เรียนทานสมาชิกทีเ่ คารพครับ สารประชาสัมพันธฉบับนีเ้ ปนฉบับที่ 1 ในปบญ
ั ชี 2565 ซึง่ จะประชาสัมพันธ
ปละ 2 ฉบับ เพราะขณะนีก้ ารประชาสัมพันธ มีหลายชองทาง อาทิ ระบบอิเล็กทรอนิกส ตาง ๆ เชน Webside SMS
Myoffice Facebook LineOA สำหรับสารประชาสัมพันธ ฉบับนี้เนื้อหาสาระบทความจากทานประธาน ผูจัดการ
คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ผูตรวจสอบกิจการ แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 65
บทความอืน่ ๆ ความเคลือ่ นไหวของโครงการ ส.ค.ส การแกปญ
 หาหนีส้ นิ ครู สหกรณดเี ดน และการแกไขระเบียบ
เนื้อหาสาระคงเปนประโยชนสำหรับสมาชิก หากมีขอเสนอแนะในสวนใดก็ขอใหสมาชิกเสนอมา เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงตอไป ขอบคุณครับ

นายมานะ ชัยชนะ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
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" กระทรวงศึกษาธิการสรางโอกาสใหมใหครูไทย
ด ว ยการป ญ หาหนี้ สิ น ครู " โดยใหครูทั่วประเทศ
ลงทะเบียนแสดงความจำนงทีจ่ ะใหกระทรวงศึกษาธิการเปนตัวกลางใน
การชวยไกลเกลีย่ แกไขปญหาหนีส้ นิ ในมิตติ า ง ๆ สามารถลงทะเบียน
ไดตงั้ แตวนั ที่ 14 กุมภาพันธ - 15 มีนาคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ
เห็นคุณคาของครูเปนคนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ จึงตองการชวยแกไขปญหาและสรางขวัญกำลังใจ
ใหครู มีการตัง้ คณะกรรมการแกไขปญหาหนีส้ นิ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทีด่ ำเนินการ
โดยใชสหกรณเปนฐาน ซึ่งสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด เปนสหกรณตนแบบ ในการดำเนินการ
เพื่อแกปญหาหนี้ใหกับสมาชิกที่รายไดไมเพียงพอในการสงใชเงินกูและสมาชิกที่เขาสูกระบวนการใชกฎหมายบังคับ
การสงใชเงินกู ซึง่ ไดมกี ารดำเนินการจัดระบบฐานขอมูลหนีข้ องสมาชิกเพือ่ ใหสามารถแกปญ
 หาไดตรงตามสภาพปญหา
ของแตละคน แตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบประสานกับสมาชิกเพื่อแกปญหารวมกัน จัดทำแผนการแกปญหาหนี้
และกำหนดแนวทางในการดำเนินการ และในสวนของกระทรวงศึกษาธิการไดตงั้ คณะทำงานแกปญ
 หาหนีร้ ะดับจังหวัด
โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผูอำนวยการ
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเปนประธาน เพือ่ ใหมกี ารไกลเกลีย่ หนี้ ปรับโครงสรางหนีท้ งั้ ของสวนราชการ ของสหกรณ
และสถาบันการเงิน เชน หาแนวทางการนำบำเหน็จตกทอด หนุ สหกรณ เงินฝาก กบข. มาลดหนีห้ รือค้ำประกันหนี้ เปนตน
ในสวนของสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด ในเบื้องตน คณะกรรมการดำเนินการไดลดดอกเบี้ย
ใหสมาชิกไปแลวและยังมีความมงุ มัน่ และตัง้ ใจทีจ่ ะชวยเหลือสมาชิก แตการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายได ตองอาศัย
ความรวมมือระหวางสมาชิกสหกรณทปี่ ระสบปญหา ผคู ้ำประกัน คณะกรรมการ และเจาหนาที่ ตองใหความรวมมือกัน
และมีตั้งใจที่จะแกปญหาอยางจริงจัง และตองสรางวินัยทางดานการเงินและการใชจายเงินไมปลอยใหวงเวียน
ของปญหาเกิดขึน้ แบบเปนลูกโซไมมวี นั จบสิน้
นายประพัทธ รัตนอรุณ
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด
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⌫ ⌫  ⌫ 
ในรอบปบัญชี 2564 สหกรณฯ มีผลกำไรจากการประกอบการ จำนวน 424,546,754.39 บาท สูงกวา
