ตามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งไลน์ขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ชื่อ “ข่าวสหกรณ์ ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น
ช่องทางสื่อสารทางเดียวจากสหกรณ์ถึงสมาชิก เพื่อรายงานข่าว-เหตุการณ์ที่สมาชิกควรทราบได้อย่างฉับพลันทันที ไม่ต้องรอส่ง
ข่าวทางช่องอื่น ซึ่งอาจล่าช้าทาให้สมาชิกเสียประโยชน์ และของความร่วมมือไม่ให้สมาชิกส่งภาพ-ข่าว-ทักทาย ในช่องนี้เหมือน
ไลน์ช่องอื่นๆ
เหตุผล : เนื่องจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ตั้งไลน์เพื่อสื่อสาร
กับสมาชิกไว้ก่อนแล้ว 2 ช่องคือ ปี 2561 ชื่อ “ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
2561” ปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 ชื่อ “สมาชิกสหกรณ์ฯ 2562”
เป็นการสื่อสารสองทาง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่าง
สหกรณ์กับสมาชิก และอิสระให้สมาชิกส่งภาพ – ข่าว - ทักทายถึงกัน
ได้อย่างอิสระ ซึ่งสมาชิกให้ความสนใจใช้บริการอย่างท่วมท้นแต่เมือ่
สหกรณ์ส่งข่าวให้สมาชิก โดยเฉพาะข่าวสาคัญที่กระทบถึงสิทธิประโยชน์
ของสมาชิก สมาชิกบางส่วนได้รับทราบ แต่อีกจานวนมากไม่สามารถรับทราบได้ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่จะส่งภาพ -ข่าวทักทายกันตามปกติ เพียง 2-3 วันก็กลบข่าวสาคัญที่สหกรณ์ส่งไปนั้นแล้ว สมาชิก ที่อ่านข่าวนั้นไม่ทัน หรือหาข่าวนั้นไม่พบก็เสีย
ประโยชน์ บางรายต้องสอบถามเข้ามาใหม่ ทาให้งานบางอย่างของสหกรณ์ต้องล่าช้า
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยตั้งไลน์ “ข่าวสหกรณ์” ขึ้นเพื่อการสื่อสารทางเดียว และขอความร่วมมือ
ไม่ ให้ ส มาชิก ส่ งภาพ-ข่าว-ทั ก ทาย ในช่ องนี้ เหมื อ นไลน์ ช่ อ งอื่ น ๆ ซึ่งได้ รับ ความร่ว มมื อ จากสมาชิ กทุ ก ท่ านเป็ น อย่ างดี จึ ง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้โดยทั่วกัน ขณะนี้ มีผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกไลน์นี้มากถึง 242 คน สมาชิกสามารถเปิดดูข่าวสารที่
สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ถึงท่าน ตั้งแต่ข่าวแรกถึงข่าวปัจจุบันได้โดยไม่มีเรื่องอื่นมาคั่นไว้
สำหรับสมำชิกที่ประสงค์จะสอบถำมเรื่องใดจำกสหกรณ์ สำมำรถใช้ช่องทำง “...2561” และ “...2562” ได้ตำมปกติ
เจ้ำหน้ำที่จะเฝ้ำดู และตอบคำถำมเรื่องที่ท่ำนสอบถำมเหมือนเดิม ถ้ำต้องกำรคำตอบที่รวดเร็วกรุณ ำสอบถำมทำงโทรศัพท์
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ .....ประธาน
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์
นายพยุง ผ่องสุขสวัสดิ์

นางปิยนาถ สุมนรัตน์

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ
นายไพรัตน์ จันทร์เสม

นายสมชัย ภู่ศาสตร์ .....ที่ปรึกษา

นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ .....กรรมการ

นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

ตามที่ สอ.สค ได้ดาเนินโครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจาปี 2562 โดยแบ่งออกเป็ น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ห นึ่ง ผู้แทน
สมาชิกในอาเภอกระทุ่มแบนและอาเภอบ้านแพ้ว ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 27 มกราคม 2562 รุ่นที่สอง ผู้แทนสมาชิกใน
อาเภอเมืองสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2562 การสัมมนาครั้งนี้ จัดให้เป็นการสัมมนาอย่างแท้จริง
โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบ Symposium(การประชุมวิชาการ) ผสมผสานกับแบบConvention(การประชุมนานาทรรศน์
หรือการประชุมใหญ่) ซึ่งเป็นเทคนิคการสัมมนาแบบสื่อสารสองทาง ที่บุคลากรของสหกรณ์ฯผู้เป็นวิทยากรจัดขึ้นเอง ผู้สัมมนา
กับวิทยากรจะสื่อสารกันภายในขอบเขตของหัวข้อเรื่องเดียวกัน นอกจากนั้น จัดให้มีการศึกษาดูงานอีก 3 แห่ง โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสนับสนุนโครงการยกย่องสมาชิกที่ดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของใน
หลวงรัชกาลที่ 9 และโครงการส่งเสริมการหารายได้เพิ่มให้สมาชิกด้วยการอบรมอาชีพระยะสั้น การสัมมนาครั้งนี้ถือว่า การจัด
ที่พักในโรงแรมระดับสี่ดาว การไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวอีก 5-7 แห่ง การรับประทานอาหารพื้นเมือง การสังสรรค์ระหว่างผู้
เข้าสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ เป็นเพียงของแถมที่ผู้ร่วมสัมมนาได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากคณะผู้จัดสัมมนาเท่านั้น
จากการดาเนินงาน ปรากฎว่า ผู้เข้าสัมมนาให้ความสาคัญกับชั่วโมงการสัมมนาอย่างจริงจัง ให้ความสาคัญกับการเขียน
แบบประมวลความคิดเห็นทุกฉบับเป็นอย่างดียิ่ง ถือว่าเป็นความสาเร็จอันงดงามของการสัมมนาที่พึงพอใจ ผลจากการสรุป
ประเด็นความคิดเห็นดังกล่าว คณะอนุกรรมการวิชาการและความมั่นคง จะนามาประมวลเป็นแนวทางในการกาหนดเป็นหัวข้อ
สาหรับการวิจัย เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาของสหกรณ์ เมื่องานดังกล่าวเสร็จสิ้น ประโยชน์ทั้งมวลก็จะส่งผลถึงมวลสมาชิกต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด ออกประกาศลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด จานวน 1 ตาแหน่ง วุฒิไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุระหว่าง 20-45 ปี อัตราเงินเดือน
9,000.- บาท คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงาน รับสมัคร ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
จากัด ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาทาการของสหกรณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 28 กุ มภาพันธ์ 2562 ผู้ได้รับคัดเลือก
มารายงานตัว พร้อมทาสัญญา วันที่ 1 มีนาคม 2562 เริ่มทดลองปฏิบัติงาน
ท่านผู้ใดสนใจ โปรดดูรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด ในวัน-เวลา
ทาการของสหกรณ์ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

