รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุค ลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) จัด ขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุค คลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้า นการจัด สวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูป แบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคล
หรือหน่วยอื่น โดย สกสค.จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินการได้รับรางวัล
ในปี 2563 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร จำกัด ได้รับการคัดเลือกและตัดสินให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัล
พระพฤหัสบดีระดับจังหวัด จาก สกสค. แล้วเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2563 นับเป็นความภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

โครงการสัมมนาสมาชิก ผู้แทนสมาชิกฯ ประจำปี 2563 จัดที่ผึ้งหวานรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น
2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 สำหรับผู้สัมมนาเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จำนวน 280 คน รถออกเดินทางจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด เวลา 05.00 น. รุ่นที่ 2 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 สำหรับผู้สัมมนาเขตอำเภอกระทุ่มแบนและ
อำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 250 คน รถออกเดินทางเวลา 05.00 น. เช่นเดียวกัน โดยอำเภอกระทุ่มแบนออกเดินทางจากหน้าเทศบาล
เมืองกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้วออกเดินทางจากข้างโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
สำหรั บ พิ ธี เ ปิ ดรุ่ น ที่ 1 ใน วั น ที่ 15 สิ ง หาค ม 256 3
ท่านอธิบดีก รมส่งเสริมสหกรณ์ (นายพิเ ชษฐ์ วิริยะพาหะ) มีภารกิจ
ต้องพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงบ่าย
ถ้าเดินทางไปเปิดสัมมนาที่ผึ้งหวานรีสอร์ท เกรงว่าจะเดินทางกลับ
ไม่ทัน ท่านจึงได้ให้ความกรุณ าเป็นพิเ ศษ โดยการทำพิธีเ ปิดด้ว ยวิธี
ZOOM (สื่ อ สารทางเดี ย ว) จากห้อ งประชุ มกรมส่ งเสริม สหกรณ์
ในเวลาประมาณ 9.30 น. พิ ธีเ ปิดครั้งนี้ ท่ านกรุณ าทำให้ สำหรั บ
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ครูสมุท รสาคร จำกัด โดยเฉพาะ จึงถือ ว่าเป็ น
เกียรติอย่างสูงยิ่งของพวกเรา

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์.....ประธาน
นายสรรเสริญ ขวัญดี
นายเชวง กมลโชติ

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ

นายบุญรอด สาดแฟง นายเกษม เสือสีนวล นางเกษมศรี ราษี.....กรรมการ
นายณรงค์ ผณินทร .....ที่ปรึกษา
นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

ปีนี้เป็นการบูรณาการโครงการกยกย่อ งสมาชิก ที่ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
กับโครงการส่งเสริมการทำบัญ ชีครัวเรือ น เข้าด้ว ยกัน ผู้สนใจเข้าร่ว มโครงการต้องส่งใบสมัคร พร้อมเขียนบรรยายรายละเอียด
ตามหัว ข้อในแบบกรอกข้อ มูลจำนวน 5 ข้อ และเขียนรายงานตามแบบบัญ ชีครัว เรือนจำนวน 1 ฉบับ ตามที่ได้ปฏิบัติจริง ซึ่งได้
ประกาศส่งถึงหน่ว ยงานที่มีสมาชิก สหกรณ์ฯสังกัดอยู่ครบถ้ว นล่ว งหน้าแล้ว โดยส่งถึงสำนัก งานสหกรณ์อ อมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
จำกัด ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการจะออกตรวจประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ตามที่ผู้สมัครได้รายงานไป ระหว่างวันที่
1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะมีผู้ได้รับตัดสินให้ได้รับรางวัลที่ 1-3 อย่างละ 1 รางวัล และรางวัลชมเชยอีก 15 รางวัล ทำพิธี
มอบรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