ปบญ
ั ชี 2563 ทีม่ ผี ลกำไร 354,387,875.93 บาท ซึง่ เปนผลสืบเนือ่ งมาจากการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ของสินเชือ่ และการบริหาร
จัดการอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
การใหบริการสินเชื่อของสหกรณฯ ในปจจุบัน ไดพิจารณาอยางรอบคอบโดยคำนึงถึงความสามารถใน
การชำระหนี้ ประกอบกับพิจารณาและตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การหักเงินเดือนของ
ขาราชการเพือ่ ชำระหนีเ้ งินกู พ.ศ. 2551 จะตองมีเงินเดือนสุทธิหลังหักจากภาระหนีค้ งเหลือไมนอ ยกวารอยละ 30
การดำเนินการดังกลาว จะสงผลดีตอ สมาชิกและสหกรณฯ ในทีส่ ดุ
ทายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรใหสมาชิกทุกทาน
ประสบแตความสุขความสมหวังสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ตลอดป 2565
ดวยความเคารพ
นายธีรเดช จทู นิ่
กรรมการและเลขานุการเงินกู
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วันนี้สมาชิกทุกคนตองเผชิญกับเหตุการณ การแพรระบาด
ของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) จึ ง ทำให เ กิ ด ป ญ หา
ดานการเงิน ทำใหรายจายในครอบครัวไมเพียงพอ จึงทำใหสง ผลกระทบ
กับสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด อยางหลีกเลี่ยงไมได
จึงตองปรับตัวในการใชจา ยใหอยรู อดและผานพนเหตุการณทกี่ ำลังเกิด
ในชวงนี้ไปใหไดและตองสรางโอกาสใหเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวของสมาชิกทุกคน ตามวิสัยทัศนของ
สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด " นำพามวลสมาชิก สูคุณภาพที่ดีกวา " ภายใตอุดมการณสหกรณฯ
ซึง่ จะนำไปสกู ารกินดี อยดู ี มีความเปนธรรมและสันติสขุ ในครอบครัว
สมาชิกสหกรณฯ ทุกคนครับ สำหรับกิจกรรมสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด ไดพฒ
ั นามีความเจริญ
กาวหนา มีความมัน่ คง มีสมาชิกและเงินทุนเพิม่ มากขึน้ เปนไปตามลำดับ ไดเปนสหกรณขนาดใหญแตอยางไรก็ตาม
ยังมีปญหาที่จะตองปรับปรุง เพื่อใหเปนไปตามหลักการของสหกรณ พ.ร.บ.สหกรณ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และมติของที่ประชุมใหญที่จะตองถือปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิกทุกคน แตดวยเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในชวงปจจุบันทำใหสมาชิกบางคนมีปญหาหนี้สะสมเปนหนี้ที่คางชำระหรือชำระไดบางสวน จึงสงผลใหสหกรณ
เปนภาระในการติดตามหนี้ ปรับปรุงโครงสรางหนี้ การดำเนินคดี ซึง่ เปนรายจายของสหกรณ ซึง่ สงผลตอกำไรสุทธิ
ที่จะนำไปจัดสรรปนผลคืนใหกับสมาชิกในวันสิ้นปของบัญชี
สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู สุ ร าษฎร ธ านี จำกั ด มี ค วามมุ ง หวั ง ที่ จ ะแก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ให กั บ สมาชิ ก ทุ ก คน
ใหอยูรอดจากเหตุการณตาง ๆ ใหจงได จึงมีโครงการกิจกรรมพัฒนาสมาชิกในดานอาชีพเสริม ดานการอบรม
การจัดสวัสดิการ การจัดสรรสิทธิประโยชนแกสมาชิกเปนการชวยเหลืออีกทางหนึ่งดวย เพื่อใหผานพนวิกฤต
ในชวงนี้ไปใหได จึงขอใหสมาชิกทุกคนจงเพียรพยายามในอาชีพเสริมเพื่อใหอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ดวยความปรารถนาดี จากสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด
ดวยความหวงใยดวยความรัก
