน้า โดย ชสอ. จะท�ำการรวบรวมข้อมูล
และจะน�ำไปเสนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการวางแผนรองรับภาวะทีส่ หกรณ์จะมีเงินล้นระบบทีก่ ำ� ลังจะเกิด
ขึ้นในอนาคตต่อไป
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4.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ ชสอ.
ชสอ. ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ โครงการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร เพือ่ สังเคราะห์คา่ นิยมและวัฒนธรรมองค์กรของ ชสอ. และได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นแบบที่น�ำค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มาใช้ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
พันธกิจ เพื่อน�ำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ค่านิยมของ ชสอ. ที่สังเคราะห์ได้มีดังนี้
ค่านิยม FSCT
Fairness Smart work Customer oriented Teamwork
สะอาด โปร่งใส ใส่ใจมืออาชีพ มุ่งเน้นลูกค้า ก้าวหน้าไปด้วยกัน
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และจัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสูก่ ารบริการด้วยความเป็นเลิศ เพือ่ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการบริการที่ดีแก่ลูกค้าและสมาชิกเป็นส�ำคัญ และนอกจากการ
จัดอบรมภายในแล้ว ชสอ. ยังได้จัดท�ำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลและก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องผ่าน
การอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี และยังได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
ความเชี่ยวชาญสายอาชีพ ด้านการเงินการลงทุน และไอที เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้เป็นมืออาชีพและ
ก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ เพือ่ ประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ รวมทัง้ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ และจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท�ำงาน และ
ทัศนศึกษาดูงานด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศเพือ่ เพิม่ พูนศักยภาพการเรียนรู้ และแสวงหาประสบการณต์ รงจาก
แหล่งการเรียนรู้ ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ริง โดยสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านในหน้าทีข่ องแต่ละบุคคลได้
อันจะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

4.6 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมเจ้าหน้าที่ ชสอ.
ชสอ. ได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่จัดท�ำผลงานนวัตกรรม/การพัฒนางาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพในการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยก�ำหนดเป็นนโยบาย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่
จัดท�ำผลงานนวัตกรรม/การพัฒนางาน จึงได้ก�ำหนดค่าพัฒนาคุณภาพงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการประเมิน
ผลงานนวัตกรรม/การพัฒนางาน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
ปี 2561 เจ้าหน้าทีท่ นี่ ำ� เสนอผลงานนวัตกรรมในการพัฒนางาน ประเภทผลงานนวัตกรรมรายกลุม่
จ�ำนวน 15 ผลงาน และรายบุคคล จ�ำนวน 1 ผลงาน จ�ำแนกตามผลงานนวัตกรรม/การพัฒนางาน ประเภท
กลุ่มจ�ำนวน 15 และผลงานรายบุคคล จ�ำนวน 1 ผลงาน
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5. แผนงานด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ ด�ำเนินการด้วยโครงการ ดังนี้
5.1 โครงการสานสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ชสอ.
ชสอ. ได้ด�ำเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจของ ชสอ. เพื่อให
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงคทกี่ ำ� หนดไวในแผนงาน โดยเผยแพรขอ มูล ขาวสาร ตลอดจนสร้างความสัมพันธ
อันดีระหวาง ชสอ. กับสหกรณสมาชิก สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ดังนี้
(1) เผยแพรข อ มูลขา วสารผา น Website : www.fsct.com, Facebook : Fsct Coop, Facebook
Fanpage : ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด, Line@Fsct-Thailand
(2) จัดท�ำจดหมายข่าว ชสอ. รายเดือนๆ ละ 2,800 ฉบับ และจดหมายข่าวฉบับพิเศษเกี่ยวกับ
“การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561” 2,500 ฉบับ
(3) จัดแสดงนิทรรศการในงานวันประชุมใหญสามัญ และงานประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�ำปี
2561 ของ ชสอ. งานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจ�ำปี 2561 เรือ่ ง “ความท้าทายสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและ
ผลกระทบทางสังคมต่อสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคม” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และงานวันสหกรณ์
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2562 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(4) จัดพิมพ์ปฏิทินแขวนอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 มอบแก่สหกรณ์สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 3,000 ชุด
(5) สนับสนุนลงโฆษณาในหนังสือพิมพเกลียวเชือกและสยามรัฐ
(6) ออกรายการโทรทัศน์เนื่องในโอกาสส�ำคัญๆ ได้แก่ คณะผู้บริหาร ชสอ. เข้าร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และ
เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12
สิงหาคม 2561 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง NBT)

(7) จัดรายการจับกระแสข่าวสหกรณ์ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ไปยัง
สาธารณชน โดยมีเนื้อหาในการน�ำเสนอเกี่ยวกับประเด็นข่าวต่างๆ ในแวดวงสหกรณ์ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ตลอดจนผลการด�ำเนินการ และบริการต่างๆ ของ ชสอ. ออกอากาศทาง Youtube ช่อง
FSCT Channel
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5.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 ก�ำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น
“วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความ
ส�ำคัญ และประโยชน์ของการออมเงิน เช่นเดียวกับ ชสอ. ในฐานะผู้น�ำของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ได้ตระหนักและเห็นความส�ำคัญของวันออมแห่งชาติดังกล่าว จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการส่งเสริมการออม
เนือ่ งในวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 เพือ่ เป็นการส่งเสริมการออมให้กบั สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนสืบต่อไปดังเช่นหลายปีที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมที่ด�ำเนินการ ดังนี้
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(1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
เชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม การรับฝากเงิน และเพิ่มหุ้น ระหว่างวันที่
1 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2561
(2) จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดโี อส่งเสริมการออม หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคณ
ุ ค่า”
เนื่องในวันออมแห่งชาติ ปี 2561 โดยเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และประชาชนทั่วไปส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด โดยมีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการออม
		 ได้แก่ ผลงานของ “นายนนท์ สนทมิโน”
- รางวัลรองชนะเลิศการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการออม
		 ได้แก่ ผลงานของ “ทีมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด”
- รางวัลชมเชยการประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมการออม
		 ได้แก่ ผลงานของ “นางสาวสุธาวดี นาคะโร”        
(3) จัดกิจกรรมการแถลงข่าวกิจกรรม ชสอ. และรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ
ในวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
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(4) จัดงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “การออมอย่างมีคุณค่า
ตามวิถสี หกรณ”์ โดยได้รบั เกียรติจากนายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคณ
ุ ค่าตามวิถสี หกรณ์” และเป็นประธานมอบกระปุก
ออมทรัพย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออม และมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิป
วีดีโอส่งเสริมการออม หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ
“ส่งเสริมคนไทยใส่ใจการออม เพือ่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน” และการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่ นความรู้
หัวข้อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์”
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5.3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. มีวตั ถุประสงค์ในการด�ำเนินงานเพือ่ ส่งเสริมผลประโยชนท์ างเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ ข้อที่ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชนและ
สังคม และความคาดหวังว่าการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์จะเป็นการด�ำเนินการทีก่ อ่ เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม ได้เห็นคุณค่าของการสหกรณ์ไทย ดังนี้
(1) โครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานราชการและ
ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีจิตอาสา บ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี
มีจิตส�ำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม
ชุมชนและประเทศชาติ ในการนี้ ชสอ. ร่วมกับอ�ำเภอบางกรวย ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ส�ำนักงาน
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เทศบาลต�ำบลบางสีทอง สถานีตำ� รวจภูธรบางกรวย และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ทัง้ 7 สมาคม จัดท�ำโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึน้ เพือ่ เป็นการส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ
และเพือ่ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่ รงห่วงใย
ชีวติ ของประชาชน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ วัดบางอ้อยช้าง ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
(2) สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนโดยจัดสรรจากกองทุนกลางและกองทุนเพื่อการศึกษา
อบรมและสาธารณประโยชน์ ดังนี้
			 (2.1) มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�ำนวน 78
โครงการ รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ 873,600 บาท โดยผ่านเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ทัง้ 8 ภาค เป็นผูค้ ดั เลือกโครงการ
ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
			 (2.2) สนับสนุนเงินให้กับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เป็นทุนระดับมัธยมศึกษา ทุนละ
4,000 บาทต่อปี จ�ำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท
(3) โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปีบัญชี 2561 ชสอ.
ได้ลงพืน้ ทีไ่ ปติดตามการด�ำเนินงานของสหกรณส์ มาชิกทีใ่ ช้บริการโครงการสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้มีดอกเบี้ยต�่ำไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม
ในการสร้างรายได้เพิม่ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ส�ำหรับเป็นแบบอย่างและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จ�ำนวน 4 สหกรณ์ 14 อาชีพ ดังนี้
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ประเภทการเกษตร
1. สวนองุ่นสุขส�ำราญ ของนายส�ำราญ กาศสุวรรณ
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ำกัด
2. สวนเกษตรพอพียง ของนายวีระพงษ์ ชมพูมิ่ง
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ำกัด
3. ปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง ของนายประสิทธิ์ ศรีชุ่ม
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด
4. ปลูกพืชไร่สวนผสมและเลี้ยงหมู ของนางวันเพียน ศรีดา
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด
5. อาชีพปลูกผักออแกนิก ของ ดร.นพดล พิมพ์จันทร์
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
ประเภทการค้าและบริการ
1. ร้านกาแฟครูเบญ คอฟฟี่เฮาท์ ของนางเบญภรณ์ ชมเชย
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
2. เครื่องเสียง ดนตรีใช้เช่า ของนายนภดล สายตรง
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
3. จ�ำหน่ายกล้องวงจรปิดและจานดาวเทียม ของนายวิวัฒน์ กวางร้อง
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
4. จ�ำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและงานฝีมือ ของกลุ่ม 6 โรงพยาบาลร้องกวาง
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จ�ำกัด
5. ร้านเจ๊ต่าย อาหารตามสั่ง ของนายพีรวุฒิ วงค์จันทร์
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด
6. น�้ำเสารส ตราครูอุไร ของนางอุไร จิตค�ำภู
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด
7. อาชีพขายเสื้อผ้า ของนางสาวพรรณาภา สุขหมั่น
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
8. อาชีพเปิดร้าน 9 แก้ว มินิมาร์ท ของนายยุทธชัย นพพิบูลย์
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
9. อาชีพขายไอศกรีม “ฟ้าใส ไอศกรีม” ของ นายศรณ์สิริ บูรณ์เจริญ
			 สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
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(4) ประชาสั ม พั น ธ ์ ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมของสหกรณ์ ส มาชิ ก ผ่ า นจดหมายข่ า วของ
ชสอ. เว็บไซต์ Http://www.fsct.com, Facebook:https://www.facebook.com/fsctnews
(5) จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมน�ำสุข บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
บุคลากรสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เข้าใจในหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนาดียิ่งขึ้น สามารถน�ำมาปรับใช้
ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันและการปฏิบัติงานสหกรณ์อย่างได้ผลดี ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ บ้านสว่างใจ วัดถ�้ำกฤษณาธรรมาราม อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 24 – 26 มกราคม 2562
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5.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ชสอ. ได้สนับสนุนกิจกรรมสหกรณโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนในโครงการตามพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอยางยิง่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริเกีย่ วกับ
สหกรณซึ่งในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับสหกรณ โดยอบรมใหเด็ก
ไดเรียนรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ ประเภทสหกรณการเกษตร สหกรณบริการ สหกรณ์ร้านค้า
และสหกรณออมทรัพย รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ เช่น การจัดท�ำบัญชี การประชุม การเกษตร การจ�ำหนายสินค้า
อุปโภคบริโภค เปนตน

ปี 2561 ชสอ. ได้ดำ� เนินการสนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณศ์ นู ยก์ ารเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนบ้านดงตาหวาน อ�ำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวนหลังละ 550,000 บาท นอกจากนี้
ชสอ. ยังได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนทุนด�ำเนินงานเริ่มต้นกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนให้กับศูนย์การเรียนฯ รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 45,000 บาท และได้จัดพิธีส่งมอบอาคารกิจกรรมฯ เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาค
ชสอ. ได้สง่ เสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเขตพืน้ ทีส่ หกรณส์ มาชิก ชสอ. ภาค ให้เกิดความเข้มแข็ง
และสร้างระบบเครือข่ายเขตพืน้ ทีส่ หกรณส์ มาชิก ชสอ. ภาค ให้เป็นระบบทีช่ ดั เจน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารเป็นตัวแทน
ของ ชสอ. ในการดูแลและให้บริการสหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้เขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาค ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของสหกรณ์สมาชิก
ในปี 2561 ชสอ. ได้กำ� หนดให้เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาค จัดท�ำแผนงานและงบประมาณ
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่เสนอ ชสอ. พิจารณา ซึ่งงบประมาณสนับสนุนตามแผนงานดังกล่าว
ได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ร้อยละ 20 ซึ่งทุกเขตพื้นที่จะได้รับเท่ากัน และ
ส่วนที่ 2 ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาสหกรณส์ มาชิก ร้อยละ 80 เป็นงบประมาณการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน
ของเขตพื้นที่ โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ/กิจกรรมเท่านั้น ซึ่งเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาค ได้มีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี ดังนี้
รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
(1) จัดสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นกลาง” เมื่อวันที่ 19 – 20
กรกฎาคม 2561 ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 106 คน
จาก 57 สหกรณ์
(2) จัดสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกกฎหมายสินเชื่อและแนวทางปฏิบัติที่ต้องรู้” เมื่อวันที่ 7 – 8
กันยายน 2561 ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 127 คน
จาก 61 สหกรณ์
(3) จัดสัมมนา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์” เมื่อวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 ณ ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วม 80 คน จาก 41 สหกรณ์
(4) จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ. มีผู้เข้าร่วม 72 คน
จาก 47 สหกรณ์
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
(1) โครงการอบรม หลักสูตร “ผูต้ รวจสอบกิจการระดับกลาง” เมือ่ วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ. มีผู้เข้าร่วม 91 คน จาก 61 สหกรณ์
(2) โครงการอบรม หลักสูตร “การด�ำเนินคดีแพ่งด้วยตนเองและการบังคับคดี” เมื่อวันที่
14 - 16 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ. มีผู้เข้าร่วม 87 คน จาก 45 สหกรณ์
(3) โครงการอบรม หลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับ
สมาชิกสหกรณ์” เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ. มีผู้เข้าร่วม 84 คน จาก
43 สหกรณ์
(4) โครงการอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณต์ ามเกณฑม์ าตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ. มีผู้เข้าร่วม
79 คน จาก 35 สหกรณ์
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
(1) จัดเสวนา เรื่อง “การพิทักษ์ทรัพย์ การบังคับคดี มีผลกระทบอย่างไรกับสหกรณ์” เมื่อวันที่
24 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท อ�ำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด มีผเู้ ข้าร่วม 106 คน จาก 40 สหกรณ์
(2) จัดสัมมนา เรือ่ ง “การฟ้องร้องและการด�ำเนินคดีแพ่งด้วยตนเอง” เมือ่ วันที่ 13 – 14 ตุลาคม
2561 ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้เข้าร่วม 99 คน จาก 53 สหกรณ์
(3) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกสหกรณเ์ ขตพืน้ ทีส่ หกรณส์ มาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก
			 (3.1) อบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ “Make Money Online” เมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2561 จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำกัด มีผู้เข้าร่วม 45 คน
จาก 9 สหกรณ์
			 (3.2) อบรมอาชีพเสริม “การเย็บผ้าถุงส�ำเร็จหรือกระโปรงป้ายไทยจิตรลดา” เมื่อวันที่
15 - 16 ธันวาคม 2561 จัดโดย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จ�ำกัด มีผเู้ ข้าร่วม 35 คน จาก 7 สหกรณ์
			 (3.3) อบรมอาชีพเสริม “การท�ำสลัดโรล ครีมต่างๆ” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จัดโดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ บ้าน ไอ พี จ�ำกัด มีผู้เข้าร่วม 35 คน จาก 7 สหกรณ์
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(4) จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฮอสร์ชูพ้อยท์ รีสอร์ท พัทยา อ�ำเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม 90 คน จาก 45 สหกรณ์
(5) จัดสัมมนา เรื่อง “เจาะลึก...ระเบียบเกณฑ์ก�ำกับและประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์”
เมื่อวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลซ พัทยา อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
มีผู้เข้าร่วม 121 คน จาก 63 สหกรณ์
เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันตก
(1) จัดอบรม หลักสูตร “ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิก
สหกรณ์” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมและการฝึกอบรมเกษตรแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วม 82 คน
จาก 32 สหกรณ์
(2) จัดสัมมนา เรื่อง “พ.ร.บ. สหกรณ์และกฎหมายที่ควรรู้เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ” เมื่อวันที่
20 – 21 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมพาวีเลีย่ ม ริมแคว รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีผเู้ ข้าร่วม 112 คน
จาก 40 สหกรณ์
(3) จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการบริหารงานสารบรรณหนังสือสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างมืออาชีพ” เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วม 102 คน จาก 35 สหกรณ์
(4) จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
มีผู้เข้าร่วม 94 คน จาก 28 สหกรณ์
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
(1) จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ตามศาสตร์พระราชา
ที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ต�ำบลทัพทัน อ�ำเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี มีผู้เข้าร่วม 83 คน จาก 41 สหกรณ์
(2) จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2562 ณ วรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วม 102 คน จาก 42 สหกรณ์
(3) จัดสัมมนา เรือ่ ง “บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที”่
เมือ่ วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมลพบุรเี รสซิเดนซ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีผเู้ ข้าร่วม 113 คน
จาก 59 สหกรณ์
(4) จัดสัมมนา เรื่อง “การด�ำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง” เมื่อวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วม 141 คน จาก 59 สหกรณ์

