“ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด พ.ศ.2557 หมวด 7 ข้อ 63 การประชุมใหญ่สามัญ” กำหนดไว้ว่า “..........ให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์” (วันที่ 31 ตุลาคมของปี
เป็นวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด) ปีบัญชี 2563 จึงสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่ 61 จึงกำหนดให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยขอใช้ห้องประชุม
อาคาร 90 ปีของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดประชุม เริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าประชุมที่มีสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆและมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมคือ สมาชิกที่เป็นผู้แทนสมาชิกตามข้อ 65 แห่งข้อบังคับฯ (ข้อ 65 การประชุม
ใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าสองพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น)
การประชุมต้องดำเนินไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ตามข้อ 72 แห่งข้อบังคับฯ (ข้อ 72 อำนาจหน้าที่ของที่
ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์...) ซึ่งก็คือเรื่องที่
เกี่ยวกับการดำเนินการของสหกรณ์ในช่วงปีบัญชีที่เพิ่งผ่านมา คือปีบัญชี 2563 รวมทั้งเรื่องทั้งปวงที่จะใช้เป็นกรอบในการดำเนินการของ
ปีบัญชีต่อไป คือปีบัญชี 2564 ด้วย เรื่องสำคัญๆที่พิจารณา เช่น พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและจัด สรรกำไรสุทธิประจำปี รับทราบรายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จากกรรมการ
ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ พิจารณา
พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน อนุมัติแผนงาน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย เป็นต้น
ดั ง นั ้ น ผู ้ ม ี หน้ าที ่เข้ า ประชุม ใหญ่ สามั ญประจำปี จึ ง ควรเข้า
ประชุมครบทุกคน และมีส่วนร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์.....ประธาน

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ

นายสรรเสริญ ขวัญดี นายบุญรอด สาดแฟง นายเกษม เสือสีนวล นางเกษมศรี ราษี.....กรรมการ
นายเชวง กมลโชติ
นายณรงค์ ผณินทร .....ที่ปรึกษา
นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

ตามที่ สอ.สค.ประกาศสรรหา “กรรมการดำเนินการ” ชุดที่ 62 โดยวิธีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงจำนวน 10 ตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 และประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2463 ลงมติเลือกตั้งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
จำกัด พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2561 ข้อ 72.”อำนาจหน้าที่ของที่ประชุม
ใหญ่ : (2)พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ” นั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งดังนี้

1.รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ชุดที่ 62
ประจำปี 2564
หน่วยจังหวัด 1

หมายเลข 1 นายอเนก ปานทิพย์

หมายเลข 2 นางฟ้ารุ่ง บัวพก

หน่วยบำนาญอำเภอเมือง

หมายเลข 1 นายวิทยา รามนัฏ

หมายเลข 2 นายเชวง กมลโชติ

หน่วยบำนาญอำเภอบ้านแพ้ว

หมายเลข 1 นางปิยนาถ สุมนรัตน์

หมายเลข 2 นายจำลอง หมุยจินดา

หน่วย สพป.อำเภอเมือง

หมายเลข 1 นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา หมายเลข 2 นายอภิวัฒ บุญภมร
หมายเลข 3 นายสนอง สุภาสัย

หมายเลข 4 นายสมพิศ นักรบ

หน่วย สพป.อำเภอกระทุ่มแบน หมายเลข 1 นายวิชัย อ้นมณี

หมายเลข 2 นางสาวศิรินันท์ ชูสวัสดิ์

หน่วย สพป.อำเภอบ้านแพ้ว

หมายเลข 2 นายชญานิน มั่งมี

หมายเลข 1 นายยงยุทธ คงศรี

หมายเลข 3 นายกษิดิ์เดช พรมทอง (ขาดคุณสมบัติ)
หน่วยมัธยมศึกษา

หมายเลข 1 นายอุดม สมพร้อม

หมายเลข 2 นายจรัญ อนันต์

หมายเลข 3 นางจันกรา บัวจง (ขาดคุณสมบัติ) หมายเลข 4 นายสาโรช เรืองศิริ
หมายเลข 5 นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์
หน่วยเทศบาล 1

หมายเลข 1 พ.อ.อ.เบญจพล ปัญญาประพากร
หมายเลข 2 นางสาวจำเนียร จูเจริญ

ผลการเลือกตั้ง ผู้ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุดจากหน่วยเลือกตั้งของตนตามจำนวนกรรมการดำเนินการที่ว่างลง ดังนี้
หน่วยจังหวัด 1 (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

นายอเนก ปานทิพย์ สังกัดสำนักงาน กศน.สมุทรสาคร

หน่วยข้าราชการบำนาญ (ว่าง 2 ตำแหน่ง) นายวิทยา รามนัฏ

สังกัดข้าราชการบำนาญสมุทรสาคร(อำเภอเมือง)

นางปิยนาถ สุมนรัตน์ สังกัดข้าราชการบำนาญสมุทรสาคร
(อำเภอบ้านแพ้ว)

หน่วย สพป.อำเภอเมือง (ว่าง 2 ตำแหน่ง) นายปราโมทย์ พิพัฒน์วัฒนา
นายอภิวัฒ บุญภมร

สังกัดโรงเรียนวัดโสภณาราม
สังกัดโรงเรียนวัดบางปลา

หน่วย สพป.อำเภอกระทุ่มแบน (ว่าง 1 ตำแหน่ง) นายวิชัย อ้นมณี

สังกัดโรงเรียนวัดอ้อมน้อย

หน่วย สพป.บ้านแพ้ว (ว่าง 1 ตำแหน่ง) นายยงยุทธ คงศรี

สังกัดโรงเรียนหลวงสินธุ์ฯ

หน่วยมัธยมศึกษา (ว่าง 2 ตำแหน่ง)

นายสาโรช เรืองศิริ

สังกัดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์

สังกัดโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

หน่วยเทศบาล 1(ว่าง 1 ตำแหน่ง) พ.อ.อ.เบญจพล ปัญญาประพากร

สังกัดสำนักงานกองการศึกษาเทศบาล

นครสมุทรสาคร

2.รายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 จำนวน 8 ราย
เรียงลำดับตามหมายเลขที่รับสมัครดังนี้
หมายเลข 1 นายวิทยา วัชราภรณินทร์

หมายเลข 2 นางรัตนา วิยาภรณ์

หมายเลข 3 นายปรีชา สาธร

หมายเลข 4 นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร

หมายเลข 5 นายประสาน งามสม

หมายเลข 6 นายสมเกียรติ เหล่าประเสริฐศักดิ์

หมายเลข 7 นายวิชัย เข่งก่ำ

หมายเลข 8 นายประวิทย์ กิตติธรรม

ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะลงมติเลือกให้เหลือจำนวน 5 คนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด “หมวด 10 ...ข้อ 103 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มี
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนห้าคน”

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

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ

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

-

100

ชำระ 100 บาท

390,000

3,900

303,489

1.977

ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

2,304

309,240

1.941

ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,290

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

4,077

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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

