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ชวงที่ผานมาเราไดรวมกันฉลองงานปใหม ตรุษจีน และวันวาเลนไทนดวยวิถีปกติใหม ซึ่งการพบปะสังสรรคกันในลักษณะนี้
คงจะเปนรูปแบบปกติไปเสียแลว  ก็หวังวาเราจะไดกลับมาใชชีวิตในแบบปกติในเร็ววัน @ ฉบับนี้พบกับ คุยเฟองเรื่องสหกรณ 
พบกับความรูเรื่องสหกรณตนแบบของไทย ซึ่งไดรับตนแบบมาจากอินเดีย @  บอกกลาวเลาความ พบกับขาวกิจกรรมของ
สหกรณออมทรัพยที่ไดเขารวมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย และ สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท อีซุซุมอเตอรประเทศไทย 
ไดมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมผานสื่อออนไลน MS team  @ ปกิณกะใหม ๆ ยุคไอที  นำเสนอขอมูล
ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับภูมิคุมกันหลังการฉีดวัคซีน @ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานสหกรณของเดือนธันวาคม 
2564 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2565  ที่ผานมาใหกับสมาชิกทราบ
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สหกรณตนแบบของไทย
          สหกรณตนแบบของไทย  ไทยไดตนแบบของสหกรณมาจากอินเดีย  คือ  สหกรณ  หาทุน  หรือ Credit  Co-operative  

นั่นเอง  แมแตชื่อก็ไดถอดแบบมาจากของอินเดียดวยเชนกัน คือ  สหการณะ (Sahakarna) หรือ  สหกรณ  นั่นเอง โดยอินเดียเอง

ก็ไดแนวคิด รูปแบบ วิธีการจัดตั้งและการดําเนินสหกรณรูปดังกลาว (Credit  Co-operative) มาจากเยอรมันนีอีกตอหนึ่ง

          สหกรณแหงแรกของไทยไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2459  ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก       มีชื่อวา  

สหกรณวัดจันทร  ไมจํากัดสินใช  มีสมาชิกเมื่อแรกตั้ง จํานวน  16  คน  และไดกูเงินจากธนาคารไทยพาณิชยจํานวน  3,000 บาท  

มาเปนทุนดําเนินงาน โดยเสียดอกเบี้ยใหธนาคารในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป และสหกรณคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกรอยละ 12 ตอป  

และกําหนดใหสมาชิกสงคืนเงินตนในปแรก จํานวน 1,300 บาท แตเมื่อครบกําหนดสมาชิกสงเงินตนคืนไดถึง 1,500 บาท    ทั้งสง

ดอกเบี้ยไดครบทุกราย แสดงใหเห็นวาการนําระบบธุรกิจแบบสหกรณเขามาแกไขความเดือดรอนของชาวนาไดผล   ปรากฏวาในระยะ  

13 เดือนแรกของการดําเนินงาน  สมาชิกทั้ง 16 คน สามารถไถถอนหนี้สินไดแลวถึงรอยละ 50 ดังนั้น  ตอมาทางการจึงไดคิดขยาย

กิจการสหกรณไปยังจังหวัดอื่นๆ  คือที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลับไปที่จังหวัดพิษณุโลกอีก ถึงสิ้นป 2463  

มีสหกรณตั้งขึ้นทั้งหมดจํานวน 60 สมาคม  สมาชิกรวม 1,190 คน แลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขณะเดียวกันก็มีการตั้งสหกรณรูปอื่นๆ 

ตามมาอีกดวย เชน สหกรณขายขาว และพืชผล สหกรณนิคมกสิกรรม สหกรณรานคา และสหกรณออมทรัพย เปนตน สหกรณตางๆ 

เหลานี้ดําเนินงานไมสูจะไดผลดีนัก เพราะขาดแคลนทั้งเงินทุน  ความรูความเขาใจ  ประสบการณ  รวมทั้งขาดความซื่อสัตยสุจริตใน

หมูสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่บางสวนดวย แตก็ไดพยายามแกไขกันเรื่อยมา ทําใหเกิดผลสําเร็จมากขึ้น เชน สหกรณการเกษตร  

สหกรณโคนม  สหกรณออมทรัพย  และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  เปนตน   แตที่นาสนใจที่สุดและเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม

มากที่สุด  คือ  สหกรณการเกษตร

          สหกรณการเกษตรที่ดําเนินงานกันอยูในปจจุบันนี้    เกิดจากการควบสหกรณหาทุนระดับหมูบานเขาดวยกันเปนสหกรณ

ระดับอําเภอ เรียกวา “สหกรณการเกษตร” เพื่อใหมีขนาดใหญ มีทุนมาก มีประมาณธุรกิจมาก มีสํานักงานเปนของตนเอง    และมี

เจาหนาที่จัดการ  (พนักงาน)  เปนของตนเองไดดวย  โดยไดทําการควบสหกรณหาทุนจํานวนประมาณ 9,000 แหงเขาดวยกัน เปน

สหกรณการเกษตรขนาดใหญระดับอําเภอ จํานวน 371 แหง ไดสําเร็จในชวงป 2513 และ 2514      ทําใหสหกรณการเกษตรเจริญ