แต่เก่าก่อนมีคำกล่าวกันว่า “เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนอน ยังเอากระดูกมาแขวนคอ” สมาชิกสหกรณ์ทุกคนคงเข้าใจเป็น
อย่างดีแล้ว เพราะมันคือคุณลักษณะของ “ผู้ค้ำประกัน” นั่นเอง ดูผิวเผินเหมือนการค้ำประกันเป็นสิ่งชั่วร้าย น่ารังเกียจ ใครให้ผู้อื่น
มาค้ำประกันให้ตนนับว่าเป็นคนน่ารังเกียจ ใครตกลงใจเข้าประกันให้ผู้อื่นเป็นคนไม่ฉลาด หาเรื่องเดือดร้อ นใส่ตนเองและครอบครัว
หากถามว่าถ้าทุกคนคิดแบบนี้ ในบ้านเมืองนี้จะมีสหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งอยู่ได้ไหมครับท่าน
เป้าหมายหลัก ของสหกรณ์ อ อมทรัพย์ คือ การร่ว มกันบรรเทาเบาบางความเดื อ ดร้อ นทางเศรษฐกิจและการเงินของ
มวลสมาชิกในกลุ่มอาชีพเดียวกัน ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทุกคนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซื่อสัตย์สุจริต สมัครสมานสามัคคี
ต่อ กัน ถ้อยทีถ้อ ยอาศัยไม่ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน คนเดือ ดร้อ นน้อยต้องแบ่งปันความสุขแก่คนเดือดร้อนมาก
คนเดือ ดร้ อนมากก็ต้อ งบริหารจัดการโอกาสที่ตนได้รับจากคนเดือ ดร้อนน้อ ยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้อ งพัฒนาตนให้ก้าวข้าม
ความเดือดร้อนมากไปสู่ความเดือดร้อนน้อยให้จงได้ จนกระทั่งถึงที่สุดแล้วสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกคนจะได้รับการแบ่งปันเฉลี่ย
ความสุขในสัดส่วนที่เหมาะสมจนแทบจะหาช่อ งว่างไม่ได้ และนั่นคือ การบรรลุเ ป้าหมายหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
ของเราแล้ว....
ถึงตรงนี้ ไม่ต้องอรรถาธิบายใดๆอีกแล้วใช่ไหมครับว่า การค้ำประกัน จำเป็นและสำคัญ ต่อมวลสมาชิก ต่อการเกิดขึ้น ตั้งอยู่
และอาจจะดับไปของสหกรณ์กไ็ ด้ เมื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจ มองเห็นภาพได้ตรงกันแล้วก็จะขอเติมเต็มความรู้เกีย่ วกับ “การค้ำประกัน”
โดยสังเขปดังนี้ครับ...
การค้ำประกัน เป็นนิติกรรมสัญ ญาตามกฎหมาย ที่ผู้ค้ำ (สมาชิก ) เอาตนเข้ามาผูกพันกับเจ้าหนี้ (สหกรณ์ = สถาบันทาง
การเงิน ที่พึ่งพายามยากของสมาชิก มีตัวแทนที่สมาชิกเลือกตั้งเข้ามาบริหารจัดการแทนมวลสมาชิก) เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยง
และความมั่นคงให้แก่เ จ้าหนี้ (สหกรณ์) เมื่อ หนี้ถึงกำหนดต้อ งชำระ ลูกหนี้(สมาชิก )ผิดนัดไม่ชำระจะด้ว ยเหตุผลใดก็แล้ว แต่ ผู้ค้ำฯ
(สมาชิก ) ก็ต้อ งชำระหนี้นั้นแทนให้แก่เจ้าหนี้ (สหกรณ์) ถ้าทุก ท่ านช่วยกันมองให้ทะลุปรุโปร่งเข้าไปถึงชั้นในสุดก็จะเห็นได้ชัดว่า
ทั้งหมดทั้งสิ้น ล้วนแต่เป็นเรื่องของสมาชิก สมาชิก และสมาชิก อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีสิ่งอื่นเจือปนเลย
สหกรณ์ก็คือ มวลรวมของสมาชิก ผู้กู้ก็คือ สมาชิก ...ผู้ค้ำฯ ก็คือ สมาชิก ...สมาชิกไม่ใช้หนี้ สมาชิกทุก คนเสียหาย...สมาชิก
รับผิดชอบเป็นลูก หนี้หรือ ผู้ค้ำฯ ชั้นดี สหกรณ์ก็เจริญ ก้าวหน้าสามารถแบ่งปัน จ่ายคืนผลประโยชน์ให้มวลสมาชิกได้อย่างครบถ้ว น
ตามสัดส่ว นการถือหุ้นและการกู้ยืมโดยถ้วนหน้า แม้ปัจจุบันสหกรณ์ของเราจะมีที่ปรึกษากฎหมาย และทนายประจำสหกรณ์ ก็ใ ช่ว่า
จะนำกฎหมายเข้ามาจับผิดฟาดฟันสมาชิกแต่อย่างใดไม่ แต่จะเข้ามาช่วยประสานประโยชน์ แห่งความยุติธรรม มิให้สหกรณ์ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากหน่ว ยงานหรือ องค์กรอื่นใด การกำจัดความขัดแย้งใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยสันติวิธี แบบสมานฉันท์ เสมือนพี่น้อ ง
ครอบครัว เดียวกันตลอดมา เพราะนั่นคือหลักชัยของทนายสหกรณ์ การฟ้องร้องดำเนินคดีเ ป็นทางเลือกสุดท้าย เฉพาะรายที่มิอาจ
หลีก เลี่ยงได้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อ รัก ษาไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัยของมวลสมาชิก และองค์ก รสหกรณ์ที่พึ่งพายามยากของพวกเรา
เท่านั้น.....

