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ระเบียบวาระท่ี 4  
รายงานกิจการประจําปี  2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
 

เรียน  สมาชิกทุกท่าน 
  ปี 2557 ที่ผ่านมา นับได้ว่าเป็นปีที่ตลาดการเงินมีความผันผวนอย่างมากอีกปีหนึ่ง  หลายเหตุการณ์        
มีผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างมาก อาทิ  การลดมาตรการอัดฉีดเงิน (QE) ของสหรัฐอเมริกา ปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศยุโรปและญ่ีปุ่น ราคานํ้ามันที่ปรับตัว
ลดลงอย่างรวดเร็วและผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตน้ํามัน สถานการณ์ในประเทศ เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า 
สถานการณ์การเมืองซึ่งมีการประกาศใช้กฎอัยการศึก ทําให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว
ฯลฯ ในส่วนของการดําเนินนโยบายการเงินตลอดปี 2557  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติลด
ดอกเบี้ยนโยบายลงเพียงคร้ังเดียวเมื่อวันที่ 12 มีนาคม จาก 2.25% เหลือ 2.00% ด้วยมติไม่เป็นเอกฉันท ์             
คือ 4 ต่อ 3 เสียง เพ่ือช่วยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ไม่เป็นผลมากนัก นโยบายการคลังมีปัญหาสะสม            
ต่อเน่ืองมาจากผลของการยุบสภา ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนได้ตามเวลาที่กําหนด กระทั่งถึง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เกิดมีการรัฐประหาร คสช.มีนโยบายจ่ายเงินชาวนาและ ชาวสวนยางโดยหวังให้เกิด
การใช้จ่ายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ยังไม่เป็นผลนัก เพราะชาวนา ต่างนําเงินที่ได้รับไปชําระหน้ี ไม่เหลือไป
จับจ่ายใช้สอย ทําให้เศรษฐกิจฐานรากไม่ฟ้ืนอย่างที่หวัง  

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะกดดันต่างๆเหล่านี้ การดําเนินงานของสหกรณ์ยังคงดําเนินไปได้ด้วยดี 
สามารถสร้างผลตอบแทนและจัดสวัสดิการพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆมอบแก่สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การเปิดให้บริการแอพพลิเคช่ัน CUCOOP Member ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเอง
ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ได้โดยผ่าน สมาร์ทโฟน การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่าย
สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกจากเดิมจ่ายแก่สมาชิกที่มีบุตรกําลังศึกษาอยู่และมีเงินเดือนไม่เกิน 
26,800 บาทครอบครัวละ 1 ทุน มาเป็นการจ่ายแก่สมาชิก ครอบครัวละ 1 ทุนโดยไม่จํากัดอัตราเงินเดือน การ
เปิดให้บริการสาขาที่ 7 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกคณะทันตแพทยศาสตร์
และหน่วยงานข้างเคียง พร้อมทั้งเป็นการแบ่งเบาความหนาแน่นของสมาชิกที่ ไปใช้บริการที่สาขา                   
คณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย  

 
 
 

ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨íÒ¡Ñ´

41



 

 

  ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
        หน่วย: บาท 

รายการ 2557 2556 เพิ่ม(ลด) ร้อยละ 

จํานวนสมาชิก (ราย) 15,320 14,910 410 2.75 

สินทรัพยร์วม 34,270,020,165.65    34,095,197,726.03 174,822,439.62 0.51 

ทุนเรอืนหุ้น    11,932,198,250.00    11,204,881,880.00 727,316,370.00 6.49 

ทุนสํารอง      1,989,886,203.09      1,838,859,389.01 151,026,814.08 8.21 

ทุนสะสมตามขอ้บังคับฯ        763,513,079.43        737,440,085.08 26,072,994.35 3.54 

เงินรับฝากออมทรัพย ์      3,618,877,600.43      3,838,038,660.39 (219,161,059.96) (5.71) 

เงินรับฝากประจํา      8,027,576,965.83      5,332,447,765.18 2,695,129,200.65 50.54 

เงินให้สมาชิกกูเ้พิ่มระหว่างป ี      3,703,716,400.00      3,612,355,700.00 91,360,700.00 2.53 

สมาชิกชําระคืนเงินกูร้ะหว่างปี      3,300,504,664.32      3,045,770,988.11 254,733,676.21 8.36 

เงินให้สหกรณ์อืน่กู้เพิ่มระหว่างปี      7,110,300,000.00      9,562,762,000.00 (2,452,462,000.00) (25.65) 

สหกรณอ์ื่นชําระคืนเงินกู้ระหวา่งป ี      6,248,678,545.48      6,901,362,783.62 (652,684,238.14) (9.46) 

ลูกหนี้เงินกู-้สมาชิก คงเหลือ      5,237,213,789.56      4,834,002,053.88 403,211,735.68 8.34 

ลูกหนี้เงินกู-้ สหกรณ์อื่น  คงเหลือ    10,669,417,544.10      9,807,796,089.58 861,621,454.52 8.79 

เงินลงทุน    15,394,880,813.88    16,542,934,756.82 (1,148,053,942.94) (6.94) 

ทุนของสหกรณ ์    16,262,704,285.48    14,907,896,394.33 1,354,807,891.15 9.09 

กําไรสุทธิประจาํปี      1,036,895,176.38        993,054,936.59 43,840,239.79 4.41 
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  สมาชิกภาพ 
 

สมาชิก    
จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557   11,340 ราย
 บวก    รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 393   ราย
           คืนสมาชิกภาพระหว่างปี 2  395 ราย
รวมเป็นจํานวนสมาชิก  11,735 ราย
 หัก  ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ  267 ราย
คงเหลือจํานวนสมาชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  11,468 ราย

                     
สมาชิกสมทบ    
สมาชิกสมทบกิตติมศักด์ิ   1 พระองค์
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    
จํานวนสมาชิกสมทบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557   3,569  ราย
 บวก    รับสมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี  336 ราย
รวมเป็นจํานวนสมาชิกสมทบ  3,905 ราย
 หัก  ผู้ที่พ้นสมาชิกภาพตามข้อบังคับฯ  54 ราย
คงเหลือจํานวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  3,851 ราย
   
รวมจํานวนสมาชิกทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  15,320  ราย