เติบโตอยางรวดเร็ว สามารถชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือสมาชิกไดมากขึ้น ที่เดนๆ ก็คือ สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด  สหกรณ

การเกษตรบานลาด จํากัด  สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด  สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด  แตที่เดนที่สุดก็คือ  สหกรณการ

เกษตรทาวังผา  จํากัด  นี่เอง  เพราะชนะการประกวดผลงานสหกรณดีเดนถึง 3 ครั้ง  ในชั่วเวลา 20 ปที่ผานมา     ซึ่งมีแหงเดียว

เทานั้นในประเทศไทย

          สหกรณการเกษตรที่กลาวนามมาขางตนนั้น สามารถท่ีจะถือไดวาเปนสหกรณตนแบบ หรือสหกรณแมแบบไดดวยกันทั้งนั้น  

เพราะทุกแหงตางก็ผานการประกวดผลงานดีเดนของสหกรณในแตละปมาแลวทั้งสิ้น  ณ  ที่นี้จะขอยกมากลาวเพียงสั้นๆ     เฉพาะ

สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด  เทานั้น  เพราะเปนสหกรณแรกที่ชนะการประกวดในป พ.ศ.2517
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 จุดเดนของสหกรณแหงนี้มี ดังนี้

          1. สมาชิกสามารถสงใชเงินกูและดอกเบี้ยไดสูง  

          2. ดําเนินธุรกิจหลายแหง  ทั้งแผนกสินเชื่อ แผนกธุรกิจการขาย  และแผนกโรงสีและการขาย      ทําใหสหกรณมี

              ปริมาณธุรกิจมาก  มีกําไรดี  และมีฐานะมั่นคง  

          3. การใหการศึกษาอบรมและการสงเสริมการเกษตร  ปรากฏวาสหกรณแหงนี้ใหความสําคัญของการศึกษาและการ

             สงเสริมการเกษตรมาก  โดยไดจัดสรรเงินกําไรเพื่อใชจายในกิจการดังกลาวคอนขางสูง    ทําใหไดรับความรวมมือ

             จากสมาชิกเปนอยางดี  และสหกรณก็เจริญอยางรวดเร็ว

          4. สวนขออื่น  เชน  การบริหารและการจัดการ  และการใหบริการแกสมาชิกก็ดําเนินการไปไดดวยดี    จนกลายเปน

             สหกรณการเกษตรแหงแรกของไทยที่ไดรับรางวัลดีเดนดังกลาวแลว

          สหกรณที่เขมแข็งอื่นๆ ก็พยายามศึกษาเรียนรูจากสหกรณที่ชนะผลการประกวดในปตางๆ แลวนํามาแกไขปรับปรุงตนเอง  

จนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนสหกรณชั้นนําของชาติไดก็มีเพิ่มขึ้นทุกป  เชน  สหกรณการเกษตรทาวังผา  เปนตน

 สําหรับกฎเกณฑการคัดเลือกสหกรณการเกษตรดีเดน มีดังนี้

          1. เงินทุนของสหกรณ

          2. เงินรับฝากของสมาชิก

          3. การชําระเงินกูและดอกเบี้ยของสมาชิก

          4. จํานวนและประเภทของธุรกิจ

          5. ความรวมมือของสมาชิก

          6. ผลสําเร็จของการบริหารและจัดการ

          7. การใหการศึกษาและฝกอบรม

          8. การจัดสวัสดิการของสหกรณ

          9. การพัฒนาชุมชนและสังคม

          10. อื่นๆ

 

ที่มา : การบรรยายโดยคุณประดิษฐ  มัชฌิมา 

ณ สหกรณการเกษตรทาวังผา จํากัด 

สืบคนจาก https://www.cooptp.com
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข�าร�วมพิธีวาง
พวงมาลัยและกระเช�าดอกไม� เพื่อรำลึกคุณงามความดีในวันดร.อุเทน เตชะไพบูลย�

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  สหหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน บริษัท อีซูซุมอเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด ได�ขอ
เข�าศึกษาดูงานและขอแลกเปลี่ยนในกระบวนการทำงานการจัดประชุมใหญ�สามัญประจำป�     ของสหกรณ�ออม
ทรัพย�มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  โดยผ�านประชุมผ�านสื่อออนไลน� MS TEAM โดยมีผู�จัดการ
สหกรณ� คณะกรรมการ และเจ�าหน�าที่เข�าร�วมประชุมผ�านสื่อออนไลน�ในครั้งนี้ 
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ระดับภูมิคุมกันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม

          ผลวิจัยจากศูนยวิจัยคลินิก ศิริราข เผยภูมิคุมกันโดยเฉลี่ย  ชวง 2 สัปดาหแรกและชวง 12 สัปดาห หลังฉีดเข็มที่สอง

  •  สำหรับผูฉีดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) มาแลว 2 เข็ม

  
     ที่มา: ศูนยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราขพยาบาล

  • สำหรับผูที่ฉีดซิโนแวค (Sinavac) มาแลว 2 เข็ม

     ที่มา: ศูนยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราขพยาบาล 6
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รายละเอียด

จํานวนสมาชิก สามญั สมทบ สามญั สมทบ สามญั สมทบ

501 115 491 115 490 115

1. สินทรัพย์

1.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร

1.2 เงินลงทนุระยะยาว สลากออมสิน

1.3 เงินฝากสหกรณ์อืน

1.4 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง ปทท.