78
2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) จัดสัมมนา เรือ่ ง “ผูต้ รวจสอบกิจการขัน้ พืน้ ฐาน” เมือ่ วันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ โรงแรม
มุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วม 257 คน จาก 52 สหกรณ์
(2) จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม
133 คน จาก 56 สหกรณ์
(3) จัดสัมมนา เรื่อง “การบังคับใช้ พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบับใหม่ ” เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์
2562 ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วม 250 คน จาก 71 สหกรณ์
(4) จัดสัมมนา เรือ่ ง “การพัฒนาคุณภาพชีวติ บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ตามศาสตร์พระราชา”
เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วม 79 คน
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ
(1) จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการ” เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม
2561 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 147 คน จาก 34 สหกรณ์
(2) จัดสัมมนา เรื่อง “ขั้นตอนการด�ำเนินคดีกับสมาชิกในกรณีผิดนัดช�ำระหนี้” เมื่อวันที่ 3 – 4
พฤศจิกายน 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด มีผู้เข้าร่วม 150 คน จาก 27 สหกรณ์
(3) จัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมน�้ำทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน
มีผู้เข้าร่วม 100 คน จาก 42 สหกรณ์
(4) จัดสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน และภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน”
เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ�ำกัด อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วม
336 คน จาก 35 สหกรณ์
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคใต้
(1) จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการและฝ่ายจัดการ” เมื่อวันที่
10 – 11 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมายเฮ้าส์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วม 152 คน
จาก 48 สหกรณ์
(2) จัดสัมมนา เรื่อง “บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” เมื่อวันที่
20 – 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนานาบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วม 125 คน จาก 47 สหกรณ์
(3) จัดสัมมนา เรื่อง “ผู้บริหารกับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุค 4.0 เพื่อความมั่นคง
ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วม
135 คน จาก 53 สหกรณ์
(4) จัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
มีผู้เข้าร่วม 130 คน จาก 35 สหกรณ์
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5.6 โครงการพิทักษ์สิทธิ์ของสหกรณ์สมาชิก
(1) การผลักดันแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณารับหลักการ (วาระหนึ่ง)
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างของคณะรัฐมนตรี ร่างของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และร่างของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อพิจารณา (วาระสอง) ซึ่ง ชสอ. โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญ
ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2561 รองศาสตราจารยพ์ เิ ศษ พลโท ดร.วีระ วงศส์ รรค์
ประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยที่ประชุมลงมติ (วาระสาม) ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 148 เสียง ไม่เห็นด้วย 3 เสียง
งดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2562 พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
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พ.ศ. ...
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(2) (ร่าง) พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่

			 วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 4
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หนังสือคัดค้าน (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับกิจการสหกรณ์
การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ....
			 ชสอ. ได้ส่งหนังสือคัดค้านฯ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นายกรัฐมนตรี ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานรัฐสภา
			 ซึ่งจากการที่ ชสอ. ได้คัดค้าน (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับ
กิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงท�ำให้ไม่มีการน�ำเสนอร่างฯ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาแต่ประการใด
(3) การช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกในการด�ำเนินการทางศาล
			 ชสอ. ได้จัดท�ำบัญชีรายชื่อทนายความทั่วประเทศส�ำหรับให้บริการทางศาล ให้ค�ำปรึกษา
ทางด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก ซึง่ สหกรณ์สมาชิกสามารถขอใช้บริการได้โดยการจัดท�ำเป็นหนังสือเพือ่ ขอ
ใช้บริการทนายความ ถึง ชสอ. ซึ่งค่าใช้จ่ายของทนายความ สหกรณ์สมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
รายละเอียดของคดี เช่น ความยากง่าย ระยะเวลาในการด�ำเนินคดี ประเภทของคดี เป็นต้น
(4) คลินิกสหกรณ์
			 ชสอ. ได้ให้บริการด้านคลินิกสหกรณ์ ด้วยการให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมาย ประกอบด้วย
กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
ให้กบั สหกรณส์ มาชิก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ และจดหมาย เป็นต้น โดยมีทปี่ รึกษาคลินกิ สหกรณ์ ดังนี้
			 ที่ปรึกษาคลินิกสหกรณ์
			 1. รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์	
			 2. ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ
			 3. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
			 4. พลต�ำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
			 5. นายณฐกร แก้วดี
			 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
			 7. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์
			 ผู้ช่วยที่ปรึกษาคลินิกสหกรณ์
			 1. นายยุทธนา ชุ่มจิต
			 2. นายสิทธิชัย พิกุลแกม
			 3. นายกันตพัฒน์ เศรษฐวีรนนท์
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(5) โครงการ (น�ำร่อง) การด�ำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง
			 ชสอ. ได้สนับสนุนพี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกด�ำเนินคดีด้วยตนเอง ในคดีแพ่งกรณี
สมาชิกผิดสัญญากู้ยืม/ค�้ำประกัน ซึ่งสหกรณ์สมาชิกต้องส่งตัวแทนมาเรียนรู้วิธีการในการด�ำเนินการทางศาล
เพื่อสร้างประสบการณ์ในการด�ำเนินคดีด้วยตนเอง โดยสหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท ขอใช้
บริการได้ปีบัญชีละ 2 ครั้ง สหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินงาน 100 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท ขอใช้บริการได้ปีบัญชีละ
1 ครั้ง โดย ชสอ. จะสนับสนุนค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก แก่พี่เลี้ยงที่ช่วยสหกรณ์สมาชิกด�ำเนินคดี
ซึ่งปัจจุบันมีพี่เลี้ยงสนับสนุนการด�ำเนินคดีจ�ำนวน 16 คน และมีสหกรณ์สมาชิกขอใช้บริการมีดังนี้
			 1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด
			 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ ศวพท. จ�ำกัด
			 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร จ�ำกัด
			 4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลยโสธร จ�ำกัด
(6) การหักเงินเดือน ณ ทีจ่ า่ ยของสมาชิกสหกรณ์ชำ� ระหนีเ้ งินกูธ้ นาคารทีใ่ ช้บำ� เหน็จตกทอด
ค�้ำประกันก่อนเงินกู้สหกรณ์
			 สหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุ่มอาชีพครูได้มีหนังสือถึง ชสอ. กรณีการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายของ
สมาชิกสหกรณ์ช�ำระหนี้เงินกู้ธนาคารที่ใช้บ�ำเหน็จตกทอดค�้ำประกันก่อนเงินกู้สหกรณ์
			 ชสอ. จึงได้ทำ� หนังสือแจ้งไปยังกรมบัญชีกลางให้ชว่ ยแก้ไขปัญหาดังกล่าว และให้ปฏิบตั เิ ป็นไป
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ ซึง่ กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้ดำ� เนินการหักเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์
แล้ว โดยการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายตามที่หน่วยงานต้นสังกัดเสนอล�ำดับการหักเงินส่งมายังกรมบัญชีกลาง
			 ดังนั้น ชสอ. จึงได้ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ในการ
เข้าพบผูบ้ ริหารหน่วยงานต้นสังกัดทีม่ หี น้าทีส่ ง่ ล�ำดับการหักเงินเดือน ณ ทีจ่ า่ ย โดยได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นว่า จ�ำนวน
เงินที่ต้องช�ำระหนี้เงินกู้ธนาคารที่ใช้บ�ำเหน็จตกทอดค�้ำประกันจะปรากฏในระบบงานเป็นรายการที่ต้องหัก
เงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อช�ำระหนี้โดยอัตโนมัติ และถูกล็อคจ�ำนวนเงินไม่ให้สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ แต่จ�ำนวน
เงินที่ต้องหักช�ำระหนี้หน่วยงานอื่นๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ จะสามารถแก้ไขปรับปรุงจ�ำนวนเงินได้
			 ชสอ. จึงได้นำ� ข้อเท็จจริงเข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ) เพือ่ ขอ
ความอนุเคราะห์ให้แก้ไขปัญหา โดยเลขาธิการฯ ได้รับเรื่องไว้พิจารณา แต่ด้วยเรื่องดังกล่าวได้ขยายวงกว้าง
ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ในกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่เป็นข้าราชการเพิ่มมากขึ้น ชสอ. จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา โดยท�ำหนังสือขอเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงปัญหา และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณี 83
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สถาบันการเงินหักเงินช�ำระหนี้ก่อนสหกรณ์ ซึ่งส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือที่ นร 0403(กน)/
2590 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด�ำเนินการ ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์
ทัว่ ประเทศทีป่ ระสบปัญหา เพือ่ สรุปให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิ ารณาก่อนการหารือร่วมกับ
ชสอ. ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
(7) การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกด้านกฎหมาย
ในปี 2561 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ด�ำริว่า
“การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ นอกจากการศึกษาหาความรู้ การฝึกอบรมสัมมนาแล้ว การช่วยเหลือ
สหกรณ์สมาชิกและการดูแลสังคมเป็นสิง่ ส�ำคัญ ประกอบกับความรูเ้ รือ่ งกฎหมายเป็นสิง่ ส�ำคัญ ทีส่ หกรณส์ มาชิก
ควรทราบ เพราะความรู้เรื่องกฎหมายเป็นสาเหตุส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานและส่งผลกระทบ ต่อการบริหารงาน
ของสหกรณ์ได้” คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 46 จึงได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย
แก่สหกรณ์สมาชิก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้คำ� ปรึกษาเบือ้ งต้นทางกฎหมายทัง้ ในทางแพ่ง อาญา และปกครอง แก่สหกรณ์สมาชิก
กรรมการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกขนาดเล็กในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีด้วยตนเอง ส�ำหรับคดีแพ่ง
ที่เกี่ยวกับสัญญากู้ยืมและค�้ำประกัน
3. เพื่อร่วมกับสภาทนายความในการให้บริการทนายความที่ขึ้นทะเบียนช่วยเหลือในการฟ้อง
ร้องด�ำเนินคดี
4. เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวมความรูด้ า้ นกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กบั สหกรณ์สมาชิก
และบุคคลทั่วไปได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ รวมถึงเป็นแนวทางในการด�ำเนินกิจการสหกรณ์ได้
5. เพือ่ พิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ให้กบั สหกรณ์สมาชิกโดยรับเรือ่ งร้องเรียน ปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ
การด�ำเนินงานสหกรณ์
ขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ
1. กรณีเกี่ยวกับการท�ำนิติกรรม สัญญาต่างๆ การพิทักษ์สิทธิสหกรณ์สมาชิก และการฟ้อง
ร้องด�ำเนินคดี
2. เผยแพร่ขา่ วสารความรูท้ างกฎหมายโดยกระบวนการจัดการองค์ความรู้ เพือ่ เป็นแนวทางใน
84 การปฏิบัติงานสหกรณ์
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3. กรณีที่เกี่ยวกับการให้บริการทนายความพี่เลี้ยง เฉพาะสหกรณ์สมาชิกขนาดเล็ก ที่มีความ
ประสงค์ด�ำเนินคดีด้วยตนเอง
ภารกิจศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่สหกรณ์สมาชิก
1. คลินิกสหกรณ์ บริการให้ค�ำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. การช่วยเหลือด�ำเนินคดีทางศาล บริการพีเ่ ลีย้ งช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกขนาดเล็กทีม่ คี วาม
ประสงค์ด�ำเนินคดีด้วยตนเอง และบริการทนายขึ้นทะเบียน
3. การพิทักษ์สิทธิสหกรณ์สมาชิก รับเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์สมาชิก เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบกับสหกรณ์
4. ห้องสมุดกฎหมายสหกรณ์ รวบรวมความรู้ด้านสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ด้านกฎหมายเพือ่ ให้บริการแก่ผทู้ สี่ นใจน�ำไปเป็นข้อมูลในการศึกษาหาความรู้ และเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน
สหกรณ์
5.7 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายกับขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
ชสอ. ได้มีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ตามหลักการสหกรณ์
ว่าด้วยการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ โดยมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกันระหว่างชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ
ซึง่ ประกอบด้วย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ�ำกัด และ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ก�ำหนดประชุมร่วมกัน ทุก 2 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาของขบวนการ
สหกรณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน
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5.8 โครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นและนักสหกรณ์ดีเด่น
		สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
		ชสอ. ได้ดำ� เนินโครงการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ยกย่อง ในความ
ส�ำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นสามารถน�ำไปเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนา
สหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี
2561 มีดังนี้
ด้านบริหารจัดการ
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก (ขนาดใหญ่มาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ�ำกัด
ด้านสวัสดิการ
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่มาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด
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ด้านการออม
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)
สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่)
1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ำกัด
ด้านสินเชื่อ
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่มาก)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ�ำกัด
รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี (ขนาดใหญ่)
สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น
ชสอ. ได้จัดโครงการคัดเลือกนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติส�ำหรับกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เสียสละทุ่มเท ก�ำลังกาย สติปัญญา
ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจน ชุมชนและสังคม โดยแบ่งเป็น
3 สาขา คือ สาขานักวิชาการ สาขานักบริหาร และสาขานักปฏิบัติการ ใน ปี 2561 มีสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่งนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 2 สาขา คือ สาขานักบริหาร และสาขานักปฏิบัติการ นักสหกรณ์ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ�ำปี 2561 มีดังนี้
สาขานักบริหาร
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
1. นายภัควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร		
ประธานกรรมการ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ำกัด
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2. รศ. วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์		
ประธานกรรมการ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
3. นางรุจาภา เนติภัทรรักษ์		
รองประธานกรรมการ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จ�ำกัด
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
		 นายประสงค์ ธีรกิจไพศาล		
รองประธานกรรมการ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ำกัด
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สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีมาก
1. นางเบญจวรรณ ทุมทอง 		
ผู้จัดการ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ำกัด
2. นางสาวสุมณฑา ประสงค์ศรี		
ผู้จัดการ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
3. นางประนอม แดงงาม			
รองผู้จัดการ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดี
1. นางระเบียบ ชูวา			
ผู้จัดการ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จ�ำกัด
2. นายศักรินทร์ เพ็งรักษ์ 		
ผู้จัดการ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์นครหาดใหญ่ จ�ำกัด
3. นางบุศริน ช้างอยู่ 			
ผู้ช่วยผู้จัดการ
		 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
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5.9 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน
ชสอ. ได้ด�ำเนินโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิก
ทีม่ กี ารบริหารจัดการในเกณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานทีด่ ี เพือ่ เป็นการเชิดชูเกียรติให้กบั สหกรณท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เป็นต้นแบบในการพัฒนารักษามาตรฐานสหกรณ์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกของ
สหกรณ์ พร้อมมอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ในปี 2561 มีสหกรณ์ได้รับรางวัล ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการทหารสื่อสาร จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยแอร์เอเชีย จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขตราด จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครูฉะเชิงเทรา จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลเพชรบุรี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จ�ำกัด
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5.10 การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
		ด้วย ชสอ. ได้พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ศพให้แก่บุคลากรของสหกรณ์
สมาชิก ตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมานั้น คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 6 วันที่ 16 กันยายน 2560
มีมติเห็นชอบให้เพิ่มการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ ดังนี้
		1. บุคลากรของสหกรณ์สมาชิกที่เสียชีวิต ชสอ. จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ ได้แก่
1.1 คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์สมาชิก
ค่าสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท
1.2 คู่สมรสคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์สมาชิก
		 ที่จดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ค่าสงเคราะห์ศพ 3,000 บาท
			
