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เรยีนทานสมาชกิทีเ่คารพครบั สารประชาสมัพนัธฉบบันีเ้ปนฉบบัที ่1  ในปบญัช ี2565  ซึง่จะประชาสมัพนัธ
ปละ 2 ฉบบั เพราะขณะนีก้ารประชาสมัพนัธ มหีลายชองทาง อาท ิระบบอเิลก็ทรอนกิส ตาง ๆ  เชน Webside SMS
Myoffice Facebook LineOA สำหรับสารประชาสัมพันธ ฉบับนี้เนื้อหาสาระบทความจากทานประธาน ผูจัดการ
คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ผูตรวจสอบกิจการ แนะนำคณะกรรมการชุดที่ 65
บทความอืน่ ๆ  ความเคลือ่นไหวของโครงการ ส.ค.ส การแกปญหาหนีส้นิคร ูสหกรณดเีดน และการแกไขระเบยีบ
เนื้อหาสาระคงเปนประโยชนสำหรับสมาชิก หากมีขอเสนอแนะในสวนใดก็ขอใหสมาชิกเสนอมา เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรบัปรงุตอไป ขอบคณุครบั

นายมานะ ชยัชนะ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
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" กระทรวงศึกษาธิการสรางโอกาสใหมใหครูไทย
ดวยการปญหาหนี้สินครู " โดยใหครูทั่วประเทศ

ลงทะเบยีนแสดงความจำนงทีจ่ะใหกระทรวงศกึษาธกิารเปนตวักลางใน
การชวยไกลเกลีย่แกไขปญหาหนีส้นิ ในมติติาง ๆ สามารถลงทะเบยีน
ไดตัง้แตวนัที ่14 กมุภาพนัธ - 15 มนีาคม 2565  กระทรวงศกึษาธกิาร
เหน็คณุคาของครเูปนคนสำคญัในการพฒันาการศกึษาของประเทศ จงึตองการชวยแกไขปญหาและสรางขวญักำลงัใจ
ใหคร ูมกีารตัง้คณะกรรมการแกไขปญหาหนีส้นิครแูละบคุลากรทางการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร ทีด่ำเนนิการ
โดยใชสหกรณเปนฐาน ซึ่งสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด เปนสหกรณตนแบบ ในการดำเนินการ
เพื่อแกปญหาหนี้ใหกับสมาชิกที่รายไดไมเพียงพอในการสงใชเงินกูและสมาชิกที่เขาสูกระบวนการใชกฎหมายบังคับ
การสงใชเงนิก ูซึง่ไดมกีารดำเนนิการจดัระบบฐานขอมลูหนีข้องสมาชกิเพือ่ใหสามารถแกปญหาไดตรงตามสภาพปญหา
ของแตละคน แตงตั้งคณะทำงานรับผิดชอบประสานกับสมาชิกเพื่อแกปญหารวมกัน จัดทำแผนการแกปญหาหนี้
และกำหนดแนวทางในการดำเนนิการ และในสวนของกระทรวงศกึษาธกิารไดตัง้คณะทำงานแกปญหาหนีร้ะดบัจงัหวดั
โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีผูอำนวยการ
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเปนประธาน เพือ่ใหมกีารไกลเกลีย่หนี ้ปรบัโครงสรางหนีท้ัง้ของสวนราชการ ของสหกรณ
และสถาบนัการเงนิ เชน หาแนวทางการนำบำเหนจ็ตกทอด หนุสหกรณ เงนิฝาก กบข. มาลดหนีห้รอืค้ำประกนัหนี ้เปนตน

ในสวนของสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด ในเบื้องตน คณะกรรมการดำเนินการไดลดดอกเบี้ย
ใหสมาชกิไปแลวและยงัมคีวามมงุมัน่และตัง้ใจทีจ่ะชวยเหลอืสมาชกิ แตการดำเนนิการใหบรรลเุปาหมายได ตองอาศยั
ความรวมมอืระหวางสมาชกิสหกรณทีป่ระสบปญหา ผคู้ำประกนั คณะกรรมการ และเจาหนาที ่ตองใหความรวมมอืกนั
และมีตั้งใจที่จะแกปญหาอยางจริงจัง และตองสรางวินัยทางดานการเงินและการใชจายเงินไมปลอยใหวงเวียน
ของปญหาเกดิขึน้แบบเปนลกูโซไมมวีนัจบสิน้