1.5 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย

1.6 หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จก.

1.7 หุ้นบมจ.สหประกนัชีวิต

1.8 เงินกูป้ระเภทเงินกูฉุ้กเฉิน

1.9 เงินกูป้ระเภทเงินกูส้ามญั

1.10 เงินกูป้ระเภทเงินกูพิ้เศษ

รวมสินทรัพย์

2. หนีสิน

2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก

2.2 หนีสินอืนๆ

รวมหนีสิน

3. ทุนของสหกรณ์

3.1 ทนุเรือนหุ้น

3.2 ทนุสาํรอง

3.3 ทนุสาธารณประโยชน์

3.4 ทนุเพือจดัตงัสาํนกังาน

3.5 ทนุรักษาระดบัอตัรเงินปันผล

3.6 รายไดม้ากกวา่คา่ใชจ่้าย

รวมทนุของสหกรณ์ฯ

4. รายได้

4.1 ดอกเบียรับเงินใหส้มาชิกกู้

4.2 ดอกเบียรับจากเงินลงทนุ

4.3 รายไดอื้นๆ

รวมรายได้

5. ค่าใช้จ่าย

5.1 ดอกเบียจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก

5.2 คา่ใชจ่้ายในการบริหารงาน

5.3 คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญั

รวมค่าใช้จ่าย

(จํานวน : บาท) (จํานวน : บาท) (จํานวน : บาท)

19,213,499.29                       9,773,156.26                       13,275,562.07                   

ผลการดาํเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิจํากัด

ประจําเดอืนธันวาคม 2564  ถึง กุมภาพนัธ์  2565

ธ.ค. - 64 ม.ค - 65 ก.พ.-65

30,000,000.00                    30,000,000.00                 30,000,000.00                   

2,008,230.00                         2,008,230.00                       2,008,230.00                     

5,000,000.00                         5,000,000.00                       5,000,000.00                     

207,343,975.56                  202,783,535.83               207,804,716.65                 

905,620.56                     987,880.56                   965,440.56                        

87,498,142.35                       81,474,965.62                     81,616,302.41                   

21,000,000.00                       21,000,000.00                     21,000,000.00                   

4,994,110.00                         4,994,110.00                       4,994,110.00                     

107,576,638.43                     112,211,470.33                   112,697,461.84                 

22,510,116.51                       22,203,211.16                     21,986,471.04                   

400,473,694.27                    380,225,089.43                 388,650,832.73                

248,564,900.00                     247,967,400.00                   250,059,912.44                 

1,106,869.15                         1,092,863.40                       1,088,255.97                     

108,683,507.58                    113,304,333.73                 113,785,717.81                

441,779.48                            441,779.48                          441,779.48                  

694,516.14                            694,516.14                          694,516.14                        

12,711,334.83                       12,711,334.83                     12,711,334.83                   

265,705.12                            227,705.12                          225,205.12                  

4,229,593.13                      3,605,576.42                    5,400,869.39                     

6,854,394.26                         8,645,031.39                       9,029,384.26                     

269,532,629.83                    270,687,766.96                 273,162,132.27                

8,959,185.88                        9,427,990.84                     11,572,091.55                  

4,724,038.42                         5,816,808.80                       6,163,125.88                     

5,554.33                             5,605.62                           8,096.28                          

93,003.25                              93,003.25                            93,003.25                          

2,104,791.62                     2,315,834.69                  2,542,707.29                 

1,131,284.09                         1,213,810.62                       1,304,460.76                     

880,504.28                            1,009,020.82                       1,145,243.28                     

มุงสูความเปนผูนําสหกรณออมทรัพยช้ันนํา ระดับภาค

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
เลขท่ี 18/18 หมู 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท (สายตรง) : 02-312-6595

โทรศัพท (ภายนอก) : 02-312-6300 ตอ 1450

โทรสาร : 02-312-6595

สหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด

ท่ีต้ังสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด

คณะกรรมการจัดทําจดหมายขาว
ท่ีปรึกษา  : ผูชวยศาสตราจารย นิก  สุนทรธัย

คณะผูจัดทํา : ผศ.ดร.วุฒิพงษ ทองกอน   

   อาจารยรพี อุดมทรัพย

   นายชัยกร รพีอาภากุล

   นางสาวยุพเรส พรประดิษฐ

   นางสาวเบญจมาศ แสงอัมพร

ออกแบบปก : วาท่ีรอยตรีเทพสุรีย  จันสามารถ
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สหกรณตนแบบของไทย
          สหกรณตนแบบของไทย  ไทยไดตนแบบของสหกรณมาจากอินเดีย  คือ  สหกรณ  หาทุน  หรือ Credit  Co-operative  