ค่าพวงหรีดไม่เกิน 1,000 บาท
1.3 ผู้ตรวจสอบกิจการที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น
ค่าสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท
1.4 ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ประจ�ำสหกรณ์	
ค่าสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท
1.5 คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค ค่าสงเคราะห์ศพ 20,000 บาท
2. ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ต้องยื่นความประสงค์ขอรับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่บุคคลนั้น
ถึงแก่ความตาย หากพ้นก�ำหนดดังกล่าว ชสอ. ขอสงวนสิทธิในการไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ แก่บุคลากรของ
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
3. กรณีที่มีบุคลากรของสหกรณ์สมาชิกเสียชีวิต ให้สหกรณ์ด�ำเนินการส�ำรองเงินดังกล่าว
กับทายาทผูเ้ สียชีวติ ในนาม ชสอ. ก่อน และรวบรวมเอกสารตามที่ ชสอ. ก�ำหนด (เอกสารดาวโหลดได้ที่ เว็บไซต์
www.fsct.com) ส่งให้ ชสอ. พร้อมภาพถ่ายในการมอบเงินสงเคราะห์ศพ เพื่อ ชสอ. จะได้อนุมัติ และโอนเงิน
เข้าบัญชีสหกรณ์ท่านต่อไป
ในปี 2561 ชสอ. ได้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสงเคราะห์ศพให้แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก
ชสอ. จ�ำนวน 32 คน จาก 29 สหกรณ์ รวมเป็นเงิน 525,000 บาท
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5.11 โครงการให้บริการด้านธุรกิจเสริม
		ในปี 2561 มียอดขายจากการจ�ำหน่ายแบบพิมพ์ และของที่ระลึกต่างๆ ทั้งที่มาซื้อด้วยตนเอง
ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร e-mail และผ่านทางเว็บไซต์ https://www.fsctshop.lnwshop.com จ�ำนวน
26.60 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 2.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.26 เมือ่ เทียบกับระยะเดียวกันของปีกอ่ น ซึง่ มียอดขาย
จ�ำนวน 24.57 ล้านบาท โดยในปี 2561 มีสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกและมิใช่สมาชิก และหน่วยงานอื่นมาใช้
บริการ รวม 928 แห่ง
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รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานของ บริษัท เวบแคช จ�ำกัด
ชสอ. ได้ลงทุนร่วมกับบริษทั เวบแคช จ�ำกัด ซึง่ เป็นธุรกิจให้บริการรับช�ำระค่าสาธารณูปโภค ต่างๆ
แก่สหกรณ์ ภายใต้ชอื่ “เพย์ทชั ” (PAY TOUCHZ) มาตัง้ แต่กลางปี 2551 โดยผลประกอบการของบริษทั ทีผ่ า่ นมา
(ตั้งแต่ปี 2551 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555) บริษัทประสบภาวะขาดทุนสะสมเป็นเงิน 5,961,943.15 บาท
อันมีสาเหตุมาจาก มีการแข่งขันลดราคาค่าบริการของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ จึงท�ำให้ราคาค่าบริการของ
“เพย์ทัช” สูงกว่าห้างสรรพสินค้า อีกทั้งเวลาในการให้บริการมีจ�ำกัดคือตามเวลาท�ำการของสหกรณ์ รวมถึง
รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนใช้นำ�้ ไฟ ฟรี จึงท�ำให้รายได้ทเี่ คยได้รบั ถดถอยลงไปอีก คณะกรรมการด�ำเนินการ
ชสอ. ชุดที่ 40 จึงได้ดำ� เนินการเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และสหกรณ์ทเี่ ป็นตัวแทนรับช�ำระเพือ่ สอบถามความคิดเห็น
และหาแนวทางการด�ำเนินการต่อไป เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 โดยมีสหกรณ์ที่เป็นตัวแทนรับช�ำระ
เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 คน 22 สหกรณ์ จากสหกรณ์ที่เป็นตัวแทนรับช�ำระทั้งสิ้น 33 สหกรณ์ (ติดตั้งจุดรับ
ช�ำระ 36 จุด) กับบุคคลทั่วไป 4 จุด ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกกิจการ แต่ขอให้ ชสอ. ช่วยดูแล
การชดเชยเงินที่ซื้อบริการไปให้แก่สหกรณ์ด้วย และคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุมครั้งที่ 3
วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติไม่ร่วมทุนกับบริษัท เวบแคช จ�ำกัด อีกต่อไป
วันที่ 4 มกราคม 2556 บริษัทเวบแคช จ�ำกัด ได้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณา
มติพิเศษ เรื่องการเลิกบริษัท ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
(1) ให้เลิกบริษัท และลดจ�ำนวนกรรมการ เหลือ 1 คน เพื่อลงนามในการช�ำระบัญชี
(2) ตั้ง ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ช�ำระบัญชีของบริษัท
(3) ตั้ง นายธนาดล รักษาพล เป็นผู้สอบบัญชีในการช�ำระบัญชี
(4) ตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟิฟตี้เซเว่น เป็นผู้ด�ำเนินการช�ำระบัญชี
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แต่มติดังกล่าวไม่สามารถด�ำเนินการช�ำระบัญชีและเลิกบริษัทได้ เนื่องจาก นายสุรเดช ศักดิ์ศรี
กรรมการผู้จัดการบริษัทและในฐานะผู้ถือหุ้น ไม่ยินยอมลงลายมือชื่อเพื่อเลิกบริษัท
วันที่ 21 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการอ�ำนวยการชุดที่ 41 ครั้งที่ 10 มีมติมอบอ�ำนาจให้
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ เป็นผูร้ บั มอบอ�ำนาจจาก ชสอ. ในฐานะผูถ้ อื หุน้ บริษทั เวบแคช จ�ำกัด
ให้มีอ�ำนาจด�ำเนินการยื่นค�ำร้องต่อศาลขอเลิกบริษัทหรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับการเลิกบริษัท เวบแคช จ�ำกัด
ได้จนเสร็จการ
วันที่ 14 มกราคม 2557 นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ผู้รับมอบอ�ำนาจ จาก ชสอ.
ได้ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ขอเลิกบริษัท เวบแคช จ�ำกัด และขอให้ตั้ง ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ช�ำระบัญชี
วันที่ 4 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดนนทบุรี นัดไต่สวนค�ำร้องเลิกบริษัท
เวบแคช จ�ำกัด และศาลมีค�ำสั่งให้เลิกบริษัท เวบแคช จ�ำกัด ตามที่ ชสอ. ยื่นค�ำร้องแต่ส�ำหรับกรณีที่ขอให้ศาล
มีค�ำสั่งตั้ง ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้ช�ำระบัญชี นั้น ศาลยกค�ำร้อง โดยให้เหตุผลว่า
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1251 ให้กรรมการทุกคนเป็นผู้ช�ำระบัญชีเมื่อมีการเลิกบริษัท
(มาตรา1251 ก�ำหนดไว้ว่า “ห้างหุ้นส่วนก็ดี บริษัทก็ดี ในเมื่อเลิกกันเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย หุ้นส่วน
ผู้จัดการห้าง หรือกรรมการของบริษัทย่อมเข้าเป็นผู้ชำ� ระบัญชี เว้นไว้แต่ข้อสัญญาของห้างหรือข้อบังคับของ
บริษัทจะมีก�ำหนดไว้เป็นสถานอื่น...”)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริษัท เวบแคช จ�ำกัด มีการประชุมและได้พิจารณาขั้นตอนการเลิก
บริษัทฯ ตามค�ำสั่งของศาลเรื่องต่างๆ ดังนี้

5.12 โครงการให้บริการด้านสถานที่แก่สหกรณ์สมาชิก บุคคลทั่วไป และหน่วยงานอื่น
		ชสอ. ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
เป็นอาคารประหยัดพลังงานสูง 8 ชั้น ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) ของกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัล
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(1) การจัดจ้างผู้จัดท�ำบัญชี
ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดต่อผู้ท�ำบัญชีของบริษัทฯ คนเดิมเพื่อให้จัดท�ำบัญชีปิดงบ
ปี 2556 ให้เสร็จเพือ่ จะได้ชำ� ระบัญชี หากติดต่อแล้วผูท้ ำ� บัญชีคนเดิมไม่มคี วามประสงค์จะท�ำต่อให้ออกประกาศ
จัดจ้างผู้ท�ำบัญชีคนใหม่แทน
(2) การจัดจ้างผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย
ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดท�ำประกาศสอบราคาผู้สอบบัญชีตามกฎหมาย เพื่อช�ำระ
บัญชีของบริษัท
วันที่ 10 เมษายน 2558 ฝ่ายจัดการส่งมอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำงบการเงิน ให้สำ� นักงาน
ผู้จัดท�ำบัญชีเพื่อด�ำเนินการจัดท�ำงบการเงินเพื่อปิดบัญชีเลิกบริษัทต่อไป
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 43 ครั้งที่ 4 มีมติเพื่อเป็นการ
เยียวยาให้แก่สหกรณ์สมาชิกและผูซ้ อื้ แฟรนด์ไชส์ “เพย์ทชั ” (Pay Touchz) ของบริษทั ให้จา่ ยคืนค่าแฟรนไชส์
แก่สหกรณ์และผู้ซื้อแฟรนไชส์ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ได้ด�ำเนินการ ซึ่งได้ด�ำเนินการจ่ายคืน ค่าแฟรนไชส์
ดังกล่าวแล้วในวันที่ 28 เมษายน 2559
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 กรรมการบริษัทฯ และผู้แทนจาก ชสอ. ได้ร่วมประชุมและตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ของบริษทั พร้อมทัง้ ประเมินราคาทรัพย์สนิ ของบริษทั ทัง้ หมดจ�ำนวน 35 รายการ รวมเป็นเงินประมาณ
22,050.00 บาท เพื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัทและปิดบัญชี แต่ยังไม่สามารถประเมินราคาโปรแกรม
ที่เป็นซอฟต์แวร์ได้อีก 1 รายการ เนื่องจากยังไม่สามารถเปิดข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ออกมาตรวจสอบได้เพราะ
ผู้เขียนโปรแกรมไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว
วันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัทด�ำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 36 รายการ
โดยขายได้ 13 รายการ เหลืออีก 23 รายการ จึงก�ำหนดวันประกาศขายนัดที่ 2 ในวันที่ 9 เมษายน 2561
ผลการขายปรากฏว่าไม่มีผู้ซื้อทรัพย์สิน และก�ำหนดวันขายทอดตลาดนัดที่ 3 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ผลการขายปรากฏว่าไม่มผี ซู้ อื้ ทรัพย์สนิ จึงระงับและสรุปการขายทัง้ หมดน�ำส่งรายละเอียดให้สำ� นักงานผูจ้ ดั ท�ำ
บัญชีจะด�ำเนินการจัดท�ำงบการเงิน เพื่อปิดบัญชีเลิกบริษัทเรียบร้อยแล้ว
ปัจจุบันอยู่ระหว่างส�ำนักงานผู้จัดท�ำบัญชีจะด�ำเนินการจัดท�ำงบการเงิน เพื่อปิดบัญชีเลิก
บริษัทต่อไป
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ชมเชยในโครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจ�ำปี 2555 และต่อมาได้รับ
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับจังหวัด ด้านความปลอดภัย ประจ�ำปี 2558 จากส�ำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนนทบุรี
		ปัจจุบนั ชสอ. ได้ให้บริการด้านสถานทีแ่ ละห้องประชุมสัมมนาแก่สหกรณ์สมาชิกและหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�ำนักงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
		(1) ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม
ของขบวนการสหกรณ์ อาทิ การจัดโครงการเสวนาทางวิชาการให้กบั สหกรณ์สมาชิก เรือ่ ง ปัญหาการด�ำเนินงาน
สหกรณ์และการพัฒนาสหกรณ์ ยุค 4.0 และการจัดประชุมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. เขตพื้นที่ 1
การจัดประชุมใหญ่ของเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ที่ 2 การจัดประชุมของกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การจัดประชุมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย การจัดประชุมของ
คณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพยภ์ าคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก การจัดประชุมใหญ่
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การจัดประชุมของเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในกิจการของรัฐวิสาหกิจ
การจัดประชุมของสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้แรงงาน (สอร.) และการจัดประชุมสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด เป็นต้น
		(2) ให้ความอนุเคราะหส์ ถานทีใ่ นการจัดกิจกรรมของส่วนงานราชการของชุมชน ทีต่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ที่
อาทิ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เทศบาลต�ำบลบางสีทอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเทศบาลต�ำบลบางสีทอง
อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานอืน่ ๆ ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงเพือ่ จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม
คณะท�ำงานบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการน�้ำเสียจังหวัดนนทบุรี การจัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟัง
ปัญหาความต้องการของประชาชนและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ ตามแผนยุทธศาสตรข์ องเทศบาลต�ำบลบางสีทอง การจัดอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ
แก่สมาชิกชมรมผูส้ งู อายุตำ� บลบางสีทอง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกเกิดการพัฒนาตนเอง มีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมของสังคม รวมถึงด้านการศึกษา การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการด�ำเนินชีวิตของ
ผูส้ งู อายุและเป็นการเสริมสร้าง ความสัมพันธอ์ นั ดีระหว่างสมาชิกชมรมผูส้ งู อายุตำ� บลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น
(3) ให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทั้ง 8 สมาคม สหกรณ์สมาชิก และหน่วยงานอื่นๆ ใช้สถานที่
บริเวณพื้นที่ชั้น 5 เพื่อเป็นที่ตั้งส�ำนักงาน
(4) ให้บริการสถานทีใ่ นการถ่ายท�ำละครเพือ่ เผยแพร่ภาพของช่องต่างๆ เป็นการประชาสัมพันธ์
94 ชสอ. ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
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(5) จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจ�ำปี 2561 ชสอ. ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคกลาง และสมาชิกสหกรณอ์ อมทรัพยท์ วั่ ประเทศ จ�ำนวน 1,093 สหกรณ์ ณ วัดน�ำ้ บ่างามวิชา ต�ำบลหนองเมือง
อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ในการนี้ ชสอ. และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ รวมทั้งบุคคลทั่วไป ได้ร่วมท�ำบุญ
เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 1,387,999 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
เพื่อสมทบทุนในการสร้างโบสถ์ ของวัดน�้ำบ่างามวิชา เพื่อประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ และการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป
(6) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิ การร่วมกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ โดยการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย แนวทาง
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มของ ชสอ. เพื่อมอบให้กับส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี น�ำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ประจ�ำจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
ดังกล่าวของทุกปี
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5.13 โครงการศึกษาดูงาน ประชุม อบรมสัมมนาด้านสหกรณ์ระหว่างประเทศ
		(1) จัดการประสานความรว มมือสรางความสัมพันธอนั ดีกบั องคการสหกรณในตางประเทศ ชสอ.
เปนสมาชิกของสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation
of Credit Unions : ACCU) ซึ่ง ชสอ. ไดประสานความรวมมือในการสรางความสัมพันธ์ระหวางองคการ
ดังกลาวมาดวยดี ทั้งในดานวิชาการ ขอมูล และการประชุมสัมมนา
		ปี 2561 ACCU ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศสาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ (Philippine
Federation of Credit Cooperatives : PFCCO) และสมาพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (National Confederation
of Cooperatives : NATCCO) จัดสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ในภูมิภาคเอเชีย เรื่อง
“การจุดประกายอุดมการณ์สหกรณ์ของไรฟ์ไฟเซนในหัวใจของทุกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยน
ให้กลับมาอีกครัง้ (Rekindling Raiffeisen’s Ideologies in the Heart of Every Credit Union)” การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 (การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้บริหารสหกรณ์
ต่างประเทศ เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน 411 คน จาก 20 ประเทศ ระหว่างวันที่ 10 - 16 กันยายน 2561
ณ Crowne Plaza Manila Galeria, Ortigas City กรุงมะนิลา ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
(2) จัดการต้อนรับคณะนักสหกรณ์จากองค์การสหกรณ์ระหว่างประเทศและหน่วยงานต่างๆ
มาศึกษาดูงาน จ�ำนวน 9 องค์การ ได้แก่
			 (2.1) คณะผู้บริหาร World Council of Credit unions
			 (2.2) คณะผู้บริหาร National Credit Union Federation of Korea
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
			 (2.3) คณะผู้บริหาร San Joaquin Multi – purpose Cooperative
ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปินส์
			 (2.4) คณะผู้บริหาร The Kenya Union of Savings and Credit Cooperatives Ltd.
ประเทศสาธารณรัฐเคนยา
			 (2.5) คณะผู้บริหาร The German Cooperative and Raiffeisen Confederation และ
Federation of Savings and Credit Union committees ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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			 (2.6) คณะผูบ้ ริหารการประเมินภาคการเงินตามโครงการ Financial Sector Assessment
Program (FSAP) จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank)
			 (2.7) คณะผู้เข้าอบรม “Trainers Training on Building Transformative Leaders Who
Drive the Integration of Financial Cooperative Networks” ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนปาล
ฟิลิปปินส์
			 (2.8) คณะผู้แทนการเงิน National Union for Consumer Credit Cooperative and
their Unions ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
			 (2.9) คณะผู้บริหารจากบริษัทซอฟต์แวร์ Processware Systems Pvt. Ltd ประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย
(3) การแลกเปลี่ยนผู้น�ำสหกรณ์ระหว่างประเทศ ดังนี้
			 (3.1) จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ประจ�ำปี
2561 วันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน
			 (3.2) จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้น�ำสหกรณ์สาธารณรัฐเกาหลี – ไทย ประจ�ำปี 2561 วันที่
6 - 13 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 20 คน
(4) ส่งบุคลากร ชสอ. เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ ดังนี้
			 (4.1) รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมหลักสูตร NACUFOK Korea Exposure Program 2018
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561
			 (4.2) ผูจ้ ดั การฝ่ายวางแผนและวิจยั และผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง ความรู้
ทางวิชาการ เข้ารับการอบรมหลักสูตร CULROC Friendship Program 2018 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(ไต้หวัน) วันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2561
			 (4.3) คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา สภาที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าศึกษา
ดูงาน Friedrich Wilhelm Raiffeisen and His Work: The Cooperatives ประเทศเยอรมนี และฝรั่งเศส
วันที่ 2 - 9 พฤศจิกายน 2561
			 (4.4) รองประธานกรรมการ เข้าศึกษาดูงาน Queenslanders Credit Union Brisbane
QLD Australia ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2562
		(5) ประสานงานการศึกษาดูงานสหกรณ์ระหว่างประเทศให้กบั ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก ดังนี้
			 (5.1) คณะผูบ้ ริหารสหกรณอ์ อมทรัพยก์ ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ศึกษาดูงาน
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			 (5.2) คณะเจ้าหน้าที่ ชสอ. ศึกษาดูงาน Credit Union League of Hong Kong เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง จ�ำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 18 - 21 พฤศจิกายน 2561
			 (5.3) โครงการจัดทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. จัดโดยฝ่ายเงินทุน ชสอ. จ�ำนวน 2
ประเทศ ดังนี้
				 (5.3.1) ศึกษาดูงาน JA - Zenchu ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
				 (5.3.2) ศึกษาดูงาน Singapore National Cooperative Federative Ltd. ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร์ วันที่ 14 มกราคม 2562
			 (5.4) คณะผู้บริหารสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 3
จัดโดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ. ศึกษาดูงาน The Korean Federation of
Community Credit Cooperatives ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
			 (5.5) คณะผูบ้ ริหารสหกรณ์ หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร ส�ำหรับกรรมการ
ด�ำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 จัดโดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ ชสอ.
ศึกษาดูงาน Cooperative Bank of Vietnam ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 7 มีนาคม 2562
		(6) ประสานงานการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยให้กับองค์การสหกรณ์
ระหว่างประเทศ ดังนี้
			 (6.1) คณะผู้บริหาร The German Cooperative and Raiffeisen Confederation และ
Federation of Savings and Credit Union committees ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด วันที่ 11 มกราคม 2562
			 (6.2) คณะศึกษาดูงาน ACCOSCA Exposure Program 2019 ประเทศสาธารณรัฐเคนยา
ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด วันที่ 24 มกราคม 2562
		(7) จัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ
ให้กับสหกรณ์สมาชิก ศึกษาดูงาน National Union for Consumer Credit Cooperative and their
Unions ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย จ�ำนวน 30 คน วันที่ 12 - 17 มีนาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชสอ.
สูงที่สุดในปีบัญชี 2561 โดยแบ่งตามขนาดสหกรณ์
1. สหกรณ์ขนาดใหญ่ ได้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด
2. สหกรณ์ขนาดกลาง ได้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ วังพญาไท จ�ำกัด
3. สหกรณ์ขนาดเล็ก ได้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานกลุม่ บริษทั แทค จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขสกลนคร จ�ำกัด
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การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ�ปี 2561
ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำ�ทุกปี โดยสนับสนุนแบบ
ต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  จนจบระดับมัธยมศึกษา และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการ
ต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
สำ�หรับในปี 2561  ชสอ. ได้จดั สรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไว้จำ�นวนเงิน 900,000 บาท  
และคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุน จำ�นวน 78 โครงการ เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น
873,600 บาท  ดังนี้
				