                
  ทุนเรือนหุ้น 

 
ยอดยกมา ณ วันที่  1 มกราคม  2557 

 
11,204,881,880.00 บาท

 บวก   สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี 350,114,650  บาท
           เงินค่าหุ้นรายเดือน 486,579,908 836,694,558.00 บาท
รวมเป็นเงิน  12,041,576,438.00 บาท
 หัก      จ่ายคืนเงินค่าหุ้นระหว่างปี  109,378,188.00 บาท

คงเหลือทนุเรอืนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  11,932,198,250.00 บาท
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  เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน 

เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ฯ เป็นเงินฝากที่สมาชิกสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลา ดอกเบ้ียคํานวณให้เป็นรายวัน
ตามยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันและไม่ต้องเสียภาษี  เงินฝากประจําจะต้องเสียภาษีดอกเบ้ียเช่นเดียวกับเงินฝากประจําของ
สถาบันการเงินทั่วไป  ในปีนี้ (1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2557) สหกรณ์ได้จัดโครงการเงินฝากรายเดือนปลอดภาษีขึ้น โดย
จ่ายดอกเบ้ียสูงถึงร้อยละ 3.60 ต่อปี  มีสมาชิกให้ความสนใจเป็นจํานวนมาก เงินฝากทุกประเภทสหกรณ์ฯ รับฝากจากสมาชิก
เท่านั้น   ต๋ัวสัญญาใช้เงินเป็นตราสารการเงินอย่างหน่ึงที่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สามารถ
ฝากหรือลงทุนได้  แต่ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิดรับฝากเฉพาะจากสมาชิกและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
เท่าน้ัน 

 เงินฝากออมทรัพย ์
(บาท) 

เงินฝากปลอดภาษี 
(บาท) 

เงินฝากประจํา 
(บาท) 

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
(บาท) 

ยอดยกมา ณ วนัที่  1 มกราคม 2557 4,544,009,946.94 0.00  2,808,757,770.96 1,500,110,943.91 

บวก  เงินฝากเพิ่มระหว่างป ี 14,497,198,296.97 13,059,000.00 6,066,092,909.97  817,119,962.68 

หัก  สมาชิกถอนเงินฝากระหวา่งป ี 15,203,169,583.52 0.00 3,542,402,915.75 1,500,110,943.91 

เงินฝาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557  3,838,038,660.39 13,059,000.00  5,332,447,765.18 817,119,962.68 

 
เงินให้กู้แก่สมาชิก 

 

ในปี 2557 วงเงินกู้และงวดชําระหนี้ของเงินกู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ และกู้พิเศษ  ยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ยังคงเป็น ร้อยละ 5.00 ต่อปี  

 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 
(บาท) 

จํานวน 
สัญญา 

เงินกู้สามัญ 
(บาท) 

จํานวน 
สัญญา 

เงินกู้พิเศษ 
(บาท) 

จํานวน 
สัญญา 

 
ยอดยกมา ณ วันท่ี 1 มกราคม  2557 15,450,349.21 6,872 838,456,582.73 6,674  3,413,515,410.05 1,065 
 
บวก  ให้กู้ระหว่างป ี 65,582,000.00 - 1,664,282,200.00 - 1,882,491,500.00 - 
 
หัก  สมาชิกชําระคืนระหว่างปี 61,153,450.00 - 1,418,393,336.01 - 1,566,229,202.10 - 
 
คงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 19,878,899.21 7,218 1,084,345,446.72 6,499 3,729,777,707.95 1,074
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  เงินให้กู้และเงินนําไปฝากสหกรณ์อ่ืน         
     

สภาพคล่องคงเหลือของสหกรณ์ฯ หลังจากให้สมาชิกกู้ยืมแล้ว  ส่วนหนึ่งสหกรณ์ฯ ได้นําไปลงทุนในตลาด 
ตราสารหน้ีเพ่ือให้เกิดดอกผลงอกเงยนํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก  สภาพคล่องอีกส่วนหน่ึงสหกรณ์ฯ   
ได้นําไปแบ่งปันให้เพ่ือนสหกรณ์ต่างๆ ได้กู้ยืมหรือนําไปฝากเพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่อง โดยพิจารณาสถานะการเงินและ     
ความมั่นคงของสหกรณ์นั้นๆ เป็นหลัก  กรณีเป็นสหกรณ์ประเภทอ่ืนที่มิใช่สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องมีหลักทรัพย์           
มาจํานองเป็นประกันด้วย  ยอดเงินให้กู้และเงินนําไปฝากสหกรณ์ต่างๆ คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้ 

 

  รายงานผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีออกจากสหกรณ์ฯ และยังมีหน้ีสินค้างชําระ สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สินอย่างต่อเน่ืองมา
โดยตลอด  ในปี 2557  สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการติดตามและเร่งรัดหนี้สิน ประเภทเงินกู้สามัญและประเภทเงินกู้พิเศษ ได้ทั้งสิ้น
จํานวน 30 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น 7,202,241.91 บาท  อย่างไรก็ตาม  ยังคงมีหน้ีสินของสมาชิกค้างชําระคงเหลืออยู่          
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการจัดช้ันคุณภาพหน้ีและต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจํานวน ตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กําหนด โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  สหกรณ์ฯ มีลูกหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประเภทเงินกู้สามัญ และประเภทเงินกู้พิเศษ  
จํานวน 195 ราย เป็นเงินจํานวนเงิน  84,041,298.52 บาท    แยกรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

 

ยอดยกมาวันที่  1 มกราคม  2557 จํานวน  75     สัญญา เป็นเงิน 9,807,796,089.58

บวก  ใหกู้้เพิ่มระหว่างป ี จํานวน  57     สัญญา เป็นเงิน 7,110,300,000.00

หัก  รับชําระหนี้คืนระหว่างป ี จํานวน  50     สัญญา เป็นเงิน 6,248,678,545.48

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 จํานวน  82    สัญญา เป็นเงิน 10,669,417,544.10

เงินนําไปฝากสหกรณ์อื่น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน  11    สหกรณ์ เป็นเงิน 1,981,059,075.02

   

1.ลูกหนี้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ปกติ* จํานวน    60  ราย เป็นเงิน 25,587,596.68 บาท

2.ลูกหนี้จัดชั้นต่าํกว่ามาตรฐาน** จํานวน    10  ราย เป็นเงิน 6,730,255.07 บาท
3.ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย*** จํานวน      5  ราย เป็นเงิน 2,047,381.34 บาท
4. ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ**** จํานวน      5  ราย เป็นเงิน 1,734,361.97 บาท
5. ลูกหนี้ชั้นสูญ***** จํานวน   115  ราย เป็นเงิน 47,941,703.46 บาท
รวมหนี้ค้างชําระ  จํานวน  195  ราย เป็นเงิน 84,041,298.52 บาท
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หมายเหตุ  
* ลูกหน้ีจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีปกติ  หมายถึง ลูกหน้ีที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกัน           