นั่นเอง  แมแตชื่อก็ไดถอดแบบมาจากของอินเดียดวยเชนกัน คือ  สหการณะ (Sahakarna) หรือ  สหกรณ  นั่นเอง โดยอินเดียเอง

ก็ไดแนวคิด รูปแบบ วิธีการจัดตั้งและการดําเนินสหกรณรูปดังกลาว (Credit  Co-operative) มาจากเยอรมันนีอีกตอหนึ่ง

          สหกรณแหงแรกของไทยไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2459  ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก       มีชื่อวา  

สหกรณวัดจันทร  ไมจํากัดสินใช  มีสมาชิกเมื่อแรกตั้ง จํานวน  16  คน  และไดกูเงินจากธนาคารไทยพาณิชยจํานวน  3,000 บาท  

มาเปนทุนดําเนินงาน โดยเสียดอกเบี้ยใหธนาคารในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป และสหกรณคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกรอยละ 12 ตอป  

และกําหนดใหสมาชิกสงคืนเงินตนในปแรก จํานวน 1,300 บาท แตเมื่อครบกําหนดสมาชิกสงเงินตนคืนไดถึง 1,500 บาท    ทั้งสง

ดอกเบี้ยไดครบทุกราย แสดงใหเห็นวาการนําระบบธุรกิจแบบสหกรณเขามาแกไขความเดือดรอนของชาวนาไดผล   ปรากฏวาในระยะ  

13 เดือนแรกของการดําเนินงาน  สมาชิกทั้ง 16 คน สามารถไถถอนหนี้สินไดแลวถึงรอยละ 50 ดังนั้น  ตอมาทางการจึงไดคิดขยาย

กิจการสหกรณไปยังจังหวัดอื่นๆ  คือที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลับไปที่จังหวัดพิษณุโลกอีก ถึงสิ้นป 2463  

มีสหกรณตั้งขึ้นทั้งหมดจํานวน 60 สมาคม  สมาชิกรวม 1,190 คน แลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขณะเดียวกันก็มีการตั้งสหกรณรูปอื่นๆ 

ตามมาอีกดวย เชน สหกรณขายขาว และพืชผล สหกรณนิคมกสิกรรม สหกรณรานคา และสหกรณออมทรัพย เปนตน สหกรณตางๆ 

เหลานี้ดําเนินงานไมสูจะไดผลดีนัก เพราะขาดแคลนทั้งเงินทุน  ความรูความเขาใจ  ประสบการณ  รวมทั้งขาดความซื่อสัตยสุจริตใน

หมูสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่บางสวนดวย แตก็ไดพยายามแกไขกันเรื่อยมา ทําใหเกิดผลสําเร็จมากขึ้น เชน สหกรณการเกษตร  

สหกรณโคนม  สหกรณออมทรัพย  และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  เปนตน   แตที่นาสนใจที่สุดและเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม

มากที่สุด  คือ  สหกรณการเกษตร

          

สหกรณการเกษตรที่ดําเนินงานกันอยูในปจจุบันนี้    เกิดจากการควบสหกรณหาทุนระดับหมูบานเขาดวยกันเปนสหกรณ

ระดับอําเภอ เรียกวา “สหกรณการเกษตร” เพื่อใหมีขนาดใหญ มีทุนมาก มีประมาณธุรกิจมาก มีสํานักงานเปนของตนเอง    และมี

เจาหนาที่จัดการ  (พนักงาน)  เปนของตนเองไดดวย  โดยไดทําการควบสหกรณหาทุนจํานวนประมาณ 9,000 แหงเขาดวยกัน เปน

สหกรณการเกษตรขนาดใหญระดับอําเภอ จํานวน 371 แหง ไดสําเร็จในชวงป 2513 และ 2514      ทําใหสหกรณการเกษตรเจริญ

เติบโตอยางรวดเร็ว สามารถชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือสมาชิกไดมากขึ้น ที่เดนๆ ก็คือ สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด  สหกรณ

การเกษตรบานลาด จํากัด  สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด  สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด  แตที่เดนที่สุดก็คือ  สหกรณการ

เกษตรทาวังผา  จํากัด  นี่เอง  เพราะชนะการประกวดผลงานสหกรณดีเดนถึง 3 ครั้ง  ในชั่วเวลา 20 ปที่ผานมา     ซึ่งมีแหงเดียว

เทานั้นในประเทศไทย

          สหกรณการเกษตรที่กลาวนามมาขางตนนั้น สามารถท่ีจะถือไดวาเปนสหกรณตนแบบ หรือสหกรณแมแบบไดดวยกันทั้งนั้น  

เพราะทุกแหงตางก็ผานการประกวดผลงานดีเดนของสหกรณในแตละปมาแลวทั้งสิ้น  ณ  ที่นี้จะขอยกมากลาวเพียงสั้นๆ     

เฉพาะสหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด  เทานั้น  เพราะเปนสหกรณแรกที่ชนะการประกวดในป พ.ศ.2517
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 จุดเดนของสหกรณแหงนี้มี ดังนี้