นายปรารถนา แมนเมือง
กรรมการการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ
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เรียนทานสมาชิก สหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด
ที่เคารพรักทุกทานครับ ขออนุญาตแจงขาวสารประชาสัมพันธ
ความเคลื่อนไหวในกิจการของสหกรณฯ ประจำปบัญชี 2565
ภายใต การบริ ห ารของคณะกรรมการดำเนิ น การชุ ด ที่ 65
เพื่อใหทานสมาชิก ไดรับทราบในกิจการของสหกรณฯ ในชวง
ระยะเวลา ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 ทีเ่ ปนสาระสำคัญไดแก
1. จำนวนสมาชิกสามัญ 12,869 คน สมาชิกสมทบ 558 คน
2. สินทรัพยรวม
10,444,258,071.83 บาท
3. ผลการดำเนินการ
รายไดรวม
191,269,059.91 บาท
คาใชจาย
39,532,003.75 บาท
กำไร
151,737,056.16 บาท
ซึง่ จะเห็นวาผลการดำเนินการกับชวงเวลาเดียวกันในรอบปทผี่ า นมามีผลดำเนินการทีด่ กี วา โดยคณะกรรมการ
ไดมอบหมายใหฝา ยผรู บั ผิดชอบในกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ใหสมาชิกไดรบั ผลประโยชน ทัง้ นีค้ ณะกรรมการดำเนินการ
ไดมมี ติและกำหนดใหการบริหารจัดการทีจ่ ะชวยเหลือสมาชิกในมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี วาทีส่ ำคัญ ๆ ไดแก
1. การลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให กู แ ก ส มาชิ ก ลดลงร อ ยละ 0.35 ของเงิ น ให กู แ ก ส มาชิ ก ทุ ก ประเภท
มีผลตัง้ แตวนั ที่ 4 มกราคม 2565 สงผลใหสมาชิกสวนใหญทมี่ สี ญ
ั ญาเงินกลู ดรายจายประจำเดือนลง
2. เขารวมโครงการสหกรณตน แบบ 20 สหกรณ โดยจัดทำแนวทางการแกไขปญหาหนีส้ นิ ครู
รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ
3. กำหนดแนวทางรองรับสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานประจำ ซึง่ สงผลใหเงินได
รายเดือนลดลง เขาโครงการปรับโครงสรางหนีเ้ พือ่ ลดรายจายและภาระผูกพันทีม่ อี ยตู อ เนือ่ งกับสหกรณ
ใหคลอบคลุมทุกกลุมของสมาชิกและลูกหนี้สหกรณฯ
จึงเรียนมาเพือ่ ขอใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด มัน่ ใจและเชือ่ มัน่ ในการบริหารจัดการ
ของคณะกรรมการชุดที่ 65 ทีม่ งุ มัน่ จะชวยเหลือสมาชิก มีผตู รวจสอบกิจการทีช่ ว ยตรวจสอบการบริหารจัดการแทน
ทานสมาชิกดวยดีและที่สำคัญเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกคนมีความพรอมและตั้งใจใหบริการสมาชิกตามภาระหนาที่
อยางเต็มที่และเต็มใจครับ
ดวยความเคารพ
นายอรุณ ตัน้ จัด
ผจู ดั การสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด
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ทานสมาชิกทีเ่ คารพรักทุกทาน ครับ
การตรวจสอบกิจการการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตอง
ตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณตามอำนาจ หนาที่ในขอบังคับ
หมวดที่ ๙ ขอ ๘๑ ซึง่ มีสาระสำคัญ ดังนี้
๑. ตรวจสอบเอกสาร บัญชี ทะเบียนและการเงิน ทรัพยสนิ
หนีส้ นิ เพือ่ ทราบฐานะและขอเท็จจริง
๒. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการดำเนินการ เพือ่ ประเมินผลและอาจใหขอ แนะนำ
ทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ
๓. ตรวจสอบการจัดจางและการแตงตัง้ ผจู ดั การ เจาหนาที่ ลูกจาง สัญญาจางและหลักประกัน
๔. ตรวจสอบการการปฏิบตั ติ ามแผนงาน การใชจา ยเงิน ขอสังเกต ขอเสนอแนะทีเ่ ปนประโยชน
