จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 14 ฉบับที่ 92 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ได้รับการประเมิน

ผ่านเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพ
มาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด

สัมมนาและทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชด�ำริ จ.เพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560

สัมมนาและทัศนศึกษาประเทศภูฏาน
ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ตรวจประเมินสหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมอบดอกไม้เพื่อให้ก�ำลังใจ
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

บรรณาธิการแถลง
ปีนี้เป็นปีแรกที่สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์
ได้ปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารแก่สมาชิก ด้วยการรายงานความก้าวหน้า
การด� ำ เนิ น งานของสหกรณ์ ฯ และประกาศต่ า ง ๆ อย่ า งทั น เหตุ ก ารณ์ ในรู ป แบบข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์รายเดือน รวบรวมการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในภาพรวม ปีละ 2 ครั้ง โดยจัดท�ำเป็นจดหมายข่าว
สหกรณ์ ซึ่งตีพิมพ์เดือนพฤษภาคม และกันยายน และจัดท�ำ  Line Application (สมาชิกท่านใดยังไม่ได้เป็นสมาชิก
เชิ ญ เลยนะคะ) นอกจากนี้ ส หกรณ์ ฯ ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก ได้ แ ก่ การอบรมให้ ค วามรู ้
ใน ก.ท.ม. การจั ด สั ม มนาและทั ศ นศึ ก ษาทั้ ง ภายในและต่ า งประเทศ การจั ด สั ม มนามุ ทิ ต าจิ ต การจั ด กิ จ กรรม
สหกรณ์สัญจร แก่โรงพยาบาลที่สมาชิกสังกัด การเปิดบริการ Free Wifi ที่สหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิก เพื่อการมุ่งมั่นสู่การเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานสากล (ISO : 9001 2015)
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจแก่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด ด้วยดีตลอดมา ถึงแม้ว่า
ช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในแวดวงสหกรณ์มากมาย อย่างไรก็ตามคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 44 พร้อมมุ่งมั่น
พัฒนาสหกรณ์ฯ ตามค่านิยาม “มั่นคง โปร่งใส ฉับไว ทันการณ์”
แล้วพบกันใหม่ค่ะ หน้าฝนแล้วรักษาสุขภาพกันนะคะ
นางสาวดุษฎี ดวงมณี
ประธานคณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ที่ 46/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปีบัญชี 2560 ก�ำหนด
วันมอบทุนการศึกษาบุตร ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมตึกสูติกรรม ชั้น 5 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น. –
09.00 น.
ที่ 53/2560 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เรือ่ ง รับสมัครเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�ำนวน 3 อัตรา ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vajiracoop.com
ที่ 55/2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การปิดสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ำกัด ตามที่
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ โดยนายทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้ สั่ ง เลิ ก (ปิ ด ) สหกรณ์ เ คหสถานนพเก้ า รวมใจ จ� ำ กั ด เมื่ อ วั น ที่
17 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า สหกรณ์ฯ มิได้มีการ
น�ำเงินไปฝาก หรือลงทุนกับสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ำกัด หรือชุมนุมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ที่ 57/2560 ลงวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่ อ ง การรั บ ฝากเงิ น โครงการเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ เ พื่ อ ฉลอง
42 ปี รุ่น 5 สหกรณ์ฯ จะเปิดรับเงินฝากระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดโครงการวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ก�ำหนด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี
ที่ 58/2560 ลงวั น ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่ อ ง การรั บ ฝากเงิ น โครงการเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ยั่ ง ยื น 36
สหกรณ์ฯ จะเปิดรับเงินฝากระหว่างวันที่ 1-23 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 กันยายน 2560 ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ปีที่ 42 ก�ำหนดจัดกิจกรรมขายสินค้า
ราคาถูก โดยห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
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ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
หน่วย:บาท

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินให้สมาชิกกู้
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ
ที่ดินอาคาร อุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