          1. สมาชิกสามารถสงใชเงินกูและดอกเบี้ยไดสูง  

          2. ดําเนินธุรกิจหลายแหง  ทั้งแผนกสินเชื่อ แผนกธุรกิจการขาย  และแผนกโรงสีและการขาย      ทําใหสหกรณมี

              ปริมาณธุรกิจมาก  มีกําไรดี  และมีฐานะมั่นคง  

          3. การใหการศึกษาอบรมและการสงเสริมการเกษตร  ปรากฏวาสหกรณแหงนี้ใหความสําคัญของการศึกษาและการ

             สงเสริมการเกษตรมาก  โดยไดจัดสรรเงินกําไรเพื่อใชจายในกิจการดังกลาวคอนขางสูง    ทําใหไดรับความรวมมือ

             จากสมาชิกเปนอยางดี  และสหกรณก็เจริญอยางรวดเร็ว

          4. สวนขออื่น  เชน  การบริหารและการจัดการ  และการใหบริการแกสมาชิกก็ดําเนินการไปไดดวยดี    จนกลายเปน

             สหกรณการเกษตรแหงแรกของไทยที่ไดรับรางวัลดีเดนดังกลาวแลว

          สหกรณที่เขมแข็งอื่นๆ ก็พยายามศึกษาเรียนรูจากสหกรณที่ชนะผลการประกวดในปตางๆ แลวนํามาแกไขปรับปรุงตนเอง  

จนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนสหกรณชั้นนําของชาติไดก็มีเพิ่มขึ้นทุกป  เชน  สหกรณการเกษตรทาวังผา  เปนตน

 สําหรับกฎเกณฑการคัดเลือกสหกรณการเกษตรดีเดน มีดังนี้

          1. เงินทุนของสหกรณ

          2. เงินรับฝากของสมาชิก

          3. การชําระเงินกูและดอกเบี้ยของสมาชิก

          4. จํานวนและประเภทของธุรกิจ

          5. ความรวมมือของสมาชิก

          6. ผลสําเร็จของการบริหารและจัดการ

          7. การใหการศึกษาและฝกอบรม

          8. การจัดสวัสดิการของสหกรณ

          9. การพัฒนาชุมชนและสังคม

          10. อื่นๆ

 

ที่มา : การบรรยายโดยคุณประดิษฐ  มัชฌิมา 

ณ สหกรณการเกษตรทาวังผา จํากัด 

สืบคนจาก https://www.cooptp.com
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข�าร�วมพิธีวาง
พวงมาลัยและกระเช�าดอกไม� เพื่อรำลึกคุณงามความดีในวันดร.อุเทน เตชะไพบูลย�

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  สหหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน บริษัท อีซูซุมอเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด ได�ขอ
เข�าศึกษาดูงานและขอแลกเปลี่ยนในกระบวนการทำงานการจัดประชุมใหญ�สามัญประจำป�     ของสหกรณ�ออม
ทรัพย�มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  โดยผ�านประชุมผ�านสื่อออนไลน� MS TEAM โดยมีผู�จัดการ
สหกรณ� คณะกรรมการ และเจ�าหน�าที่เข�าร�วมประชุมผ�านสื่อออนไลน�ในครั้งนี้ 
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ระดับภูมิคุมกันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม

          ผลวิจัยจากศูนยวิจัยคลินิก ศิริราข เผยภูมิคุมกันโดยเฉลี่ย  ชวง 2 สัปดาหแรกและชวง 12 สัปดาห หลังฉีดเข็มที่สอง

  •  สำหรับผูฉีดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) มาแลว 2 เข็ม

  
     ที่มา: ศูนยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราขพยาบาล

  • สำหรับผูที่ฉีดซิโนแวค (Sinavac) มาแลว 2 เข็ม

     ที่มา: ศูนยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราขพยาบาล

  • สำหรับผูที่ฉีดซิโนแวค (Sinavac) มาแลว 2 เข็ม



มุงสูความเปนผูนําสหกรณออมทรัพยช้ันนํา ระดับภาค

ปท่ี 20 ฉบับท่ี 96 ประจําเดือน ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565     ISBN 1513-1229

จดหมายขาว
CO-OP HCU News

บก.ขอคุย
ชวงที่ผานมาเราไดรวมกันฉลองงานปใหม ตรุษจีน และวันวาเลนไทนดวยวิถีปกติใหม ซึ่งการพบปะสังสรรคกันในลักษณะนี้
คงจะเปนรูปแบบปกติไปเสียแลว  ก็หวังวาเราจะไดกลับมาใชชีวิตในแบบปกติในเร็ววัน @ ฉบับนี้พบกับ คุยเฟองเรื่องสหกรณ 
พบกับความรูเรื่องสหกรณตนแบบของไทย ซึ่งไดรับตนแบบมาจากอินเดีย @  บอกกลาวเลาความ พบกับขาวกิจกรรมของ
สหกรณออมทรัพยที่ไดเขารวมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย และ สหกรณออมทรัพยพนักงานบริษัท อีซุซุมอเตอรประเทศไทย 
ไดมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูผานการประชุมผานสื่อออนไลน MS team  @ ปกิณกะใหม ๆ ยุคไอที  นำเสนอขอมูล
ผลการวิจัยเกี่ยวกับระดับภูมิคุมกันหลังการฉีดวัคซีน @ นอกจากนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานสหกรณของเดือนธันวาคม 
2564 ถึงเดือน กุมภาพันธ 2565  ที่ผานมาใหกับสมาชิกทราบ
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สหกรณตนแบบของไทย
          สหกรณตนแบบของไทย  ไทยไดตนแบบของสหกรณมาจากอินเดีย  คือ  สหกรณ  หาทุน  หรือ Credit  Co-operative  

