นายประสาน งามสม ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สค.(บุคคลภายนอก) รายงานว่า ตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึง 31พฤษภาคม 2562 สอ.สค.
มีรายได้ 143,781,781.73 บาท มีค่าใช้จ่าย 51,564,863.41 บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย(ผลกาไร)เป็นเงิน 95,216,918.32 บาท
ถ้าสถานการณ์การบริหารเงินของประธานสหกรณ์ (นายไพบูลย์ ขวัญ ดี) ยังคงราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เช่นปัจจุบันนี้
คาดว่า เมื่อ ถึงสิ้นปีบัญ ชี 2562 (เดือนตุลาคม 2562) ซึ่งยังมีเวลาเหลืออีก 5 เดือ น อาจมีผลกาไรถึง 160 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปีที่แ ล้ว
ถ้าเป็นไปตามที่คาดหวัง เงินปันผล-เฉลี่ยคืนของปี 2562 ซึ่งสมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์ในเดือ นพฤศจิก ายน 2562 อาจกาหนดได้เป็น
5.30 และ 10.00 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเช่นเดียวกัน

เนื่องจากที่ผ่านมา สหกรณ์ฯยังไม่มีสถานที่ที่มีความปลอดภัย
สูงสาหรับใช้เก็บเอกสารสาคัญ เช่น เอกสารการทาธุรกรรมต่างๆ ของ
สมาชิกกับสหกรณ์ฯ เพียงพอ คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 59 และ
ชุดที่ 60 ซึ่งมีนายไพบูลย์ ขวัญ ดี เป็ นประธาน เห็นความสาคัญ ของ
เรื่อ งนี้มาตั้งแต่เริ่มรับหน้าที่ต่อจากคณะกรรมการฯชุดก่อ น จึงได้หา
โอกาสขอดูห้อ งมั่นคงเพื่อใช้ในการนี้จากสหกรณ์อื่นๆเมื่อ มีโอกาสไป
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์ฯ เหล่านั้นตามโอกาสอันควร แล้วนามา
พิจารณาออกแบบให้เ หมาะสมกับสถานที่และปริมาณเอกสารสาคัญ
ของเรา
ขณะนี้ ห้องมั่นคงที่มีความปลอดภัยสูงสาหรับการเก็บเอกสาร
สาคั ญ ของ สอ.สค.ได้ สร้ างเสร็จแล้ว พร้อ มก าหนดระบบการเก็ บ
เอกสารสาคัญที่สามารถตรวจสอบและเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก าหนดระบบรัก ษาความปลอดภั ยไม่ ต่ างจากระบบของธนาคาร
ตลอดจนระบบการตรวจ-รายงาน คาดว่าประมาณเดื อ นสิงหาคม
2562 จะใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ .....ประธาน

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ

นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์ นางปิยนาถ สุมนรัตน์ นายไพรัตน์ จันทร์เสม นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ .....กรรมการ
นายพยุง ผ่องสุขสวัสดิ์
นายสมชัย ภู่ศาสตร์ .....ที่ปรึกษา
นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