ไม่เกิน 3 เดือน(ยังไม่ต้องต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) 
** ลูกหน้ีจัดช้ันตํ่ากว่ามาตรฐาน หมายถึง ลูกหน้ีที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกัน               

เกินว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน ต้องต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 20% ของ(หน้ีค้างชําระหักด้วย 50%                    
ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่จํานองเป็นประกัน) 

*** ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย หมายถึง ลูกหน้ีที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินว่า 6 เดือน           
แต่ไม่เกิน 12 เดือน ต้องต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 50% ของ(หน้ีค้างชําระหักด้วย 50% ของมูลค่าหลกัทรัพย์             
ที่จํานองเป็นประกัน) 

**** ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหน้ีทีค่้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกัน                      
เกินว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ครบกําหนดชําระ ต้องต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 100% ของ(หน้ีค้างชําระ                       
หักด้วย 50% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่จํานองเป็นประกัน) 

***** ลูกหน้ีจัดช้ันสญู หมายถึง ลกูหน้ีเงินกู้ที่ไม่สามารถชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบ้ียได้โดยสิ้นเชิง 
 
  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์ 
แก่สาธารณะ มีรายละเอียดดังน้ี 

ปี 2557 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. ทูลเกล้าฯ ถวายเงนิ 

25 มีนาคม ทูลเกล้าถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เน่ืองในวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 100,000.00 

รวม 100,000.00 

2. เพื่อสมาชิกและประชาคมชาวจุฬาฯ 

16 ตุลาคม บริจาคโครงการรินนํ้าใจสู่จุฬาฯ เพ่ือปรับปรุง "หอประชุมจุฬาลงกรณ์" 1,000,000.00 
31 กรกฎาคม สนับสนุนโครงการอุทยานจามจุรี ศรจีุฬาฯ "จุฬาฯ รักษ์โลก" ซึ่งกิจกรรมประกอบ 

ด้วยการปลูกต้นไม้ เพ่ือลดภาวะโลกร้อนและลดมลพิษ การทําความสะอาดพ้ืนที่ 200,000.00 
27 มีนาคม สนับสนุนงบประมาณจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยน

เรียนรู้วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร 120,000.00 
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ปี 2557 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
20 มกราคม สนับสนุนกิจกรรมนิสิตช้ันปีที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จดันิทรรศการศลิปะ ณ หอศลิป์จามจุรี 3,000.00 
23 มกราคม สนับสนุนแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ 4,000.00 
7 กุมภาพันธ์ สนับสนุนเงินทนุคณะกรรมการนิสิต หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต                  

(หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพ่ือหารายได้สมทบทุน
โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 3,000.00 

25 กมุภาพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมคณะกรรมการนิสิตปริญญาบัณฑิตคณะครุศาสตร์                  
เพ่ือจัดโครงการค่ายทักษะกระบวนการ (KIDS CAMP) 3,000.00 

25 กมุภาพันธ์ สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มนิสิตจงัหวัดตรัง ฝ่ายแนะแนวและการศึกษา องค์การ
สโมสรนสิิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดโครงการค่ายแนะแนวการศึกษา  3,000.00 

3 มีนาคม สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มนิสิตโครงการจุฬาฯ-ชนบท องค์การบริหารสโมสรนิสิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท 3,000.00 

21 มีนาคม สนับสนุนเงินทนุการจัดกิจกรรมในโครงการสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาสาเพ่ือพัฒนาชนบท (สพช.) เพ่ือให้นิสิตได้รับการเรียนรู้วิถีชีวิตของสังคมชนบท 
อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 3,000.00 

22 พฤษภาคม สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ นิสิตโครงการ
หลักสูตรศลิปศาสตร์ มหาบณัฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) 
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5,000.00 

7 กรกฎาคม สนับสนุนการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15              
จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์               
เพ่ือเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เยาวชนได้ทราบอย่างกว้างขวาง 40,000.00 

16 กรกฎาคม สนับสนุนช่วยเหลือ พญ.วรนุช  ธนากิจ เลขประจําตัวสมาชิก 361055            
สังกัดคณะแพทยศาสตร ์ซึ่งที่อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดอาวุธ
สงคราม บริเวณพ้ืนที่ ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 14 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 20,000.00 

6 สิงหาคม สนับสนุนโครงการจากใจถึงใจ จุฬาฯ-สระบุรี  เพ่ือสนับสนุนและเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน โดยรอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัยให้เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและ
คนเก่ง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 20,000.00 

13 สิงหาคม สนับสนุนการจัดแข่งขันกอลฟ์การกุศล "Edu Chula Charity Golf 2557"        
จัดโดย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 50,000.00 
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ระเบียบวาระที่ 4

 

ปี 2557 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
14 สิงหาคม สนับสนุนผ้าขาวม้าและหมวก เพ่ือใช้ในกิจกรรม โครงการ "ปลูกข้าววันแม ่          

เก็บเก่ียววันพ่อ" ปีที่ 2 คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 42,821.00 
2 กันยายน สนับสนุนการแข่งขันชิงแชมป์แบดมินตัน “จุฬาฯ โอเพ่น 2557”                      

จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและศูนย์กฬีาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20,000.00 
20 ตุลาคม สนับสนุนองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                          

จัดโครงการค่ายวิชาการทานตะวันครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร  
อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 3,000.00 

14 พฤศจิกายน สนับสนุนสโมสรนิสิตสํานักวิชาทรัพยากรการเกษตร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      
จัดกิจกรรมโครงการวิถีไทยรับน้องใหม่สู่เมอืงน่าน เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการ       
มีจิตสาธารณะ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  3,000.00 

 
จ่ายเงินค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก จํานวน 25 ราย 19,700.00 

รวม  1,565,521.00 

3. เป็น-ร่วมเปน็เจ้าภาพทอดกฐินผ้าป่าสามัคค ี

24 ตุลาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย              
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 30,000.00 

7 สิงหาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์               
แห่งประเทศไทย จํากัด ณ วัดสระประทุม อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 1,500.00 

