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ประชุมใหญสามัญประจําป 2559
วันเสารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2559
ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ฉบับพิเศษ
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ประธานพบสมาชิก
เรียน ทานประธานกรรมการ/
ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
FSCT News ฉบับนี้เปนฉบับพิเศษ ซึ่งตรงกับวันประชุม
ใหญสามัญประจําป 2559 ของ ชสอ. วันเสารที่ 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2559
ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 ผมขอ
ขอบคุ ณ ที่ ป รึ ก ษา กรรมการดํ า เนิ น การ ผู  ต รวจสอบกิ จ การ
คณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ชมรม ผูสอบบัญชี
เจาหนาที่ ชสอ. และมวลสมาชิกสหกรณ ทีม่ สี ว นสําคัญในการสราง
ความสําเร็จ ความกาวหนา มัน่ คงใหแก ชสอ. และสหกรณสมาชิก
ปจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) ชสอ. มีจํานวน
สหกรณสมาชิก 1,071 สหกรณ มีสินทรัพยรวม 97,993 ลานบาท
และสามารถบริหารสินทรัพยทมี่ อี ยูใ หเกิดกําไรสุทธิ 1,117 ลานบาท
ผลการดําเนินงานของ ชสอ.ที่ผานมา อยูในระดับ “ดีมาก”
มีการใหกูยืม การรับฝากและการลงทุนอยางเหมาะสม มุงเนน
ใหมีการออมเงินจากสหกรณสมาชิก ควบคุมการปลอยสินเชื่อ
โดยดูจากความสามารถในการชําระหนี้คืนของสหกรณสมาชิก
เปนหลัก บริหารงานดวยความโปรงใส เสมอภาค และเที่ยงธรรม
สงผลตออัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยและอัตราผลตอบแทน
ตอสวนของทุน ในระดับที่นาพอใจ ทําให ชสอ.สามารถคืนกําไร
กลับคืนไปใหแกสหกรณสมาชิก ในรูปเงินปนผลตามหุนในอัตรา
5.8% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 3.8% เทากับปกอน จากการ
บริหารที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงอยางเหมาะสมของ ชสอ.
จนเปนทีป่ ระจักษ สงผลให ชสอ. ไดรบั การจัดอันดับความนาเชือ่ ถือ
องคกร จากบริษัททริสเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ A- แนวโนมอันดับ

เครดิต คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกรงทางการเงินและ
การบริหารของ ชสอ. ไดอยางชัดเจน
ในดานการสงเสริมพัฒนาสหกรณสมาชิก ชสอ. ไดรว มกับ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคทั้ง 8 ชมรม จัดการอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณใหมีความรูความสามารถในการ
บริหารจัดการ ตามหลักสูตรตางๆ จัดกิจกรรมและนิทรรศการ
เนื่องในโอกาส 100 ป สหกรณไทย และดานการพัฒนาเทคโน
ยีสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย ชสอ. ไดมุงมั่นอยางเต็มที่
ในการจั ด หาโปรแกรมระบบงานสหกรณ อ อมทรั พ ย ที่ เ ป น
มาตรฐานสากล รวมถึงการจัดทําศูนยคอมพิวเตอรและระบบ
โครงสรางพื้นฐานแกสหกรณสมาชิก ผมตองขอบคุณสหกรณ
สมาชิกอีกครั้งที่ใหการสนับสนุน ชสอ. ดวยดี เสมอมา
FSCT ฉบั บ นี้ เช น เคยครั บ เป น การแนะนํ า ผู  ส มั ค ร
รับเลือกตั้งทั้งหมด คือ ผูสมัครรับเลือกตั้งตําแหนงประธาน
กรรมการ 3 คน กรรมการดําเนินการ 27 คน และผูตรวจสอบ
กิจการ 7 คน โดยประธานกรรมการอยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป
กรรมการดําเนินการ ลําดับที่ 1-8 อยูในตําแหนงตามวาระ 2 ป
และลําดับที่ 9 อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป และผูตรวจสอบ
กิจการ อยูในตําแหนงตามวาระ 1 ป ผมหวังวาผูที่ไดรับการ
เลือกตั้ง จะเขามาบริหารและทําหนาที่ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
ด ว ยความซื่ อ สั ต ย โปร ง ใส ยึ ด หลั ก สหกรณ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนของสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ และผมตองขอแสดง
ความยินดีกบั สหกรณทสี่ นับสนุนการใชธรุ กรรมกับ ชสอ. มากทีส่ ดุ
สหกรณออมทรัพยดเี ดน นักสหกรณดเี ดน ชมรมสหกรณออมทรัพย
ดีเดน และผลงานนวัตกรรมดีเดนที่ไดรับรางวัลในปนี้ครับ
ท า ยนี้ ผมขอขอบพระคุ ณ สหกรณ ส มาชิ ก ที่ ใ ห ก าร
สนับสนุน ชสอ. ในทุกๆ ดานดวยดีเสมอมา และขอใหทุกทาน
ประสบแตความสุข ความสําเร็จ มีสุขภาพกําลังใจ และสติปญญา
ทีด่ ใี นการทํางาน เพือ่ รวมกันพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพย
ใหเจริญกาวหนาสืบไป
ขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ
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คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 43 ที่พนวาระ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ

นายเอนก นาคดิลก
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาวสมหมาย สราญจิตร
กรรมการดําเนินการ

นายชุมพล คําปา
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายวินัย ทองทิพย
กรรมการดําเนินการ

นายศักดิ์ชัย พงษเพชร
กรรมการดําเนินการ

ฉบับพิเศษ

พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
กรรมการดําเนินการ

นายเสกสรรค โสภารัตน
กรรมการดําเนินการ

นายสมชัย อําภา
กรรมการดําเนินการ

นายสมยศ เสาวคนธ
กรรมการดําเนินการ

ผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2558 ที่พนวาระ

นายอุทัย ศรีเทพ
ประธานผูตรวจสอบกิจการ

นายแพทยวิษณุกร ออนประสงค
ผูตรวจสอบกิจการ

ดร.วันทนา บอโพธิ์
ผูตรวจสอบกิจการ
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รายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตามที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ไดประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการ มีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ 3 คน กรรมการดําเนินการ 27 คน และมีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบ
กิจการ 7 คน ดังมีรายชื่อและหมายเลขประจําตัวผูสมัครตอไปนี้

ตําแหนงประธานกรรมการ

หมายเลขประจําตัว 1
พลโท ดร. วีระ วงศสรรค
สหกรณออมทรัพยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
และโรงเรียนเสนาธิการทหาร จํากัด

หมายเลขประจําตัว 2
พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
สหกรณออมทรัพยสํานักงานเลขานุการ
กองทัพบก จํากัด

หมายเลขประจําตัว 3
พลเรือโท บงกช ผาสุข
สหกรณออมทรัพยกรมอูทหารเรือ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 1
พลตํารวจโท มงคล กมลบุตร
สหกรณออมทรัพยตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจ
สันติบาล-พิสูจนหลักฐานตํารวจ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 2
ดร.สามัคคี เดชกลา
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
อุทุมพรพิสัย จํากัด

หมายเลขประจําตัว 3
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน
สหกรณออมทรัพยองคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 4
นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ
สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

นายสถิตยชัย วรานนทวนิช
สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสาคร จํากัด

หมายเลขประจําตัว 5

หมายเลขประจําตัว 6

ตําแหนงกรรมการดําเนินการ

ดร.สมนึก บุญใหญ
สหกรณออมทรัพยสถาบันอุดมศึกษา
จังหวัดสุรินทร จํากัด

ฉบับพิเศษ

7

หมายเลขประจําตัว 7
นายธนู มีสัตย
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด

หมายเลขประจําตัว 8
นายชัยยุทธ มาศสุพงศ
สหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จํากัด

พันตํารวจเอก น.พ.ดนุกฤต กลัมพากร
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 10