นายประพทัธ รตันอรณุ
ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั



⌫⌫  ⌫

ในรอบปบัญชี 2564 สหกรณฯ มีผลกำไรจากการประกอบการ จำนวน 424,546,754.39 บาท สูงกวา
ปบญัช ี2563 ทีม่ผีลกำไร 354,387,875.93 บาท ซึง่เปนผลสบืเนือ่งมาจากการขยายตวัเพิม่ขึน้ของสนิเชือ่และการบรหิาร
จัดการอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

การใหบริการสินเชื่อของสหกรณฯ ในปจจุบัน ไดพิจารณาอยางรอบคอบโดยคำนึงถึงความสามารถใน
การชำระหนี้ ประกอบกับพิจารณาและตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การหักเงินเดือนของ
ขาราชการเพือ่ชำระหนีเ้งนิก ูพ.ศ. 2551 จะตองมเีงนิเดอืนสทุธหิลงัหกัจากภาระหนีค้งเหลอืไมนอยกวารอยละ 30
การดำเนนิการดงักลาว จะสงผลดตีอสมาชกิและสหกรณฯ ในทีส่ดุ

ทายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรใหสมาชิกทุกทาน
ประสบแตความสขุความสมหวงัสขุภาพแขง็แรงปลอดภยัจากโรคโควดิ-19 ตลอดป 2565

ดวยความเคารพ
นายธรีเดช จทูิน่

กรรมการและเลขานุการเงินกู
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วันนี้สมาชิกทุกคนตองเผชิญกับเหตุการณ การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงทำใหเกิดปญหา
ดานการเงนิ ทำใหรายจายในครอบครวัไมเพยีงพอ จงึทำใหสงผลกระทบ
กับสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด อยางหลีกเลี่ยงไมได
จงึตองปรบัตวัในการใชจายใหอยรูอดและผานพนเหตกุารณทีก่ำลงัเกดิ
ในชวงนี้ไปใหไดและตองสรางโอกาสใหเกิดขึ้นกับตัวเองและครอบครัวของสมาชิกทุกคน ตามวิสัยทัศนของ
สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด " นำพามวลสมาชิก สูคุณภาพที่ดีกวา " ภายใตอุดมการณสหกรณฯ
ซึง่จะนำไปสกูารกนิด ีอยดู ีมคีวามเปนธรรมและสนัตสิขุในครอบครวั

สมาชกิสหกรณฯ ทกุคนครบั สำหรบักจิกรรมสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั ไดพฒันามคีวามเจรญิ
กาวหนา มคีวามมัน่คง มสีมาชกิและเงนิทนุเพิม่มากขึน้เปนไปตามลำดบั ไดเปนสหกรณขนาดใหญแตอยางไรกต็าม
ยังมีปญหาที่จะตองปรับปรุง เพื่อใหเปนไปตามหลักการของสหกรณ พ.ร.บ.สหกรณ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
และมติของที่ประชุมใหญที่จะตองถือปฏิบัติใหเกิดประโยชนสูงสุดกับสมาชิกทุกคน แตดวยเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในชวงปจจุบันทำใหสมาชิกบางคนมีปญหาหนี้สะสมเปนหนี้ที่คางชำระหรือชำระไดบางสวน จึงสงผลใหสหกรณ
เปนภาระในการตดิตามหนี ้ปรบัปรงุโครงสรางหนี ้การดำเนนิคด ีซึง่เปนรายจายของสหกรณ ซึง่สงผลตอกำไรสทุธิ
ที่จะนำไปจัดสรรปนผลคืนใหกับสมาชิกในวันสิ้นปของบัญชี

สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด มีความมุงหวังที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้นใหกับสมาชิกทุกคน
ใหอยูรอดจากเหตุการณตาง ๆ ใหจงได จึงมีโครงการกิจกรรมพัฒนาสมาชิกในดานอาชีพเสริม ดานการอบรม
การจัดสวัสดิการ การจัดสรรสิทธิประโยชนแกสมาชิกเปนการชวยเหลืออีกทางหนึ่งดวย เพื่อใหผานพนวิกฤต
ในชวงนี้ไปใหได จึงขอใหสมาชิกทุกคนจงเพียรพยายามในอาชีพเสริมเพื่อใหอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
ดวยความปรารถนาด ีจากสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั

ดวยความหวงใยดวยความรัก
นายปรารถนา  แมนเมอืง

กรรมการการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ



เรยีนทานสมาชกิ สหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั
ที่เคารพรักทุกทานครับ ขออนุญาตแจงขาวสารประชาสัมพันธ
ความเคลื่อนไหวในกิจการของสหกรณฯ ประจำปบัญชี 2565
ภายใต การบริหารของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 65
เพื่อใหทานสมาชิก ไดรับทราบในกิจการของสหกรณฯ ในชวง
ระยะเวลา ต.ค. 64 - 31 ม.ค. 65 ทีเ่ปนสาระสำคญัไดแก

1. จำนวนสมาชกิสามญั  12,869 คน  สมาชกิสมทบ  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

ซึง่จะเหน็วาผลการดำเนนิการกบัชวงเวลาเดยีวกนัในรอบปทีผ่านมามผีลดำเนนิการทีด่กีวา โดยคณะกรรมการ
ไดมอบหมายใหฝายผรูบัผดิชอบในกจิกรรมหรอืโครงการตาง ๆ ใหสมาชกิไดรบัผลประโยชน ทัง้นีค้ณะกรรมการดำเนนิการ
ไดมมีตแิละกำหนดใหการบรหิารจดัการทีจ่ะชวยเหลอืสมาชกิในมคีณุภาพชวีติทีด่กีวาทีส่ำคญั ๆ ไดแก

1. การลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกลดลงรอยละ 0.35 ของเงินใหกูแกสมาชิกทุกประเภท
มผีลตัง้แตวนัที ่4 มกราคม 2565 สงผลใหสมาชกิสวนใหญทีม่สีญัญาเงนิกลูดรายจายประจำเดอืนลง

2. เขารวมโครงการสหกรณตนแบบ 20 สหกรณ โดยจดัทำแนวทางการแกไขปญหาหนีส้นิครู
รวมกบักระทรวงศกึษาธกิาร

3. กำหนดแนวทางรองรบัสมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรอืลาออกจากงานประจำ ซึง่สงผลใหเงนิได
รายเดอืนลดลง เขาโครงการปรบัโครงสรางหนีเ้พือ่ลดรายจายและภาระผกูพนัทีม่อียตูอเนือ่งกบัสหกรณ
ใหคลอบคลุมทุกกลุมของสมาชิกและลูกหนี้สหกรณฯ

จงึเรยีนมาเพือ่ขอใหสมาชกิสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั มัน่ใจและเชือ่มัน่ในการบรหิารจดัการ
ของคณะกรรมการชดุที ่65 ทีม่งุมัน่จะชวยเหลอืสมาชกิ มผีตูรวจสอบกจิการทีช่วยตรวจสอบการบรหิารจดัการแทน
ทานสมาชิกดวยดีและที่สำคัญเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกคนมีความพรอมและตั้งใจใหบริการสมาชิกตามภาระหนาที่
อยางเต็มที่และเต็มใจครับ

ดวยความเคารพ
นายอรณุ  ตัน้จดั

ผจูดัการสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั
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ทานสมาชกิทีเ่คารพรกัทกุทาน ครบั
การตรวจสอบกิจการการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการตอง

ตรวจสอบการดำเนินการของสหกรณตามอำนาจ หนาที่ในขอบังคับ
หมวดที ่๙ ขอ ๘๑ ซึง่มสีาระสำคญั ดงันี้

๑. ตรวจสอบเอกสาร บญัช ีทะเบยีนและการเงนิ ทรพัยสนิ
หนีส้นิ เพือ่ ทราบฐานะและขอเทจ็จรงิ

