วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 59 นาโดย ประธานฯไพบูลย์ ขวัญดี พาเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ ทั้งหมดไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้ถึงระดับ 4.0 แล้ว การเดินทางไปกันอย่างประหยัด โดยใช้รถตู้ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
และของสหกรณ์เอง การศึกษาดูงานทาแบบจับคู่ไว้ล่วงหน้า ใครทาหน้าที่อะไร ก็จับคู่กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานนั้นๆ ทาให้ทั้งสอง
สหกรณ์ฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันและกันได้อย่างตรงเป้าหมาย
กลับจากศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ของเราทุกคน กระตือรือร้นพัฒ นางานกันอย่างเห็นได้ชัด สมาชิกไปสหกรณ์เห็นการ
เปลี่ยนแปสงคงไม่ต้องแปลกใจนะครับ คนของเรามีคุณภาพจริงๆ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด สมัครเข้าโครงการ “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์สู่มาตรฐานระดับประเทศ โดยหลักการนี้ สหกรณ์ต้องมีการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์กาหนด 9 หลักคือ 1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ
5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการมอบอานาจ 8) หลักนิติธรรม และ 9) หลักความเสมอภาค
ในการดาเนินงาน สหกรณ์ต้องมีการปฏิบัติจริงครบทั้ง
9 หลัก แต่ละหลักจะมีเกณฑ์การประเมินโดยการตรวจสอบ
เชิงประจักษ์ เอกสารหลักฐาน ชิ้นงาน หรือสิ่งอื่นที่บ่งชี้ว่ามี
การปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ จริง ขณะนี้ สอ.สค.ได้แต่งตั้งกรรมการ
จากบุคคลภายนอก มาตรวจประเมินเป็นการภายในหลังจากมี
การดาเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ประกอบด้วย นายกมล
ปิยภัณฑ์ นายบุ ญส่ง แป้นน้ อย นายบุญชอบ สาธร นางเสาวลักษณ์ เยี่ยมสวัสดิ์ และนายศักดา โกมลวานิช ประมาณเดือน
กรกฎาคม สหกรณ์จังหวัดและกรมส่งเสริมสหกรณ์จะแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรวจประเมินจริง ถ้าผลการประเมินผ่าน จะได้รับ
ประกาศเกียรติคุณเป็น “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ต่อไป

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายไพรัตน์ จันทร์เสม .....ประธาน
นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์ นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ นายเอนก ปานทิพย์ นายประวัติ มูสิกะเจริญ .....กรรมการ
นายพยุง ผ่องสุขสวัสดิ์