626,339.43
199,655,499.41
1,914,555,137.57
9,575,127,458.00
6,023,183,791.34
25,714,315.85
13,964,181.86
88,508,074.83
17,841,334,798.29

เงินรับฝากสมาชิก
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ
หนี้สินอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ก�ำไรสุทธิ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

หน่วย:บาท

7,627,425,310.70
2,448,500,000.00
2,998,967,030.00
769,934,091.67
217,704,698.96
3,334,333,008.28
291,029,851.58
153,440,807.10
17,841,334,798.29

จำ�นวนสมาชิกสามัญ 7,755 ราย จำ�นวนสมาชิกสมทบ 350 ราย ณ 30 เมษายน 2560
ประเภทเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
1.00
2.00
3.15

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  -  1,000 - 1,000,000 บาท
2.00
  -  1,000,001 - 5,000,000 บาท
2.25
  -  5,000,001 - 10,000,000 บาท
2.50
  -  10,000,001 - 20,000,000 บาท
2.75
  -  20,000,001 บาท ขึ้นไป
2.85
เงินฝากประจ�ำ (เสียภาษี 15%)
  -  เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน
1.75
  -  เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
       2.75
  -  เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
2.75
  -  เงินฝากประจ�ำ 36 เดือน
2.75
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ
5.00
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี
  -  รุ่น 4-1  ตั้งแต่   100,000 - 5,000,000 บาท
3.25
  -  รุ่น 4-2  ตั้งแต่   5,000,001 - 10,000,000 บาท
3.30
  -  รุ่น 4-3  ตั้งแต่   10,000,001 ขึ้นไป
3.35
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8
3.25
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9
  -  รุ่น 9-1  ตั้งแต่    100,000 - 5,000,000 บาท
3.25
  -  รุ่น 9-2  ตั้งแต่    5,000,001 - 10,000,000 บาท
3.30
  -  รุ่น 9-3  ตั้งแต่    10,000,001 ขึ้นไป
3.35
เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 36
3.00
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี รุ่น 5
3.20

ประเภทเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
  -  บุคคลค�้ำประกัน
  -  โครงการประกันภัยผู้ค�้ำประกัน
  -  เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ
เงินกู้พิเศษ
  -  อสังหาริมทรัพย์ค�้ำประกัน
  -  ทุนเรือนหุ้นค�้ำประกัน
  -  เงินฝากค�้ำประกัน
เงินกู้พิเศษบ้านหลังแรก
เงินกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
6.50
6.50
6.25
6.50
6.25
6.25
6.25
6.10
2.00
5.00