2 กรกฎาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสํานักงานประกันสังคม                  
ณ วัดโพธ์ิปฐมาวาส อ.เมือง จ.สงขลา 1,000.00 

5 กันยายน ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสํานักงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 1 ณ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 5,000.00 

24 ตุลาคม ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับ สํานักงานป้องกันและปราบปราม    
การฟอกเงิน ณ  วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1,000.00 

5 กันยายน ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสหกรณ์ออมทรัพย์หาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จํากัด ณ วัดป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 1,500.00 

24 ตุลาคม เป็นเจ้าภาพทําบุญทอดกฐินสามัคคี  
ณ วัดสวนพลู อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 355,394.00 

14 พฤศจิกายน เป็นเจ้าภาพทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  
ณ วัดหนองแดง อ.ภูเพียง จ.น่าน 189,191.00 
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ปี 2557 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
21 มีนาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษากับสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด ณ โรงเรียนหนองตาหลวง อ.เมือง จ.ราชบุรี 2,000.00 
19 มิถุนายน ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์จํากัด ณ  วัดดินลาน อ.บางกล่ํา จ.สงขลา 1,500.00 
2 กรกฎาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบัสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด         

ณ วัดกระบกเต้ีย และร่วมทาํบุญทอดผ้าป่าสามัคค ีทุนการศึกษาโรงเรียน          
บ้านท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 2,000.00 

7 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ณ วัดสระประทุม  ต.ไผ่รอบ             
อ.โพธ์ิประทับช้าง จ.พิจิตร 1,500.00 

10 กรกฎาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย                 
ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ณ วัดดอนกู่ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 1,000.00 

7 สิงหาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าป่ามหากุศลกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
ณ วัดไม้เสี่ยว ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 1,000.00 

22 สิงหาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู จํากัด 
เพ่ือสมทบทุนในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และพัฒนา
โรงพยาบาลห้วยพลู 1,000.00 

5 กันยายน ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบั สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด         
ณ วัดดงมะเฟือง ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 3,000.00 

9 กันยายน ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จํากัด                
ณ วัดคลองลี่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 2,000.00 

9 กันยายน ร่วมทําบุญถวายผ้าไตรพระราชทาน  กับ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ วัดหนองโค้ง            
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่ 1,000.00 

12 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบั ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จํากัด           
ณ วัดหัวดอน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  1,000.00 

17 กันยายน ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบั บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน                       
เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) ณ วัดป่าดอยแสงธรรม อ.เวียงเก่า จ.ขอนแกน่ 1,000.00 
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ปี 2557 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
26 กันยายน ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบัสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด         

ณ วัดกระบกเต้ีย อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 2,000.00 
29 กันยายน ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จํากัด 

ณ วัดจอมมณี อ.เมือง จ.หนองคาย 1,500.00 
30 กันยายน ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จาํกัด                   

ณ วัดโนนศรีสะอาด อ.ปากชม จ.เลย 1,500.00 
7 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบ่ี จํากัด          

ณ วัดทุ่งปรือ อ.เขาพนม จ.กระบ่ี 1,000.00 
10 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบัสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                           

ธนาคารออมสิน จํากัด ณ วัดพญาวัด อ.เมือง จ.น่าน                                  
และวัดตาลเจ็ดยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 1,000.00 

22 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร                         
แห่งประเทศไทย จํากัด ณ วัดปากนํ้าโพเหนือ อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 1,500.00 

22 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
จํากัด ณ วัดวิจารณ์สว่างโสภา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1,000.00 

24 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์                            
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ วัดโป่งเก้ง อ.วังม่วง จ.สระบุรี 2,000.00 

21 พฤศจิกายน ร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์                              
เพ่ือบูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดห้วยยาง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 1,000.00 

24 ตุลาคม ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคีกบั คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         
ณ วัดราษฏร์เจริญธรรม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 2,000.00 

รวม 617,085.00

4. ส่งเสริม สนับสนนุขบวนการสหกรณ ์

8 มกราคม สนับสนุนงบประมาณจัดอบรมสัมมนากลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสระบุรีและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง ณ ภูหินสวยรีสอร์ท จ.นครราชสีมา  1,000.00 

30 มกราคม ร่วมบริจาค “โครงการสหกรณ์รวมนํ้าใจต้านภัยหนาวเพ่ือผู้ยากไร้ในถิ่น
ทุรกันดาร” จัดโดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  10,000.00 

29 เมษายน สนับสนุนงบประมาณชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557                  
ณ โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี 10,000.00 
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ปี 2557 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
29 เมษายน สนับสนุนงบประมาณชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตะวันออกเฉียงเหนือ      

ในการจัดสัมมนาและประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2557                               
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิต้ี   เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 10,000.00 

3 มิถุนายน สนับสนุนโครงการสหกรณ์ไทยร่วมใจ ปลกูป่า รักษ์ต้นนํ้า                             
จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนสหกรณ์ต่างประเทศ                            
ณ บริเวณพ้ืนที่เขาสะเดา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 8,500.00 

14 สิงหาคม สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมสัมมนาและประชุมใหญส่ามัญประจําปี 
2557  ชมรมผูจ้ัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย                           
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเทล เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 10,000.00 

21 สิงหาคม ร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กกําพร้า                                      
และด้อยโอกาสบ้านเด็กพระสิร ิ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์                              
กับสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จํากัด 1,500.00 

21 สิงหาคม ร่วมสนับสนุนสมทบทุนเปิดอุทยานการเรียนรู้ “Cu Phuket Knowledge  
Park” และทอดผ้าป่ากับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเคหะรัษฏาภูเก็ต จํากัด 2,000.00 

12 กันยายน บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ที่ติดต่อธุรกิจอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ      
ที่อยู่ใน จ.เชียงราย จ.พะเยา ที่ประสบภัยแผ่นดินไหว รวม 7 สหกรณ ์ 70,000.00 

29 ตุลาคม ร่วมบริจาคโครงการ อ่ิมท้อง น้ําสะอาด คลายหนาว ให้น้องในชนบท               
กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด                       
ณ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า อ.ปง จ.พะเยา 1,000.00 

12 พฤศจิกายน บริจาคสนับสนุนโครงการ แรลลี่เพ่ือการศกึษา  กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จํากัด เพ่ือมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองแหวน         
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 1,500.00 