๒. ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตองของการดำเนนิการ เพือ่ ประเมนิผลและอาจใหขอแนะนำ
ทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ

๓. ตรวจสอบการจดัจางและการแตงตัง้ผจูดัการ เจาหนาที ่ลกูจาง สญัญาจางและหลกัประกนั
๔. ตรวจสอบการการปฏบิตัติามแผนงาน การใชจายเงนิ ขอสงัเกต ขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน

และปฏิบัติไดจากที่ประชุมใหญ
๕. ตดิตามผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการดำเนนิการ เพือ่ พจิารณาปรบัปรงุแผนงาน ขอบงัคบัระเบยีบ

และมติของคณะกรรมการดำเนินการ
๖. ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอบงัคบั ระเบยีบ มต ิและคำสัง่ของสหกรณหรอืกจิการอืน่

หรอืทีเ่หน็วาจะกอใหเกดิผลดแีกสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั
ผูตรวจสอบกิจการ ตองแจงผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

และเสนอผลการตรวจสอบประจำป ีตอที่ประชุมใหญของสหกรณ
เหลานัน้คอืสาระสำคญัทีผ่ตูรวจสอบกจิการชดุที ่๖๕ ไดมคีวามตระหนกัในการทำหนาทีเ่พือ่ใหเกดิประโยชน

สงูสดุแกสหกรณ ภายใตวสิยัทศันทีก่ำหนดรวมกนัไวในแผนการตรวจสอบประจำป ๒๕๖๕ ทีว่า " การตรวจสอบโปรงใส
ไดมาตรฐาน ดวยกลยุทธการตรวจสอบกิจการเชิงสรางสรรคและเปนกัลยาณมิตร "  ซึ่งขอบังคับตามขอ ๘๑
ระบวุา " อำนาจหนาที ่ " ของผตูรวจสอบกจิการกจ็รงิแตลกัษณะพฤตกิรรมการตรวจสอบของผตูรวจสอบกจิการ
ชดุนีท้กุคนจะตองตัง้ใจทำ หนาที ่ใหมาก ในวถิผีตูรวจสอบโทนเยน็และเปนสปอรตไลนใหแกสมาชกิ โดยถอืประโยชน
ของสหกรณฯ และสมาชกิเปนสำคญั

8
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ภายใตคำสำคัญของวิสัยทัศนที่วา การตรวจสอบกิจการเชิงสรางสรรคและเปนกัลยาณมิตร มีนิยาม
เพื่อมุงเนนใหการตรวจสอบกิจการเปนไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ ในหลวงรัชการที่ ๙
ทรงพระราชทานไวใหแกพสกนกิรชาวไทยไดนำไปใชในการปฏบิตัหินาทีแ่ละการดำรงชวีติทีด่ ีดงันัน้ผตูรวจสอบกจิการ
จงึไดอาศยัหลกัคดินีม้าใชเพือ่ใหเปนประโยชนตอการตรวจสอบ อาท ิความมเีหตผุลทีต่องขอเอกสารหลกัฐานทีเ่กีย่วของ
ความพอประมาณในการตรวจสอบ  ความถกูตองโปรงใสหรอืภมูคิมุกนัของการตรวจสอบ ซึง่ขณะเดยีวกนัผตูรวจสอบฯ
จะตองมคีวามรคูวามเขาใจในเรือ่งทีต่รวจสอบ และตองมคีณุธรรมจรยิธรรมในการตรวจสอบ มคีวามเขาใจ และเขา
ถงึผปูฏบิตัพิรอมใหโอกาสแกไขปรบัปรงุอยางแทจรงิ

การตรวจสอบกจิการประจำเดอืนไดมกีารกำหนดเพือ่เปนกรอบของการปฏบิตัไิว ดงันี้
- ตรวจสอบกจิการเดอืนละ ๕ วนั โดยมาตรวจสอบในคราวเดยีวกนั
- มอบหมายหนาที่การตรวจสอบตามความรูความสามารถและความถนัด
- ผูตรวจสอบตองมีรายละเอียดผลการตรวจสอบในแตละวันไวประกอบการสรุปรายงาน
- ประชมุ สรปุผลการตรวจสอบเพือ่นำแจงตอคณะกรรมการดำเนนิการประจำเดอืน
ผลของการตรวจสอบกจิการ อาจถอืเปน การประกนัคณุภาพ การบรหิารงานของคณะกรรมการดำเนนิการ

