วาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ในนามของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร จำกัด
ขออวยพรให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่า นและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ตลอดปีพุทธศักราช 2563 แคล้วคลาด ปราศจากทุกข์ภัยทั้งปวง มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวย
เงินทอง คิดสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนาทุกประการ
นายไพบูลย์ ขวัญดี
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด

คณะกรรมการดำเนินการ สอ.สค. มีมติใ ห้เปลี่ยนการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยสหกรณ์ฯ โดยวิธียื่นซองประกวด
ราคา ผลปรากฎว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรท เพาเว่อร์การ์ด จำกัด ซึ่ง เป็นบริษัทใหม่ชนะการประกวดราคา สัญ ญา
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดสั ญญาวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หากสมาชิก ฯพบเห็น ข้อบกพร่องในการปฏิ บัติหน้ า ที่ของ รปภ. หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณ าแจ้ง ประธาน
ผู้จัดการ หรือกรรมการดำเนินการได้ตลอดเวลา
คณะกรรมการดำเนินการ สอ.สค.มีมติอนุมัติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จัง หวัด สุรินทร์ จำกัด ซึ่ง เป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ค รูมัธยมศึกษาของจังหวัดสุรินทร์ กู้เงินจำนวน 70 ล้านบาท สัญญากู้ระยะเวลา 36 เดือน ดอกเบี้ย 3.90 ชำระคืนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน เริ่มสัญ ญาตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการเฉพาะกิจ ตรวจสอบ
ความมั่ น คง และรองผู้ จัด การ ได้ ต รวจสอบความมั่น คงของสหกรณ์ ผู้กู้ อย่ า งละเอีย ดทุก แง่ทุ ก มุม พบว่า มีค วามมั่ นคงสู ง
มีความเสี่ยงต่ำมาก จึงได้ทำสัญญากู้ไว้ต่อกัน
การกู้ครั้งนี้ สอ.คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปลดดอกเบี้ยเงินกู้ จากสหกรณ์อื่นที่มีดอกเบี้ยสูงมาก

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์.....ประธาน

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ

นายสรรเสริญ ขวัญดี นายบุญรอด สาดแฟง นายเกษม เสือสีนวล นางเกษมศรี ราษี.....กรรมการ
นายพยุง ผ่องสุขสวัสดิ์
นายสมชัย ภู่ศาสตร์ .....ที่ปรึกษา
นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 มี การเสนอข่าวทางไลน์ และเฟซบุ๊ค หลายครั้ง ว่า พบสหกรณ์ ออมทรัพย์ค รูหลายแห่ ง
ส่วนใหญ่ เป็ นสหกรณ์ อ อมทรัพย์ ค รูท างภาคตะวั นออกเฉียงเหนื อ มีก ารทุจ ริต ด้ วยวิธีก ารต่า งๆมากมาย และเสนอแนะ
ให้สมาชิกสหกรณ์ต่างๆ ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯของตน
เรื่องนี้ไ ด้ตรวจสอบแล้วพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานผิดพลาดของคณะกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์นั้นๆในอดีตที่มีการดำเนินคดีไปแล้ว เช่น การนำเงินไปลงทุนเรื่องล๊อตเตอรี่ เป็นต้น อย่า งไรก็ตาม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูทุกแห่งทั่วประเทศอย่างเข้มข้ น
อยู่แล้ว สมาชิกสหกรณ์จึงไม่ควรตื่นตกใจ
สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรสาคร จำกัด ไม่มีเรื่องทุจ ริต เกิด ขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเราบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความถูกต้องตามข้อบังคับสหกรณ์ กฎหมาย และระเบียบที่ใช้กำกับการทำงานของกรรมการ
ละเจ้า หน้า ที่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่งความซื่อสัต ย์สุจ ริต และความโปร่ง ใส ที่ผู้ต รวจสอบภายน อก-ภายในและสมาชิก สามารถ
ขอตรวจสอบได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้รับการประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศให้ได้รับรางวัล “สหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล” ได้ค ะแนนประเมินเกือบเต็ม 100 % และเป็น 1 ใน 24 สหกรณ์ออมทรัพย์ค รู ที่ผ่า นการประเมินจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ 119 สหกรณ์ฯ จึง ขอให้สมาชิกฯเชื่อมั่นในการบริหารของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ที่มี
นายไพบูลย์ ขวัญดี เป็นประธานกรรมการ ว่าจะไม่มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

