สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งแม่บ้านทาความสะอาด เพศหญิง จานวน
1 ตาแหน่ ง วุฒิ ไม่ต่ากว่าชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 6 อายุระหว่าง 20-45 ปี อัตราเงินเดือน 9,000.- บาท คัดเลื อกโดยวิธีส อบ
สัมภาษณ์ และทดลองปฏิบัติงาน รับสมัคร ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคม
2562 ในเวลาทาการของสหกรณ์
ท่านผู้ใดสนใจ โปรดดูรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุท รสาคร จากัด ในวัน-เวลา
ราชการ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
หลังจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 เข้ามารับหน้าที่บริหารสหกรณ์ฯ ต่อจากคณะกรรมการชุดที่ 58
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีนายไพบูลย์ ขวัญดี เป็นประธานกรรมการ ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนา สอ.สค.ให้เป็น ”
สหกรณ์ 4.0” ด้วยการพัฒนาระบบริหาร ระบบบริการ และระบบเทคโนโลยี
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับสถาบันการเงินในระบบธนาคาร
ปีบัญชี 2560 (พฤศจิกายน 2560-ตุลาคม 2561) ได้พัฒนาระบบบริหาร
และระบบบริการ จนประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งบ่งชี้ความสาเร็จคือ
การได้รับรางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ประจาปี
2560 ในปีบัญชี 2561 (พฤศจิกายน 2561–ตุลาคม 2562) เพียงห้าเดือนแรกของ
ปีบัญชี (พฤศจิกายน 2561–มีนาคม 2562) ก็ได้ดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ต่อยอดจากที่ทาไว้ในปีก่อนซึ่งได้จัดทาระบบคอมพิวเตอร์สาหรับบริการให้สมาชิก
สามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง และจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ได้ด้วย
ตนเองเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีใหม่ที่ทาให้ สอ.สค.เป็น”สหกรณ์ 4.0” อย่างเต็มตัวคือ การติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มเติมให้
สมาชิกทาธุรกรรมกับสหกรณ์ด้วย”ระบบทัชสกรีน” โดยเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562 ซึ่งสมาชิกที่ทาธุรกรรมสินเชื่อ
ฝาก-ถอน หรือขอรับสวัสดิการ จะใช้ระบบแตะสัมผัสนี้ ระบบจะจัดคิวให้ผู้ใช้บริการเป็นภาพและเสียงทางจอ ที.วี. เจ้าหน้าที่จะ
สามารถให้บริการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นระบบยังสามารถพิมพ์”สลิปเงินเดือน” ได้โดยสมาชิกไม่ต้อง
เสียเวลาไปขอเองที่ สพป.ได้อีกด้วย

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

เมื่ อ วั น ที่ 4 มี น าคม 2562 นายไพบู ล ย์ ขวั ญ ดี นายวิ รั ช ธรรมแสง และนางมณี รั ต น์ สาครพิ ทั ก ษ์ ได้ ไ ป
ประสานงานและส่งหนังสือขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดับบนกระเป๋าเสื้อสีเหลือง ที่
สานักพระราชวังและสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์
เพื่อรอตอบรับการอนุญาต หากได้รับเอกสารการอนุญาตพร้อมตราสัญลักษณ์ฯเมื่อใด สอ.สค.จะรีบให้โรงงานผลิตเสื้อ
ตามขนาด(ไซท์)และจานวนที่สมาชิกจองไว้ทันที เพื่อให้ทันใช้ในเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ตามคาเชิญชวน
ของรัฐบาลต่อไป
นายประสาน งามสม ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สค.รายงานต่อคณะกรรมการดาเนินการประจาเดือนกุมภาพันธ์
2562 ว่ า ตั้ ง แต่ ต้ น ปี บั ญ ชี ถึ ง 31 มกราคม 2562 สหกรณ์ ฯ มี ร ายได้ 62,403,28/0.31 บาท และมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
8,187,230.70 บาท มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 54,216,049.61 บาท ซึ่งหมายถึง ผลประกอบการของเดือน
พฤศจิกายน 2561ถึง 31 มกราคม 2562 รวมระยะเวลาสามเดือน สหกรณ์ฯได้กาไร 54 ล้าน 2 แสนบาทเศษ นั่นเอง
มีสมาชิกหลายท่านประสงค์ขอทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาความมั่นคงของสหกรณ์อื่นที่ สอ.สค.ให้กู้เงินว่า
มีการตรวจสอบจากอะไรบ้าง ขอเรียนว่า ก่อนที่คณะกรรมการฯจะมีมติให้สหกรณ์ อื่นกู้ยืมเงิน มีหลักการว่า เมื่อ
สหกรณ์ผู้ขอกู้แจ้งความประสงค์มา จะมอบหมายให้คณะกรรมการดาเนินการไปตรวจสอบคุณสมบัติและความมั่นคงของ
สหกรณ์ผู้ขอกู้ ดังนี้ (1)ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี (2)มีความมั่นคงทางการเงินและมีความสามารถในการ
ชาระหนี้ (3)มีความสามารถในการจัดการที่ดี และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และระเบียบของ
ทางราชการโดยเคร่งครัดสม่าเสมอ (4)มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ผู้ให้กู้กาหนด
ทุกครั้งที่คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบความมั่นคงของสหกรณ์ผู้ขอกู้ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติ
ดังกล่าวแล้ว จะขอดูและตรวจสอบเอกสารต่อไปนี้อย่างละเอียดด้วย ได้แก่ : (1)หนังสือแสดงความจานงขอกู้ ต้องระบุ
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ จานวนเงินที่ขอกู้ ระยะเวลาชาระหนี้ (2)สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ดาเนินการครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องขอกู้เงินจาก สอ.สค. (3)งบทดลอง ณ วันสิ้นสุดเดือนก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความ
จานงขอกู้ และย้อนหลัง 2 เดือน (4)สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ (5)ข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งระเบียบ
การเงินของสหกรณ์ (6)รายชื่อคณะกรรมการเนินการ ตาแหน่งในคณะกรรมการดาเนินการและตาแหน่งในหน่วยงานที่
สังกัด(ถ้ามี) พร้อมทั้งวาระของการดารงตาแหน่งของกรรมการดาเนินการ (7)สาเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ในการกาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี (8)สาเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือ
บุคคลซึ่งสหกรณ์ได้กู้ยืมไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่ (9)เอกสารอื่นๆที่ต้องการเพิ่มเติมหรือตามที่ สอ.สค .กาหนดให้มี
เพิ่มขึ้น
เมื่อได้ตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยความรอบคอบเป็นที่พอใจแล้ว และผู้จัดการนาผลการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ผู้ขอกู้ประกอบการพิจารณาแล้ว จึงจะลงมติรายงานให้คณะกรรมการดาเนินการ สอ.สค.พิจารณาอนุมัติ
และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ยังต้องตรวจสอบการทาหลักฐานการกู้ ยืมที่ทาระหว่างกันว่าไม่มีความบกพร่อง จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงจะให้ฝ่ายจัดการดาเนินการต่อไป
อนึ่ง ในการบริหารเงินสหกรณ์ฯ ของท่านประธานไพบูลย์ ขวัญดี ท่านให้ความสาคัญเป็นพิเศษ หลักฐานเรื่องใด
ไม่สมบูรณ์ หรือส่อว่ามีความบกพร่อง จะยุติการให้กู้ยืมทันที