การปฏิบัติงานของฝายจัดการ ซึ่งจะสงผลตอความพึงพอใจของสมาชิก และบรรลุตามวิสัยทัศนของสหกรณฯ
ที่วา "นำพามวลสมาชกิสคูณุภาพชวีติทีด่กีวา" ตอไป

นายสรุศกัดิ ์อกัษรสาร
ประธานผูตรวจสอบกิจการ



สวัสดีครับทานสมาชิกที่เคารพทุกทาน
ผมไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนนิการ ใหเขยีน

บทความทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิการแกไขขอบงัคบั ระเบยีบ และ
หลกัเกณฑทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิงานของสหกรณออมทรพัยครู
สรุาษฎรธาน ีจำกดั เพือ่ใหสมาชกิไดรบัทราบถงึเหตผุลและกระบวนการ
ซึ่งจะทำใหไดเขาใจในการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยครู
สรุาษฎรธาน ีจำกดั มากยิง่ขึน้

สหกรณที่ตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ จะตองกำหนด
ระเบยีบขอบงัคบัเพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตังิาน  ซึง่ในปจจบุนัสหกรณมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาสหกรณใหกาวหนาและ
มคีวามเขมแขง็ คณะกรรมการจงึตองมคีวามรคูวามเขาใจ ในการกำหนดและแกไขระเบยีบของสหกรณการกำหนด
ระเบยีบของสหกรณสามารถกระทำได 2 วธิ ีคอื

1. สหกรณไมเคยกำหนดระเบยีบนัน้ ๆ ขึน้ถอืใชมากอน
2. สหกรณเคยกำหนดระเบยีบในเรือ่งนัน้ ๆ ขึน้ถอืใชแลวแตยงัมกีารแกไข เพิม่เตมิโดย

2.1 แกไขเพิม่เตมิ โดยเปลีย่นใชหรอืเพิม่ระเบยีบใหมทัง้ฉบบั
2.2 แกไขเพิม่เตมิ ระเบยีบเปนบางขอ

สหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั ไดใหความสำคญัในการแกไขระเบยีบขอบงัคบัและหลกัเกณฑตาง ๆ
ทีเ่กีย่วของกบัการดำเนนิงานเปนอยางยิง่ ซึง่จะเหน็ไดจากการอนมุตั ิการดำเนนิกจิการ/โครงการปรบัปรงุแกไขระเบยีบ
ในแผนปฏบิตังิานประจำปมาโดยทกุป โดยเฉพาะอยางยิง่ในปบญัช ี2565 นี ้คณะกรรมการดำเนนิการไดเตรยีมการ
แกไขขอบงัคบัสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั พ.ศ.2558 และระเบยีบ สหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธานี
จำกดั วาดวยผตูรวจสอบกจิการและวธิกีารเลอืกตัง้ผตูรวจสอบกจิการสหกรณฯ พ.ศ.2559 ทัง้นีเ้พือ่ใหสอดคลองกบั
กฎกระทรวงการดำเนนิงานและการกำกบัดแูลสหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดติยเูนยีน   พ.ศ. 2564 และระเบยีบ
นายทะเบียนสหกรณวาดวยผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอใหผูแทนสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการประชมุวสิามญั ประจำป 2565 ทีจ่ะจดัขึน้ประมาณเดอืนพฤษภาคม 2565 นีค้รบั

ทั้งหมดขางตนนับเปนความเคลื่อนไหวที่สำคัญ วาขอบังคับที่จะแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมเพิ่มเติมนั้นจะสงผล
ใหไดมาซึง่คณะกรรมการและผตูรวจสอบกจิการทีเ่ขามาบรหิารสหกรณฯ  มคีณุภาพเพยีงพอทีจ่ะพฒันาใหสหกรณฯ
มีความเขมแข็งมั่นคงตอไปเพียงใด