เขตพื้นที่
สอ. ภาค
ที่เสนอ

ที่

โรงเรียนที่ได้รับทุน

1 โรงเรียนบ้านพร้าว
2 โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บ�ำรุง)
3 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
4 โรงเรียนบ้านร่องฟอง
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7
8
9
10

โรงเรียนบ้านน�้ำตกแม่กลาง
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา

11 โรงเรียนบ้านเวียงผา
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
13 โรงเรียนบ้านสักแห้ง
14 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ
15 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
16 โรงเรียนวัดบ้านเรือน
17 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน
18 โรงเรียนวัดน�้ำพุ
ตะวันตก
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เหนือ

5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดตาก
6 โรงเรียนบ้านน�้ำลัดสามัคคี

19
20
21
22
23

โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
โรงเรียนบ้านบัวแดง
โรงเรียนวัดแก่นจันทร์
โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
โรงเรียนบ้านท่าเสลา

24 โรงเรียนบ้านท่าขาม
25 โรงเรียนวัดเบญพาด

จังหวัด

ชื่อโครงการ

พิษณุโลก โครงการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
พะเยา โครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง
เชียงราย โครงการพัฒนาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
50 พรรษา
แพร่
โครงการอาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรม
สหกรณ์ครบวงจร
ตาก
โครงการจัดท�ำระบบกักเก็บน�้ำอุปโภคบริโภค
อุตรดิตถ์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�ำริ อนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ โครงการเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย
น่าน
โครงการสหกรณ์โรงเรียน
ก�ำแพงเพชร โครงการสหกรณ์นักเรียน
พิจิตร โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
อุทัยธานี โครงการโรงเรียนสะอาด นักเรียนสุขภาพดี
นครสวรรค์ โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
ก้าวไกลสู่ยุค Thailand 4.0
เพชรบูรณ์ โครงการปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ล�ำปาง โครงการสร้างสนามเด็กเล่น Fun Fun
แม่ฮ่องสอน โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอน ระดับการศึกษา
ประถมวัย
ล�ำพูน โครงการสหกรณ์ร่วมใจสานสายใยวัฒนธรรมพื้นบ้าน
สืบสานวิถีพอเพียงเคียงคู่ชุมชน
อุทัยธานี เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์
สุพรรณบุรี โครงการพัฒนาปรับปรุงโต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับรับประทาน
อาหาร
ราชบุรี โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่ออาหารกลางวัน
นครปฐม โครงการสหกรณ์โรงเรียน
สมุทรสงคราม โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
สมุทรสาคร โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
เพชรบุรี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวตามรอย
พระยุคลบาทบรมนาถบพิตร
ประจวบคีรีขันธ์ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน
กาญจนบุรี โครงการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200

เขตพื้นที่
สอ. ภาค
ที่เสนอ

ที่

โรงเรียนที่ได้รับทุน

ตะวันออก

26 โรงเรียนบ้านดอนสูง
27 โรงเรียนบ้านซับน้อย
28 โรงเรียนวัดเนินสูง
29 โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ
(ท่าพลับสุนทร)
30 โรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8
31 โรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย
32 โรงเรียนวัดวังจะอ้าย
(บุญราษฎร์วิทยาคม)
33 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
34 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย
35 โรงเรียนวัดโพธ์สังฆาราม

กลาง

36 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
37 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์
38 โรงเรียนวัดมงคล
39 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
40 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136

ตะวันออกเฉียงเหนือ

43 โรงเรียนวัดราชผาติการาม
44 โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1
ส�ำนักงานเขตหลักสี่
45 โรงเรียนวังสะพุง
46 โรงเรียนบ้านนาอุดม
47 โรงเรียนบ้านมะนาว
48
49
50
51
52
53

โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้
โรงเรียนบ้านหนองผือ
โรงเรียนบ้านนาวัง
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
โรงเรียนบ้านโคกส�ำราญพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านจ�ำปาศิริราษฎร์

ชื่อโครงการ

ตราด
สระแก้ว

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการห้องสมุดส่งเสริมการอ่านและพัฒนาความรู้
ด้านสหกรณ์
ปราจีนบุรี โครงการผลิตภัณฑ์เดคูพาจสร้างรายได้ด้วยหัวใจพอเพียง
ฉะเชิงเทรา โครงการเสริมงานอาชีพสู่ชีวิตพอเพียง
นครนายก โครงการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ระยอง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแปลงสนามเด็กเล่นตาม
หลักการพัฒนาสมอง (BBL) : เล่นตามรอยพระยุคลบาท
จันทบุรี โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ชลบุรี โครงการสหกรณ์โรงเรียน
สมุทรปราการ โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สิงห์บุรี โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพนักเรียนหา
รายได้ระหว่างเรียน
ลพบุรี โครงการสหกรณ์ (school cooperative office )
อ่างทอง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
สระบุรี โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
นนทบุรี โครงการห้องสมุดชีวิต
ชัยนาท โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ปทุมธานี โครงการส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน
พระนครศรีอยุธยา โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
กรุงเทพฯ โครงการห้องสมุดน่ารู้
กรุงเทพฯ โครงการเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในพื้นที่
เลย
โครงการปรับปรุงห้องสมุด
อุดรธานี โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
มุกดาหาร โครงการส่งเสริมผลผลิตการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
นักเรียน
บุรีรัมย์ โครงการอาหารกลางวัน
มหาสารคาม โครงการพัฒนาห้องสมุด
ชัยภูมิ โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดในโรงเรียน
นครราชสีมา โครงการการออมทรัพย์
บึงกาฬ โครงการอาหารกลางวัน
สกลนคร โครงการสร้างห้องสมุด

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
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11,200
11,200
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11,200
11,200
11,200
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รายงานประจำ�ปี 2561
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กทม. กทม.
พื้นที่ 2 พื้นที่ 1

41 โรงเรียนวัดเปรมประชากร
42 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ�ำรุง)

จังหวัด

101
2019

เขตพื้นที่
สอ. ภาค
ที่เสนอ

ที่

โรงเรียนที่ได้รับทุน

54 โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ใต้

ตะวันออกเฉียงเหนือ

55 โรงเรียนบ้านหนองรัง

102
2019

56 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย
57 โรงเรียนบ้านเมืองทอง
(วีระประชานุสรณ์)
58 โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน

จังหวัด

ชื่อโครงการ

หนองคาย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา
ศรีสะเกษ โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
อ�ำนาจเจริญ โครงการการออมทรัพย์
ร้อยเอ็ด โครงการพัฒนาระบบสหกรณ์โรงเรียน
กาฬสินธุ์

59 โรงเรียนนาแกวิทยา
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63
(ชุมชนบ้านค�ำแดง)
61 โรงเรียนบ้านดงน้อย
62 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
63 โรงเรียนเมืองสุรินทร์
64 โรงเรียนเพียงหลวง 12
65 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้
66 โรงเรียนปากน�้ำ
67 โรงเรียนวัดน�้ำรอบ

หนองบัวล�ำภู
ยโสธร

68
69
70
71
72

โรงเรียนองค์การสวนยาง 1
โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ด�ำประชาอุทิศ)
โรงเรียนวิทยาประชาคม
โรงเรียนบ้านบางหว้า
โรงเรียนบ้านกู้กู

นครศรีธรรมราช
พัทลุง
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต

73
74
75
76
77
78

โรงเรียนวัดนานอน
โรงเรียนวัดท่าหยี
โรงเรียนบ้านน�้ำหรา
โรงเรียนภมรคติวัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคา
โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโหมงมิตรภาพ
ที่ 128

นครพนม
ขอนแก่น
สุรินทร์
อุบลราชธานี
ชุมพร
ระนอง
สุราษฎร์ธานี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยง
โครงการพัฒนาสหกรณ์ โรงเรียนนาแกวิทยาคม
โครงการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ฝึกหัดโรงเรียน
โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการกิจกรรมออมทรัพย์
โครงการเด็กไทบรูสู่วิถีพอเพียง
โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง (แบบผสมผสานในโรงเรียน)
โครงการพัฒนาระบบน�้ำดื่มสะอาดโรงเรียน
โครงการเกษตรและอาหารกลางวัน
ตามแนวพระราชด�ำริ

โครงการอาหารเช้าเด็กนักเรียน
โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตบนเศษฐกิจพอเพียง
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการตู้ท�ำน�้ำเย็นเพื่อน�้ำดื่มสะอาด
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน
ตรัง
โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
สงขลา โครงการปลาส้มสามรส
สตูล
โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียน
ปัตตานี โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ยะลา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
นราธิวาส โครงการปรับปรุงห้องสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน
รวมทั้งสิ้น

จ�ำนวนเงิน
(บาท)

11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
11,200
873,600

การสนับสนุนเงินบริจาค
ในรอบปีบัญชี 2561
ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์...........................จ�ำกัด

1 โรงพยาบาลเลย
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
5 การยางแห่งประเทศไทย
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7 ครูเชียงใหม่
8 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

12 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
16 มหาวิทยาลัยมหิดล
17 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จ�ำนวนเงิน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�ำปี 2561 เพื่อสมทบทุนให้
แก่ โรงพยาบาลเลยในการจัดหาทุนเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ฯ
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ประจ�ำปี 2561 เพื่อสมทบทุน
พัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดเตระ จังหวัดพัทลุง
สนับสนุนการจัดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
ประจ�ำปี 2561
ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพทอดผ้ า ป่ า สามั ค คี เ พื่ อ สมทบทุ น จั ด หาเครื่ อ งมื อ
ทางการแพทย์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�ำปี 2561 เพื่อสร้างอุโบสถ
ณ วัดเขาวังทอง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา โรงเรียนบ้านตากแดด จังหวัดนครปฐม
ร่วมสมทบทุนกิจกรรม CSR เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฐานการเรียนรู้ฯ
โรงเรียนบ้านแม่ตูบ จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ร่วมสมทบทุนกองทุนเพื่อพัฒนาศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษาที่ขาดแคลน
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
วัดห้วยยาง จังหวัดลพบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจ�ำปี 2561
ณ วัดใหม่ดอนสว่าง จังหวัดสุโขทัย
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในวันครบรอบ 38 ปี การก่อตั้งสหกรณ์
เพื่อสมทบทุนสร้างห้องน�้ำ ห้องสุขา วัดโพธิสมพร จังหวัดสกลนคร
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ
ณ วัดจันทร์มณี จังหวัดอ่างทอง
ร่วมเป็นเจ้าภาพท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ณ วัดทุ่งศรีเมือง จังหวัดนครพนม
ร่วมท�ำบุญในโครงการเทศน์มหาชาติ เพื่ออาคารศูนย์การแพทย์
ราชวิถี ถวายเป็นราชกุศลฯ ณ โรงพยาบาลราชวิถี
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนในการสร้างสถานรักษา
พักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี
ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี เพื่อท�ำนุบ�ำรุงและ
บูรณปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ วัดใหม่ดอนสว่าง จังหวัดสุโขทัย
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2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

11 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รายละเอียด

103
2019

ที่

19

2,000.00

22
23
24
25
26
27
28

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

29
30
31
32
33
34

ร่วมเป็นจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
ณ วัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ “เวสสันดรชาดก เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิ ประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์สมทบเป็นทุนแก่เด็ก
นักเรียนที่ยากไร้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี ร่วมท�ำบุญทอดกฐิน ประจ�ำปี 2561 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถ
และ สร้างห้องสุขา ณ วัดหนองอึ่ง จังหวัดเชียงใหม่
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อน�ำไปถวายพระสงฆ์
จ�ำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดโสมนัสวิหาร
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ขส.ทอ.
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสมาชิกสหกรณ์ ฯ
อาสาปลูกป่า อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจ�ำปี 2561 ณ วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง
ต�ำรวจภูเก็ต
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
ณ วัดเกาะสระ จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท ทีโอที
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการบูรณะอุโบสถ
ณ วัดถ�้ำเขากุญชร จังหวัดราชบุรี
กรมการสรรพก�ำลังกลาโหม ส�ำนักงานปลัด ให้การสนับสนุนการแข่งขันหมากรุกไทยการกุศล เพื่อหารายได้
กระทรวงกลาโหม
เป็นสวัสดิการส�ำหรับก�ำลังพลภายในหน่วย ทุนการศึกษาให้กับบุตร
ข้าราชการ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ
โรงพยาบาลราชวิถี
ร่วมท�ำบุญผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมการศึกษาและโภชนาการ
ณ วัดหนองเตียน จังหวัดเพชรบุรี
ครูศรีสะเกษ
ร่วมป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
ส่งเสริม กิจกรรมการกุศล ณ วัดป่าศรีประชารังสรรค์
จังหวัดศรีสะเกษ
ครูเลย
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลา
การเปรียญ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา
ณ วัดอุทุมพรพัฒนา จังหวัดเลย
กรมช่างอากาศ
ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2561 เพื่อน�ำเงินทั้งหมด
มอบให้แก่วัดส�ำหรับใช้ในการพัฒนาวัด และท�ำนุบ�ำรุง
พระพุทธศาสนา ณ วัดหนองเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี
การเคหะแห่งชาติ
ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรม CSR โครงการสหกรณ์เพื่อน้อง
ณ โรงเรียนบ้านเขาวัง จังหวัดอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ ปั้นฝัน ปันสุข เพื่อช่วยเหลือชุมชน
และสังคม ณ โรงเรียนโรตารี่ 1 จังหวัดราชบุรี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์