12 พฤศจิกายน สนับสนุนโครงการ “ความรู้สูถ่ิ่นไกล”  ครั้งที่ 16 กับ ชมรมการศึกษา             
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ณ โรงเรียนบ้านลําทองหลาง          
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  3,000.00 

9 ธันวาคม ร่วมบริจาคสมทบกับสหกรณเ์ครดิตยูเน่ียนไทยฮอนด้า จํากัด  เพ่ือก่อสร้าง
อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า 1,000.00 

รวม 129,500.00 
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ปี 2557 รายการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

5. สาธารณกุศล 

16 มกราคม ร่วมสมทบทุนเพ่ือสร้างโดมปฏิบัติธรรม โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์            
อ.แก้งคร้อ  จ.ชัยภูมิ 3,000.00

16 มกราคม สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหมท่ี่ไม่ใช้เคมีของ   
โรงเรียนบ้านคลองสง อ.ละแม จ.ชุมพร เพ่ืออาหารกลางวัน 10,500.00

20 มีนาคม สนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จัดฝึกอบรมพระธรรม
ฑูตไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศเพ่ือการประกาศพระธรรมคําสั่งสอนในทาง
พระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศ 5,000.00

4 เมษายน สนับสนุนงบประมาณการจัดแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์                               
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                  100,000.00

10 เมษายน สนับสนุนเงินทนุโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติตามแนว
พระราชดําริ  10,000.00

7 กรกฎาคม ร่วมบริจาคมูลนิธิวัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ  เพ่ือพัฒนาโรงเรียน           
บ้านโนนระเวียงซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียน และวัสดุ ครุภัณฑก์ารเรียน
เสียหายทั้งหลงั ณ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรนิทร์ 10,000.00

17 กรกฎาคม สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารและรั้ว  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 
แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยยาว ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 450,000.00

17 ตุลาคม สนับสนุนการจัดกิจกรรม CSR เน่ืองในโอกาสสัมมนาไตรภาคีกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จํากัด, 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสหกรณอ์อมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จํากัด โดยมอบทุนการศึกษาให้แกนักเรียนโรงเรียนปางแก            
(สภาประชานุกุล) 30,000.00

รวม 618,500.00 

รวมทั้งสิน้  3,030,606.00 
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  ทุนสวัสดิการสมาชิก 
 ในปี 2557 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที่ ประเภท จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท) 
การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพ่ือ 
1. ทุนอุดหนุนการศึกษาของบุตรสมาชิก 2,599 9,437,600.00

 1.1 ทุนเรียนดี    653  1,653,600.00 

 1.2 ทุนส่งเสริมการศึกษา 1,946  7,784,000.00 

2. สวัสดิการการสําเร็จการศึกษา 63 63,000.00
3. สวัสดิการสําหรับสมาชิกผู้เป็นโสด 40 200,000.00
4. สวัสดิการมงคลสมรส 70 70,000.00
5. สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 100 95,000.00
6. สวัสดิการสมาชิกเพ่ือการอุปสมบท 21 21,000.00
7. สวัสดิการสมาชิกเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติธรรม 9 9,000.00
8. สวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 216 3,415,424.20
9 สวัสดิการสมาชิกเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 2,748 25,816,800.00

9.1 รับคร้ังแรก   205   2,744,400.00 
9.2 รับอัตโนมัติ 2,543 23,072,400.00 

10. สวัสดิการรักษาพยาบาล 478 1,681,200.00
11. สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดามารดา 252 2,490,000.00
12. สวัสดิการสมาชิกเพ่ือสงเคราะห์สมาชิกประสบสาธารณภัย       22 253,000.00

12.1 ธรณีพิบัติภัย     2       10,000.00 
12.2 อุทกภัย     5       35,000.00 

 12.3 วาตภัย   14     108,000.00 
 12.4 อัคคีภัย     1     100,000.00 
13. สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 2 100,000.00
14. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพและประสบอุบัติเหตุ 49 19,885,200.00

14.1 สมาชิกถึงแก่กรรม    51 15,127,400.00 
14.2 เงินสงเคราะห์เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ     2  1,000,000.00 
14.3 เงินค่าใช้จ่ายในการศพ   49  3,757,800.00 

15. 
สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ  คู่สมรสของสมาชิก       
(คู่สมรสของสมาชิกถึงแก่กรรม) 

32 5,745,700.00

16. เงินสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพบุตรของสมาชิก 3 172,000.00
รวม 6,757 69,454,924.20
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  การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้จัดสรรงบประมาณประจําปี 2557  สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของมหาวิทยาลัย 
ประจําปี 2557   โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 
1.  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ 
     ครั้งที่ 36 ประจําปี 2557                  300,000.00 บาท 
2.  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     ครั้งที่ 32 ประจําปี 2557 
     - สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย                       60,000.00 บาท 
     - สนับสนุนนักกีฬาและเจ้าหน้าท่ีควบคุมทีมเป็นรายบุคคล                   196,620.00 บาท 
3.  สนับสนุนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในบุคลากร                    67,416.75 บาท 
   รวม                 624,036.75 บาท 
 
  กิจกรรมระหว่างปี 
 
การสัมมนากรรมการ  ผู้ประสานงาน  เจ้าหน้าที่ และสมาชิก 
 ตลอดปี 2557  สหกรณ์ฯ ได้จัดการสัมมนาและฝึกอบรมให้แก่สมาชิก  กรรมการ ผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

ที่ ปี 2557 สัมมนา เรื่อง สถานที่สัมมนา 

1 22-23 กุมภาพันธ์ สัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ
และเจ้าหน้าท่ี ประจําปี 2557 

- นโยบายการบริหารงาน ประจําปี 2557 
- การจัดทําแบบบรรยายลักษณะงาน 

โรงแรมวรบุรี อโยธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 26-27 เมษายน สัมมนากรรมการและ 
ผู้ประสานงาน ประจําปี 2557 

- นโยบายการบริหารงาน ประจําปี 2557 
- บทบาทและหน้าท่ีของผู้ประสานงาน 

โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา  
จ.เพชรบุรี 

3 28-29 มิถุนายน สมาชิกชั้นนํา - การบริหาร การลงทุนของสหกรณ์ 
- สร้างความม่ันคงทางการเงิน 

โรงแรมลองบีช  
การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา 
จ.ชลบุร ี

4 30-31 สิงหาคม สมาชิก รุ่นท่ี 1  - สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิก 
- กระตุ้นต่อมกู้ให้อยู่หมัด 