หลังจากสิ้นสุดปีบัญชี 2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผ่านไปได้เพียงสองเดือน สอ.สค.โดยการนาของท่านประธาน
ไพบูลย์ ขวัญดี ก็สามารถบริหารเงินได้กาไรเข้าสหกรณ์ฯเกือบ 35 ล้านบาท โดย นายประสาน งามสม ผู้ตรวจสอบกิจการ
สอ.สค.รายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการประจาเดือนมกราคม 2562 ว่า ตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึง 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ฯ มี
รายได้ 40,826,103.88 บาท และมีค่าใช้จ่าย 6,259,,780.23 บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 34,602,323.65 บาท ซึ่ ง
หมายถึง ผลประกอบการของเดือน พฤศจิกายน-เดือนธันวาคม 2561รวมระยะเวลาสองเดือน สหกรณ์ฯได้กาไร 34 ล้าน 6 แสน
บาทเศษ นั่นเอง

ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 60 ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสระแก้ว กู้เงินได้ไม่เกินวงเงิน 200 ล้านบาท โดยรวมสัญญาเก่าเป็นสัญญาเดียวกัน ดอกเบี้ย 4.00 ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
36 งวด เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 สอ.สค.ได้จ่ายเงินกู้ให้ สอ.สระแก้ว สัญญาเก่า+สัญญาใหม่เป็นเงิน 180 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก
20 ล้านบาท จะจ่ายให้เมื่อมีเงินเหลือต่อไปจนครบ 200 ล้านบาท
มีสมาชิกหลายท่านเป็นห่วงในเรื่องนี้ ขอเรียนว่า ก่อนที่คณะกรรมการฯจะมีมติให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน มีหลักการว่า เมื่อสหกรณ์ผู้
ขอกู้แจ้งความประสงค์มา จะมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการไปตรวจสอบคุณสมบัติและความมั่นคงโดยคุณสมบัติของสหกรณ์ผู้
ขอกู้ ต้องมีดังนี้ : (1)ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี (2)มีความมั่นคงทางการเงินและมีความสามารถในการชาระหนี้ (3)มี
ความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด
สม่าเสมอ (4)มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ผู้ให้กู้กาหนด
ทุกครั้งที่คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบความมั่นคงของสหกรณ์ผู้ขอกู้ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว จะ
ขอดูและตรวจสอบเอกสารต่อไปนี้อย่างละเอียด ได้แก่ : (1)หนังสือแสดงความจานงขอกู้ ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ จานวน
เงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชาระหนี้ (2)สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงินจาก สอ.สค.
(3)งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือนก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจานงขอกู้ และย้อนหลัง 2 เดือน (4)สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์ (5)ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ (6)รายชื่อคณะกรรมการเนินการ ตาแหน่งในคณะกรรมการ
ดาเนินการและตาแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด(ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ (7)สาเนาหนังสือให้
ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในการกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี (8)สาเนาหลัก ฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินหรือบุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่ (9)เอกสารอื่นๆที่ต้องการเพิ่มเติมหรือตามที่ สอ.สค .กาหนดให้มีเพิ่มขึ้น
เมื่อได้ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบเป็นที่พอใจแล้ว จึงจะลงมติรายงานให้คณะกรรมการดาเนินการ สอ .สค.
พิจารณาอนุมัติ และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ยังต้องละเอียดลออในหลักฐานการกู้ยืมที่ทาระหว่างกันว่าไม่มีความบกพร่อง จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงจะให้ฝ่ายจัดการดาเนินการต่อไป
จึงแจ้งให้สมาชิกทราบว่า การบริหารเงินสหกรณ์ฯของท่านประธานไพบูลย์ ขวัญดี ท่านให้ความสาคัญเป็นพิเศษ หลักฐานเรื่องใดไม่
สมบูรณ์ หรือส่อว่ามีความบกพร่อง จะยุติการให้กู้ยข่ืมาทัวฌาปนกิ
นที
จสงเคราะห์
จานวนสมาชิก ค่าสงเคราะห์
ทั้งประเทศ
ศพรายละ
(คน)
(บาท)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (สสสค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จากัด (สส.ชสอ.)
- ประกันชีวติ กลุ่ม

สมาชิกชาระค่า
สงเคราะห์ศพ

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

-

100

เสียชีวิต 1 ราย
ชาระ 100 บาท

369,200

3,692

286,000

2.06

เสียชีวิต 406 ราย
ชาระ 4,800 บาท/ปี

600,000

2,040

280,000

2.13

เสียชีวิต 208 ราย
ชาระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,160

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

3,881

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

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