จ�ำนวนเงิน
2,000.00

21

2019

รายละเอียด

18 สาธารณสุขระยอง

20

104

สหกรณ์ออมทรัพย์...........................จ�ำกัด

2,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00

ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์...........................จ�ำกัด

35 บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย

รายละเอียด
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมโครงการ CSR เพื่อบริจาคเงิน
หรือสิ่งของให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน
ณ โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

2,000.00

36 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย

2,000.00

37
38

3,500.00
2,000.00

39
40
41

ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี 2561 เพื่อท�ำนุบ�ำรุงวัด
ณ วัดบ้านใหม่สามัคคี จังหวัดลพบุรี
มุลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
สนับสนุนกิจกรรมครบรอบ 25 ปี พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
สนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียน
ส�ำหรับโรงเรียนในท้องถิ่นชนบท ณ โรงเรียนสหภาพแรงงาน
การไฟฟ้านครหลวง จังหวัดพิษณุโลก
ครูอุทัยธานี
ร่วมท�ำบุญผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 60 ปี เพื่อจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ส�ำนักงานประกันสังคมนนทบุรี
ร่วมท�ำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี
2561 ณ วัดจองค�ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ�ำปี 2561
เพื่อถวาย พระสงฆ์จ�ำพรรษา ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร

จ�ำนวนเงิน

43 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
44 สถานีต�ำรวจบางใหญ่
45 สาธารณสุขมหาสารคาม
46 ธนบุรีประกอบรถยนต์

48 สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
49 กองพลทหารปืนใหญ่
50 ครูขอนแก่น
51 กรมส่งเสริมการเกษตร
52 สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์

2,000.00
2,000.00
20,000.00
2,750.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

47 ครูมุกดาหาร

ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชีพ
ณ วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์
สนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล เพื่อน�ำรายได้
จากการจัดกิจกรรม ไปช่วยเหลือประชาชน สังคม
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี เพื่ออุทิศส่วนกุศล
ให้แก่สมาชิก สหกรณ์ที่เสียชีวิตไปแล้ว ณ วัดพรสุริวนาราม
จังหวัดมหาสารคาม
ร่วมสนับสนุนโครงการจักรยานเพื่อน้องไปโรงเรียน
ส�ำหรับเด็กนักเรียน ในชนบท ณ โรงเรียน ตชด.มิตรมวลชน 2
จังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
ณ วัดสมดีใน จังหวัดมุกดาหาร
ร่วมป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนซ่อมอุโบสถ
ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลา
การเปรียญ ณ วัดกกโก จังหวัดลพบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อระดมทุนซื้อที่ดินให้ป็นสมบัติ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ร่วมท�ำบุญยกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้าง
อุโบสถ ณ วัดศรีนวนบ้านโคกสวาท จังหวัดยโสธร
ร่วมบริจาคเงินโครงการท�ำดีเพื่อพ่อ ช่วยสานต่อโครงการ
วัดพระบาทน�้ำพุ ณ วัดพระบาทน�้ำพุ จังหวัดลพบุรี

2,000.00

2,000.00

105
2019

ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์...........................จ�ำกัด

จ�ำนวนเงิน

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์
2,000.00
การแพทย์ และปรับปรุงศูนย์มะเร็ง ณ วัดบูรพาพิทยาราม
จังหวัดจันทบุรี
54 เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
10,000.00
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ณ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม จังหวัดสมุทรปราการ
55 สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ วัดมกุฎไทยาราม
2,000.00
จังหวัดนครราชสีมา
56 ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนน�้ำดื่มให้กับศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน
2,750.00
จังหวัดนนทบุรี
เพื่อน�ำไป ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ�ำจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่
57 ศูนย์ปฏิบัติการต�ำบลบางสีทอง
สนับสนุนน�้ำดื่มให้กับศูนย์ปฏิบัติการต�ำบลบางสีทอง
5,500.00
เพื่อน�ำไปให้กับ เจ้าหน้าที่ประจ�ำจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
58 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
2,000.00
ให้แก่ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
59 สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ร่วมบริจาคโครงการสหกรณ์รวมใจต้านภัยหนาวเพื่อผู้ยากไร้
3,000.00
ในถิ่นทุรกันดาร ณ บ้านปายสองแง่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
60 สาธารณสุขนครราชสีมา
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อคุรุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน 2,000.00
ต้นสังกัดของสมาชิก
61 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อสร้างพระพุทธรูป
2,000.00
และหอพระประจ�ำโรงเรียนบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่
รวมทั้งสิ้น
163,500.00

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

53 โรงพยาบาลพระปกเกล้า

รายละเอียด

106
2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

107

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 7
(Advanced  SACCO Executive) 7th Batch

108
2019

หลักสูตร “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มืออาชีพ” รุ่นที่ 3

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

109
2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

โครงการขอบคุณผู้ลงทุนกับ ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุ่น

110

2019

โครงการขอบคุณผู้ลงทุนกับ ชสอ. ณ ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

111
2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

112
2019

ทอดกฐินสามัคคี ประจ�ำปี  2561 ณ วัดน�้ำบ่างามวิชา จ.ลพบุรี

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

113
2019

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบชุดกีฬาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
ณ โรงเรียนบ้านห้วยขม จังหวัดเชียงราย

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

โครงการขอบคุณผู้ลงทุนกับ ชสอ.
จ.อุดรธานี จ.หนองคาย และนครเวียงจันทน์

114
2019

สหกรณ์สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ดูงาน ชสอ.

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์วิชาชีพ
สถานประกอบการและเอกชน
ภาคตะวันออก

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เชียงใหม่ จก.

มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สมาคมฌาปนกิจ สส.อค.
ศูนย์ประสานงาน สอ.ครูน่าน จำ�กัด

สอ. ครูยโสธร จำ�กัด

สอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จำ�กัด

สอ.กรมทางหลวง จำ�กัด

สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จำ�กัด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอ.ครูเชียงราย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สอ.ครูนครศรีธรรมราช จำ�กัด

สอ.ตำ�รวจพัทลุง จำ�กัด

สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จำ�กัด

115
2019

สหกรณ์สมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ดูงาน ชสอ.

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สอ.สยามเคมิคอลอินดัสตรี้ จำ�กัด

สอ.สหภาพแรงงานนิคเคสยาม
อลูมิเนียม จำ�กัด

สอ.สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำ�กัด

สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จำ�กัด

สอ.สาธารณสุขหนองคาย จำ�กัด

สอ.สามัญศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ จำ�กัด

สอ.สป.จก.

สำ�นักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุรินทร์

116
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สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำ�กัด

สหกรณ์และหน่วยงานต่างประเทศ ดูงาน ชสอ.

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คณะผู้เข้าอบรมจากประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เนปาล ฟิลิปินส์

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
และธนาคารโลก (World Bank)

ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปินส์

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหพันธรัฐรัสเซีย

117
2019

118

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

119

2019

งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน)
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชี

122

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

123

2019

124

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

125

2019

126

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

127

2019

128

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

129

2019

130

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

131

2019

132

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

133

2019

134

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

135

2019

136

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

137

2019

138

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

139

2019

140

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

141

2019

142

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

143

2019

144

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

145

2019

146

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

147

2019

148

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

149

2019

150

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

151

2019

152

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

153

2019

154

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

155

2019

156

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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2019

158

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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2019

160

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

161

2019

162

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

163

2019

164

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

165

2019
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2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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2019

168

2019

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

งบดุลเปรียบเทียบปี 2557 - 2561
(โดยย่
) อ)
งบดุลเปรียบเทียบปี 2557
- 2561 อ(โดยย่
รายการย่อ

รายการย่อ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2557

ปี 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

16,029,491,837.75

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ปี 2559

ปี 2560

: บาท
หน่วหน่ยวย: บาท
ปี 2561

ปี 2560

ปี 2561

19,162,069,376.41

25,124,338,442.89

20,430,196,540.69

36,452,933,548.31

53,527,721,511.61

78,830,730,737.72

84,893,993,551.32

101,601,523,098.11

96,836,211,856.00

69,557,213,349.36

97,992,800,114.13

110,018,331,994.21

122,031,719,638.80

133,289,145,404.31

54,663,920,465.38

79,015,098,948.98

85,378,058,695.58

92,342,600,307.23

100,188,158,529.77

700,000.00

263,300.00

1,516,300.00

2,019,000.00

54,663,920,465.38

79,015,798,948.98

85,378,321,995.58

92,344,116,607.23

100,190,177,529.77

ทุนเรือนหุน้

11,061,863,000.00

14,037,370,000.00

20,174,293,500.00

24,018,169,500.00

27,557,090,500.00

ทุนสำรอง

1,071,606,497.40

1,402,115,058.65

1,671,544,577.27

1,863,932,861.61

2,098,761,684.20

ทุนสะสมและอื่นๆ

1,566,532,235.03

2,420,320,603.15

1,438,055,547.74

2,193,201,486.52

1,730,196,132.32

กำไรสุทธิ

1,193,291,151.55

1,117,195,503.35

1,356,116,373.62

1,612,299,183.40

1,712,919,558.02

รวมทุนของชุมนุ มสหกรณ์

14,893,292,883.98

18,977,001,165.15

24,640,009,998.63

29,687,603,031.57

33,098,967,874.54

รวมหนี้ สนิ และทุนของชุมนุ มสหกรณ์

69,557,213,349.36

97,992,800,114.13

110,018,331,994.21

122,031,719,638.80

133,289,145,404.31

ดอกเบี้ยรับ

3,425,393,150.54

3,809,854,337.45

4,673,854,237.54

4,642,138,152.74

5,051,711,362.42

15,130,287.49

4,698,816.95

7,893,050.01

5,080,930.34

4,888,748.71

3,440,523,438.03

3,814,553,154.40

4,681,747,287.55

4,647,219,083.08

5,056,600,111.13

2,111,576,930.17

2,554,874,625.32

3,160,616,461.09

2,871,039,041.23

3,181,690,475.05

133,905,356.31

142,483,025.73

165,014,452.84

163,880,858.41

161,990,078.06

รวมค่าใช้จา่ ย

2,245,482,286.48

2,697,357,651.05

3,325,630,913.93

3,034,919,899.64

3,343,680,553.11

กาไรสุทธิประจาปี

1,193,291,151.55

1,117,195,503.35

1,356,116,373.62

1,612,299,183.44

1,712,919,558.02

รวมสินทรัพย์
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ อื่น

รวมหนี้ สิน

รำยได้อ่นื
รวมรายได้
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปี 2559

169
2019

อัตราส่วนที่สำ�คัญเปรียบเทียบ
ปี 2557 - 2561

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รายการ (ร้อยละ)
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2557

2558

2559

2560

2561

1. อัตราผลกำ�ไรต่อรายได้รวม

34.68

29.21

28.97

34.73

33.87

2. อัตราผลตอบแทนต่อทุนเรือนหุ้น

10.79

9.28

6.72

6.71

6.22

3. อัตราผลตอบแทนต่อทุนของชุมนุม
สหกรณ์
4. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

8.01

7.58

5.50

5.43

5.18

1.72

1.39

1.23

1.32

1.29

5. อัตราส่วนหนีส้ นิ รวมต่อสินทรัพย์รวม

78.59

80.63

77.60

75.67

75.17

6. อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อสินทรัพย์รวม

62.33

71.84

72.45

70.72

71.72

7. อัตราการเติบโต
7.1 อัตราการเติบโตของรายได้รวม
7.2 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์
7.3 อัตราการเติบโตของเงินให้กู้ยืม

17.11
12.90
30.59

10.77
40.88
62.39

22.73
12.27
13.22

(0.68)
10.92
8.28

9.86
9.22
19.93

7.4 อัตราการเติบโตของทุนเรือนหุ้น

7.58

26.90

43.72

0.01

36.6

7.5 อัตราการเติบโตของกำ�ไรสุทธิ

30.70

(6.70)

21.39

18.89

6.05

1,046

1,071

1,079

1,093

1,093

จำ�นวนสมาชิก (สหกรณ์)

ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
เหตุผล

FINANCIAL INSTITUTIONS
อันดับเครดิ ตองค์กร:

A-

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:

Stable

อันดับเครดิ ตองค์กรในอดีต:
วันที่
29/07/57

อันดับ
เครดิ ต
A-

ครัง้ ที่ 140/2561
27 กันยายน 2561

แนวโน้ มอันดับเครดิ ต/
เครดิ ตพิ นิจ
Stable

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) ที่
ระดับ “A-” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงบทบาททีส่ าคัญของ ชสอ. ในการส่งเสริม และพัฒนากิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ทัง้ นี้ อันดับเครดิตยังมีปัจจัยสนับสนุ นจากสถานะของ ชสอ. ใน
การเป็ น ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ท่ใี หญ่ ท่สี ุ ดทัง้ ในด้านขนาดของสิน ทรัพ ย์และจานวนสมาชิก
รวมทัง้ ประวัติการดาเนินงานที่ยาวนาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะผู้บริหารและ
พนักงานในการดาเนินกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ตลอดจนผลประกอบการทางการเงินที่ดี และ
สินเชือ่ ทีม่ คี ุณภาพจากการให้กยู้ มื แก่สหกรณ์ทเ่ี ป็ นสมาชิก
การประเมิน อัน ดับ เครดิต ยัง พิจ ารณาถึง สิท ธิพ ิเ ศษที่ก ฎหมายมีใ ห้แ ก่ ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์ข นั ้
ปฐมภูมดิ ว้ ยเช่นกัน โดยสิทธิพเิ ศษดังกล่าวช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คุณภาพเงินให้กยู้ มื
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทงั ้ หลายและยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันของสหกรณ์ออมทรัพย์
ซึง่ รวมถึง ชสอ. ให้มเี หนือสถาบันการเงินทัวไป
่
อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของอันดับเครดิตลดทอนลงบางส่วนจากอัตราส่วนหนี้สนิ ของ ชสอ. ที่
อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ตลอดจนความไม่สอดคล้องกันของอายุสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ การกระจุกตัว
ของเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมาชิก และการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบทีม่ แี นวโน้มจะเกิดขึน้ ซึ่งอาจจะ
ลดสิทธิพเิ ศษต่าง ๆ ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ได้รบั อยู่ในปั จจุบนั
ประเด็นสาคัญที่กาหนดอันดับเครดิ ต
สิ ทธิ พิเศษด้านกฎระเบียบช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ทวีโชค เจียมสกุลธรรม

taweechok@trisrating.com
จิตตราพรรณ ปั นทะเลิศ

jittrapan@trisrating.com
ไรทิวา นฤมล

raithiwa@trisrating.com

ทริสเรทติ้งมีมมุ มองต่อกฎระเบียบทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในปั จจุบนั และทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงในอนาคตว่า
น่าจะมีผลในเชิงบวกต่อกิจการสหกรณ์ กล่าวคือ การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบจะทาให้เกิดมาตรการ
ควบคุ มความเสี่ยงที่ดียงิ่ ขึ้น ซึ่งจะช่ว ยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การดาเนิน งานและการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ในทางกลับ กัน การเปลี่ย นแปลงกฎระเบีย บก็ อ าจจะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเติบโตและท าให้ผ ล
ประกอบการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์อ่อนแอลงได้เช่นกัน การเติบโตที่รวดเร็วและผล
กาไรในระดับสูง ไม่ใช่ เ ป้ า หมายหลัก ของสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ อย่ างไรก็ต าม การเปลี่ย นแปลง
กฎระเบียบใดใดที่จะลดทอนสิทธิพเิ ศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็ นผลประโยชน์ทางภาษี
หรือบุรมิ สิทธิในการเรี
ยกร้องจากรายได้รายเดือนของสมาชิก นัน้ จะมีผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับ
์
เครดิตของ ชสอ.