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัดประกาศรับสมัครเจ้า หน้าที่สหกรณ์ เพื่อเข้า ปฏิบัติง านทดแทนเจ้าหน้าที่ซึ่ง
จะเกษียณอายุในปีนี้ จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ เจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย อย่างละ 1 ตำแหน่ง คัดเลือกโดย
วิธีการสอบแข่งขัน เปิด รับสมัค รระหว่า งวัน ที่ 17-21 สิงหาคม 2536 ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ สอบคัดเลือกวันที่ 1 กันยายน
2563 ผู้สนใจดูรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศฯ และขอใบรับสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

สืบเนื่องมาจากสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำหนดให้สถาบันทางการเงิน รวมทั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ML) และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง( TPF) อย่างเคร่ง ครัด
หากไม่ปฏิบัติหรือละเลย ผู้มีหน้าที่จะต้องรับผิด ทั้งทางแพ่ ง และทางอาญา เช่น ไม่รายงานการทำธุรกรรม (มาตรา 13, 14
และ 16) ไม่จัด ให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทำธุรกรรม (มาตรา 20 ) ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (มาตรา 20/1)
ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จ จริง (มาตรา 22) ฝ่า ฝืนไม่ปฏิบัติต ามคำสั่ง ยับยั้ง การทำ
ธุรกรรม (มาตรา 35 และ 36) ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จ จริงของลูกค้า ให้ครบเวลา 10 ปี (มาตรา 22/1) ต้อง
ระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง เป็นต้น
เรื่องนี้ สหกรณ์อ อมทรัพย์ค รูสมุท รสาคร จำกัด ได้ให้ ค วามสำคัญ เป็นอย่า งยิ่ง และได้ด ำเนินการในเรื่องต่า งๆ
ที่ ปปง.กำหนดให้ทำตามหน้าที่ของสหกรณ์เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว จะนำเข้าประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดำเนินการฯในการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 นี้ ก่อนที่ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร จำกัด จะได้
ลงนามประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป

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

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ

เงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)

-

100

ชำระ 100 บาท

390,000

3,900

303,010

1.990

ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

2,148

298,100

2.019

ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,207

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

4,054
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
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