นั่นเอง  แมแตชื่อก็ไดถอดแบบมาจากของอินเดียดวยเชนกัน คือ  สหการณะ (Sahakarna) หรือ  สหกรณ  นั่นเอง โดยอินเดียเอง

ก็ไดแนวคิด รูปแบบ วิธีการจัดตั้งและการดําเนินสหกรณรูปดังกลาว (Credit  Co-operative) มาจากเยอรมันนีอีกตอหนึ่ง

          สหกรณแหงแรกของไทยไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ  พ.ศ.2459  ที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก       มีชื่อวา  

สหกรณวัดจันทร  ไมจํากัดสินใช  มีสมาชิกเมื่อแรกตั้ง จํานวน  16  คน  และไดกูเงินจากธนาคารไทยพาณิชยจํานวน  3,000 บาท  

มาเปนทุนดําเนินงาน โดยเสียดอกเบี้ยใหธนาคารในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 6 ตอป และสหกรณคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกรอยละ 12 ตอป  

และกําหนดใหสมาชิกสงคืนเงินตนในปแรก จํานวน 1,300 บาท แตเมื่อครบกําหนดสมาชิกสงเงินตนคืนไดถึง 1,500 บาท    ทั้งสง

ดอกเบี้ยไดครบทุกราย แสดงใหเห็นวาการนําระบบธุรกิจแบบสหกรณเขามาแกไขความเดือดรอนของชาวนาไดผล   ปรากฏวาในระยะ  

13 เดือนแรกของการดําเนินงาน  สมาชิกทั้ง 16 คน สามารถไถถอนหนี้สินไดแลวถึงรอยละ 50 ดังนั้น  ตอมาทางการจึงไดคิดขยาย

กิจการสหกรณไปยังจังหวัดอื่นๆ  คือที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลับไปที่จังหวัดพิษณุโลกอีก ถึงสิ้นป 2463  

มีสหกรณตั้งขึ้นทั้งหมดจํานวน 60 สมาคม  สมาชิกรวม 1,190 คน แลวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขณะเดียวกันก็มีการตั้งสหกรณรูปอื่นๆ 

ตามมาอีกดวย เชน สหกรณขายขาว และพืชผล สหกรณนิคมกสิกรรม สหกรณรานคา และสหกรณออมทรัพย เปนตน สหกรณตางๆ 

เหลานี้ดําเนินงานไมสูจะไดผลดีนัก เพราะขาดแคลนทั้งเงินทุน  ความรูความเขาใจ  ประสบการณ  รวมทั้งขาดความซื่อสัตยสุจริตใน

หมูสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่บางสวนดวย แตก็ไดพยายามแกไขกันเรื่อยมา ทําใหเกิดผลสําเร็จมากขึ้น เชน สหกรณการเกษตร  

สหกรณโคนม  สหกรณออมทรัพย  และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน  เปนตน   แตที่นาสนใจที่สุดและเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม

มากที่สุด  คือ  สหกรณการเกษตร

          สหกรณการเกษตรที่ดําเนินงานกันอยูในปจจุบันนี้    เกิดจากการควบสหกรณหาทุนระดับหมูบานเขาดวยกันเปนสหกรณ

ระดับอําเภอ เรียกวา “สหกรณการเกษตร” เพื่อใหมีขนาดใหญ มีทุนมาก มีประมาณธุรกิจมาก มีสํานักงานเปนของตนเอง    และมี

เจาหนาที่จัดการ  (พนักงาน)  เปนของตนเองไดดวย  โดยไดทําการควบสหกรณหาทุนจํานวนประมาณ 9,000 แหงเขาดวยกัน เปน

สหกรณการเกษตรขนาดใหญระดับอําเภอ จํานวน 371 แหง ไดสําเร็จในชวงป 2513 และ 2514      ทําใหสหกรณการเกษตรเจริญ

เติบโตอยางรวดเร็ว สามารถชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือสมาชิกไดมากขึ้น ที่เดนๆ ก็คือ สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด  สหกรณ

การเกษตรบานลาด จํากัด  สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด  สหกรณการเกษตรพิมาย จํากัด  แตที่เดนที่สุดก็คือ  สหกรณการ

เกษตรทาวังผา  จํากัด  นี่เอง  เพราะชนะการประกวดผลงานสหกรณดีเดนถึง 3 ครั้ง  ในชั่วเวลา 20 ปที่ผานมา     ซึ่งมีแหงเดียว