หมายเลขประจําตัว 11
ดร.วันทนา บอโพธิ์
สหกรณออมทรัพยบริษัท ทีโอที จํากัด

หมายเลขประจําตัว 12
นายสมคิด ปญญาแกว
สหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด

หมายเลขประจําตัว 13
นางสาวไพเราะ ประพิณเลิศ
สหกรณออมทรัพย
พนักงานบริษัทพัตราภรณไทยการยอม จํากัด

หมายเลขประจําตัว 14
นายปรีชา ดุลยการัณย
สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

นายเชิดชัย สิงหมหันต
สหกรณออมทรัพยครูสกลนคร จํากัด

หมายเลขประจําตัว 9

หมายเลขประจําตัว 15

นายพิมพลักษณ อยูวัฒนา
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
สมุทรสงคราม จํากัด
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หมายเลขประจําตัว 16

ดร.ดุสิต สมศรี
สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด

นายแพทย ชัชวาล กอสกุล
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด

หมายเลขประจําตัว 17

หมายเลขประจําตัว 18
นายธวัชชัย ขายแกว
สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จํากัด

หมายเลขประจําตัว 19
นายกิตติพงษ เหลานิพนธ
สหกรณออมทรัพยกระทรวงแรงงาน จํากัด

นางสาวขวัญยืน โพธิ
สหกรณออมทรัพยไทยแอโรวพิษณุโลก จํากัด

หมายเลขประจําตัว 20

หมายเลขประจําตัว 21

นายธนะ บํารุงแสง
สหกรณออมทรัพยกรมบัญชีกลาง จํากัด

หมายเลขประจําตัว 22

หมายเลขประจําตัว 23

หมายเลขประจําตัว 24
นายชุมพล พิมเสน
สหกรณออมทรัพยพนักงาน
ธนาคารออมสิน จํากัด

นาวาตรี ชัชกิจ ไทยลี่
สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด

พลตํารวจตรี สมเกียรติ ธรรมนิยาย
สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวน
ชายแดน จํากัด

ฉบับพิเศษ

หมายเลขประจําตัว 25

นางวันเพ็ญ เสมอบุตร
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานแพนเอเชีย
เปเปอรไทย จํากัด

หมายเลขประจําตัว 26

นายประสาน ชนาพงษจารุ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จํากัด
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หมายเลขประจําตัว 27
นายธัญญา สายสิน
สหกรณออมทรัพยพนักงานฝาจีบ จํากัด

ตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ

หมายเลขประจําตัว 1
นางสุนารี มีทรัพย

หมายเลขประจําตัว 2
นายเจิด จันทโรทัย

หมายเลขประจําตัว 3
นายอุทัย ศรีเทพ

หมายเลขประจําตัว 4
นายเอนก นาคดิลก

หมายเลขประจําตัว 5
นายแพทย วิษณุกร ออนประสงค

หมายเลขประจําตัว 6
นางปทิตตา บุญสกุลรัตตนะ

หมายเลขประจําตัว 7
ดร.กฤตเมธ อุริจันทร
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ประกาศชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดีเดน และนักสหกรณออมทรัพยดีเดน
ประจําป 2558
ตามที่ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดจดั การคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดเี ดนและนักสหกรณออมทรัพย
ดีเดน ประจําป 2558 ซึง่ ไดเชิญชวนใหสหกรณสมาชิกเขารับการคัดเลือกสหกรณออมทรัพยดเี ดน และเสนอชือ่ ผูท เี่ หมาะสมเขารับการ
คัดเลือกนักสหกรณออมทรัพยดีเดน คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกสหกรณออมทรัพย และบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

สหกรณออมทรัพยดีเดน
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญมาก)

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดใหญมาก)

สหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จํากัด

สหกรณออมทรัพยครูระยอง จํากัด

ฉบับพิเศษ
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญมาก)

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดใหญ)

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําพูน จํากัด
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รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดใหญ)

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด
สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน (ขนาดกลาง)

สหกรณออมทรัพยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จํากัด

สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด

รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดีมาก (ขนาดกลาง)

สหกรณออมทรัพยกองพลทหารปนใหญ จํากัด

สหกรณออมทรัพยพนักงาน บมจ. เครื่องสุขภัณฑอเมริกัน
สแตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด
รางวัลสหกรณออมทรัพย ระดับดี (ขนาดกลาง)
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลสุโขทัย จํากัด
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นักสหกรณออมทรัพยดีเดน
สาขานักวิชาการ

ไมมีผูผานการคัดเลือก

สาขานักบริหาร

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดีเดน

นักสหกรณออมทรัพย ระดับดี

นายวีระพงษ ทองผา
นายธานี กอบุญ
ประธานกรรมการ สหกรณ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย
ออมทรัพยครูมุกดาหาร จํากัด
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด

นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี
ประธานกรรมการ สหกรณ
ออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด

นายประสาน ชนาพงษจารุ
รองศาสตราจารย ทันตแพทย
ประธานกรรมการ สหกรณ
ทะนง ฉัตรอุทัย
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัย ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย
ธรรมาธิราช จํากัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด

นายปรีชา คงทอง
ดาบตํารวจ วรานนท รักษหนู
รองประธานกรรมการ สหกรณ
รองประธานกรรมการ สหกรณ
ออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด ออมทรัพยตํารวจสุราษฎรธานี จํากัด

สาขานักปฏิบัติการ
นักสหกรณออมทรัพย
ระดับดีเดน

นักสหกรณออมทรัพย
ระดับดีมาก

นักสหกรณออมทรัพย
ระดับดี

นางฉวีวรรณ ฝนตะ
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขลําพูน จํากัด

นางเยาวเรศ พูลทวี
ผูจัดการ สหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาลศรีสังวาลย จํากัด

นางสิรินทิรา ชัยบุรินทร
รองผูจัดการ สหกรณออมทรัพย
ครูชัยนาท จํากัด

ฉบับพิเศษ

ชมรมสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2559

ระดับดีมาก
ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1

ระดับดีมาก
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก

ระดับดีมาก
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดนระดับประเทศ
ประจําป 2558
รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน
“โปรแกรมระบบคํานวณตนทุนตอหนวย”
โดย สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร จํากัด
ตัวแทนจาก ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน
“ระบบการบริหารสภาพคลองสหกรณออมทรัพย”
โดย สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
ตัวแทนจาก ชมรมสหกรณออมทรัพย
กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชื่อผลงาน
“การบริการสหกรณบนอินเตอรเน็ต
(Internet Cooperative)”
โดย สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
ตัวแทนจาก ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลการนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมดีเดน
ชื่อผลงาน
“โครงการเงินฝากกองทุนเกษียณสุข”
โดย สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จํากัด
ตัวแทนจาก ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง

ฉบับพิเศษ

สหกรณสมาชิกที่ใหการสนับสนุน
และใชบริการทางธุรกรรม กับ ชสอ. มากที่สุด
ในปบัญชี 2558
1. สหกรณออมทรัพย ปตท. จํากัด
2. สหกรณออมทรัพยครูพิจิตร จํากัด
3. สหกรณออมทรัพยนครหาดใหญ จํากัด
4. สหกรณออมทรัพยมัคคุเทศกอาชีพแหงประเทศไทย จํากัด
5. สหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด
6. สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด
7. สหกรณออมทรัพยครูมัธยมศึกษานครพนม จํากัด
8. สหกรณออมทรัพยศูนยชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต จํากัด
9. สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
10. สหกรณออมทรัพยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จํากัด
11. สหกรณออมทรัพยองคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดลําพูน จํากัด
12. สหกรณออมทรัพยสํานักชลประทานที่ 12 จํากัด
13. สหกรณออมทรัพยครูอุบลราชธานี จํากัด
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ประมวลภาพ : การประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2558