กาลสมัยอันเป็นมงคลนี้ ใคร่ขอเสนอเรื่องที่ไม่ค วรมองผ่านจากผลวิจัยของ ม.ขอนแก่นปีล่าสุด ที่นำเรื่องทุจริตของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคอีสานมาตีแผ่ให้สังคมได้รับทราบว่า ในภาคอีสานนั้น “มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ไหน มีการทุจริตที่
นั่น” ฟังเพียงเท่านี้ขนหัวลุกไหมครับพี่น้อง และรายงานวิจัยยัง กล่าวอีกว่า เพราะผู้มีอำนาจบริหารสหกรณ์ มีอิทธิพล แสวงหา
ประโยชน์ใ ห้ตนเองและพวกพ้อง และยังมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงนักการเมืองอีกด้วย แต่สหกรณ์ของพวกเราดำเนินมาร่วมหก
สิบปีแล้ว ยัง ไม่เคยปรากฏเรื่องดังกล่า วให้เห็น และกรรมการชุด ปัจจุบันนี้ ยิ่ง มีค วามระมัด ระวัง ในระดับสูง มาก พร้อมให้
สมาชิกตรวจสอบได้ตลอดเวลา และถ้าพบการทุจริตแม้เพียงเล็กน้อย ขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้ดำเนินการตามกฎหมายทั้งทาง
แพ่งทางอาญาได้เลยครับ อย่าปล่อยให้คนทุจริตมาทำลายสหกรณ์อันเป็นที่รักที่พึ่ง พิงในยามยากของพวกเราเลยครับ หากถ้า
ไม่พบสิ่งทุจริตใดๆ...ขอได้โปรดให้ความร่วมมือตลอดสมัยนะครับ!

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ป ระจวบคี รี ขั น ธ์ จำกั ด แจ้ ง มาว่า วั น ที่ 17 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 17.00 น.
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ต รวจสอบภายใน และเจ้า หน้า ที่สหกรณ์ จำนวน 45 คน ขอศึกษาดูง านการบริหารด้า นต่า งๆ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร จำกัด โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และการพัฒนา
ด้านอื่นๆที่เห็นผลเป็นรูปธรรม
นับเป็นความภาคภูมิใ จของ สอ.สค.อีกครั้ง ที่ “มิต รสหกรณ์ ” ได้มาเยี่ยมเยียน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิ ด เห็ นใน
การทำงานเพื่อสมาชิกด้วยจุดประสงค์เดียวกัน

การสัมมนาผู้แทนสมาชิกที่จังหวัดเชียงใหม่ของปี 2562 ฝ่า ยวิชาการ ได้รวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าประชุมสัมมนา
จำนวนประมาณ 500 คน เกี่ย วกั บจุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อน ปั ญ หา อุป สรรค และข้อ เสนอแนะการพั ฒ นาสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
ครูสมุทรสาคร ในมุม มองอย่า งเป็น อิสระของแต่ละคน ความคิด เห็นทั้ง หมดได้น ำมาวิเคราะห์โดยกระบวนการทางสถิติ
และนำมาเป็นฐานของการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนา โดย สอ.สค.ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเรื่องนี้จำนวน 9 คน
โดยมีนายกมล ปิยภัณ ฑ์ และ ผศ.ดร.พัชรี ปิยภัณ ฑ์ เป็นหัวหน้า และรองหัวหน้า คณะ บัด นี้ง านวิจัยได้เสร็จ เรียบร้อยแล้ว
อย่างสมบูรณ์ กำลังดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่ม ในลำดับต่อไป สอ.สค.จะนำผลการวิจัยมาพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์
และเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปเป็นข้อมูล สารสนเทศในการปรับแผนกลยุทธฉบับต่อไป
ตามข้อมูลที่ปรากฏในปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด นับว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่ดำเนินการสัมมนาแล้วนำผลการสัมมนามาจัดทำเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างสมบูรณ์

คณะกรรมการอำนวยการชุดที่ 61 มีมติ ให้แก้ไขระยะเวลาการปรับดอกเบี้ยเงินฝาก จากเดิมปรับเมื่อครบ 6 เดือน
เป็น ปรับเมื่อครบ 3 เดือน โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร ในการประชุมครั้ง ที่
10/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 มีมติให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจฯ ข้อ 33 “สมาคมต้องเรียกประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี ปีละหนึ่งครั้งภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสมาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม”

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

-

100

290,900

2.007

281,800

2.10

-

-

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ
เสียชีวิต 1 ราย
ชำระ 100 บาท
เสียชีวิต 410 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

เงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)
380,000

3,800

600,000

2,031

เสียชีวิต 202 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,159

1,425 บาท/ปี

500,000

3,990

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