สวัสดิการสมาชิก ประจ�ำเดือนเมษายน 2560
รายการ
จ�ำนวน (ราย) จ�ำนวนเงิน (บาท)
สมาชิกถึงแก่กรรม
            บิดาถึงแก่กรรม
           10
75,000.00
มารดาถึงแก่กรรม
            4
37,500.00
สามีถึงแก่กรรม
            ภรรยาถึงแก่กรรม
            บุตรถึงแก่กรรม
            -
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สารจากประธานกรรมการ
                     เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด ทุกท่าน ตามทีม่ ขี า่ ว
การปิดสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ำกัด และความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับสหกรณ์
ออมทรัพย์บางแห่ง ทางสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด ขอยืนยันได้ว่าในปัจจุบัน
สหกรณ์ฯ ไม่ได้มคี วามเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงหรือท�ำธุรกรรม เงินฝาก หรือลงทุนในกลุ่มสหกรณ์
ดังกล่าว ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล   จ�ำกัด และสหกรณ์พันธมิตรยังได้ให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง
โดย ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มียอดเงินฝากจ�ำนวน 10,732.00  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
มียอดเงินฝากจ�ำนวน 10,477.00  ล้านบาท นอกจากนี้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ยังได้ประกาศให้
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด ผ่านเกณฑ์สหกรณ์คุณภาพอีกด้วย
ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน
นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ตามแผนปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปี 2560 ด้านการเรียนรู/้ พัฒนา (L:Lerning) วัตถุประสงค์
ที่ 3 เสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ กลยุทธ์ที่ 2 : การจัดสรรรางวัลบุคลากรดีเด่นนั้น
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 44 ได้จัดท�ำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ประจ�ำเดือน โดยมีการติดประกาศและมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
การคัดเลือกประจ�ำเดือนและประจ�ำปี
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน มีสว่ นร่วมในการประเมินการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
โดยสามารถท�ำแบบประเมินที่สหกรณ์จัดไว้ให้ หรือประเมินใน Google drive เพื่อน�ำมาใช้
ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้สหกรณ์จะมีการจับรางวัลมอบให้แก่สมาชิกผู้โชคดี
ทุกเดือน ๆ ละ 1 ท่าน
นางลัดดาวัลย์ ยังเฟื่องมนต์
ประธานคณะกรรมการเงินกู้
รายชื่อบุคคลากรดีเด่น ประจ�ำปีบัญชี 2560 มีดังนี้
เดือน
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
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บุคคลากรดีเด่น
นางสาวสินีนาจ  สุดส�ำเร็จ
นางพรศรี  อินทวารี
นางปัทมา  เตชะฤทธิ์
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สมาชิกผู้ประเมินได้รับรางวัล
นางสาวนารี  แสงพิสิทธิ์       เลขทะเบียนสมาชิก  001225
นายกิตติวัฒน์  พูลหอม        เลขทะเบียนสมาชิก  009986
นางสาวสมหมาย  ชื่นใจดี      เลขทะเบียนสมาชิก  003381

บทความจากใจ
ดิฉัน นางสาวสมฤดี ณ นคร บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช มาแล้วกว่า 3 ปี แต่เพิ่งตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด ได้ประมาณ 1 ปี ก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดว่า
การเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ จะได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อ ะไรบ้ า ง แล้ ว สมั ค ร
ไปเพื่ออะไร จนกระทั่งช่วงที่สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผล เพื่อนร่วมงานต่างดีใจ
พากั น ไปเบิ ก เงิ น บางคนได้ เ งิ น จ� ำ นวนเยอะมาก นอกจากนี้ มี เ พื่ อ นสนิ ท
ในที่ท�ำงานมีความเดือดร้อนต้องการซ่อมแซมบ้าน ได้ไปกู้เงินที่สหกรณ์ฯ
และขอให้ ดิ ฉั น เป็ น ผู ้ ค�้ ำ ประกั น แต่ ดิ ฉั น ยั ง เป็ น สมาชิ ก ไม่ ค รบ 1 ปี
ไม่สามารถค�้ำประกันได้ เพื่อนจึงหาคนค�้ำประกันใหม่และได้รับเงินกู้ภายใน
เวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ ท�ำให้ดิฉันรู้สึกว่าหากมีความเดือดร้อน สหกรณ์ฯ
ช่วยเหลือได้ และการกู้เงินไม่ใช่เรื่องยาก ยังได้รับเงินรวดเร็ว สหกรณ์ฯ
จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือสมาชิกเมือ่ มีความเดือดร้อน นอกจากนี้
หากมีความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ก็สามารถกู้ฉุกเฉินแบบ ATM ได้ แต่ต้อง
ไปท�ำข้อตกลงผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย กับสหกรณ์ฯ
วันหนึ่ง ดิฉันต้องส�ำรองเงินค่ามัดจ�ำบ้านเช่าเพื่อช่วยบิดา และยัง
ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ในการย้ายบ้าน ดิฉันได้ใช้บริการ เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
ของสหกรณ์ฯ ซึ่งจ�ำนวนเงินที่ดิฉันสามารถกดได้คือ ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน
ท�ำให้ดิฉันรับรู้ได้เลยว่าการกู้เงินในส่วนนี้ แม้จ�ำนวนจะไม่มากนัก แต่ในยาม
ขัดสน หรือมีเหตุจ�ำเป็น เงินส่วนนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ดีมาก และดิฉันไม่ต้อง
ไปท�ำเรื่องกู้ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงใช้บัตร ATM ที่เป็นบัญชีเงินเดือนไปกดเงิน
ที่ตู้ ATM ได้ทันที การช�ำระหนี้ก็สามารถช�ำระได้ผ่านตู้ ATM เช่นกัน อัตรา
ดอกเบี้ยก็ต�่ำจนไม่น่าเชื่อ แถมเมื่อช�ำระไปได้ส่วนหนึ่งดิฉันยังสามารถกด
ในส่วนทีช่ ำ� ระไปแล้วมาใช้หมุนเวียนต่อได้อกี หากมีความจ�ำเป็น ต่างกับขัน้ ตอน
การกู้เงินของสถาบันการเงินที่ต้องใช้เอกสารจ�ำนวนมาก ใช้เวลานาน และ
เสียอัตราดอกเบี้ยสูง สหกรณ์ฯ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดิฉันไม่มองข้าม และ
ต่อไปในอนาคต หากต้องท�ำธุรกรรมทางการเงิน ดิฉันก็จะเลือกใช้บริการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ดิฉัน “ภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
จ�ำกัด” แห่งนี้
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หน้าที่ของ