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ติ ดต่อ:

ทริสเรทติ้งคาดว่าสิทธิพเิ ศษด้านกฎระเบีย บต่ าง ๆ จะยังคงมีอ ยู่อ ย่ างต่ อเนื่อ งท่ามกลางการ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ สิทธิพเิ ศษต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายช่วยให้สหกรณ์
ออมทรัพย์มขี อ้ ได้เปรียบเหนือกว่าสถาบันการเงินอื่น ๆ กล่าวคือ สหกรณ์ออมทรัพย์และสมาชิก
ได้รบั การยกเว้นภาษีหลัก ๆ ทุกประเภท ในขณะทีเ่ งินกูท้ ใ่ี ห้แก่สมาชิกของสหกรณ์ขนั ้ ปฐมภูมซิ ่ึงมี
คุณภาพเครดิตทีค่ ่อนข้างดีนนั ้ ก็เป็ นผลจากการให้กู้ภายใต้ขอ้ ตกลงกับนายจ้างหรือหน่ วยงานต้น
สังกัดซึง่ เป็ นหลักปฏิบตั ติ ามปกติของสหกรณ์ออมทรัพย์ทวไป
ั ่ ส่วนการชาระคืนเงินกู้นนั ้ สามารถใช้
วิธหี กั เงินเดือนของสมาชิกสามัญ นอกจากนี้ ตามกฎหมายสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ ออมทรัพย์
ยังมีบุรมิ สิทธิเป็์ นลาดับแรกก่อนเจ้าหนี้อ่นื ๆ ด้วยยกเว้นสถานการณ์ภายใต้ขอ้ ผูกพันทางกฎหมาย
เฉพาะกรณี สิทธิประโยชน์ดา้ นกฎหมายช่วยลดความเสีย่ งด้านเครดิตของเงินทีใ่ ห้กแู้ ก่สมาชิกของ
สหกรณ์และยังช่วยดารงกระแสเงินสดรับจากการชาระคืนเงินกูแ้ ก่ สหกรณ์ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพเงิน
กูย้ มื ของ ชสอ. ซึง่ เป็ นสหกรณ์ขนั ้ ทุตยิ ภูมดิ ว้ ยในทีส่ ุด
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มีบทบาทสาคัญในการเป็ นตัวกลางทางการเงิ น
ชสอ. มีบทบาทเป็ นตัวกลางทางการเงินสาหรับสหกรณ์สมาชิกโดยการรับฝากเงินและให้กยู้ มื ชสอ. ยังมีบทบาทหลักในการส่งเสริมและพัฒนากิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยด้วย บทบาทของ ชสอ. ดาเนินการใน 2 รูปแบบ คือ ทาหน้าทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน พ.ร.บ. สหกรณ์ และเป็ นตัวแทนของ
สหกรณ์สมาชิก ทัง้ นี้ ชสอ. มีส่วนร่วมเป็ นคณะกรรมการและร่วมดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับชาติเพื่อทีจ่ ะช่วยสนับสนุ น
ส่งเสริม วางแผน และพัฒนากิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูม ิมหี น้าทีใ่ ห้เงินกูย้ มื และผลประโยชน์ในรูปสวัสดิการ
ต่าง ๆ แก่สมาชิก ในทานองเดียวกัน ชสอ. ก็ให้เงินกูย้ มื แก่สมาชิกเสมือนเป็ นแหล่ งเงินทุนอีกทางหนึ่งและยังมีการให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ในรูปแบบของ
การให้คาปรึกษา รวมถึงการจัดอบรมและสัมมนาโดยมีเป้ าหมายเพือ่ ช่วยยกระดับความแข็งแกร่งทัง้ ทางด้านการดาเนินงานและการเงินแต่สหกรณ์สมาชิก
ด้วย
เงิ นให้ก้ยู ืมมีคณ
ุ ภาพดี
ทริสเรทติ้งคาดว่า ชสอ. จะมีคุณภาพเงินให้กยู้ มื ทีด่ บี นพืน้ ฐานของระบบการหักชาระเงินในปั จจุบนั สาหรับลูกหนี้เงินกูย้ มื ของสมาชิกทีเ่ ป็ นสหกรณ์ขนั ้ ปฐม
ภูม ิ ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2560 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2561) ชสอ. มีเงินให้กยู้ มื ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้เพียง 6.8 ล้านบาท หรือคิดเป็ น 0.01% ของเงินให้กยู้ มื
รวม เงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ทีเ่ ป็ นหนี้คุณภาพดีนนั ้ ได้รบั ผลพลอยได้จากกลไกการชาระคืนหนี้อตั โนมัตแิ ละสิทธิพเิ ศษทางกฎหมายของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนั ้ ปฐมภูม ิ นอกจากนี้ ชสอ. ยังมีเกณฑ์และแนวทางทีเ่ ข้มงวดในการพิจารณาเงินให้กยู้ มื แก่สมาชิกอีกด้วย
การกระจุกตัวของเงิ นให้ก้ยู ืม
ชสอ. มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยมื ทัง้ นี้ เงินให้กู้ยมื แก่สหกรณ์สมาชิกคิดเป็ นสัดส่วนใหญ่ท่สี ุด ที่ 71% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ.
ณ สิน้ รอบปี บญ
ั ชี 2560 จากทีเ่ คยอยู่ในระดับ 60% ของสินทรัพย์รวมในช่วงรอบปี บญ
ั ชี 2554-2557 ประมาณ 27% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ. เป็ นเงิน
ลงทุนและส่วนทีเ่ หลืออีก 2% เป็ นเงินสดและสินทรัพย์อ่นื ๆ ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2560 ชสอ. ให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมาชิกเพียง 269 รายจากจานวนสหกรณ์
สมาชิกทัง้ หมด 1,093 ราย ชสอ. มีความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของเงินให้กยู้ มื แก่สหกรณ์สมาชิก โดยเงินให้กยู้ มื แก่สมาชิก 20 อันดับแรกคิดเป็ น 45.4%
ของเงินให้กยู้ มื รวม ณ สิน้ รอบปี บญ
ั ชี 2560 อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งดังกล่าวลดทอนลงจากองค์ประกอบของเงินให้กยู้ มื ของ ชสอ. ทีเ่ ป็ นหนี้คุณภาพดี
ความเสี่ยงจากการกู้ยืมต่อ
ชสอ. มีการระดมทุนจานวนมากผ่านการกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ โดยเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์อยู่ทร่ี ะดับ 17,528 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2560
หรือคิดเป็ น 19% ของหนี้สนิ รวม หรือ 14% ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ทงั ้ หมดเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในมุมมองของทริสเรทติ้ง
เห็นว่าเงินทุนขนาดใหญ่ทไ่ี ด้จากการกูย้ มื จากสถาบันการเงินจะมีความเสีย่ งด้านการกูย้ มื ต่อมากกว่าการใช้เงินฝากและการกูย้ มื จากสหกรณ์สมาชิกเป็ น
แหล่งเงินทุน การมีสดั ส่วนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากภายนอกทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้ ชสอ. มีความเสีย่ งด้านการกูย้ มื ต่อและมีความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง โดย
ความเสีย่ งจะมีค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในช่วงเวลาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านลบในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์หรือระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ
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ฐานทุนปรับดีขนึ้ แต่อตั ราส่วนหนี้ สินยังอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างสูง
ทุนเรือนหุน้ ของ ชสอ. ปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องตามเงือ่ นไขข้อบังคับของ ชสอ. ทีก่ าหนดให้สหกรณ์สมาชิกจะต้องซื้อหุน้ ของ ชสอ. เพิ่ มเติมในสัดส่วนที่
สอดคล้องกับทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์สมาชิก ในสถานการณ์ปกติ ทุนเรือนหุน้ ของ ชสอ. คาดว่าจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องจากการทีท่ ุนเรือนหุน้ ของแต่ละ
สหกรณ์สมาชิกจะเพิม่ ขึน้ อย่างอัตโนมัตจิ ากกลไกปกติในการซื้อหุน้ เพิม่ รายเดือนของสมาชิก ทุนของ ชสอ. (ซึ่งประกอบไปด้วยทุนเรือนหุน้ ทุนสารอง
ตามกฎหมาย ทุนสารองตามข้อบังคับ กาไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ และกาไรสุทธิ) ก็ปรับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน
ทุนของสหกรณ์ต่อสินทรัพย์รวมของ ชสอ. ก็รกั ษาระดับอยู่ท่ี 20% ตลอดทศวรรษทีผ่ ่านมา แม้ว่าอัตราส่วนจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 24.3% ณ สิ้นรอบปี บญ
ั ชี 2560
จาก 19.4% ณ สิน้ รอบปี บญ
ั ชี 2558 แต่อตั ราส่วนดังกล่าวก็ถอื ว่ายังอยู่ในระดับต่าเมือ่ เทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ทก่ี ่อตัง้ มานานซึง่ มีอตั ราส่วน
ดังกล่าวโดยเฉลีย่ ทีร่ ะดับประมาณ 40%
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที”่ สะท้อนถึงการคาดการณ์ ของทริสเรทติ้งว่า ชสอ. จะดารงบทบาททีส่ าคัญในการขับเคลื่อนกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ในประเทศไทยต่อไป นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่า ชสอ. จะสามารถรักษาระดับฐานเงินทุนภายในทีไ่ ด้รบั จากสมาชิกไว้ได้ต่อไป พร้อมทัง้ มี
ผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่งเพือ่ สามารถให้ผลตอบแทนคืนสู่สมาชิกในระดับทีเ่ หมาะสม
ปัจจัยที่ อาจทาให้อนั ดับเครดิ ตเปลี่ยนแปลง
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แนวโน้มการปรับเพิม่ อันดับเครดิตของ ชสอ. มีค่อนข้างจากัดจากกรอบการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่เี ป็ นอยู่ในปั จจุบนั ในทางตรงกันข้าม
นโยบายดาเนินงานและการเงินในเชิงรุก หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบทีจ่ ะลดทอนสิทธิพเิ ศษของสหกรณ์ออมทรัพย์กอ็ าจมีผลกระทบในเชิงลบต่อ
อันดับเครดิตของ ชสอ. ได้
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ข้อมูลงบการเงิ นและอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
เงินให้กรู้ วม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์รวม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เงินฝาก
เงินกูร้ วม
ทุนของสหกรณ์
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปั นผลสุทธิ
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
หน่วย: %

--------------------------------- ณ วันที่ 31 มีนาคม --------------------------2561
2560
2559
2558
2557
1.28
0.25
3.53
1.39
5.94

1.28
0.18
3.52
1.30
6.22

1.45
0.05
3.69
1.33
6.60

1.77
0.26
3.89
1.82
8.62

1.65
0.06
4.51
1.49
7.29

0.01
0.00
0.01
99.34

0.01
0.00
0.01
99.42

0.01
0.00
0.01
99.48

0.02
0.00
0.02
99.52

0.02
0.00
0.02
99.53

24.33
34.39

22.40
30.91

19.37
26.95

21.41
34.35

20.78
34.74

74.32
70.72
29.96
28.52

75.73
72.45
27.59
26.40

75.89
71.84
28.98
27.44

66.37
62.33
39.18
36.81

62.54
59.81
40.93
39.15
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ความสามารถในการทากาไร
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปั นผลสุทธิ/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
รายได้ทม่ี ใิ ช่ดอกเบีย้ /สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน/รายได้รวม
อัตราส่วนผลตอบแทน/สินทรัพย์รวมถัวเฉลีย่
อัตราส่วนผลตอบแทน/ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถัวเฉลีย่
คุณภาพสิ นทรัพย์
เงินให้กทู้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้/เงินให้กรู้ วม
หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กรู้ วมถัวเฉลีย่
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กรู้ วม
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ/เงินให้กทู้ ไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้
โครงสร้างเงิ นทุน
ทุนของสหกรณ์/สินทรัพย์รวม
ทุนของสหกรณ์/เงินให้กรู้ วม
สภาพคล่อง
เงินให้กรู้ วม/เงินฝากปรับปรุงรวม
เงินให้กรู้ วม/สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์สภาพคล่อง/เงินฝากปรับปรุงรวม
สินทรัพย์สภาพคล่อง/สินทรัพย์รวม

---------------------------------- ณ วันที่ 31 มีนาคม --------------------------2561
2560
2559
2558
2557
122,032
110,018
97,993
69,557
61,611
86,306
79,707
70,402
43,355
36,850
33,105
28,268
25,313
23,608
23,663
6
7
8
9
9
64,264
60,546
52,491
31,352
23,113
27,874
24,551
26,254
22,924
25,538
29,688
24,640
18,977
14,893
12,805
1,481
1,332
1,216
1,161
1,010
(1)
0
2
2
0
5
8
5
15
3
164
165
141
134
133
1,612
1,356
1,117
1,193
913
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (FSCT)
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อันดับเครดิ ตองค์กร:
แนวโน้ มอันดับเครดิ ต:
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AStable

บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-098-3000
© บริ ษทั ทริ สเรทติ้ ง จากัด สงวนลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิ ดเผย ทาสาเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัด
อันดับเครดิต ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธกี ารใดๆ โดยทีย่ งั ไม่ได้รบั อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั ทริสเรทติ้ง จากัด ก่อน การจัด
อันดับเครดิตนี้มใิ ช่คาแถลงข้อเท็จจริง หรือคาเสนอแนะให้ซอ้ื ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็ นเพียงความเห็นเกีย่ วกับความเสีย่ งหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นนั ้ ๆ หรือของบริษทั นัน้ ๆ
โดยเฉพาะ ความเห็นทีร่ ะบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มไิ ด้เป็ นคาแนะนาเกี่ยวกับการลงทุน หรือคาแนะนาในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อ มูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จดั ทา หรือพิมพ์
เผยแพร่โดย บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้จดั ทาขึน้ โดยมิได้คานึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รบั ข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนัน้ ผู้รบั ข้อมูลควรปร ะเมิน
ความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด ได้รบั ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษทั และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ ชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนัน้ บริษทั ทริส
เรทติง้ จากัด จึงไม่รบั ประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รบั ผิดชอบต่อความสูญเ สีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่
ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นนั ้ และจะไม่รบั ผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลทีไ่ ด้รบั หรือการกระทาใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทัง้ นี้ รายละเอียดของวิธกี าร
จัดอันดับเครดิตของ บริษทั ทริสเรทติง้ จากัด เผยแพร่อยูบ่ น Website: www.trisrating.com/rating-information/rating-criteria
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ธรรมาภิบาลดีเลิศ
การก�ำกับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ตามแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ มิติการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นให้บุคลากรสหกรณ์ มีความซื่อสัตย์
สุจริต ด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเข้มแข็งสามารถเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
โดยแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง แนวทางส�ำคัญหนึ่ง คือการสร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการด้วยหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบ
สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว ม และมี ก ารใช้ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การ เพื่ อ ใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประสิทธิผล คุ้มค่าและโดยประหยัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้สหกรณ์มีการด�ำเนินงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและจัดให้มีการประเมินธรรมาภิบาลของสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด ได้ รั บ มอบเกี ย รติ บั ต รเป็ น สหกรณ์ ที่ น� ำ
หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์และผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “ดีเลิศ” จากสหกรณ์
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557
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ก ก กกก .
ก ก (.) ก .. 2511  1 ก 2515
ก  กกกก กกก
กกก
 31  2561 . กก 1,093 ก  1,088 ก
 99.54 ก 3,014,182  กก  1  2560  31  2561
 : 

ก


54,675
14,207
6,115
18,020
15,660
11,056
17,308
8,758
145,798

ก

ก
26,239
28,436
5,201
9,006
2,231
3,884
7,494
10,525
6,370
9,290
5,313
5,743
5,789
11,519
3,834
4,924
62,471
83,327
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กก
/
ก
ก/
ก


ก ก ก
ก ()
()
106
106
836,175
121
121
230,259
123
122
227,271
48
47
276,258
150
150
315,974
35
35
148,095
132
131
600,506
378
376
379,644
1,093
1,088
3,014,182
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(กก  1  2560  31  2561)

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
(กก  1  2560  31  2561)

177
2019

กก .
กก .  2561  ก 1,205,806  
46.34  ก ก 965,304   37.10 ก 414,842   15.94 
15,882   0.61
 : 

ก

416,031
97,648
51,396
168,841
127,902
89,400
166,074
88,514
1,205,806

ก
247,212
47,568
45,957
170,556
101,315
145,062
125,644
81,991
965,304

ก
240,203
65,128
4,376
18,524
48,244
17,213
14,940
6,213
414,842


5,615
918
399
2,340
1,653
2,031
1,764
1,163
15,882


909,060
211,262
102,127
360,262
279,114
253,707
308,422
177,881
2,601,835

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด




กก
/
ก
ก/
ก


ก
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(กก  1  2560  31  2561)