และปฏิบัติไดจากที่ประชุมใหญ
๕. ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพือ่ พิจารณาปรับปรุงแผนงาน ขอบังคับระเบียบ
และมติของคณะกรรมการดำเนินการ
๖. ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคำสัง่ ของสหกรณหรือกิจการอืน่
หรือทีเ่ ห็นวาจะกอใหเกิดผลดีแกสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด
ผูตรวจสอบกิจการ ตองแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
และเสนอผลการตรวจสอบประจำปีตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
เหลานัน้ คือสาระสำคัญทีผ่ ตู รวจสอบกิจการชุดที่ ๖๕ ไดมคี วามตระหนักในการทำหนาทีเ่ พือ่ ใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสหกรณ ภายใตวสิ ยั ทัศนทกี่ ำหนดรวมกันไวในแผนการตรวจสอบประจำป ๒๕๖๕ ทีว่ า " การตรวจสอบโปรงใส
ไดมาตรฐาน ดวยกลยุทธการตรวจสอบกิจการเชิงสรางสรรคและเปนกัลยาณมิตร " ซึ่งขอบังคับตามขอ ๘๑
ระบุวา " อำนาจหนาที่ " ของผตู รวจสอบกิจการก็จริงแตลกั ษณะพฤติกรรมการตรวจสอบของผตู รวจสอบกิจการ
ชุดนีท้ กุ คนจะตองตัง้ ใจทำ หนาที่ ใหมาก ในวิถผี ตู รวจสอบโทนเย็นและเปนสปอรตไลนใหแกสมาชิก โดยถือประโยชน
ของสหกรณฯ และสมาชิกเปนสำคัญ
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ภายใตคำสำคัญของวิสัยทัศนที่วา การตรวจสอบกิจการเชิงสรางสรรคและเปนกัลยาณมิตร มีนิยาม
เพื่ อ มุ ง เน น ให ก ารตรวจสอบกิ จ การเป น ไปตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ใ นหลวงรั ช การที่ ๙
ทรงพระราชทานไวใหแกพสกนิกรชาวไทยไดนำไปใชในการปฏิบตั หิ นาทีแ่ ละการดำรงชีวติ ทีด่ ี ดังนัน้ ผตู รวจสอบกิจการ
จึงไดอาศัยหลักคิดนีม้ าใชเพือ่ ใหเปนประโยชนตอ การตรวจสอบ อาทิ ความมีเหตุผลทีต่ อ งขอเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วของ
ความพอประมาณในการตรวจสอบ ความถูกตองโปรงใสหรือภูมคิ มุ กันของการตรวจสอบ ซึง่ ขณะเดียวกันผตู รวจสอบฯ
ุ ธรรมจริยธรรมในการตรวจสอบ มีความเขาใจ และเขา
จะตองมีความรคู วามเขาใจในเรือ่ งทีต่ รวจสอบ และตองมีคณ
ถึงผปู ฏิบตั พิ รอมใหโอกาสแกไขปรับปรุงอยางแทจริง
การตรวจสอบกิจการประจำเดือนไดมกี ารกำหนดเพือ่ เปนกรอบของการปฏิบตั ไิ ว ดังนี้
- ตรวจสอบกิจการเดือนละ ๕ วัน โดยมาตรวจสอบในคราวเดียวกัน
- มอบหมายหนาที่การตรวจสอบตามความรูความสามารถและความถนัด
- ผูตรวจสอบตองมีรายละเอียดผลการตรวจสอบในแตละวันไวประกอบการสรุปรายงาน
- ประชุม สรุปผลการตรวจสอบเพือ่ นำแจงตอคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน
ผลของการตรวจสอบกิจการ อาจถือเปน การประกันคุณภาพ การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
การปฏิบัติงานของฝายจัดการ ซึ่งจะสงผลตอความพึงพอใจของสมาชิก และบรรลุตามวิสัยทัศนของสหกรณฯ
ที่วา "นำพามวลสมาชิกสคู ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี วา" ตอไป
นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
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สวัสดีครับทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
ผมไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ ใหเขียน
บทความทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินการแกไขขอบังคับ ระเบียบ และ
หลักเกณฑทเี่ กีย่ วของกับการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยครู
สุราษฎรธานี จำกัด เพือ่ ใหสมาชิกไดรบั ทราบถึงเหตุผลและกระบวนการ
ซึ่ ง จะทำให ไ ด เ ข า ใจในการดำเนิ น งานสหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู
สุราษฎรธานี จำกัด มากยิง่ ขึน้
สหกรณที่ตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ จะตองกำหนด
ระเบียบขอบังคับเพือ่ เปนแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ในปจจุบนั สหกรณมแี นวคิดทีจ่ ะพัฒนาสหกรณใหกา วหนาและ
มีความเขมแข็ง คณะกรรมการจึงตองมีความรคู วามเขาใจ ในการกำหนดและแกไขระเบียบของสหกรณการกำหนด
ระเบียบของสหกรณสามารถกระทำได 2 วิธี คือ
1. สหกรณไมเคยกำหนดระเบียบนัน้ ๆ ขึน้ ถือใชมากอน
2. สหกรณเคยกำหนดระเบียบในเรือ่ งนัน้ ๆ ขึน้ ถือใชแลวแตยงั มีการแกไข เพิม่ เติมโดย
2.1 แกไขเพิม่ เติม โดยเปลีย่ นใชหรือเพิม่ ระเบียบใหมทงั้ ฉบับ
2.2 แกไขเพิม่ เติม ระเบียบเปนบางขอ
สหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด ไดใหความสำคัญในการแกไขระเบียบขอบังคับและหลักเกณฑตา ง ๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับการดำเนินงานเปนอยางยิง่ ซึง่ จะเห็นไดจากการอนุมตั ิ การดำเนินกิจการ/โครงการปรับปรุงแกไขระเบียบ
ในแผนปฏิบตั งิ านประจำปมาโดยทุกป โดยเฉพาะอยางยิง่ ในปบญ
ั ชี 2565 นี้ คณะกรรมการดำเนินการไดเตรียมการ
แกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด พ.ศ.2558 และระเบียบ สหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี
จำกัด วาดวยผตู รวจสอบกิจการและวิธกี ารเลือกตัง้ ผตู รวจสอบกิจการสหกรณฯ พ.ศ.2559 ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสอดคลองกับ
กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564 และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณวาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอใหผูแทนสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการประชุมวิสามัญ ประจำป 2565 ทีจ่ ะจัดขึน้ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 นีค้ รับ
ทั้งหมดขางตนนับเปนความเคลื่อนไหวที่สำคัญ วาขอบังคับที่จะแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมเพิ่มเติมนั้นจะสงผล
ใหไดมาซึง่ คณะกรรมการและผตู รวจสอบกิจการทีเ่ ขามาบริหารสหกรณฯ มีคณ
ุ ภาพเพียงพอทีจ่ ะพัฒนาใหสหกรณฯ
มีความเขมแข็งมั่นคงตอไปเพียงใด
ขออำนาจคุณพระศรีรตั นตรัยและอำนาจสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลาย ในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรใหสมาชิก
ทุกทาน ประสบแตความเจริญตลอดไป
นายวีระพงค ไชยามาตย
รองประธานกรรมการ
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⌫ 
ในการบริหารจัดการองคกร
ใหประสบความสำเร็จไดนนั้ ตองประกอบ
ไปดวยปจจัยที่สำคัญหลายดาน ตามทฤษฎีการบริหารจัดการ
โดยทั่วไป และอาจจะมีรายละเอียดปลีกยอยลงไปอีก สำหรับ
หนวยงานหรือองคการแตละประเภทที่มีบริบทและสิ่งแวดลอมที่ตางกัน แตสิ่งสำคัญในอันที่จะนำพาองคกรไปสู
ความสำเร็จไดนนั้ อยางนอยตองมี บุคลากร มีการวางแผนทีด่ ี มีการลงมือปฏิบตั อิ ยางจริงจัง ตามหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เปนองคประกอบสำคัญ จึงจะไดผลลัพธ ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
สหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด ก็เชนกัน สมาชิกและผมู สี ว นเกีย่ วของทุกคนทุกฝายตางก็มคี วามมงุ หวัง
ที่จะใหการดำเนินกิจการไปสูความสำเร็จ ดังจะเห็นไดวาตั้งแตเริ่มดำเนินกิจการมาในอดีตก็ไดมีการวางแผน
และไดมีการปฏิบัติกันมาตามสภาวะและศักยภาพที่มีตามยุคสมัย แผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ อาจไมเปน
รูปแบบหรือไมมแี บบแผนมากนัก แตกไ็ ดพฒ
ั นาและมีววิ ฒ
ั นาการสรางความเจริญกาวหนาใหแกสหกรณของเราตลอดมา
จนกระทัง่ กาวมาถึงยุคสมัยทีห่ นวยงานองคการตางๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนตางตืน่ ตัวปรับเปลีย่ นวิธกี ารบริหาร
จัดการอยางมีระบบ มีแบบแผนใหความสำคัญตอการวางแผนทีม่ ที ศิ ทางเปาหมาย ใชแผนเปนเครือ่ งมือในการบริหาร
เพื่อนำสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น
นับแต ป 2542 เปนตนมา สหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด จึงไดถอื กำเนิดแผนแมบทในการพัฒนา
สหกรณฯ ฉบับแรกขึน้ มา ชือ่ วา "แผนกลยุทธ ระยะที่ 1" เปนตัวกำหนดใหมกี ารขับเคลือ่ นสหกรณฯ อยางมีทศิ ทาง
และมีเปาหมายที่ชัดเจนขึ้นและไดดำเนินการตอเนื่องมาถึงบัดนี้เปนแผนกลยุทธระยะที่ 5 แลว ซึ่งสหกรณได
ดำเนินการตามแผนอยางจริงจังสะทอนผลออกมาไดตรงอุดมการณและหลักการสหกรณที่เปนสากล สงผลใหเกิด
ผลลัพธทแี่ ทจริงปรากฏแกสมาชิกของสหกรณโดยรวมนัน่ คือ " มีความเปนอยทู ดี่ ี ดำเนินวิถชี วี ติ อยางมีคณ
ุ ภาพสูงขึน้ "
มาเปนลำดับตรงตามเจตนารมณของแผนกลยุทธทุกฉบับที่มุงหวังตั้งใจใหเปนเชนนั้น และตั้งแตแผนกลยุทธ
ระยะที่ 3 เปนตนมา ไดเติมความเขมขนแหงเจตนารมณจากผลลัพธทตี่ อ งการใหเกิดขึน้ ดังกลาวแลว ยังมีความมงุ หวัง
ทีจ่ ะใหมผี ลกระทบอยางเกีย่ วเนือ่ งกัน คือ "ภาพลักษณดี มีความเปนเลิศ" ใหบงั เกิดขึน้ แกสหกรณของพวกเรา จนเปน
ที่ยอมรับในแวดวงขบวนการสหกรณและสังคมทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกดวย
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จากที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ในหวงเวลาที่ผานมาสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด ของพวกเรา
ไดดำเนินกิจการมาถือไดวา ประสบความสำเร็จเปนทีน่ า ภาคภูมใิ จของสมาชิกเปนสหกรณขนาดใหญทไี่ ดรบั การยอมรับ
เปนที่ประจักษจากการที่ไดรับรางวัลเกียรติยศสหกรณดีเดน บุคลากรดีเดน จากหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน
ในขบวนการสหกรณทเี่ กีย่ วของตลอดมา ในหลายๆดาน สวนในปนนี้ นั้ คณะกรรมการดำเนินการและเจาหนาทีส่ หกรณ
ไดพรอมใจกันเสนอขอรับการประเมินเพือ่ รับรางวัล "สหกรณดเี ดนดานการจัดสวัสดิการสมาชิก" จากชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย (ชสอ.) เปนการประเมินจากผลการดำเนินงานประจำป 2564 ทีใ่ ชขอ มูลยอนหลังไป 5 ป
ซึ่งขอมูลทั้งหมดมีความพรอมและเหมาะสมที่จะผานเกณฑการประเมินใหไดรับรางวัลในระดับดีเดนเปนอยางยิ่ง
ขอพวกเราไดอดใจรอเพื่อที่จะไดมีความภาคภูมิใจไปดวยกันอีกครั้งหนึ่ง
นายปรีชา คงทอง
กรรมการและเลขานุการ
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เรียนทานสมาชิกทีเ่ ขาโครงการเงินฝากสวัสดิการเพือ่ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) และสมาชิกสหกรณ