สอ.สค.ด าเนินงานตามโครงการ “ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด ”
ประจ าปี 2562 โดยเปิด โอกาสให้สมาชิกที่สมัค รใจเข้า ร่วมโครงการทุกคน ส่งเอกสารหลักฐานเชิง ประจักษ์ ที่แสดงว่า มีการ
ดาเนินชีวิต ตามแนวพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชิญ ชวนสถานศึกษาที่จั ด โครงการ/กิจกรรมเพื่อสนอง
แนวทางดัง กล่าวส่ง เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ เข้ารับการสรรหาเพื่อประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลและสถานศึกษาตัวอย่า ง
สมาชิกและสถานศึกษาที่ได้รับการเลือกสรรจะได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลเงินสด และประกาศเกียรติคุณ บัต ร
ดังรายละเอียดตามประกาศของสหกรณ์ฯ ที่ส่งถึงสถานศึกษาและสมาชิกหน่วยบานาญ และได้ประชาสัมพันธ์ใ นทุกช่องทาง
สื่อสารของ สอ.สค.ไปแล้ว
สมาชิกที่สนใจขอดูรายละเอียดของการสรรหาและการสมัค รได้ที่ หน่วยสหกรณ์ที่ท่านสัง กัด สถานศึกษา และที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
สอ.สค. พบว่า มีสมาชิกจานวนหนึ่งประสบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอย่า งรุนแรง กล่า วคือ มีรายได้ไม่สมดุลย์กับ
ค่า ใช้จ่า ยเป็นประจาทุกเดือน และไม่สามารถแก้ ปัญ หาได้ ทาให้มีผลกระทบกับความสุขในครอบครัว เป็นอุปสรรคในการใช้
ชีวิต ประจ าวัน และมีคุณ ภาพชีวิ ต ยังไม่เป็น ที่พึ งพอใจ จึง มี โครงการที่จ ะช่วยเหลื อสมาชิกดัง กล่า วที่ย อมรับ สภาพของตน
ให้ประกอบอาชีพเสริมประเภท “ขายไป-ได้มา” คือขายแล้วเห็นเงินสดกลับมาทันที เพื่อแก้ปัญหาให้กับตนเอง โดย สอ.สค.จะใช้
งบประมาณจ านวนหนึ่งจัด สรรงบให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการกู้ ในวงเงินคนละไม่เกิน 100,000 บาท(หนึ่ง แสนบาท)ระยะเวลา
การกู้ยืม 5 ปี ปลอดเงินต้น(ในระหว่า งเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริมระยะแรก) เป็นเวลา 5 เดือน แต่เนื่องจากยังไม่มีระเบียบ
รองรับการกู้เงินในลักษณะดังกล่าว คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อบังคับ-ระเบียบ จะยกร่างระเบียบว่า ด้วยการนี้เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ คาดว่า ภายในเดือนสิงหาคม 2562 จะสามารถเริ่ม
ดาเนินงานโครงการนี้ได้
สมาชิกที่มีความสนใจประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ติด ตามข่าว สอ.สค.จะแจ้งให้ท่า นทราบผ่านช่องทางสื่อสารทุก
ช่องทาง และแจ้งผ่านหน่วยงานที่มีสมาชิกสังกัดด้วย ซึ่งใบสมัครและรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ จะขอดูได้ที่สถานศึกษา
และหน่วยสมาชิกสหกรณ์ที่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด ต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ แจ้งว่า จะขออนุญาตนาคณะกรรมการดาเนินการ ที่
ปรึกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ มาศึกษาดูงานการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การบริหาร-จัดการด้านต่างๆ ระหว่างกัน ซึ่งจะนาแนวทางที่ประสบความสาเร็จระดับสูงของแต่ละฝ่ายไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับสหกรณ์ฯของตน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จะมาศึกษาดูงานในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 จานวน 40 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 จานวน 40 คนเท่ากัน คาดว่าผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะเป็น
ประโยชน์ยิ่ง เนื่องจากงานแต่ละด้านที่แต่ละสหกรณ์ประสบความสาเร็จได้อย่างน่าพึงพอใจนั้น จะต้องมีการวางแผน มีการ
กาหนดกลยุทธ มีการติดตาม-ปรับปรุงแผน และมีการประเมินผลเชิงประจักษ์จากผู้เชี่ยวชาญงานในเรื่องนั้นๆเป็นอย่างมาก การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อพัฒนางาน จึงเป็นการเรียนรู้ทางลัดที่มคี วามสาคัญสาหรับคนทางานเป็นอย่างยิ่ง