เทานั้นในประเทศไทย

          สหกรณการเกษตรที่กลาวนามมาขางตนนั้น สามารถท่ีจะถือไดวาเปนสหกรณตนแบบ หรือสหกรณแมแบบไดดวยกันทั้งนั้น  

เพราะทุกแหงตางก็ผานการประกวดผลงานดีเดนของสหกรณในแตละปมาแลวทั้งสิ้น  ณ  ที่นี้จะขอยกมากลาวเพียงสั้นๆ     เฉพาะ

สหกรณการเกษตรสูงเนิน จํากัด  เทานั้น  เพราะเปนสหกรณแรกที่ชนะการประกวดในป พ.ศ.2517
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 จุดเดนของสหกรณแหงนี้มี ดังนี้

          1. สมาชิกสามารถสงใชเงินกูและดอกเบี้ยไดสูง  

          2. ดําเนินธุรกิจหลายแหง  ทั้งแผนกสินเชื่อ แผนกธุรกิจการขาย  และแผนกโรงสีและการขาย      ทําใหสหกรณมี

              ปริมาณธุรกิจมาก  มีกําไรดี  และมีฐานะมั่นคง  

          3. การใหการศึกษาอบรมและการสงเสริมการเกษตร  ปรากฏวาสหกรณแหงนี้ใหความสําคัญของการศึกษาและการ

             สงเสริมการเกษตรมาก  โดยไดจัดสรรเงินกําไรเพื่อใชจายในกิจการดังกลาวคอนขางสูง    ทําใหไดรับความรวมมือ

             จากสมาชิกเปนอยางดี  และสหกรณก็เจริญอยางรวดเร็ว

          4. สวนขออื่น  เชน  การบริหารและการจัดการ  และการใหบริการแกสมาชิกก็ดําเนินการไปไดดวยดี    จนกลายเปน

             สหกรณการเกษตรแหงแรกของไทยที่ไดรับรางวัลดีเดนดังกลาวแลว

          สหกรณที่เขมแข็งอื่นๆ ก็พยายามศึกษาเรียนรูจากสหกรณที่ชนะผลการประกวดในปตางๆ แลวนํามาแกไขปรับปรุงตนเอง  

จนสามารถพัฒนาตนเองใหเปนสหกรณชั้นนําของชาติไดก็มีเพิ่มขึ้นทุกป  เชน  สหกรณการเกษตรทาวังผา  เปนตน

 สําหรับกฎเกณฑการคัดเลือกสหกรณการเกษตรดีเดน มีดังนี้

          1. เงินทุนของสหกรณ

          2. เงินรับฝากของสมาชิก

          3. การชําระเงินกูและดอกเบี้ยของสมาชิก

          4. จํานวนและประเภทของธุรกิจ

          5. ความรวมมือของสมาชิก

          6. ผลสําเร็จของการบริหารและจัดการ

          7. การใหการศึกษาและฝกอบรม

          8. การจัดสวัสดิการของสหกรณ

          9. การพัฒนาชุมชนและสังคม

          10. อื่นๆ

 

ที่มา : การบรรยายโดยคุณประดิษฐ  มัชฌิมา 

ณ สหกรณการเกษตรทาวังผา จํากัด 

สืบคนจาก https://www.cooptp.com
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  สหกรณ�ออมทรัพย�มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข�าร�วมพิธีวาง
พวงมาลัยและกระเช�าดอกไม� เพื่อรำลึกคุณงามความดีในวันดร.อุเทน เตชะไพบูลย�

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  สหหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน บริษัท อีซูซุมอเตอร� (ประเทศไทย) จำกัด ได�ขอ
เข�าศึกษาดูงานและขอแลกเปลี่ยนในกระบวนการทำงานการจัดประชุมใหญ�สามัญประจำป�     ของสหกรณ�ออม
ทรัพย�มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำกัด  โดยผ�านประชุมผ�านสื่อออนไลน� MS TEAM โดยมีผู�จัดการ
สหกรณ� คณะกรรมการ และเจ�าหน�าที่เข�าร�วมประชุมผ�านสื่อออนไลน�ในครั้งนี้ 
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ระดับภูมิคุมกันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม

          ผลวิจัยจากศูนยวิจัยคลินิก ศิริราข เผยภูมิคุมกันโดยเฉลี่ย  ชวง 2 สัปดาหแรกและชวง 12 สัปดาห หลังฉีดเข็มที่สอง

  •  สำหรับผูฉีดแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) มาแลว 2 เข็ม

  
     ที่มา: ศูนยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราขพยาบาล

  • สำหรับผูที่ฉีดซิโนแวค (Sinavac) มาแลว 2 เข็ม

     ที่มา: ศูนยวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราขพยาบาล 6
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รายละเอียด

จํานวนสมาชิก สามญั สมทบ สามญั สมทบ สามญั สมทบ

501 115 491 115 490 115

1. สินทรัพย์

1.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร

1.2 เงินลงทนุระยะยาว สลากออมสิน

1.3 เงินฝากสหกรณ์อืน

1.4 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง ปทท.

1.5 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย

1.6 หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จก.

