นายประสาน งามสม ผู้ต รวจสอบกิจ การ สอ.สค.(บุคคลภายนอก) รายงานว่า ตั้ง แต่ต้นปีบัญ ชีถึง 30 มิถุนายน2562
สอ.สค.มี ร ายได้ 168,962,225.53 บาท มี ค่ า ใช้ จ่ า ย 58,370,942.04 บาท มี ร ายได้ สู ง กว่ า รายจ่ า ย(ผลกำไร)เป็ น เงิ น
110,591,283.49 บาท
คณะกรรมการชุดที่ 60 ซึ่งนายไพบูลย์ ขวัญดี เป็นประธานคณะกรรมการ ยังมีเวลาบริหารเงินก่อนสิ้นสุดปีบัญชี เพื่อทำ
กำไรให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร อีกเป็นเวลา 4 เดือน คาดว่าจะทำให้สมาชิก “แฮปปี้” มากกว่าปีที่แล้วได้อย่างแน่นอน
เพราะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนมากกว่าเดิมทุกคน
เนื่องจากมีสมาชิกบางท่า น สอบถามเจ้าหน้า ที่ฯ เกี่ยวกับผล
การดำเนินงานของสหกรณ์ฯอยู่เสมอ บางท่านแสดงความชื่นชมในผล
การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้
บางท่านแสดงความความห่วงใยในการบริหารจัด การที่ประธานฯและ
คณะกรรมการต้ องเสี่ ยงตัด สินใจที่ต้อ งกระทำด้วยความกล้า หาญ
จึงจะบรรลุ จุด ประสงค์ ของงานนั้ น ๆได้ เนื่ อ งเพราะผลประโยชน์
ตอบแทนที่ไ ด้รับกลับมาให้ม วลสมาชิ กค่อ นข้า งสูง และอาจเป็น
การแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหาที่เกิด ขึ้นหรืออาจเกิด ขึ้นได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการบริหารจัด การเชิง นโยบายที่เจ้าหน้าที่
อาจไม่สามารถตอบให้เข้าใจได้ เพราะเป็นการดำเนิน งานของฝ่า ยบริหาร ท่านประธานฯไพบูลย์ ขวัญดี ได้รับทราบเรื่องเหล่านี้
ด้วยความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่า งยิ่ง ที่สมาชิกมีค วามสนใจและห่วงใยในกิจ การสหกรณ์ ที่ตนเองและสมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน
ด้วยการบริหารงานที่เปิดเผย โปร่งใส และไม่มีสิ่งใดเป็นความลับสำหรับสมาชิก ดังนั้น หากมีผู้สงสัยหรือประสงค์จะขอ
รับทราบการดำเนินงานของสหกรณ์ในเรื่องใด ท่านประธานฯ ยินดีตอบหรืออธิบายให้ท่านผู้ประสงค์สอบถามทราบด้วยตนเองได้
ทุกเรื่อง โดยกรุณ าสอบถามได้ที่โทรศัพท์ส่ วนตัว หมายเลข 081-856-6291 หรือเข้าพบที่สำนักงานสหกรณ์ได้ในทุกวันทำการ
ของสหกรณ์

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

คณะกรรมการอำนวยการ ยกร่า งประกาศ “เรื่อ งการเลื อ กตั้ง ผู้แ ทนสมาชิ ก ฯ พ.ศ.2562” จะนำเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่มี
กำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ วิธีดำเนินการเลือ กตั้ง สรุปโดยย่อคือ 1.ให้หน่วยสังกัดหรือหน่วยย่อยในสังกัดดำเนินการเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิกตามจำนวนที่ สอ.สค.กำหนด โดยหน่วยงานฯต้องแจ้ง ”ประกาศเรื่องการเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิก ”ให้ สมาชิก
สหกรณ์ในสังกัด ทราบทุกคน 2.ให้หน่วยงานกำหนดวันเลือกตั้งภายในหน่วยของตนเอง แล้วดำเนิน การเลือกตั้ง ตามกำหนด
นั้นพร้อมประกาศผลการเลือกตั้งให้สมาชิกในสังกัด ได้รับทราบหลัง จากนั้นให้ผู้แทนฯเลือกหัวหน้าผู้แทนสมาชิก สุดท้ายคือ 3.
ให้ส่งรายชื่อผู้แทนฯและหัวหน้าผู้แทนสมาชิกถึงสหกรณ์ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562
ปฏิทินปฏิบัติง านในร่างประกาศคือ วันที่ 2-30 กันยายน 2562 ให้ห น่วยฯดำเนินการเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิก ให้
แล้วเสร็จ วันที่ 2 กันยายน – 11 ตุลาคม 2562 ส่งรายชื่อผู้แทนสมาชิกและหัวหน้าผู้แทนสมาชิกถึงสหกรณ์ฯ และวันเสาร์ที่
23 พฤศจิกายน 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี รายละเอียดของประกาศ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบหลัง ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการดำเนินการแล้ว
สำหรับหน่วยบำนาญทั้งสามอำเภอ สหกรณ์จ ะเป็นผู้ดำเนินการเอง ตั้ง แต่ขั้นตอนแรกถึง ขั้นตอนสุดท้ายเหมือ น
ของหน่วยข้าราชการประจำ โดยมีปฏิทินปฏิบัติงานดังนี้
การรับสมัคร วันที่ 5 และวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. เปิดรับสมัค รสมาชิกบำนาญผู้ประสงค์จ ะ
รับการเลือกตั้งทั้ง 3 หน่วยอำเภอพร้อ มกัน ณ สถานที่เลือกตั้ง (อำเภอเมือง:สำนักงานสหกรณ์ฯ อำเภอบ้านแพ้ว:โรงเรียน
อนุบาลบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน:โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่))
การเลือ กตั้ ง หน่วยบำนาญอำเภอเมืองสมุท รสาคร เลือกตั้ งวั นที่ 19 กัน ยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ที่
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
หน่วยบำนาญอำเภอบ้านแพ้ว เลือกตั้งวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว
หน่วยบำนาญอำเภอกระทุ่มแบน เลือกตั้งวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
(หงอนไก่)
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จะออกเป็นประกาศและประชาสัมพันธ์ใ ห้ทราบโดยทั่วกันหลังจากผ่า น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมวันที่ 21 สิงหาคม 2562 แล้ว