โรงแรมการ์เด้น ซีวิว  
รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 

5 27-28 กันยายน สมาชิก รุ่นท่ี 2  

6 10 กันยายน เสริมความรู้ให้แก่สมาชิกรุ่นท่ี 1  - เพ่ิมความมั่งคั่งด้วยการวางแผนภาษี ห้องประชุมศุภชัย  
วานิชวัฒนา 
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ที่ ปี 2557 สัมมนา เรื่อง สถานที่สัมมนา 

7 13-14 กันยายน สมาชิกอาวุโส - สหกรณ์ของเรา โรงแรมคลาสสิก คามิโอ 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

8 17 กันยายน สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุงาน 
รุ่นท่ี 1 

- สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกผู้เกษียณอายุงาน        
พึงได้รับ 

- การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเกษียณ           
อายุงาน 

- ภาษีของเงินบําเหน็จชดเชย 

ห้องประชุมศุภชัย  
วานิชวัฒนา 

9 18 กันยายน สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุงาน 
รุ่นท่ี 2 

10 3-5 ตุลาคม สมาชิกเพ่ือการปฏิบัติธรรม - ความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง ศูนย์ปฏิธรรม วัดป่าทรัพย์
ทวีธรรมาราม อ.วังน้ําเขียว 
จ.นครราชสีมา 

11 4-5 ตุลาคม สมาชิกใหม่ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ 
- สิทธิ และหน้าท่ีของสมาชิก 

พาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท 
จ.กาญจนบุร ี

12 9 ตุลาคม เสริมความรู้ให้แก่สมาชิก รุ่นท่ี 1  - เพ่ิมความมั่งคั่งด้วยการวางแผนภาษี ห้องประชุมศุภชัย  
วานิชวัฒนา 

13 17-19 ตุลาคม ไตรภาคี คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จํากัด 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทย จํากัด 
และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 

- สานสัมพันธ์ รวมใจ ก้าวไกลสู้ AEC 
 

โรงแรม เซอร์เจมส์  
รีสอร์ท  จ.สระบุรี 

14 8-9 พฤศจิกายน ไตรภาคีวิชาการ - ภาวะเศรษฐกิจปี 2557 และแนวโน้มปี 2558 
- แนวปฏิบัติและการบริหารความเสียงที่ดีของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

- การพัฒนาด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ 

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

15 19 พฤศจิกายน สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณอายุงาน 

- การเตรียมความพร้อม เพ่ือรับสวัสดิการเมื่อ
เกษียณอายุงาน 

- การวางแผนภาษี เพ่ือการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเกษียณอายุงาน 

- การวางแผนทางการเงิน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนเกษียณอายุงาน 

ห้องประชุมศุภชัย  
วานิชวัฒนา 
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การจัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่สหกรณ์ต่างๆ 
  
 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดสัมมนาทางวิชาการให้แก่ผู้บริหารสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ ประจําปี 2557          
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานของสหกรณ์ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสหกรณ์และเป็นการดําเนินการตามหลักการเอ้ืออาทรต่อชุมชน รวม 5 ครั้ง จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 885 คน           
จาก 286 สหกรณ์ ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 “สวัสดิการที่สหกรณ์จัดให้แก่สมาชิก” โดย รศ.ดร.สวัสด์ิ แสงบางปลา  ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
 “การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ยุคใหม่” โดย พ.ต.อ.นพ.ดนุกฤต กลัมพากร รองประธานกรรมการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 “กระบวนการติดตามหนี้สินของสหกรณ์” โดย  อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เลขานุการอัยการสูงสุด 

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ป ี โรงแรม จังหวัด 

1. 10-11 พฤษภาคม 2557 เดอะ รอยัลพาราไดซ์ แอนด์ สปา ภูเก็ต 

2. 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 แคนทารี่ เบย์ ระยอง 

3. 14-15 มิถุนายน 2557 เซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ 

4. 5-6 กรกฎาคม 2557 มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ 

5. 16-17 สิงหาคม 2557  ราชา ออร์คิด ขอนแก่น 

 
การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน และผู้มาเย่ียมชมกิจการ 

 ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน  ดังนี้ 

วัน เดือน ปี คณะผู้เย่ียมชม 
จํานวน 
(คน) 

7 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด จํากัด 6 

4 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด 8 

14 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จํากัด 6 

17 มีนาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จํากัด 7 

8 เมษายน 2557 สหกรณ์การเกษตรยางชุมน้อย จํากัด 23 
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วัน เดือน ปี คณะผู้เย่ียมชม 
จํานวน 
(คน) 

10 เมษายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จาํกัด 9 

18 เมษายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด 4 

17 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกําแพงเพชร จํากัด 136 

27 พฤษภาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จํากัด 20 

9 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแกน่ จํากัด 9 

19 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบ่ี จํากัด 4 

2 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด 7 

4 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 66 

21 กรกฎาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํากัด 12 

21 สิงหาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จํากัด 22 

3 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จํากัด 7 

17 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จํากัด 35 

20 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด 8 

21 ตุลาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จํากัด 20 

17 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํากัด 20 

21 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  60 

25 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด 6 

19 ธันวาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จํากัด 15 
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การติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
  

 ในปี 2557  คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปติดต่อธุรกิจและเย่ียมชมกิจการของสหกรณ์
ต่างๆ รวม 82 สหกรณ์   แบ่งตามภูมิภาคได้ดังน้ี 

 ภาคเหนือ      17 สหกรณ์ 
 ภาคกลาง       15 สหกรณ์ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     36 สหกรณ์ 
 ภาคตะวันออก              3 สหกรณ์ 
 ภาคใต้          11 สหกรณ์ 
 

กรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 
  
 ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆที่มาเข้าร่วมประชุมสัมมนา  เพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์และนําองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวม 92 หลักสูตร 
 
ประธานกรรมการ ที่ปรึกษา และกรรมการ รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้หน่วยงานต่างๆ 
  
 ในปี 2557 ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เร่ือง 
เกี่ยวกับสหกรณ์แก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง 
 
กิจกรรมอ่ืนๆ 

 

 เข้าเฝ้าฯ ในโอกาสต่างๆ 
 วันที่ 3  มกราคม  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเนื่องในวาระ
ครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนาคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสน้ี ประธานกรรมการ เข้าเฝ้าฯ 
เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายวารสารข่าวสหกรณ์ฯ รวมเล่มประจําปี 2556 