“พ่ อ”

เมื่อพูดถึงพ่อ ดิฉันจะนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายชุดสีกากี คอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาใช้บริการของ
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ยิ้มแย้มแจ่มใส หยิบยื่นไมตรีจิตรให้กับทุก ๆ คน พ่อของดิฉันท�ำงานที่นี่มากกว่า 10 ปี ตั้งแต่
ดิฉันยังเด็กตัวเล็ก ๆ ไปหาพ่อที่ท�ำงานบ้าง ไปเล่นกับลุง เพื่อนของพ่อบ้าง งานที่พ่อท�ำไม่ใช่งานนั่งโต๊ะ ไม่ใช่งานใน
ห้องแอร์ เป็นงานที่ไม่มีต�ำแหน่งมาก�ำหนดพื้นที่การท�ำงานของพ่อได้เลย บางครั้งดิฉันเห็นพ่ออยู่ลานจอดรถ มีอาวุธ
เป็นนกหวีดสีแดง โบกรถบ้าง หาที่จอดรถให้กับผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลบ้าง บางครั้งพ่อก็เดินตรวจตามตึกต่าง ๆ
เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ บางครั้งพ่อก็เป็นเหมือน “โฮสเตส” พนักงานต้อนรับส่วนหน้าของ
โรงพยาบาล อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับคนไข้ คอยเปิดประตูรถช่วยส่งคนไข้ ขึ้น - ลง จากรถ งานของพ่อนั่นก็คือ
เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยหรือ รปภ.นัน่ เอง พ่อของดิฉนั ไม่ได้เรียนจบสูง  ไม่ได้มเี งินมากมาย แต่พอ่ สามารถส่งลูก ๆ
(ดิฉันและพี่ชาย) ให้จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้ ดิฉันและพี่ชายได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จ�ำกัด ทุก ๆ ปี ดิฉันได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจ�ำปีการศึกษา 2558  ดิฉันขอขอบพระคุณสหกรณ์ฯ ที่ได้มอบ
ทุนการศึกษา และทุนช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับดิฉันและครอบครัวตลอดมา ท�ำให้ดิฉันประสบความส�ำเร็จทางด้าน
การศึกษา ท�ำให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านความคิด และสติปัญญา น�ำมาปฏิบัติตนและประยุกต์ใช้ในหน้าที่การงานต่อไป
ขอบพระคุณค่ะ
นางสาวสุกัญญา โพธิ์เล็ก
บุตรนายวิชัย โพธิ์เล็ก
เลขทะเบียนสมาชิก 008336

ดาว
พราวแสง
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