ทุกทานครับ สหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด ขอเรียนชีแ้ จงถึงรายละเอียดและขัน้ ตอนของการดำเนินการ
โครงการเงินฝากสวัสดิการเพือ่ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) ดังนี้


ตามทีค่ ณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด ไดมกี ารจัดสวัสดิการโครงการเงินฝากสวัสดิการ
เพือ่ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) มีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนสวัสดิการใหแกสมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ
รวมทัง้ เปนการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสหกรณ ซึง่ ไดเริม่ โครงการในป พ.ศ.2532 ถึง ป พ.ศ.2540 แบงออก
เปน 2 โครงการโดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
โครงการที่ 1 จัดทำเมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2532 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2535
- มีสมาชิกเขารวมโครงการ 970 คน
โครงการที่ 2 จัดทำเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2535 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2540
- มีสมาชิกเขารวมโครงการ 2,253 คน
1. คุณสมบัติ ตองเปนสมาชิกหรือคสู มรสของสมาชิกสหกรณและมีอายุไมเกิน 35 ป กรณีอายุเกิน 35 ป
ใหประกาศหลักเกณฑในการรับสมัครตามที่เห็นสมควร
2. การจายเงิน เงือ่ นไขจายเมือ่ อายุสมาชิกครบ 60 ป และกรณีเสียชีวติ ตามสัดสวนทีก่ ำหนด
เนื่องจากหนวยงานที่ควบคุมและกำกับสหกรณ ไดมีหนังสือขอใหแตละสหกรณยุติ และหามจัดสวัสดิการ
โครงการดังกลาว สหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด จึงไดหยุดรับสมาชิกใหมตงั้ แตวนั ที่ 31 มกราคม 2540
แตไดมีการจายเงินตามเงื่อนไขใหแกสมาชิกตามระเบียบที่กำหนดตามลำดับตลอดมา
สหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฎิบัติหนาที่แทนนายทะเบียนสหกรณ
ไดมหี นังสือที่ สฎ 0010/568 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึงสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด ใหยกเลิก
ระเบียบวาดวยเงินรับฝากสวัสดิการเพือ่ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก พศ.2551 ( แกไขเพิม่ เติม ครัง้ ที่ 1 พศ.2553)
ซึง่ เปนระเบียบทีม่ กี ารปรับปรุงและแกไขโครงการดังกลาวตอเนือ่ ง เนือ่ งจากผิดกฎหมายวาดวยประกันภัย


1. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 ในคราวประชุมครัง้ ที่ 10/2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 ไดมมี ติขอให
สหกรณจงั หวัดสุราษฎรธานี รองนายทะเบียน ปฎิบตั แิ ทนนายทะเบียนสหกรณ ไดพจิ ารณาวินจิ ฉัยสัง่ การใหสหกรณฯ
จายเงินสวัสดิการดังกลาวตามระเบียบตอไป
2. สหกรณจงั หวัดสุราษฎรธานี รองนายทะเบียน ปฎิบตั แิ ทนนายทะเบียนสหกรณไดมหี นังสือทีส่ ฎ.010/0006
ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ตอบหนังสือตามทีส่ หกรณฯ ไดขอใหวนิ จิ ฉัยการจายเงินตามระเบียบดังกลาว โดยยืนยัน
ขอใหสหกรณพิจารณาจายคืนเงินฝากสวัสดิการคืนสมาชิกโดยกำหนดใหสหกรณกำหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการ
ตองพิจารณาใหสมาชิกทุกคนไดรับสิทธิเทาเทียมกัน

13

3. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ไดมีมติ
ขออุทรณตามหนังสือทีส่ ฎ. 010/0006 ลงวันที่ 1 มิถนุ ายน 2564 ตออธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ในฐานะนายทะเบียน