วันที่  26  มีนาคม  2557  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงบาตรเน่ืองในวาระ
ครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในโอกาสน้ี ประธานกรรมการ  เข้าเฝ้าฯ เพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท 
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 ถวายพานพุ่มสักการะ วางพวงมาลา และร่วมพิธีทําบุญตักบาตร 
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   
 วันที่ 26 มีนาคม 2557 เน่ืองในวาระครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ
ดําเนินการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมพิธีทําบุญตักบาตร  
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โดย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวาง
พวงมาลาเพ่ือถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามา 
ธิบดินทร  เน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาฯ  
 

 อวยพรปีใหม่ 
 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  เข้าคารวะเพ่ืออวยพรปีใหม่  พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเน่ืองในเทศกาล 
ปีใหม่แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และผู้บริหารส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ฯ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556-9 มกราคม 
2557 
 

 ทําบุญตักบาตร เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2557 
 วันที่ 8 มกราคม 2557 ประธานกรรมการ  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมงานทําบุญตักบาตร เน่ืองในโอกาส
ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ณ ลานพระศรีมหาโพธ์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
 ร่วมถวายปัจจัยแด่พระภิกษุอาพาธ เนื่องในวาระครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 วันที่ 20 มีนาคม 2557 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมกิจกรรมกับบุคลากรของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถวายปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค เน่ืองในโอกาสครบรอบ 97 ป ีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย แด่พระภิกษุอาพาธ ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาฯ 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ครบรอบ 53  ปี 
 วันที่ 13 มกราคม 2557  เน่ืองในโอกาสครบรอบ 53 ปี แห่งการก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประธานกรรมการ 
กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมทําบุญเลี้ยงพระ เพ่ือความเป็นสิริมงคล          
โดยได้รับเกียรติจากสมาชิกรุ่นก่อต้ังสหกรณ์  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์  มาร่วมงาน          
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
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 ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี  2556 
 วันที่ 24 มกราคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้สมาชิกเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ           
การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2556 ณ ห้องประชุม 117 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2556 
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2556 เพ่ือรายงานผล
การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบปี 2556 ให้สมาชิกได้รับทราบและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี โดยสหกรณ์ฯ ทําผลกําไร
สุทธิประจําปี 993,054,936.59 บาท ที่ประชุมใหญ่จัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลร้อยละ 6.03 และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 42.00 
 

 รับมอบงาน 
 วันที่  13 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดให้มีพิธีมอบงานระหว่างคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ปี 2556 ชุดที่ 53 และคณะกรรมการดําเนินการ ปี 2557  ชุดที่ 54 ณ ห้องประชุมสวัสด์ิ แสงบางปลา สหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ใหม่ “CUCOOP Member”  
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ จัดงานเปิดตัวแอพพลิเคช่ัน “CUCOOP Member” เพ่ือ
ให้บริการแก่สมาชิกในด้านข้อมูลทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เพ่ือตอบสนองความต้องการของสมาชิก ในการ
เรียกดูข้อมูลส่วนตัว อาทิ เงินหุ้น เงินฝาก เงินกู้ ตลอดจนข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ทั้งยังสามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาอีกด้วย โดยในวันเปิดตัวมีสมาชิกให้ความสนใจ
ลงทะเบียนเข้าใช้งานเป็นจํานวนมาก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9  
 
 ร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ประจําปี 2557 

 วันที่ 21 มีนาคม 2557  ประธานกรรมการดําเนินการ นําคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในของบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 36 ประจําปี 2557 และมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
บุคคลากรจุฬาฯ จํานวน 300,000 บาท ณ สนามกีฬาจุฬาฯ 
 

 พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดน้ําขอพรจากผู้อาวุโสเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
 วันที่ 11 เมษายน 2557 เน่ืองในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกผู้ล่วงลับ และรดนํ้าขอพรจาก ที่ปรึกษา ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอาวุโส ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 
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 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ 

 วันที่ 11 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพ รศ.ถาวร ฉวรรณกุล อดีตกรรมการสหกรณ์ ปีพ.ศ. 2526 โดยมอบเงินจํานวน 6,000 บาท ให้แก่ทายาท 
เพ่ือร่วมแสดงความอาลัย และระลึกถึงสมาชิกผู้ทําคุณประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ ณ ศาลา 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
(บางเขน)  
 

 ทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2557 

 วันที่ 26 ตุลาคม 2557 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2557 ณ วัดสวนพลู อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 
 

 ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจําปี 2557  

 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ปรึกษา คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ 
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลกรุงเทพฯ-น่าน เพ่ือสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดหนองแดง อ.ภูเวียง จ.น่าน 
 

 รับโล่ที่ระลึกการสนับสนุนกีฬา สกอ. ครั้งที่ 33 

 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ประธานกรรมการดําเนินการ เข้ารับโล่จาก อธิการบดี จุฬาฯ ในโอกาสท่ีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์จุฬาฯ มอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 
“อ่างแก้วเกมส์” จํานวน 256,620 บาท ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน จุฬาฯ 
 

พิธีเปิดที่ทําการใหม่ สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร ์

 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ทําพิธีเปิดที่ทําการใหม่ สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก โดยได้รับเกียรติจาก คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ที่ทําการสาขาใหม่ และมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิก ร่วมแสดงความยินดีและใช้
บริการเป็นจํานวนมาก  
 

 จัดจําหนา่ยลาํไยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
 ระหว่างวันที่ 5-14 สิงหาคม 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1 จัดจําหน่ายลําไยเกรด A  พันธ์ุอีดอ ราคาถูกกว่าท้องตลาด เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลําไยในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดย
ได้รับความสนใจเลือกซื้อลําไยจากสมาชิกเป็นจํานวนมาก บริเวณหน้าสํานักงานสหกรณ์ฯ  อาคารจามจุรี 9  
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 มอบรางวัลการออกแบบภาพปกรายงานประจําปี 
 วันที่ 16 กันยายน 2557 คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  มอบรางวัลออกแบบภาพปกรายงาน
กิจการ  ประจําปี  2556 ให้แก่  นางสาวนีนาถ  เลิศหิรัญวณิช  นิสิตประจําภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม           
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จํานวน 6,000 บาท  และมอบเงินสมนาคุณให้แก่ภาควิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาฯ   จํานวน 10,000 บาท  ณ  ห้องประชุมสวัสด์ิ   แสงบางปลา   
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 