สอ.สค.มีประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2562 สรุปได้ว่า คุณ สมบัติ(สิทธิ์)ของสมาชิกทีจะขอรับทุนคือ
1)สมาชิกที่ยื่นใบสมัครขอรับทุนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา 2)สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาบุตรของตนเอง
ได้ 1 ทุน 3)สมาชิกที่คู่สมรสต่างเป็นสมาชิก มีสิทธิ์ขอรับทุนได้ทั้งสองฝ่าย แต่ต้องไม่เป็นบุตรคนเดียวกัน 4)สมาชิกและบุตรขอรับ
ทุนนี้ได้ปีเว้นปีไม่ซ้ากันทั้งบุตรและสมาชิก 5)สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตรต้องมี อายุการเป็นสมาชิกครบ 1 ปี นับถึง วัน
สุดท้ายของกาหนดการรับสมัครขอทุนของปีนี้ 6)สมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษาบุตรต้องเป็นสมาชิกสามัญ เท่านั้น คุณสมบัติของ
บุต รที่จ ะขอรับทุน 1)เป็นบุ ต รของสมาชิก ที่ไม่ใ ช่บุต รบุ ญ ธรรม 2)กาลัง ศึกษาอยู่ใ นสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชน
ภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาล(อายุ 3 ขวบขึ้นไป) ถึงระดับปริญญาตรี การสมัค รขอรับทุน 1)กรอกใบสมัครขอรับทุนตาม
แบบของสหกรณ์ฯให้ครบถ้วย สมบูรณ์และถูกต้อง 2)ให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่สมาชิกผู้ขอรับทุนปฏิบัติงาน
อยู่ ลงนามรับรอง 3)แนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้อย่า งละ 1 ฉบับ (1)สูติบัต รหรือสาเนาทะเบียนบ้า น (2)สาเนา
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) (3)สาเนาทะเบียนสมรสหรือสาเนาใบหย่า หรือหนังสือรับรองบุตร (4)หนังสือรับรองจาก
สถานศึกษาหรือหลักฐานการลงทะเบียนเรียนหรือสาเนาบัต รนักเรียน-นักศึกษา เอกสารการสมัค รขอรับทุนนี้ ต้องส่งให้ครบ
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับพิจารณา กาหนดการรับสมัคร ผู้สมัค ร หน่วยงานหรือโรงเรียน รวบรวมส่ง ใบสมัครถึงสหกรณ์ ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจัดทุนโดยคานึงถึง 1)จานวนสมาชิกที่ยื่นใบสมั ค ร
ขอรับทุน 2)จ านวนทุนไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัด สรร (ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ได้
เห็นชอบในแผนงานสวัสดิการและจัดสรรเงินเป็นทุนการศึกษาบุตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญ ญาตรีไว้เป็นเงิน 250,000
บาทและมีเงินเดิมคงเหลือ 14,000 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้เป็นทุนการศึกษาของปี 2562ทั้งสิ้น 264,000 บาท) 3)มูลค่า ของทุนที่
ได้รับเท่ากันทุกระดับ จ านวนทุนละ 1,000 บาท 4)ถ้า มีเงินเหลือ ให้นาไปสมทบกับทุนการศึกษาบุต รสมาชิกในปีถัดไป การ
พิจารณาให้ทุนการศึกษาบุต รแก่สมาชิก ใช้เกณฑ์อายุของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร จ ากัด และการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ถือเป็นสิ้นสุด

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์
จานวนสมาชิก ค่าสงเคราะห์
ทั้งประเทศ
ศพรายละ
(คน)
(บาท)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (สสสค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จากัด (สส.ชสอ.)
- ประกันชีวติ กลุ่ม

-

100

290,000

2.06

281,000

2.10

-

-

สมาชิกชาระค่า
สงเคราะห์ศพ
เสียชีวิต 1 ราย
ชาระ 100 บาท
เสียชีวิต 406 ราย
ชาระ 4,800 บาท/ปี

เงินสงเคราะห์ จานวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)
370,000

3,700

600,000

2,040

เสียชีวิต 208 ราย
ชาระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,162

1,425 บาท/ปี

500,000

3,930

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด
930/25 ถนนสรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-423015,034-820144, 034-820192,099-2875754
Line id : stscoop
http://www.stscoop.com

เรียน