1.7 หุ้นบมจ.สหประกนัชีวิต

1.8 เงินกูป้ระเภทเงินกูฉุ้กเฉิน

1.9 เงินกูป้ระเภทเงินกูส้ามญั

1.10 เงินกูป้ระเภทเงินกูพิ้เศษ

รวมสินทรัพย์

2. หนีสิน

2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก

2.2 หนีสินอืนๆ

รวมหนีสิน

3. ทุนของสหกรณ์

3.1 ทนุเรือนหุ้น

3.2 ทนุสาํรอง

3.3 ทนุสาธารณประโยชน์

3.4 ทนุเพือจดัตงัสาํนกังาน

3.5 ทนุรักษาระดบัอตัรเงินปันผล

3.6 รายไดม้ากกวา่คา่ใชจ่้าย

รวมทนุของสหกรณ์ฯ

4. รายได้

4.1 ดอกเบียรับเงินใหส้มาชิกกู้

4.2 ดอกเบียรับจากเงินลงทนุ

4.3 รายไดอื้นๆ

รวมรายได้

5. ค่าใช้จ่าย

5.1 ดอกเบียจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก

5.2 คา่ใชจ่้ายในการบริหารงาน

5.3 คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญั

รวมค่าใช้จ่าย

(จํานวน : บาท) (จํานวน : บาท) (จํานวน : บาท)

19,213,499.29                       9,773,156.26                       13,275,562.07                   

ผลการดาํเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิจํากัด

ประจําเดอืนธันวาคม 2564  ถึง กุมภาพนัธ์  2565

ธ.ค. - 64 ม.ค - 65 ก.พ.-65

30,000,000.00                    30,000,000.00                 30,000,000.00                   

2,008,230.00                         2,008,230.00                       2,008,230.00                     

5,000,000.00                         5,000,000.00                       5,000,000.00                     

207,343,975.56                  202,783,535.83               207,804,716.65                 

905,620.56                     987,880.56                   965,440.56                        

87,498,142.35                       81,474,965.62                     81,616,302.41                   

21,000,000.00                       21,000,000.00                     21,000,000.00                   

4,994,110.00                         4,994,110.00                       4,994,110.00                     

107,576,638.43                     112,211,470.33                   112,697,461.84                 

22,510,116.51                       22,203,211.16                     21,986,471.04                   

400,473,694.27                    380,225,089.43                 388,650,832.73                

248,564,900.00                     247,967,400.00                   250,059,912.44                 

1,106,869.15                         1,092,863.40                       1,088,255.97                     

108,683,507.58                    113,304,333.73                 113,785,717.81                

441,779.48                            441,779.48                          441,779.48                  

694,516.14                            694,516.14                          694,516.14                        

12,711,334.83                       12,711,334.83                     12,711,334.83                   

265,705.12                            227,705.12                          225,205.12                  

4,229,593.13                      3,605,576.42                    5,400,869.39                     

6,854,394.26                         8,645,031.39                       9,029,384.26                     

269,532,629.83                    270,687,766.96                 273,162,132.27                

8,959,185.88                        9,427,990.84                     11,572,091.55                  

4,724,038.42                         5,816,808.80                       6,163,125.88                     

5,554.33                             5,605.62                           8,096.28                          

93,003.25                              93,003.25                            93,003.25                          

2,104,791.62                     2,315,834.69                  2,542,707.29                 

1,131,284.09                         1,213,810.62                       1,304,460.76                     

880,504.28                            1,009,020.82                       1,145,243.28                     

มุงสูความเปนผูนําสหกรณออมทรัพยช้ันนํา ระดับภาค

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด
เลขท่ี 18/18 หมู 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท (สายตรง) : 02-312-6595

โทรศัพท (ภายนอก) : 02-312-6300 ตอ 1450

โทรสาร : 02-312-6595

สหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด

ท่ีต้ังสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด

คณะกรรมการจัดทําจดหมายขาว
ท่ีปรึกษา  : ผูชวยศาสตราจารย นิก  สุนทรธัย

คณะผูจัดทํา : ผศ.ดร.วุฒิพงษ ทองกอน   

   อาจารยรพี อุดมทรัพย

   นายชัยกร รพีอาภากุล

   นางสาวยุพเรส พรประดิษฐ

   นางสาวเบญจมาศ แสงอัมพร

ออกแบบปก : วาท่ีรอยตรีเทพสุรีย  จันสามารถ
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โทรสาร : 02-312-6595

สหกรณออมทรัพย มฉก. จํากัด

ท่ีต้ังสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด

คณะกรรมการจัดทําจดหมายขาว
ท่ีปรึกษา  : ผูชวยศาสตราจารย นิก  สุนทรธัย

คณะผูจัดทํา : ผศ.ดร.วุฒิพงษ ทองกอน   

   อาจารยรพี อุดมทรัพย

   นายชัยกร รพีอาภากุล

   นางสาวยุพเรส พรประดิษฐ

   นางสาวเบญจมาศ แสงอัมพร

ออกแบบปก : วาท่ีรอยตรีเทพสุรีย  จันสามารถ