 

 มอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจําปี 2557 
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เรียนดี ประจําปี 2557  
ให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละระดับช้ัน โดยมีผู้ได้รับเกียรติบัตรจํานวน 653 ราย  และผู้รับโล่
เรียนดี จํานวน 15 ราย  ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 หยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2558 
 1. วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการหย่ังเสียงเลือกต้ังเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ  ณ  สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 2. วันที่ 25-29 สิงหาคม 2557  คณะกรรมการดําเนินการหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ  เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยสหกรณ์ฯ  ณ สํานักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์   
จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2558  ได้จัดให้มีการลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วยประจําปี 2558  ล่วงหน้า โดยจัดให้สมาชิกที่ไม่อาจใช้สิทธิ
ลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังฯ และเลือกต้ังฯ ในวันลงคะแนนปกติ มาใช้สิทธิลงคะแนนล่วงหน้าได้   ณ หน่วยเลือกต้ังล่วงหน้า  
สํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ  อาคารจามจุรี 9 
 4.  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการดําเนินการหยั่งเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย ์   
จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ปี 2558  ได้จัดให้มีการลงคะแนนหย่ังเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และเลือกต้ังผู้ประสานงานประจําหน่วย ประจําปี 2558 ต้ังแต่เวลา 08.30– 15.30 น. และ           
นับคะแนนรวม ณ ห้องประชุม 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมาชิกผู้มีสิทธ์ิลงคะแนนหย่ังเสียง
เลือกต้ัง มีจํานวน 11,413 คน มาใช้สิทธ์ิหย่ังเสียงเลือกต้ังกรรมการ 5,899 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.69  และใช้สิทธิเลือกต้ัง 
ผู้ประสานงาน 5,895 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56 
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  กิจกรรมเพื่อสังคม 
 

 มอบอาคารเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง 
 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ที่ปรึกษา คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ร่วมทําพิธีเปิดและส่งมอบ
อาคารศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยยาว ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในโอกาสน้ี ผู้อํานวยศูนย์
พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป็นผู้รับมอบอาคารเรียนหลังน้ี ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 
จํานวน 450,000 บาท พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน เสื้อผ้าเคร่ืองนุ่งห่ม และของเล่นให้กับเด็กในชุมชนอีกด้วย 
 
 ส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี 

 วันที่ 12 กันยายน 2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ และขบวนการสหกรณ์ จัดพิธีส่งมอบ
อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวิจิตร 
วิทยาคาร จ.กาญจนบุรี เพ่ือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งอาคารเรียนหลังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาฯ ได้รว่มบริจาคเงินในการจัดสร้างเป็นเงิน 200,000 บาท 
 
 ทอดผ้าป่าต้นไม้และปลูกกล้าไม้ เพื่อคืนผืนป่าต้นน้ํา 

วันที่ 4 ตุลาคม 2557 ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกใหม่ ได้ทํา
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันปลูกกล้าไม้จํานวน 200 ต้น เ พ่ือเป็นการคืนผืนป่าต้นน้ําของ จ .กาญจนบุร ี          
ณ วัดธุดงค์นิมิต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

 
  แสดงความยินดี 
 

 ในปี 2557 คณะกรรมการดําเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหาร
หน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รวม 27 หน่วยงาน ดังนี้ 

ที่ วันที ่ เนื่องในโอกาส ชื่อหน่วยงาน 

1. 3 มกราคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 97 ปี คณะอักษรศาสตร์ 

2. 29 มกราคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 97 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

3. 14 กมุภาพันธ์ 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 28 ปี ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ 

4. 3 มีนาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 31 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร ์

5. 18 เมษายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 23 ปี สถาบันวิจัยพลังงาน 

6. 22 เมษายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี สถาบันวิจัยสังคม 

 

 

7. 23 เมษายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 79 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ที่ วันที ่ เนื่องในโอกาส ชื่อหน่วยงาน 

8. 8 พฤษภาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 56 ปี สโมสรอาจารย์ 

9. 16 พฤษภาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 74 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

10. 21 พฤษภาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี สํานักงานวิทยทรัพยากร 

11. 
2 มิถุนายน 2557 

แสดงความยินดีครบรอบ 101 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. แสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ 

13. 27 มิถุนายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 81 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

14. 8 สิงหาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 

15. 13 สิงหาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

16. 15 สิงหาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 66 ปี คณะรัฐศาสตร ์

17. 22 กันยายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

18. 30 กันยายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี สภาคณาจารย์ 

19. 9 ตุลาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 

20. 22 ตุลาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 76 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

21. 30 ตุลาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

22. 7 พฤศจิกายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 37 ปี สถาบันภาษา  

23. 14 พฤศจิกายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 23 ปี คณะสหเวชศาสตร์ 

24. 25 พฤศจิกายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 49 ปี สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ 

25. 8 ธันวาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 101 ปี คณะเภสัชศาสตร์ 

26. 23 ธันวาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 

27. 25 ธันวาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 
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7. 23 เมษายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 79 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

ที่ วันที ่ เนื่องในโอกาส ชื่อหน่วยงาน 

8. 8 พฤษภาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 56 ปี สโมสรอาจารย์ 

9. 16 พฤษภาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 74 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ 

10. 21 พฤษภาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 36 ปี สํานักงานวิทยทรัพยากร 

11. 
2 มิถุนายน 2557 

แสดงความยินดีครบรอบ 101 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

12. แสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ 

13. 27 มิถุนายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 81 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

14. 8 สิงหาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 

15. 13 สิงหาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 11 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล 

16. 15 สิงหาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 66 ปี คณะรัฐศาสตร ์

17. 22 กันยายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

18. 30 กันยายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 44 ปี สภาคณาจารย์ 

19. 9 ตุลาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 

20. 22 ตุลาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 76 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

21. 30 ตุลาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 16 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

22. 7 พฤศจิกายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 37 ปี สถาบันภาษา  

23. 14 พฤศจิกายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 23 ปี คณะสหเวชศาสตร์ 

24. 25 พฤศจิกายน 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 49 ปี สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ 

25. 8 ธันวาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 101 ปี คณะเภสัชศาสตร์ 

26. 23 ธันวาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 48 ปี วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 

27. 25 ธันวาคม 2557 แสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ 
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