สหกรณ
4. สหกรณจงั หวัดสุราษฎรธานี รองนายทะเบียน ปฎิบตั แิ ทนนายทะเบียนสหกรณ ไดแจงคำขออุทธรณตาม
หนังสือที่ สฎ.0010/1359 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ไดแจงวาเมือ่ นายทะเบียนพบวาการดำเนินการของสหกรณ
ตามระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) เขาขายเปนการรับประกันภัย
ซึง่ จะมีความผิดตามกฎหมาย จึงไมสามารถยกเลิกหนังสือตามทีไ่ ดสงั่ การมาแลว
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 ในคราวประชุมครัง้ ที่ 15 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ไดพจิ ารณาการถึง
เหตุผลและที่มาของการจัดจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) ตั้งแตป 2532 ซึ่งสหกรณ ไดมี
การจัดสวัสดิการกอนพระราชบัญญัตปิ ระกันภัย และสหกรณไมไดเปดรับสมาชิกใหมนบั ตัง้ แตหนวยงานควบคุมกำกับ
สัง่ ใหสหกรณหยุดดำเนินการ แตเนือ่ งจากยังมีสมาชิกทีเ่ ขารวมโครงการ ทีเ่ ขาเงือ่ นไขในการรับเงินสวัสดิการดังนี้
โครงการที่ 1
- ยังไมรบั เมือ่ ครบอายุ 60 ป จำนวน 91 คน
เปนเงิน 9,100,000.- บาท
- รับ 60 ป แลว รอจายทายาทเมือ่ เสียชีวติ เปนเงิน 52,490,000.- บาท
โครงการที่ 2
- ยังไมรบั เมือ่ ครบอายุ 60 ป จำนวน 401 คน แบงออกเปน
เงินจำนวน 1 เทา จำนวน 285 คน เปนเงิน 28,500,000.- บาท
เงินจำนวน 2 เทา จำนวน 116 คน เปนเงิน 23,200,000.- บาท
- รับ 60 ป แลว รอจายทายาทเมือ่ เสียชีวติ จำนวน 1,558 คน แบงออกเปน
เงินจำนวน 1 เทา จำนวน 1,097 คน เปนเงิน 72,330,000.- บาท
เงินจำนวน 2 เทา จำนวน 461 คน เปนเงิน 61,500,000.- บาท
คณะกรรมการดำเนินการมีมติมอบหมายใหผจู ดั การและนิตกิ รยืน่ ฟองศาลปกครอง เพือ่ ขอใหศาลปกครอง
วินิจฉัยคำสั่งของนายทะเบียนในการสั่งใหสหกรณฯ กรณีใหยกเลิกระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินฝากสวัสดิการ
เพือ่ ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) เพือ่ ขอใหศาลมีคำสัง่ ยกเลิกหนังสือของสหกรณฯ ในกรณีทสี่ งั่ ใหสหกรณฯ
ยกเลิกระเบียบดังกลาว และขอใหศาลมีคำสัง่ ใหสหกรณฯ จายเงินใหแกสมาชิกทีเ่ ขารวมโครงการ ดังกลาวตามระเบียบ
และเงือ่ นไขตอไป โดยไดดำเนินการตามลำดับดังนี้
1. วันที่ 9 กันยายน 2564 สหกรณฯ ยืน่ ฟองตอศาลปกครองนครศรีธรรมราช
2. วันที่ 29 กันยายน 2564 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช แจงสหกรณผฟู อ งวาศาลปกครองรับคำฟองไว
พิจารณาแลวเมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2564
3. วันที่ 29 ตุลาคม 2564 พนักงานอัยการ ผรู บั มอบอำนาจกรมสงเสริมสหกรณ ยืน่ คำใหการขอปฎิเสธคำฟอง
4. วันที่ 20 มกราคม 2565 สหกรณฯ ยืน่ คำคัดคานใหการของพนักงานอัยการในฐานะผรู บั มอบอำนาจ
กรมสงเสริมสหกรณ
สหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด จึงเรียนมาเพือ่ แจงใหสมาชิกทีเ่ ขารวมโครงการเงินฝากสวัสดิการ
เพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) และทานสมาชิกขณะนี้ขั้นตอนอยูในกระบวนการทางศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช ตามทีส่ หกรณฯไดดำเนินการเพือ่ หาขอยุตแิ ละแนวทางในการดำเนินการตอไปครับ
นายอรุณ ตัน้ จัด
ผจู ดั การสหกรณออมทรัพยครูสรุ าษฎรธานี จำกัด
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