กก .
กก .  2561  ก 1,980,259  
76.77  ก  392,546   15.09 กก 133,488   5.13 
ก 65,914   2.53  0.22 
 : 

ก
/ก
ก




กก
/
ก
ก/
ก


ก
ก




  



ก
ก ก

ก
ก

ก



20,126
11,653
14,713
850,404
7,235
3,705
1,224 909,060
3,355
3,527
13,749
189,089
124
246
1,172 211,262
2,248
5,896
5,810
87,769
186
107
110 102,127
7,699
23,348 132,482
192,723
1,631
260
2,119 360,262
5,881
13,325
22,110
236,343
401
450
603 279,114
8,165
25,364 107,476
106,834
3,303
348
2,217 253,707
8,956
28,653
43,945
224,572
1,095
407
794 308,422
9,482
21,722
52,261
92,524
696
143
1,052 177,881
65,914 133,488 392,546 1,980,259
14,670
5,666
9,292 2,601,835

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
(กก  1  2560  31  2561)
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กกก .
กกก .  2561   2,601,835   1,396,029  
ก 1,205,806  ก  1,002,278   83.12 ก  ก
 120,201   9.97 ก ก 83,327  
6.91 ก 

ก



กก
/
ก
ก/
ก



909,060
211,262
102,127
360,262
279,114
253,707
308,422
177,881
2,601,835


493,030
113,614
50,731
191,421
151,212
164,306
142,349
89,367
1,396,029


348,569
79,853
42,419
140,867
107,626
67,974
138,567
76,403
1,002,278

ก

ก
*
39,025
28,436
8,789
9,006
5,093
3,884
17,449
10,525
10,987
9,290
15,684
5,743
15,987
11,519
7,187
4,924
120,201
83,327

 : 


416,031
97,648
51,396
168,841
127,902
89,400
166,074
88,514
1,205,806

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

 *   ก()กก กกก กก  
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(กก  1  2560  31  2561)

กกก .
 2561 ก ก .ก   1,679,370  ก 
1,082,656  กก  596,695  กก  19 

 : 

ก



กก
/
ก
ก/
ก


กก
165,496
22,772
18,761
88,840
75,354
130,206
53,837
41,430
596,695

ก
416,087
108,232
39,077
126,260
141,685
58,422
131,163
61,730
1,082,656

ก

0
0
0
0
0
5
11
3
19


581,584
131,003
57,838
215,100
217,039
188,632
185,011
103,163
1,679,370

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
(กก  1  2560  31  2561)
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 46
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษา
สภาที่ปรึกษา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่

46

รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ประธานกรรมการ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

ดร.เสกสรรค์ ทองศรี

พลตำ�รวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล

ดร.ธานี ก่อบุญ

รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ
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รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่

ร้อยตำ�รวจเอก สุวิทย์ มากด้วง
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

1 พฤษภาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน

นายวิราช ป้อมบ้านต้า
รองประธานกรรมการ

1 พฤษภาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน

นายสมชาย รัตนอารี
เลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

นายวินัย นิยโมสถ

46

185

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
กรรมการดำ�เนินการ

นายณฐกร แก้วดี

กรรมการดำ�เนินการ

2019

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์

186
2019

46

นายอุทัย ศรีเทพ

กรรมการดำ�เนินการ

กรรมการดำ�เนินการ

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ

นายณสรวง ก้อนวิมล

กรรมการดำ�เนินการ

กรรมการดำ�เนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ดร.วันทนา บ่อโพธิ์

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์

นายประกิต ประทุมกาญจน์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายมนตรี ช่วยชู
ผู้สอบบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ผู้สอบบัญชี

187
2019

ที่ปรึกษา

ดร.ก๊ก ดอนสำ�ราญ
ประธานที่ปรึกษา

พลตำ�รวจโท สมเดช ขาวขำ�

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล

นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

พลตำ�รวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร

188
2019

ที่ปรึกษา

นายปรีชา ดุลยการัณย์

นายโกวิทย์ เกตุงาม

นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

นายเสนอ วิสุทธนะ

189
2019

สภาที่ปรึกษา

นายสิทธิชัย อี๊งภากรณ์

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ประธานสภาที่ปรึกษา

190
2019

พลตำ�รวจโท มงคล กมลบุตร

นายสมพล ตันติสันติสม

ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย

นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์

รองประธานสภาที่ปรึกษา

รองประธานสภาที่ปรึกษา

รองประธานสภาที่ปรึกษา

รองประธานสภาที่ปรึกษา

สภาที่ปรึกษา

นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา

นางสาวอภิญดา สวารชร

นายประสุข ศรีจันทร์

นายสุพล มหาวรรณ

รองประธานสภาที่ปรึกษา

รองประธานสภาที่ปรึกษา

รองประธานสภาที่ปรึกษา

นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ

นายอ่อนจันทร์ อินทมาตย์

รองประธานสภาที่ปรึกษา

รองประธานสภาที่ปรึกษา

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

รองประธานสภาที่ปรึกษา
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สภาที่ปรึกษา

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

กรรมการสภาที่ปรึกษาและเลขานุการ

192
2019

นายสุรชาติ อินแผลง

กรรมการสภาทีป่ รึกษาและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คณะท�ำงานระบบบริหารจัดการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายอรุณ  ชนะคช
นายแพทย์สมคิด  สุรยิ เลิศ
นายไมตรี  แก้วมงคล  
นายอดุลย์  ภู่ภัทรางค์
นายอัมพร  ฉันทรัตน์  
นายนพดล  วรมานะกุล
นายพิทักษ์พงษ์  บี้เกตุ         
ร้อยต�ำรวจเอก ฉลอง  อิ่มมาก
พลต�ำรวจตรี ภูดิศ  นรสิงห์
พันต�ำรวจเอก  ยรรยง  กองเงิน
นายประเสริฐ  วิริยะภาพ
พลตรี  บรรลือ  อ�่ำบุญ  
พลโท นพดล  แสงพลสิทธิ์

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

นายวัฒนา  ชูศิลป์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิพัฒน์  วงศ์เกษม
นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต
นายสมคิด  ปัญญาแก้ว
นายวัฒนา  ไตรยราช  
พลตรี ทวีป  ปิยะอรุณ
นายปราการ  เจริญสุรสกล
นายอานันท์  หินแก้ว
พลโท นิธินันท์  ไชยวัฒนพันธุ์
นางสาวสุทธิน  ี แก่นสารี
นายสุรศักดิ์  สัจจะหฤทัย
พันตรี พิจิตร  เลื่อมตา
นายเชษฐา  สยนานนท์

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์
นายนิพัทธ์  เหลืองด�ำรงค์
นายเทิม  มิตรจิต
นายสรศักดิ์  พุทธรักษา
ดร.ชูชาติ  กาญจนธนชัย  
นางยุภา  สัมฤทธิ์สุขสันติ์         
พันเอก ชนัฐนิวัฒน์  เฟื่องงาม
นายณรงค์  ด้วงปาน
นายแพทย์อนุพงศ์  เพ็ญจันทร์
นายชูชาติ  กิตติคุณ  
นายประถม  ปิ่นพาน
นางกนกกุล  ใช้ไหวพริบ
นายบัญชา  เสมากูล  

คณะท�ำงานระบบสวัสดิการ
รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

27. นายศิร  ิ เพชรคีรี
28. นายจักรพงษ์  เสาร์ทอง     
29. นายสมศักดิ์  จักสาน
30. ว่าที่ ร้อยเอก สกล  พละเสน
31. นายเจษฎา  หอมจันทร์     
32. นายสัญชัย  รอบรู้
33. นายศรีโพธิ์  วายุพักตร์
34. นายอนุชา  เมฆคง
35. นางสุมาลี  ยุกตานนท์
36. นายสมเกียรติ  อมตะธงไชย
37. นายตุลา  จันทร์วัฒนเดชากุล
38. นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์
39. นายจักรแก้ว  ทะปน

193
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คณะท�ำงานระบบพัฒนาบุคลากร
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

นายประสิทธิ์  แก้วเรือง         
นายสาคร  รอดขันเมือง            
นายชูวิทย์  ธานี       
นายประยุทธ  แก้วอาษา   
นายสุรพล  สีมา           
นายมานิตย์  พรหมอยู่
นายบัญชา  เกษมสุข
พลต�ำรวจโท ประพันธ์  จันทร์เอม
นายเทียนชัย  พิสิฐธาดา   
นายประสิทธิ์  ชุมศรี
นายวิทยา  ประเทศ     
นายสมบัติ  จักรสมศักดิ์
นายนพดล  อินปา            

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

นายสมชาย  มาตย์ศรีกลาง
นายวรวิทย์  สุฉันทบุตร  
นายนรงค์  บัวชุม       
นายดิเรก  บ�ำเพ็ญ
นายพิชัย  ก้อนนาค   
รองศาสตราจารย์ ธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์
นายสุรนิ ทร์  ต่อเนื่อง
นายณรงค์  ธีระกุล  
ดร.อัครพล  เดชะพหุล
นายประจักษ์  พลอยสีสวย      
นางสาวสุนันท์  เงินเมย
นางโชติกา  บุญรังศรี        
นายอนันต์  เกิดโสภา        

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

คณะท�ำงานระบบการออม
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79.
80.
81.
2.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

นายสมหมาย  มงคลบุตร
นายสุวิทย์  ฟองโหย
พันเอก ยุสชนา  ตระกูลเสนาธง
นายโสภณ  แก่นงาม     
นายวีระชน  ธิมะสาร
นายทอง  วิริยะจารุ
พลตรี  อานนท์  เทพานวล   
นางอรนุช  วิชานงค์   
ดร.ยินดี  ชาญณรงค์                
นายเทียน  ตันติวิริยภาพ          
นายสหพล  สังข์เมฆ
นางอาภา  ไหลนานานุกุล
นายสุรพล  โพธาเจริญ      

92. นางอรสา  อินทุยศ  
93. นายสุรศักดิ์  วาดเขียน
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ
95. รองศาสตราจารย์ ทพ.สุรนิ ทร์  สูอ�ำพัน
96. นายสมบูรณ์  ภิญโญศรี
97. นายชูศักดิ์  ค�ำล้น    
98. นางเสาวนิตย์  นิ่มนวล
99. นายอดุลย์  หาญชิงชัย     
100. พันต�ำรวจโท วงศ์หริ ัญ  สุรโิ ยพลกุล      
101. นายสุรินทร์  บัวงาม
102. นางสิรินทิรา  ชัยบุรนิ ทร์
103. พันเอก ประหยัด  ก้องกังวาลย์
104. นางสาวยุพิน  มนตรีดิลก

คณะท�ำงานระบบการมีส่วนร่วมเครือข่าย
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

นายประภาส  เพ็ชรไทยพงค์
นายนิเวศ  จักร์นารายณ์
นายอุบล  รัตนพันธ์            
นางสุวคนธ์  ผ่านส�ำแดง
นายสุพัฒน์  โพธิสาร
นายทวีศักดิ์  สังวัง     
นายสุรพล  กมุทชาติ    
นางเกศิน  ี วัฒนา                  
พันต�ำรวจโท ขวัญชัย  คงถวิล      
นายสวรรค์  ต่อติด
นายศรายุทธ  สมศรี
พันต�ำรวจโท ณรงค์กร  ยอดวีระพงศ์
นายวันชัย  แสงดาว

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

นายพัฒนา  ปาณาสา
นายวีระ  ศรีตนไชย  
พันต�ำรวจโท หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
นายเอกชัย  เอกหาญกมล           
ดร.จรูญ   ไชยศร
นายทศพล  ตันติวงศ์เจริญ
นายโกศล   จุ้ยมี      
นายวีระ  ทวีสุข         
นายอภิชาติ  ครุฑทอง             
นายประเวศ  ค�ำหงส์
นายชวลิต  ค�ำเพ็ง     
นาวาอากาศเอก วิวัฒน์  การะเกตุ
นายประจักษ์  พลอยสีสวย

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.

นางจงรักษ์  ฤทธิ์ประวัติ
นาวาเอก เอนก  ภาคีรักษ์           
นายวิชาญ  ไชยแขวง           
นายวีระ  สายลุน
นายถวิล  หยูด้วง
นางสาวสุมณฑา  ประสงค์ศรี
ร้อยต�ำรวจเอก สุชาติ  บัวกิ่ง
นาวาอากาศโท คุณากร  มั่นคง     
พันเอก ช�ำนาญ  ใจทัน
นางสาวสุณสิ า  รองรัตน์
นายอนันต์ศักดิ์  ภูพลผัน          
นางไพลิน  กลายกลับ        
ร้อยตรี ปฏิวัติ  เปลี่ยนข�ำ

คณะท�ำงานระบบสินเชื่อ
นายโชคดี  คลังจันทร์
นายวิทยา  นาคา        
นายลือชัย  ศรีหาคลัง          
ดร.ประมูล  ศรีชนะ
นายนิรันดร์  หงษชาติ   
นายธวัช  จิตรชอบค้า   
เรือเอก เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์      
พันต�ำรวจเอก หญิง ราตรี  มหรรฆวุฒิ
นายส�ำราญ  กลิ่นหอม
นายสุทัศน์  กองป่า  
นายสงบ  จินะแปง              
ดร. ณรินทร์  ช�ำนาญดู
รองศาสตราจารย์ บพิธ  จารุพันธุ์

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.

195
2019

คณะท�ำงานระบบการลงทุน
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

นายประเสริฐ  เมืองแก้ว
นายวิชา  จันทร์ดาประดิษฐ์
พันต�ำรวจเอก ประสาท  สันถวะสกุล
ดร.สุพจน์  บุญยืน  
นายวิเศษ  อิ่มรักษา  
พันต�ำรวจเอก นิคม  เอี่ยมส�ำอางค์
นางมณชลีณา  กิตติขจร              
นางวราภรณ์  ธีรวัฒน์              
นางอุดมรัตน์  ด�ำข�ำ
นายเรวัตร  วัฒนพานิช
นายชัยนาม  นันทภาณุวัฒน์         
นายธนพล  กระดานพล
นายสมควร  ทองฤทธิ์             

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179
180.
181.
182.