ตามที่พบว่า มีสมาชิกจำนวนหนึ่งประสบความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง กล่าวคือ มีรายได้ไม่สมดุลย์กับ
ค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทำให้มีผลกระทบกับความสุขในครอบครัว เป็นอุปสรรคในการใช้
ชีวิต ประจำวัน และมีคุณภาพชีวิต ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ สอ.สค.จึงจัด ให้มีโครงการช่วยเหลือสมาชิกดังกล่าวที่สมัครใจเข้าร่วม
โครงการ เพื่อรั บการส่งเสริมให้ป ระกอบอาชีพเสริมประเภท “ขายไป-ได้มา” คือ ขายแล้วเห็น เงินสดกลับ มาทันที เพื่ อ
แก้ปัญ หาให้ กับตนเอง โดยให้ผู้ป ระสงค์ เข้ า ร่วมโครงการได้ กู้เงิน ในวงเงินคนละไม่เกิน 100,000 บาท(หนึ่ ง แสนบาท)
ระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปี ปลอดเงินต้น(ในระหว่างเริ่มต้นประกอบอาชีพเสริมระยะแรก)เป็นเวลา 5 เดือน โดยผู้ร่วมโครงการ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
บัด นี้ คณะกรรมการดำเนินการชุด ที่ 60 ในการประชุมครั้ง ที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ได้เห็นชอบ
“ประกาศ สอ.สค.เรื่อง การให้กู้เงินเพื่อส่งเสริมรายได้เพิ่มให้สมาชิก ด้วยการอบรมอาชีพระยะสั้น พ.ศ.2562” แล้ว

สมาชิกที่สนใจ ขอทราบรายละเอียด และสมัค รเข้า ร่วมโครงการได้ ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 หรือศึกษารายละเอียดได้จากข่าวสารในไลน์ “ข่าวสหกรณ์” และช่องทางสื่อสารทุกช่องซึ่ง
สหกรณ์ฯได้ส่งรายละเอียดให้โรงเรียนและหน่วยงานที่มีสมาชิกสังกัด เพื่อประกาศให้สมาชิกทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

คณะอนุกรรมการวิชาการและความมั่นคงของ สอ.สค. ประกอบด้วย หัวหน้า กมล ปิ ยภัณ ฑ์ อดีต หัวหน้า หน่ วย
ศึกษานิเทศก์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยมือหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และทีมงานระดับคุณภาพ
อีก 8 ท่า น คือ ผศ.ดร.พัชรี ปิยภัณ ฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติเพื่อการวิจัย อาจารย์ทัศนา สิขัณฑกสมิต อาจารย์พงษ์สยาม
คีมทอง อาจารย์สุรินทร์ ผิวงาม อาจารย์ปรีชา สาธร อาจารย์รัต นา วิยาภรณ์ อาจารย์วงศกร แก้วเกลื่อน และ
อาจารย์ขวัญดรุณ ทองสุข กำลังทุ่มเทเวลาและความรู้ความสามารถให้กับงานวิจัย “เรื่อง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด” อย่างเต็มกำลัง งานนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 โดยมีเป้าหมายความสำเร็จใน
เดือนกันยายน 2562
ผลการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์แก่สมาชิกเป็นอย่างมาก เพราะจะนำไปเป็นข้อบ่งชี้ในการพัฒนาสหกรณ์
และเป็นข้อมูลหลักในการทำ SWOT เพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปในปลายปีหน้า ซึ่งจะนำมาใช้จ ริง ในปีบัญชี 25642567 ต่อจากฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน ที่สำคัญคือ แผนยุทธศาสตร์จะเป็นฐานของ “แผนปฏิบัติงานประจำปี ” ของแต่ละปีนั้น
ต่อไป จึงกล่าวได้ว่า แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของ สอ.สค. ล้วนมีที่มาจากข้อเสนอแนะและความต้องการ
ของสมาชิกทั้งสิ้น นั่นคือ เราบริหารงานสหกรณ์โดยมีมวลสมาชิกเป็นศูนย์กลางนั่นเอง
หากสหกรณ์ฯมีพัฒนาการใดๆเกิดขึ้นในอนาคต สมาชิกทุกคนต้องร่วมกันปรบมือให้คณะอนุกรรมการคณะนี้ เพราะ
ถือได้ว่า เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการพัฒนาทั้งมวลของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรสาคร

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

-

100

290,100

2.05

281,100

2.10

-

-

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ
เสียชีวิต 1 ราย
ชำระ 100 บาท
เสียชีวิต 406 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

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

3,800

600,000

2,044

เสียชีวิต 208 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,164

1,425 บาท/ปี

500,000

3,951

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