วันที่ 12 มีนาคม 2562 คณะกรรมการอานวยการ อนุกรรมการอาคารสถานที่ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ธุรการ ของ
สอ.สค.ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บเอกสารสาคัญ เช่น สัญญาเงินกู้ โฉนดที่ดิน หนังสือสาคัญต่างๆ และดูระบบ
การรักษาความปลอดภัยของเอกสารสาคัญดังกล่าว ได้รับการต้อนรับจากนายวัฒนา ชูศิลป์กุล ประธานกรรมการ นางบุญสม
ไทรชมพู ผู้จัดการสหกรณ์ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม ด้วยมิตรภาพอย่างอบอุ่น
จากการศึกษาดูงาน พบว่า สอ.นครปฐม มีการจัดเก็บเอกสารสาคัญทุกประเภทอย่างเป็นระบบไว้ในห้องนิรภัย ซึ่งเป็น
ห้องกันไฟแบบเดียวกันกับระบบธนาคาร ผนังห้องหนาทาด้วยวัสดุทนไฟ มีการกาหนดตัวบุคคลที่มีหน้าที่เข้าไปเก็บหรือค้ นหา
เอกสารน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น การเปิดประตูห้องนิรภัยซึ่งเป็นประตูเหล็กแบบประตูตู้เซฟขนาดใหญ่ ใช้รหัสเปิดแบบประตูตู้เซฟ
ทั่วไป ผู้เข้าห้องนี้ต้องสแกนลายมือ ประตูจึงจะเปิดให้เข้าไปได้ ถ้าเกิดอุบัติเหตุประตูปิดล็อคคนที่อยู่ในห้องออกไม่ได้ ในห้องก็
มีปุ่มสัญญาณเรียกให้ผู้ที่อยู่นอกห้องเปิดประตูให้ได้
ภายในห้องนิรภัย มีการจัดเก็บเอกสารแยกประเภทไว้ในแฟ้มตามลักษณะของเอกสารวางเรียงบนชั้นอย่างเป็นระเบียบ
การค้นหาเอกสารสาคัญทุกฉบับ ต้องค้น ต้นเรื่องจากคอมพิวเตอร์ก่อน คอมฯจะระบุว่า เอกสารนั้นอยู่ในแฟ้มใด บนชั้นใด
เลขที่เท่าใด การค้นหาเอกสารแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่จะค้นหาได้ภายใน 3 นาที
นอกจากมีห้องนิ รภัยซึ่งเป็น ที่รวมเอกสารสาคัญไว้ทั้งหมดแล้ว หน้าห้องนิรภัยยังมีตู้เซฟขนาดใหญ่เท่า ตู้เหล็กเก็บ
เอกสารขนาดใหญ่ทั่วไป เปิดโดยใช้รหัสเช่นเดียวกันอีก 1 ตู้ สาหรับเก็บเงินและเอกสารสาคัญที่ใช้ในรอบวัน ก่อนนาเข้าเก็บใน
ห้องนิรภัยหลัก ที่สาคัญ เซิฟเว่อร์ซึ่งควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของสหกรณ์ ก็มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแ น่น
หนาต่างหากเป็นพิเศษด้วย
คณะผู้ ศึกษาดูงานน าโดยนายไพบู ลย์ ขวัญ ดี ประธานกรรมการ สอ.สค. ได้ศึกษาระบบฯดัวกล่าวด้วยความสนใจ
ซักถามผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ สอ.นครปฐม อย่างละเอียดทุกเรื่องที่ต้องการทราบ พร้อมจดบันทึกและถ่ายภาพ เพื่อนามา
พิจารณาดาเนินการจัดทาตามความพร้อมของ สอ.สค.ต่อไป ถือได้ว่าการไปศึกษาดูงานครั้งนี้คุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์
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

3,700

293,000

2.005

เสียชีวิต 429 ราย
ชาระ 4,800 บาท/ปี

600,000

2,041

290,000

2.14

เสียชีวิต 203 ราย
ชาระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,164

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

3,885

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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