นายไพบูลย์  ขวัญดี       
นายวัชรินทร์  ศรีสวย                
ดร.พรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
พลอากาศโท ประเสริฐ  ช่างประเสริฐ
นายประสิทธิ์  หงาสูงเนิน
นายค�ำนึง โสตถิอุดม         
นายธวัชชัย  สวัสดิ์สาลี        
นายวรวิทย์  ปักกาโล           
นาวาเอก วิทยา  สิริบุญโรจน์
นายอนันต์  ยิ้มวิไล       
นายหิรัญชัย  เพ็ชรฤาชา         
นายเกรียงไกร  สุราอามาตย์  
นางวนิดา  ภวภูตานนท์        

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

นายภิรมย์  บุญเจือ       
พลอากาศเอก คะเชนทร์  วิเศษรจนา
นายแพทย์ วิชระ  บถพิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
นายแพทย์ วิระ  ตติยานุพันธ์วงศ์
นางกิติมา  จิตรีขันธ์       
นางสุนารี  มีทรัพย์        
นายประสิทธิ์  คงเถื่อน       
นายนิกูล  ใบบัว
ดร.วรรณชัย  เหล่าทรัพย์
ว่าที่ร้อยตรี ดัสกร  ชุมปัญญา     
นางวราพร  ดอกเทียน         
นายพีรทัด  อุษณกรกุล         

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

คณะท�ำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

196
2019

183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรเจิด พฤฒิกิตติ
นายช�ำนาญ  มีมูล          
นายด�ำรงศักดิ์  สืบศรีวิชัย          
นายปัญญา  พละศักดิ์
นายอาเร็น  พรหมน้อย
นายเพชร  นุ่มนิ่ม               
นายฤทธิชัย  ตันติกร                
นายสุชีพ  พฤฒิพันธ์พิศุทธ์      
นายอธิวัฒน์  วงศ์ตันติเจริญ
นายสมคิด  อ่อนปรางค์
ว่าที่ ร้อยตรี สุรชัย  ภรณ์ภัทรไพบูลย์
นายสุชาติ  เต็งสุวรรณ
นายสัญญา  รอดทรัพย์             

ฝ่ายจัดการ

ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่

นายนลทวัช สมาธิ

นางอัจฉรา ภักดีณรงค์

รองผู้จัดการใหญ่

รองผู้จัดการใหญ่
สถาบันพัฒนาบุคลากร
และความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์

รองผู้จัดการใหญ่

ส�ำนักธุรกิจ

ส�ำนักบริหารงาน

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

นางประภาษร ทิพย์ดี

197
2019

สำ�นักผู้บริหาร
นางสาวศรัณย์รัตช์ มั่นกิจเจริญ

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ผู้จัดการส�ำนักผู้บริหาร

198
2019

2

1

แผนกอำ�นวยการ
1. นางณชล โฉมวัย
นางจุฑาทิพ กลิ่นเดช
ผ ้เู ชี่ยวชาญประจ�ำฝ่าย

หัวหน้าแผนกอ�ำนวยการ

2. นางสาวณฐารินทร์ มานะสุวรรณผล
เจ้าหน้าที่การประชุม

แผนกบริหารงานบุคคล
นางสาวสุพรรษา จงกล
หัวหน้าแผนกบริหารงานบุคคล

แผนกนิติการ
หัวหน้าแผนกนิติการ

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

นายกันตพัฒน์ เศรษฐวีรนนท์

199
2019

ฝ่ายสินเชื่อ
นางอัจฉรา สุจริตพงษ์
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

แผนกสัญญาและติดตามหนี้
นายยอดเพชร คงทอง

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

หัวหน้าแผนกสัญญาและติดตามหนี้

5

3

1

4

2

แผนกอำ�นวยสินเชื่อ
1. นางสาวจันทนา ศรีแก้วบวร
หัวหน้าแผนกอ�ำนวยสินเชื่อ

200

2. นายศักดิ์โสภณ ดวงแก้ว

2019

เจ้าหน้าที่อ�ำนวยสินเชื่อ

3. นางสาวหยกแก้ว หามนตรี
เจ้าหน้าที่อ�ำนวยสินเชื่อ

4. นางรัศมี แสนขันธ์
เจ้าหน้าที่อ�ำนวยสินเชื่อ

5. นายภัทรพล แซ่ลิ่ม
เจ้าหน้าที่อ�ำนวยสินเชื่อ

ฝ่ายเงินทุน
นางกมลทิพย์ นมะหุต
ผู้จัดการฝ่ายเงินทุน

แผนกตั๋วสัญญาใช้เงิน
1. นางสาวสุนิสสา โพธิ์เงิน
หัวหน้าแผนกตั๋วสัญญาใช้เงิน

2. นางสาวอติพร เลือดไทย
เจ้าหน้าที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน

3

1

3. นางสาวอริสรา จั่นอยู่

2

เจ้าหน้าที่ตั๋วสัญญาใช้เงิน

1. นายธานิท ญาณารุจน์
หัวหน้าแผนกเงินรับฝากและหุ้น

2. นายมนัส ฮวดตี๋
หัวหน้าแผนกการซื้อ
ช่วยปฏิบัติงานแผนกเงินรับฝากและหุ้น

3. นายปิยะดนย์ กองป่า
เจ้าหน้าที่เงินรับฝาก

4. นางสาวปฤษนา พุ่มช้าง

1

3

4

2

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

แผนกเงินรับฝากและหุ้น

เจ้าหน้าที่หุ้น

201
2019

ฝ่ายธุรกิจเสริม
นางสมพิศ เกษตระกูล
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจเสริม

แผนกการขาย
1. นางสาวรัชรินทร์ มิตรชอบ
หัวหน้าแผนกการขาย

2. นางสาวณัฐภัสสร สุขจร
เจ้าหน้าที่การขาย

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

1

202
2019

แผนกการซื้อ
นายเอนก ฤาวัฒนะ
เจ้าหน้าที่การซื้อ

2

ฝ่ายบริหารเงิน
นางสาวนิภา นกฉลาด
ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน

แผนกการเงิน
1. นางสุรัญญา บางกล�่ำ
หัวหน้าแผนกการเงิน

2. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีนิปกานนท์
เจ้าหน้าที่การเงิน

3. นางวรรณวิภา นนทวรรธนะ
1

2

เจ้าหน้าที่การเงิน

แผนกการลงทุน
1. นางมัทนียา ทัดดี
หัวหน้าแผนกการลงทุน

2. นางขันทอง ปานคล�้ำ

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

3

เจ้าหน้าที่การลงทุน

1

2

203
2019

ฝ่ายสำ�นักงาน
นางยุวดี พุทธินันท์

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ผู้จัดการฝ่ายส�ำนักงาน

204
2019

4

2

1

3

แผนกอาคารและสถานที่
1. นางสาคร มานพศิลป์			
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่

		

2. นายธีรวุฒิ นนทวรรธนะ			
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

3. นายจิตรกร ดินม่วง
เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

4. นายพลวัฒน์ โคตุทา

			 พนักงานขับรถ

2

4

1

3

5

แผนกสารบรรณและพัสดุ

1. นางบุษบา ก้องแดนไพร

หัวหน้าแผนกสารบรรณและพัสดุ

2. นางสาวทรรศนพร บุญศรี
3. นายวุฒิภัทร รัตนวัน
เจ้าหน้าที่สื่อสาร

4. นายอารัษ สัจจะไชย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

5. นางสาววันดี เสมค�ำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

6

7

6. นายอดิศักดิ์ สีหาลุน
พนักงานส่งสาร

7. นายสุธา โสภา
พนักงานส่งสาร

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เจ้าหน้าที่สารบรรณ

205
2019

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
นางสาวอนัญญา เก่งกรีฑาพล
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

แผนกงบประมาณ
นางอ�ำนาจ จิ๋วประดิษฐกุล

รายงานประจำ�ปี 2561
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หัวหน้าแผนกงบประมาณ

206
2019

แผนกบัญชี
1. นางปัทมา ครุฑปรีชาวรรณ
หัวหน้าแผนกบัญชี

2. นางสาวพรทิพย์ บุญแช่ม
2

1

เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
นายยุทธนา ชุ่มจิต
ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์

แผนกส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์
1. นางสาววรัญญา ชูสกุล
หัวหน้าแผนกส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์

2. นายสิทธิชัย พิกุลแกม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์

1

2
รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

แผนกคุณภาพและมาตรฐาน

1. นางสุธารัตน์ โสภา

หัวหน้าแผนกคุณภาพและมาตรฐาน

2. นางสาวอารีรัตน์ อาจรักษา
เจ้าหน้าที่คุณภาพและมาตรฐาน

1

2

207
2019

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
และเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ

แผนกบริหารการฝึกอบรม
1. นางวรรณรัตน์ ฮวดตี๋			
หัวหน้าแผนกบริหารการฝึกอบรม

2. นายวินัย พัฒนรังษิวัฒนา	
รายงานประจำ�ปี 2561
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เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
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3. นายทิวากร ลีจาด
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

3

1

2

แผนกการเรียนรู้และนวัตกรรม
นางสาววัฒนีย์ พลอินทร์
หัวหน้าแผนกการเรียนรู้และนวัตกรรม

ฝ่ายวางแผนและวิจัย
นางสาววราพร สุดโต
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและวิจัย

แผนกวางแผน
1. นางสาวพรปวีณ์ สุริยะก้านตรง
หัวหน้าแผนกวางแผน

2. นางสาวนิชานันท์ สุวรรณยี่
2

1

นายมารุต รุจิศักดิ์
หัวหน้าแผนกวิจัยสถาบัน

รายงานประจำ�ปี 2561
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แผนกวิจัยสถาบัน

เจ้าหน้าที่วางแผน
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ฝ่ายสื่อสารองค์การ
นางสุนทรี ถาวร
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ

แผนกประชาสัมพันธ์
1. นางสาวสุภาภรณ์ หมั่นดี
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

2. นางณัฐธิดา ดุลยตระกูล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

2

3. นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์

1

3

รายงานประจำ�ปี 2561
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เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

210
2019

1

2

แผนกวิเทศสัมพันธ์

แผนกการตลาด

1. นางสาวขวัญกมล รงค์คีรี 2. นางสาวกรกช อินทรครรชิต
หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวภัทรภร อารยางกูร
หัวหน้าแผนกการตลาด

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายทัศนัย เซ่งรักษา
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์
นายเทพประสิทธิ์ สุนทรานนท์
หัวหน้าแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์

1

3

แผนกประมวลผล
1. ดร. สมภพ อดุงจงรักษ์
หัวหน้าแผนกประมวลผล

2. นางสาวอรพรรณ เฉลิมสุข
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ

3. นายนนท์  ศิลป์ทอง
เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล

4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เลี้ยงใจพานิช
เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรม

2

รายงานประจำ�ปี 2561
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ฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

นางสาวนฤมล พงศ์วรินทร์

รายงานประจำ�ปี 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ผู้จัดการฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
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ประวัติชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2515 เมือ่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
โดยความร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น จากกรมสหกรณ์ พ าณิ ช ย์ แ ละธนกิ จ ได้ จั ด การประชุ ม สั ม มนาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ทั่วราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ณ หอประชุมคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ พิจารณาเกีย่ วกับการจัดตัง้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับชาติโดยเฉพาะ ผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์
จ�ำนวน 81 สหกรณ์ ได้มีมติในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ให้ด�ำเนินการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของบรรดาสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
เป็นประธานคณะผู้ก่อตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1
กันยายน พ.ศ. 2515 และเริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2516
โดย มีส�ำนักงานแห่งแรกอยู่ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ (เป็นส�ำนักงานชั่วคราว) อาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่ง
พร้อมทั้งบุคลากรของงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนายทะเบียน บริสุทธิ์ พนักงานสหกรณ์โท
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การ นายนภดล สุจริตจันทร์ พนักงานสหกรณ์โท ท�ำหน้าทีร่ องผูจ้ ดั การ และนางสาวลัดดา อยูส่ ถาพร
พนักงานสหกรณ์จัตวา ท�ำหน้าที่เจ้าหน้าที่
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2530 ชสอ. ได้ย้ายส�ำนักงานแห่งที่สอง ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารชุดของสหกรณ์เคหสถาน
กรุงเทพฯ จ�ำกัด หลังสถานีรถไฟสามเสน ถนนเทอดด�ำริ กรุงเทพมหานคร ชั้น 6
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ชสอ. ได้ย้ายส�ำนักงานแห่งที่สาม ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 701/29-31 ถนนวงศ์สว่าง
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารส�ำนักงาน
ชสอ. แห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และ
ได้เริ่มย้ายมาท�ำการ ณ ส�ำนักงานแห่งใหม่นี้จนถึงปัจจุบัน
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

รับท�ำเสื้อโป็ตโล
เสื้อแจ็คเก

บริการแบบพิมพ์และของที่ระลึกต่างๆ

จ�ำหน่ายและรับพิมพ์เอกสารแบบพิมพ์ส�ำหรับสหกรณ์ทุกประเภท
รับสั่งท�ำของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด เสื้อแจ็คเก็ต ปฏิทิน สมุดไดอารี่
กระปุกออมสิน กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าเดินทาง ร่ม แก้วน�้ำ ปากกา ฯลฯ
หรือสินค้าอื่นตามความต้องการของท่าน
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ส�ำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องนับและตรวจธนบัตรปลอมอัตโนมัติ
เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก เครื่องท�ำลายเอกสาร ฯลฯ

สนใจกรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรกิจเสริม โทรศัพท์ 02 496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122
โทรสาร 02 496 1200 www.fsct.com, www.fsctshop.com

บริการเงินกู้
บริการเงินกู้ เป็นหนึง่ ในบริการทีจ่ ดั ให้มขี นึ้ ตามวัตถุประสงค์ของ ชสอ.เพือ่ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

ทางด้านการเงินแก่สหกรณ์สมาชิกในการรักษาสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กแู้ ก่สมาชิกสหกรณ์ บริการเงินกู้
ของ ชสอ.มุ่งเน้นการอ�ำนวยความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชิก ประการส�ำคัญคือ
อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรม
การพิจารณาให้เงินกู้แก่สหกรณ์ ชสอ.จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับเหตุผลความจ�ำเป็น และ
ความสามารถในการช�ำระหนี้ โดยมีประเภทเงินกูท้ ใี่ ห้บริการหลากหลาย และอาจมีการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ หากสหกรณ์
สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้สามารถตรวจสอบรายละเอียดบริการเงินกู้ได้ที่ www.fsct.com
ทั้งนี้ การพิจารณาวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและวงเงินกู้ยืมประจ�ำปีที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ
การขอใช้บริการเงินกู้ของ ชสอ. ท�ำได้สะดวก โดยส่งหนังสือค�ำขอกู้ตามแบบที่ ชสอ. ก�ำหนดพร้อม
แนบเอกสารรายละเอียดตามประเภทเงินกู้ที่ขอกู้
การท�ำสัญญา สหกรณ์ที่ได้รับอนุมัติให้กู้จะต้องจัดท�ำสัญญากู้เงินโดยผู้มีอ�ำนาจลงนามตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์และจัดท�ำสัญญาค�้ำประกันเงินกู้รายบุคคล โดยมีกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ค�้ำ หากใช้ใบรับเงิน
ฝากประจ�ำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ.เป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจ�ำ และ
หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน กรณีกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ. ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและ
ไม่ต้องมีหลักประกันได้
การรับเงินกู้ ขอรับได้ทั้งจ�ำนวนหรือแบ่งรับเป็นงวด ๆ ได้ตามแผนการใช้เงินของสหกรณ์ โดย ชสอ.
จะโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ และในการรับเงินกู้ทุกครั้งสหกรณ์จะต้องถือหุ้นเพิ่มตามส่วนจ�ำนวนเงินกู้ที่ขอรับ
ในอัตราการเพิ่มหุ้นที่ก�ำหนดรายละเอียดตามประเภทเงินกู้ที่ขอกู้
การส่งเงินช�ำระหนี้ สหกรณ์สามารถส่งช�ำระขั้นต�่ำตามยอดที่เรียกเก็บหรือช�ำระคืนก่อนก�ำหนดได้ตาม
สภาพคล่องของสหกรณ์ ยกเว้นโครงการเงินกู้พิเศษบางโครงการอาจมีข้อก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในแต่ละโครงการ
ซึ่งอาจแตกต่างกันไป สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามประเภทเงินกู้ที่ขอกู้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และเมือ่ โอนช�ำระหนีแ้ ล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครัง้ ในการโอนเงิน เพือ่ ความสะดวก
ในการตรวจสอบยอดเงินโอน
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน แยกตามกรณี ดังนี้
1. กรณีจ่ายเงินกู้ ชสอ.รับผิดชอบในการโอนทุกครั้ง (ยกเว้นเงินกู้บางประเภทอาจมีข้อจ�ำกัดในเรื่อง
การรับผิดชอบค่าธรรมเนียมโอนเงิน สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ตามประเภทเงินกู้ที่ขอกู้)
2. กรณีรับช�ำระหนี้ สหกรณ์ผู้กู้ รับผิดชอบในการโอนทุกครั้ง
สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินกู้กับ ชสอ.ปลายปีมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ท�ำธุรกิจกับ ชสอ.
        (ยกเว้นเงินกู้บางประเภทที่เลือกกู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืนแล้วจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนอีก)

สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อม
ที่จะอ�ำนวยความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.fsct.com

ฝ่ายสินเชื่อ โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216 , 223 , 226 และ 227
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ลงทุนในเง�นฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเง�นของ ชสอ.
ใหผลตอบแทน สูง คุมคาการลงทุน
เง�นหมุนเว�ยน ในขบวนการสหกรณ

... เงื่อนไขการลงทุน
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เงินฝากประจําและตั
สัญญาใช
เงินที่มีระยะเวลาไม
เกิน 12 เดือน หากถอนกอนครบกําหนด

ชสอ. จะจา
ยดอกเบี้ยลดหลั
่นตามส
วนแห
งระยะเวลาและวงเงิ
 . น ณ วันที่ฝาก
เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใช
่มีระยะเวลาเกิน กว
า 12 เดือน หากมีร
ะยะเวลาการฝาก
เงินที
10––8
ตั้งแต 3 เดือน ขึ้นไป หากถอนกอนกําหนด ชสอ. จายดอกเบี้ยในอัตราออมทรัพย ณ วันที่ฝาก
เงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. สามารถนํามาคํ้าประกันเงินกูกับ ชสอ. ได
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โดยมีเงื่อนไขดังนี้
ท
พ
ั
ศ
ร
ท
โ
,
ตอ 109 - 111
• วงเงินฝาก/ถอน ตั้งแต 1,000,000.- บาท ขึ้นไป ตอครั้ง
8
125 - 12
• ระยะเวลาการฝากตั้งแต 7 วัน 14 วัน และตั้งแต 3 เดือน ขึ้นไป
• ชสอ. จะออกคาธรรมเนียมการโอนเงินใหเฉพาะกรณี
ถอนเมื่อครบกําหนดเทานั้น
• การถอนกอนกํา หนด และการจา ยดอกเบี้ยรายเดื อ น
ผูฝากเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิน

