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เรียน......ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เคารพ

	 	 	 วารสารฉบับนี้	 เป็นวารสาร	 ฉบับที่	 1/2564	 เผยแพร่ข่าวสาร	

ระหว่างเดือน	ตุลาคม	2563	-	มนีาคม	2564	ขณะนีส้หกรณ์ฯ	ได้ด�าเนนิงาน

มาถึงครึ่งปีบัญชี	 โดยปีบัญชี	 2564	 นี้	 มีท่านประพัทธ์	 รัตนอรุณ 

เป็นประธานกรรมการซึง่เป็นหวัเรอืใหญ่ในการน�าทัพ	การด�าเนนิงานสหกรณ์ฯ	

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปีบัญชี	2564	เพื่อให้เกิดประโยชน์

ต่อมวลสมาชิกมากที่สุด	สหกรณ์ฯ	ของเรามกีารพฒันาด้านต่าง	ๆ	มากขึ้น	

นายสุธน ราชเดิม

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

ไม่ว่าจะเป็นการปรับสภาพแวดล้อมภายในสหกรณ์ฯ,	 การส่งเสริมการให้บริการสมาชิกด้วยใจ,	 การใช้เทคโนโลยีเข้ามา 

อ�านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร,	การเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่าง	ๆ	อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์มากขึ้น	

	 วารสารฉบับนี้ได้น�าเนื้อหาสาระมาให้ผู้อ่านได้รับทราบ	 ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ฯ 

ซ่ึงท่านได้พูดถึงหลักการบริหารจัดการ	 3	 ประการ	 ที่ใช้ในการบริหารสหกรณ์ฯ	 เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคง 

ให้แก่สหกรณ์ฯ	 และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก	 และในส่วนของคอลัมน์ผู ้จัดการได้สรุปผลการด�าเนินการในรอบ 

เดือนตุลาคม	2563	–	กุมภาพันธ์	2564	ไว้พอสังเขป

	 นอกจากนี	้ยงัมบีทความจากคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	จากคณะกรรมการเงินกู	้และผู้ตรวจสอบกจิการ

สหกรณ์ฯ	และข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ	ที่สมาชิกทุกท่านควรรับทราบ

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้	 สาระ	 ความรู้สึกดี	 ๆ	 จากวารสารฉบับนี้	 และหากมีข้อบกพร่อง 

พวกเราทุกคน	ก็ต้องขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย	ขอบคุณครับ

บทบรรณาธิการ
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	 เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2563	เป็นวันแรกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ขณะนี้ผ่านไป	1	ไตรมาส	ในการท�าหน้าที่ส�าคัญยิ่ง	

ที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไว้วางใจ	 ให้บริหารงานของสหกรณ ์

การบริหารงานเป็นไปตามแนวทางท่ีประกาศไว้กับสมาชิกตรงตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 ของแนวทางการบริหารงานที่ประกาศไว ้

ทุกประการ	โดยมีหลักการบริหารจัดการ	3	ประการ	คือ

 Smart Management	 เป็นการบริหารจัดการที่ให้สมาชิก 

ได้เข้าถึงฐานข้อมูลส�าคัญ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยการส่ือสาร 

ให ้สมาชิกได ้รับทราบข ้อมูลผ ่านช ่องทางหลายช ่องทาง	 เช ่น 

Line	Official,	 Facebook,	Website	 และ	 ได้ด�าเนินการแก้ระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง	 ๆ	 เพื่อผ่อนคลายและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก	
เช่น	ขยายช่วงเวลาการกู้เงิน	ผ่อนคลายเงื่อนไข	30%	ของเงินเหลือ	ท�าให้สมาชิกบริหารการเงินได้คล่องตัวขึ้น	และบริหาร

สถานะทางการเงิน	ของสหกรณ์ให้มีความสมดุลทางการเงินระหว่างเงินกู้	เงินฝากและเงินหุ้นของสมาชิก	สร้างความมั่นคง

ให้กับสหกรณ์และรากฐานชีวิตที่ดีให้กับสมาชิกได้มากขึ้น	

  Smart Service ได้ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแบบ	 one	 stop	 service	 ในการบริการทางการเงินภายใต ้

หลักการให้รวดเร็ว	 ทันใจ	 มั่นคง	 และมีตัวแทนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้รับรองหลักฐานการยื่นกู ้อยู ่ในพื้นที ่

คอยให้บริการสมาชิก

  Smart Innovation ได้จัดท�า	Big	Data	 เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการและใช้	Application	 เป็นเครื่องมือ 

ในการสื่อสารและการให้บริการทางการเงินซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการรออนุมัติ	การขอใช้งานจากแบงค์ชาติ

	 วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน	 ท่ีเข้าใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในการด�าเนินการ	 ให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์	COVID	-19	และการใช้ชีวิตประจ�าวันผ่าน	Smart	phone	ของสมาชิก	คณะกรรมการชุดที่	64	ก�าลังจะสร้าง

ระบบ	 กลไก	 ในการพัฒนาให้สหกรณ์มีความมั่นคง	 โดยให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการหนี้	 ลดอัตราหนี้สูญหรือ 

หนีส้งสัยจะสญูให้เหลอืน้อยทีส่ดุ	มคีณะกรรมการบรหิารจดัการหนี	้มแีผนงานเร่งรดัและผูรั้บผดิชอบในการประสานตดิตาม	

ใช้ระบบ	 ICT	 ในการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการมาติดต่อของสมาชิก	 สร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก 

ในการบริหารการเงิน	การวางแผนการเงิน	และการน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	มาใช้ในการด�ารงชีวิตเพื่อน�าไปสู่การ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

	 วันนี้เรามาร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงและอนาคตท่ีดีกว่าร่วมกัน	 โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	

เป็นเพื่อนร่วมทางเพื่อชีวิตที่ดีของสมาชิกและความมั่นคงของสหกรณ์	ฯ

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

สารจากประธานกรรมการ สหกรณ์ฯ
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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด ที่เคารพ

	 การให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก	ในรอบปีบัญชี	2564	ณ	วันที่	28	

กุมภาพันธ์	 2564	 	 จ�านวน	 8,859	 ราย	 จากสมาชิกท้ังหมด	 12,604	 ราย 

คิดเป็น	 70.29%	 จ�านวนเงินสินเชื่อ	 9,461.37	 ล้านบาท	 ส่งผลให้สหกรณ ์

ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 มีก�าไร	 4	 เดือนแรก	 (ตุลาคม	 2563	 –	

มกราคม	 2564)	 จ�านวน	 137.26	 ล้านบาท	 สูงกว่า	 4	 เดือนของปีท่ีแล้ว 

จ�านวน	16.33	ล้านบาท

	 ประกอบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ได้เล็งเห็นถึง

ความส�าคัญในการอ�านวยความสะดวก	 และแก้ไขระเบียบ	 ประกาศ 

เรื่องหลักเกณฑ์ต่าง	ๆ	ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	อาทิ	เช่น

	 1.	 พิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้กู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ย

เงินกู้หรือสินเชื่อ	พ.ศ.2564	สาระส�าคัญ	ได้แก่

	 		 1.1	 ลดระยะเวลาการให้กู้ของสมาชิกจากต้องช�าระสัญญาเดิม	6	เดือน	เป็นช�าระสัญญาเดิมเหลือ	3	เดือน

	 		 1.2		สมาชิก	1	คน	สามารถค�้าประกันสัญญากู้สามัญ	จากเดิมค�้าได้	3	สัญญา	เป็นค�้าประกันได้	4	สัญญา

	 2.	 พจิารณาแก้ไขประกาศ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	และเงือ่นไขประกอบการกูต้ามระเบยีบว่าด้วยการให้กูห้รอืสนิเชือ่และดอกเบีย้

เงินกู้หรือสินเชื่อ	พ.ศ.2564	สาระส�าคัญ	ได้แก่

	 		 2.1	 ปรับเปลี่ยนวงเงินกู้จากเดิมก�าหนด	3	ช่วง	ขยายออกเป็น	7	ช่วงดังนี้

	 	 	 1.	 อายุสมาชิกครบ	3	เดือน	 กู้ได้ไม่เกิน	 1,000,000.-	บาท

	 	 	 2.		 อายุสมาชิกครบ	6	เดือน	 กู้ได้ไม่เกิน	 1,200,000.-	บาท

	 	 	 3.		 อายุสมาชิกครบ	12	เดือน	 กู้ได้ไม่เกิน	 1,500,000.-	บาท

	 	 	 4.		 อายุสมาชิกครบ	18	เดือน	 กู้ได้ไม่เกิน	 1,800,000.-	บาท

	 	 	 5.		 อายุสมาชิกครบ	24	เดือน	 กู้ได้ไม่เกิน	 2,000,000.-	บาท

	 	 	 6.		 อายุสมาชิกครบ	30	เดือน	 กู้ได้ไม่เกิน	 2,500,000.-	บาท

	 	 	 7.		 อายุสมาชิกครบ	36	เดือน	 กู้ได้ไม่เกิน	 3,000,000.-	บาท

	 	 2.2	 ปรับลดจ�านวนคนค�้าประกัน	การค�้าประกันเงินกู้สามัญ	ดังนี้

	 	 	 1.	 วงเงินกู้ไม่เกิน	1,000,000.-	บาท	 	 ค�้าประกันอย่างน้อย	1	คน

	 	 	 2.	 วงเงินกู้ตั้งแต่	1,000,001.	–	2,000,000.-	บาท	 ค�้าประกันอย่างน้อย	2	คน

	 	 	 3.	 วงเงินกู้ตั้งแต่	2,000,001.	–	2,500,000.-	บาท	 ค�้าประกันอย่างน้อย	3	คน

	 	 	 4.		 วงเงินกู้ตั้งแต่	2,500,001.	–	3,000,000.-	บาท	 ค�้าประกันอย่างน้อย	4	คน

	 สุดท้ายนี้	หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการกู้ยืมเงินของสมาชิกน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	เพื่อคุณภาพการด�ารงชีวิตที่ดี

นายธีรเดช  จู่ทิ่น

กรรมการและเลขานุการเงินกู้

บริการสมาชิก... ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 เป็นการรวมกลุ่มของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการออม

และลงทุนตลอดทั้งรับบริการทางการเงินจากทุนของสหกรณ์	 ฯ	 หรือ 

ทุนของสมาชกิ	ซึง่กล่าวได้ว่าสหกรณ์ฯ	 เป็นเรือ่งของสมาชิกเพราะสมาชิก

รวมตัวกันก�าเนิดเป็นสหกรณ์	 ฯ	 เมื่อการก่อก�าเนิดของสหกรณ์ฯ	 เป็น

เรือ่งของสมาชกิ	ซึง่แตกต่างจากการก่อตั้งธนาคาร	บรษิทั	ห้างร้าน	ต่าง	ๆ	

ทีม่กีารจดัตัง้ขึน้กเ็พ่ือมุง่แสวงหาก�าไร	การตดัสนิใจต่าง	ๆ 	มกีารเน้นหนกั

ให้ความส�าคัญไปท่ีทางได้	 ทางเสีย	 และการเจริญเติบโตขององค์กร 

เป็นหลัก	 ต่างกับสหกรณ์ฯ	 ท่ีมุ่งเน้นหนักในด้านการให้ความช่วยเหลือ

สมาชิก	ไม่ได้มุ่งก�าไรเป็นหลักหรือขยายกิจการเป็นหลัก	กิจกรรรมหรือ

การด�าเนินการต่าง	 ๆ	 บางครั้งก็อาจเป็นเรื่องการให้สวัสดิการ	 จัดสรร

สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก	เป็นการช่วยเหลือกันทางหนึ่งด้วย

	 ส�าหรับกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 มีความเจริญก้าวหน้า	 มีความมั่นคง	 มีสมาชิกและเงินทุน 

เพิ่มมากขึ้น	 เป็นล�าดับ	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ยังมีปัญหา	 ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามหลักการของการสหกรณ์	

เนื่องจากสหกรณ์ฯ	 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ	 ซ่ึงกรรมการนั้นก็มาจากการเลือกต้ังของสมาชิก	 และยึดถือ 

แผนปฏิบัติการในการด�าเนินงานของแต่ละปี	ซึ่งแผนดังกล่าวต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่	ในรอบ	2	ปี	ทีผ่่านมา	

มติที่ประชุมใหญ่ให้มีการปรับลดงบประมาณลง	 	 จากที่คณะกรรมการจัดท�าแผนเสนอจ�านวน	 15%	 ส่งผลให้งบประมาณ 

ที่ใช้ในการด�าเนินงานลดลงปีละ	 15%	ท�าให้รายจ่ายในการด�าเงินงานลดลงไปด้วย	 ปัญหาส�าคัญของสหกรณ์ฯ	 คือปัญหา 

หนี้ที่สะสมมาที่สมาชิก	 เป็นหนี้และค้างช�าระหรือช�าระได้บางส่วนท่ีส่งผลให้สหกรณ์ฯ	 เป็นภาระในการติดตามหนี ้

ปรับโครงสร้างหนี้	การให้พ้นจากการเป็นสมาชิก	ตลอดทั้งการด�าเนินคดี	ซึ่งเป็นรายจ่าย	และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

ที่มีผลโดยตรงต่อก�าไรสุทธิที่จะน�าไปจัดสรรปันผล	และเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก	ในวันสิ้นปี	

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ยังอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�ากับดูแล 

และได้ออกระเบียบและกฎกระทรวงเพื่อให้สหกรณ์ต่าง	ๆ	น�าไปปฏิบัติ	 และจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์	

ที่ส�าคัญก็คือ	 จ�านวนงวดเงินกู้ให้สั้นลง	 และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	 เป็นเหตุให้เกิดการรวมตัว 

ของสหกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อคัดค้านกฎกระทรวงดังกล่าว

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธาน	ีจ�ากดั	มคีวามมุง่หวงัในการด�าเนนิการเพือ่	"น�าพามวลสมาชิก	สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า"	

จึงขอให้สมาชกิมคีวามมัน่ใจ	ให้ความจรงิใจ	และให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน	ตลอดจนเสนอข้อคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์	

ต่อการด�าเนินงาน	ให้มีความก้าวหน้า	มั่นคง	ตลอดไป

นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร

กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์
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	 เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่านครับ	 ปีบัญชี	 2564	 (1	 ต.ค.63	 -	 30	 ก.ย.64) 

คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี	 64	 โดยการน�าของท่านประธาน	

ผอ.ประพัทธ์	 รัตนอรุณ	 ได้เข้ามาบริหารหลังจากการได้รับการเลือกตั้ง

จากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2563	มเีวลาเริม่ต้นบริหาร	ตัง้แต่เดอืน

ธันวาคม	2563	-	กุมภาพันธ์	2564	(รวม	3	เดือน)	ภายใต้งบประมาณ 

ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่	 ประกอบด้วย	 แผนบริหารจัดการ		

วงเงิน	23,924,400.-	บาท	แผนงานตามกลยุทธ์	8	กลยุทธ์	12	โครงการ 

33	 กิจกรรม	 งบประมาณท่ีได้รับการอนุมัติ	 54,075,436.-	 บาท 

ที่ประชุมใหญ่ขอให ้คณะกรรมการด�าเนินการมาปรับลด	 15% 

เหลอื	52,866,186.-	บาท	งบประมาณทีเ่ป็นแผนงานตามกลยทุธ์	เป็นงบ 

การจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชกิ	40,000,000.-	บาท	จงึเหลอืงบประมาณในการบรหิารโครงการอืน่ๆ	เพยีง	12,866,186.-	บาท	

ครับ	ท�าให้โครงการกิจกรรมบางประเภทไม่อาจด�าเนินการได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน	คณะกรรมการชุดที่	64	ได้ตระหนักถึง

ความจ�าเป็นในการบรหิารจดัการเพือ่ให้สมาชกิ	ได้รบัการบรกิารทีส่ะดวกและได้รบัผลประโยชน์ทีเ่หมาะสมตามสดัส่วนของ

การลงทนุ	คณะกรรมการจงึได้หาแนวทางเพือ่ให้การบรกิารแก่สมาชกิ	ไม่กระทบต่อวตัถปุระสงค์	ในช่วงแรกคณะกรรมการ

ด�าเนินการได้ด�าเนินการ	 จึงได้หาแนวทางให้บริการแก่สมาชิกที่เป็นส่วนส�าคัญๆ	 เช่น	 ปรับเปล่ียนระเบียบ	 ประกาศ 

หลักเกณฑ์ต่าง	 ๆ	 เพ่ือเอื้อให้แก่สมาชิก	 ได้แก่	 การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการใช้สิทธิ์กู้มากขึ้น	 การปรับลดผู้ค�้าประกัน 

ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปลี่ยนผู้ค�้าประกัน	 การให้บริการโอนเงินกู้ให้แก่สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติผ่านธนาคารกรุงไทย 

ของสมาชิก	 สรุปผลการด�าเนินการ	 หรือมติของคณะท�างานชุดต่าง	 ๆ	 เพื่อสื่อสารให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

ที่คณะกรรมการหรือคณะท�างานมีมติให้ด�าเนินการ	ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในรูปแบบสื่อ	Infographic	

ผลการด�าเนินการในรอบเดือน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

	 จ�านวนสมาชิกสามัญ			 12,604		 คน	

	 จ�านวนสมาชิกสมทบ		 552	 คน

	 สินทรัพย์	 9,486,488,431.28	 บาท

	 เงินให้กู้แก่สมาชิก	 8,911,698,195.34	 บาท

	 ทุนเรือนหุ้น	 5,188,374,230.00	 บาท

	 เงินรับฝาก	 	3,534,902,775.88	 บาท

	 รายได้	 216,195,805.13	 บาท

	 รายจ่าย	 38,836,602.47	 บาท

	 ก�าไรสะสม	 177,359,202.66	 บาท

ด้วยความเคารพรักสมาชิกทุก ๆ ท่านครับ

นายอรุณ ตั้นจัด

ผู้จัดการ

บทความผู้จัดการ
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 สวัสดีครับ ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่าน

	 วารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ฉบับนี ้

เป็นฉบับแรกของปีบัญชี	 2564	 และฉบับต่อไปจะเป็นฉบับสุดท้าย 

ของปีบัญชี	 2564	 เนื่องจากสหกรณ์เปิดช่องทางการสื่อสารกับ 

มวลสมาชิกไว้หลายช่องทางแล้วจึงลดสื่อท่ีเป็นวารสารจากเดิม 

ปีละ	4	ฉบับ	เหลือปีละ	2	ฉบับ	คงจะไม่กระทบด้านการสื่อสารระหว่าง

สมาชิกกับสหกรณ์นะครับ	 และในปีบัญชี	 2564	 ผู ้น�าทัพในการ

ประชาสัมพันธ์	คือ	นายสุธน	ราชเดิม	ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง	ซึ่งท่าน 

มีเคร่ืองไม้เครื่องมือช่วยเหลือด้านการสื่อสาร	 จึงหวังได้ว ่างาน

ประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์เราคงออกมาบริการมวลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ

	 สมาชิกทุกท่านครับ	 สหกรณ์ของเราได้สัมผัสกับประธานคนใหม่	 นายประพัทธ์	 รัตนอรุณ	 (ผอ.สพม.11)	 มาแล้ว 

เป็นเวลา	3	เดือน	เท่ากับ	1	ไตรมาส	แต่ไตรมาสแรกของปีบัญชีนับจาก	1	ตุลาคม	2563	ซึ่ง	1	ตุลาคม	-	พฤศจิกายน	2563 

ยังอยู ่ในการด�าเนินการของประธานและคณะกรรมการชุดที่	 63	 แต่ก็พอสัมผัสได้ว่าท่านเป็นนักบริหารมืออาชีพ 

ให้ความส�าคัญทั้งผู้ให้บริการและรับบริการ	 ซึ่งถือว่านี่คือสาระส�าคัญ	 ท่ีจะเพิกเฉยมิได้ในการบริหารจัดการองค์กรของเรา	

ส่วนด้านการบริหารจัดการงานหลักของสหกรณ์เรา	 คือ	 ด้านการออมทรัพย์และสินเชื่อ	 เมื่อมองจากจุดเร่ิมต้นแล้วท�าให ้

มวลสมาชิกสบายใจได้	มีการจัดการอย่างเป็นระบบให้ความส�าคัญกับฝ่ายจัดการโดยเฉพาะ	ผู้จัดการซึ่งถือว่าเป็นมืออาชีพ 

และคณะกรรมการด�าเนินการ	ซึ่งถือว่าเป็นองค์คณะหลักของการด�าเนินการสหกรณ์ฯ

	 สมาชิกทุกท่านครับ	กระผมเกริ่นมาเสีย	2	ย่อหน้า	ขอให้สาระที่จะน�าเสนอในวารสารฉบับนี้เสียที	คือเรื่องที่สมาชิก

ถามกันมามากและขอรับบริการมามากเหมือนกัน	 คือ	 “ทุนสาธารณประโยชน์”	 กระผมขอเรียนให้มวลสมาชิกทราบ 

ดังนี้ครับ	 ทุนสาธารณประโยชน์	 มีอยู่	 2	 ประเภท	 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด 

ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์	พ.ศ.2560	

 ประเภทที่ 1	 อยู ่ในหมวดที่	 9	 ในระเบียบน้ี	 ชื่อว่า	 “สวัสดิการสาธารณประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 

กรณีสิ่งปลูกสร้างประสบอุทกภัย	 วาตภัย	 อัคคีภัย	 และภัยพิบัติอื่น	 ๆ”	 สรุปสาระหลักของเร่ืองนี้สมาชิกต้องอยู่ใน 

ทะเบียนบ้านที่ประสบภัย	 และหากบ้านที่ประสบภัยมีสมาชิกอาศัยอยู่รวมกันหลายคนก็พิจารณาให้สมาชิกที่ร้องขอ 

เพียงรายหนึ่งรายใดเท่านั้น	รายละไม่เกิน	10,000	บาท	ส่วนจะได้รับการช่วยเหลือเป็นจ�านวนเท่าใดนั้น	ระเบียบนี้	ข้อ	66	

ความว่าให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมแห่งสภาพของการประสบภัย 

ให้เป็นไปตามระเบียบนี้	และเสนอให้ประธานคณะกรรมการอนุมัติจ่ายเงิน

บทความผู้ตรวจสอบกิจการ
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 ประเภทที่ 2	 อยู ่ในหมวดที่	 10	 ของระเบียบนี้	 ชื่อว่า	 “ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศล	 และสังคม” 

สรุปสาระหลักดังนี้	เงินนี้ให้จ่ายแก่หน่วยงานหรือองค์กรในกรณีดังนี้	(1)	เพื่อการกุศล	ได้แก่	1.1	การกุศลเพื่อบ�ารุงศาสนา	

1.2	 การสงเคราะห์ประสบภัยต่าง	 ๆ	 1.3	 การสังคมสงเคราะห์	 (2)	 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคม	 ดังนี้	 

2.1	 สนับสนุนแข่งขันกีฬา	 2.2	 สนับสนุนการจัดงานวันครู	 2.3	 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	 2.4	 สนับสนุน

กิจกรรมอื่น	ๆ	การพิจารณาให้ทุนนี้ให้ถือตามหลักความส�าคัญดังนี้	1.	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกโดยรวม,	เฉพาะกลุ่ม,	

เฉพาะตวัสมาชิก	และเพือ่ประโยชน์แก่สงัคม	นอกจากทีก่ล่าวมาข้างต้นนี	้ให้อยูใ่นดลุยพนิจิของคณะกรรมการ	การพิจารณา

ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลและสังคมในแต่ละปี	 ให้พิจารณาจากทุนสาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น 

ที่ขีดเส้นใต้นี้หมายความว่าใช้ได้เท่าที่จัดสรร	 และตั้งกองทุนไว้เท่านั้น	 ซึ่งในปีบัญชี	 2564	ตั้งงบประมาณไว้	 25	 ล้านบาท	

และได้รับจัดสรรจากที่ประชุมใหญ่	(จากก�าไรสุทธิไม่เกิน	10%)	อีก	5	ล้านบาท	รวมเป็น	30	ล้านบาท	ซึ่ง	30	ล้านบาทนี้	

ครอบคลุมในกองทุนสวัสดิการสมาชิก	ทั้ง	7	รายการ	ตามระเบียบที่ก�าหนด	ซึ่งไม่ได้ก�าหนดไว้เฉพาะทุนสาธารณประโยชน์

และสังคม	 แต่ไม่รวมกองทุนศึกษาบุตรสมาชิก	 ซึ่งได้ยกเลิกระเบียบนี้ไปแล้ว	 ส่วนสมาชิกที่ได้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรไปแล้ว 

ก่อนวันที่	 21	พฤษภาคม	2563	 ให้มาเบิกได้ภายในวันที่	 21	พฤษภาคม	2564	 (กองทุนนี้ยังเหลือเงินจากระเบียบเก่าอยู่	

688,000	บาท	(หกแสนแปดหมื่นแปดพันบาท)	ณ	วันที่กระผมเขียนต้นฉบับ	(4	มีนาคม	2564)	

	 สมาชิกครับ	 จากการตรวจสอบเม่ือเดือนกุมภาพันธ์ผู้ตรวจสอบได้ต้ังข้อสังเกตในการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 

ทั้ง	 2	 ประเภทนี้	 และได้เสนอแนะให้คณะกรรมการด�าเนินการได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลยพินิจพิจารณา 

ให้ความช่วยเหลือสมาชิกและองค์กร	 เนื่องจากระเบียบนี้ได้ให้อ�านาจคณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

การจ่ายเงิน	 จึงต้องก�าหนดเกณฑ์ไว้เป็นหลักประกอบการพิจารณา	 เพื่อให้เกิดความยุติธรรม	 โปร่งใสตรวจสอบได้	 

ส่วนรายละเอียดขอให้สมาชิกได้ดูในระเบียบสหกรณ์นะครับ

	 ฉบับต่อไปพบกับเลขาผู้ตรวจสอบฯ	สิรวิญช์	ทองปรีชา	นะครับ	สวัสดีครับ

พิสิฏฐ์ ภูมิไชยา

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด
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 การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ โดยธุรกิจหลักที่เป็นแหล่งที่มาของรายได้นั้นเกิดจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก 

ซึ่งหากสามารถบริหารหนี้ดังกล่าวนั้นได้ก็ย่อมท�าให้สหกรณ์มีก�าไรสูงข้ึน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันน้ันสหกรณ ์

มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan) เพิ่มสูงขึ้น จึงท�าให้สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัย 

จะสูญ (ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์) เพิ่มขึ้นทุกปี ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช�าระหนี้

ตามสญัญาเงนิกูไ้ด้ ซึง่เป็นผลมาจากความสามารถในการช�าระหนี ้ความมีวนิยัทางการเงินของลูกหน้ี ความร่วมมือ/

ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการหักเงินได้รายเดือนของหน่วยหักผลักส่ง การก�าหนดระเบียบและหลักเกณฑ ์

การให้สินเชื่อของสหกรณ์ การแก้ไขปัญหาให้ลูกหนี้ที่ประสบปัญหา และการเร่งรัดติดตามหนี้ของสหกรณ์

 คณะกรรมการบรหิารหนี ้ประจ�าปีบญัชี 2564 ในคราวประชุมคร้ังที ่1/2564 เมือ่วนัที ่20 มกราคม 2564 

เห็นชอบให้ก�าหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารจดัการหนี ้ประจ�าปีบญัช ี2564 โดยน�าเสนอคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ชุดที่ 64 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ดังนี้ 

แนวทางการบริหารจัดการหนี้

นโยบายในการบริหารจัดการหนี้

คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์	 จะต้องมีความตระหนักและถอืว่า 

การติดตามหนี้	 เป็นภาระความรับผิดชอบ 

ที่ส�าคัญ

ก า ร อ นุ มั ติ เ งิ น กู ้ ใ ห ้ ค� า นึ ง ถึ ง 

ความสามารถในการช� า ระหนี้ 

เป็นส�าคัญ

ส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัย

ทางการเงิน

ใช้ทุนภายในของสหกรณ์

ในการบริหารจัดการ

ก�าหนดแนวทางจูงใจ	 ให ้ ลูกหนี ้

ขาดสมาชิกภาพเข้ามาช�าระหนี้ให้

เป็นปกติ

1

2

3

4

5
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มาตรการในการบริหารจัดการหนี้

ให้ความรู้ด้านวินัยทางการเงินแก่สมาชิกผ่านช่องทางต่าง	ๆ

วิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์เป็นประจ�า

มอบหมายผู้ติดตามหนี้	 โดยก�าหนดรายละเอียดและข้อมูลลูกหนี้รายบุคคลที่ติดตาม

อย่างครบถ้วน	 และจัดท�าเอกสารใบติดตามหนี้	 เพื่อบันทึกผลการติดตามและ 

รายงานผลการติดตามหนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

คณะกรรมการเงินกู้	และผู้รับมอบอ�านาจในการอนุมัติเงินกู้จะต้องยึดถือระเบียบ

หลักเกณฑ์ในการอนุมัติเงินกู้อย่างรอบคอบ

1

2

3

4
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1. เลือกเมนู "จ่ายบิล" 2. พิมพ์รหัส 7543 ในช่องค้นหา จากนั้นเลือก
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

3. ระบเุลขทะเบยีนสมาชิก วัตถปุระสงค์ และระบุ
 จ�านวนเงิน จากนั้นกด "ถัดไป"

4. จะปรากฏหน้าสรุปยอดการท�าธุรกรรม
 ตรวจสอบข้อมูล และกด "ยืนยัน"
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด
เลขที่ 7/37 ถนนราษฎร์บ�ารุง ต�าบลตลาด อ�าเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทร. 0-7722-2135-6   โทรสาร 0-7728-3156   http://www.suratthsc.com   E-mail : Coopsurat2471@gmail.com

กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  นายสุธน ราชเดิม, นายมานะ ชัยชนะ, นายปรารถนา แมนเมือง, นายจเร หนูปลื้ม

  นายวิฑูรย์ เพชรประภัสสร, นางสาวสุภาพร ชูช่วย, นางสาวอภิญญา แสงมณี

ที่ปรึกษา : นายประพัทธ์ รัตนอรุณ, นายวีระพงค์ ไชยามาตย์, ว่าที่ ร.ต.อ�านาจ ศรีเทพ

บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา : นายสุธน ราชเดิม