นายสมชัย ภู่ศาสตร์ .....ที่ปรึกษา

นางสาวลลิตา สุมนรัตน์ .....ผู้ประสานงาน

กลับจากดูงานเพียงวันเดียว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นาชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาๆ ที่มีอยู่แล้ว ป้อนโปรแกรมที่ไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สอ.สุรินทร์ ให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างทันใจ ติดตั้งไว้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ถ้าท่านไปสหกรณ์จะพบเห็นได้
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ 1 ชุด มีคาแนะนาขั้นตอนการใช้ไว้ด้วย คอมฯ เครื่องนี้สมาชิกสามารถใช้ได้ ด้วยตนเอง
4 ภารกิจดังนี้
1. ดูข่าวสารทางเว็บไซท์สหกรณ์ (www.stscoop.com) เพื่อดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆของ สอ.สค.
2. ใช้ต รวจสอบข้อมูลของสมาชิกด้ วยตนเอง เมื่อสมาชิกทาการเข้าระบบ ระบบจะแสดงผลข้อมูลสมาชิกได้ดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) สวัสดิการ แสดงข้อมูลการทาประกันของสมาชิก 3) ทะเบียนหุ้น แสดงทุนเรือนหุ้นทั้งหมด หุ้นราย
เดือนที่สมาชิกส่งแต่ละเดือน 4) เงินกู้ แสดงให้เห็นข้อมูลเงินกู้ว่าสมาชิกกู้เงินประเภทใดได้บ้าง วงเงินแต่ละประเภทอนุมัติไป
เท่าไร ยอดคงเหลือที่กู้ได้อีกจานวนเท่าไร 5) การค้าประกัน แสดงข้อมูลว่าสมาชิกค้าประกันให้ใครไปบ้าง และใครบ้างที่ค้า
ประกันให้สมาชิก 6) เงินฝาก แสดงเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องการรายละเอียดให้คลิกดูที่ไอคอนแว่น
ขยาย จะแสดงข้อมูลรายการเคลื่อนไหวให้สมาชิกทราบ 7) รายการเรียกเก็บ แสดงข้อมูลรายการเรียกเก็บเงินของสมาชิกในแต่
ละเดือน สมาชิกจะเรียกดูรายการเรียกเก็บเงินเดือนอื่นๆ ก็ได้ ถ้าสมาชิกต้องการปริ้นรายงานเรียกเก็บก็ทาได้ โดยคลิกที่ไอคอน
พิมพ์ใบเสร็จออกมาเองได้เลย 8) เงินปันผล เฉลี่ยคืน แสดงให้เห็นรายละเอียดการได้รับเงินปันผล เฉลี่ยคืนในแต่ละปี
หมายเหตุ : ในระยะแรกนี้ หากสมาชิกไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามวิธีใช้งานได้ที่เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
หรือ 099-287-5454 หรือ Line ID: stscoop
3. ปรินสลิปเงินเดือนของสมาชิก (หน่วยข้าราชการบานาญ : โอกาสต่อไปจะขยายไปถึงหน่วยงานอื่น แต่มีข้อกาหนด
ว่า ต้นสังกัดของแต่ละหน่วยนั้นให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับสหกรณ์ด้วย)
ในการขอใช้งาน เนื่องจากข้อมูลเงินเดือนเป็นสิทธิส่วนบุคคล หากสมาชิกต้องการ โปรดแจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่
การเงินจะเป็นผู้ปริ้นให้ ระยะแรกนี้จะปริ้นด้วยตนเองไม่ได้
4. แสกนและซีร็อกเอกสาร สมาชิกสามารถแสกนและซีร็อกเอกสารที่พบจากการค้นหาได้ด้วยตนเองจากเครื่องปริ้น
เตอร์

กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนดให้ วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และให้สานักงานสหกรณ์
จังหวัดทั่วประเทศจัดงานนี้ขึ้น สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จึงกาหนดให้มีการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์
นักเรียน” ประจาปี 2561 ในวันที่ 7 มิถุนายน ณ โรงเรียนเอกชัย อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีกิจกรรมประกอบการ
จัดนิทรรศการ การประกวดเรียงความ เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดประมาณ 200 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด ขอเชิญชวนทุกโรงเรียนในจังหวัด สมุทรสาคร นานักเรียนเข้าร่วมงานนี้โดย
ทั่วกัน

นายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการสหกรณ์อมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ลงนามมอบหมายให้ คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ ดาเนินงานโครงการ “พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนต่างๆ พา
นักเรียนมาศึกษาหาความรูก้ ารสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนพระราชดาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรูก้ ารสหกรณ์ในโรงเรียน โดยจะเชิญชวนสมาชิก-โรงเรียนและนักเรียน มาศึกษาหาความรู้
ดังกล่าวประมาณเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งนอกจากจะจัดสภาพให้สหกรณ์ฯเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
สู่เยาวชนแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง เพื่อ ประกาศเกียรติคุณและ
มอบรางวัลให้อีกด้วย

สานั กงานสหกรณ์ จังหวัด สมุท รสาคร ร่วมกับสานั กงานตรวจบั ญ ชีสหกรณ์ จั งหวัด สมุทรสาคร กาหนดการ
ฝึกอบรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กบั ระบบสหกรณ์ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร
1) ในวั น ที่ 12-13 มิ ถุ น ายน 2561 ที่ ห้ อ งประชุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ค รู ส มุ ท รสาคร จ ากั ด ผู้ เข้ า อบรมต้ อ งช าระ
ค่าลงทะเบียนคนละ 600 บาท สาหรับ สอ.สค.ส่งสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม 25 คน โดยจัดให้หน่วยละ 1 คน ได้แจ้งให้
หน่วยต่างๆ ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ซึ่งสหกรณ์จะเป็นผู้ออกค่าลงทะเบียนให้ทุกคน

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

สมาชิกช้าระค่า
สงเคราะห์ศพ

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

-

100

เสียชีวิต 1 ราย
ชาระ 100 บาท

350,000

3,500

279,000

2.15

เสียชีวิต 150 ราย
ชาระ 402 บาท

600,000

2,029

269,000

2.30

เสียชีวิต 110 ราย
ชาระ 400 บาท

600,000

1,150

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

3,751

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จ้ากัด
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