ขออำนาจคณุพระศรรีตันตรยัและอำนาจสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ในสากลโลก โปรดอภบิาลประทานพรใหสมาชกิ
ทกุทาน ประสบแตความเจรญิตลอดไป

นายวรีะพงค ไชยามาตย
รองประธานกรรมการ
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⌫
ในการบริหารจัดการองคกร

ใหประสบความสำเรจ็ไดนัน้ ตองประกอบ
ไปดวยปจจัยที่สำคัญหลายดาน ตามทฤษฎีการบริหารจัดการ
โดยทั่วไป และอาจจะมีรายละเอียดปลีกยอยลงไปอีก สำหรับ

หนวยงานหรือองคการแตละประเภทที่มีบริบทและสิ่งแวดลอมที่ตางกัน  แตสิ่งสำคัญในอันที่จะนำพาองคกรไปสู
ความสำเรจ็ไดนัน้อยางนอยตองม ีบคุลากร มกีารวางแผนทีด่ ีมกีารลงมอืปฏบิตัอิยางจรงิจงั  ตามหลกัการบรหิารจดัการ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เปนองคประกอบสำคัญ จึงจะไดผลลัพธ ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กำหนดไว
สหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ี จำกดั กเ็ชนกนั สมาชกิและผมูสีวนเกีย่วของทกุคนทกุฝายตางกม็คีวามมงุหวงั
ที่จะใหการดำเนินกิจการไปสูความสำเร็จ ดังจะเห็นไดวาตั้งแตเริ่มดำเนินกิจการมาในอดีตก็ไดมีการวางแผน
และไดมีการปฏิบัติกันมาตามสภาวะและศักยภาพที่มีตามยุคสมัย แผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ อาจไมเปน
รปูแบบหรอืไมมแีบบแผนมากนกั แตกไ็ดพฒันาและมวีวิฒันาการสรางความเจรญิกาวหนาใหแกสหกรณของเราตลอดมา
จนกระทัง่กาวมาถงึยคุสมยัทีห่นวยงานองคการตางๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนตางตืน่ตวัปรบัเปลีย่นวธิกีารบรหิาร
จดัการอยางมรีะบบ มแีบบแผนใหความสำคญัตอการวางแผนทีม่ทีศิทางเปาหมาย ใชแผนเปนเครือ่งมอืในการบรหิาร
เพื่อนำสูการปฏิบัติใหบังเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพเห็นเปนรูปธรรมมากขึ้น

นบัแต ป 2542 เปนตนมา สหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั จงึไดถอืกำเนดิแผนแมบทในการพฒันา
สหกรณฯ ฉบบัแรกขึน้มา  ชือ่วา "แผนกลยทุธ ระยะที ่1" เปนตวักำหนดใหมกีารขบัเคลือ่นสหกรณฯ อยางมทีศิทาง
และมีเปาหมายที่ชัดเจนขึ้นและไดดำเนินการตอเนื่องมาถึงบัดนี้เปนแผนกลยุทธระยะที่ 5 แลว ซึ่งสหกรณได
ดำเนินการตามแผนอยางจริงจังสะทอนผลออกมาไดตรงอุดมการณและหลักการสหกรณที่เปนสากล สงผลใหเกิด
ผลลพัธทีแ่ทจรงิปรากฏแกสมาชกิของสหกรณโดยรวมนัน่คอื " มคีวามเปนอยทูีด่ ีดำเนนิวถิชีวีติอยางมคีณุภาพสงูขึน้ "
มาเปนลำดับตรงตามเจตนารมณของแผนกลยุทธทุกฉบับที่มุงหวังตั้งใจใหเปนเชนนั้น และตั้งแตแผนกลยุทธ
ระยะที ่3 เปนตนมา ไดเตมิความเขมขนแหงเจตนารมณจากผลลพัธทีต่องการใหเกดิขึน้ดงักลาวแลว ยงัมคีวามมงุหวงั
ทีจ่ะใหมผีลกระทบอยางเกีย่วเนือ่งกนั คอื "ภาพลกัษณด ีมคีวามเปนเลศิ" ใหบงัเกดิขึน้แกสหกรณของพวกเรา จนเปน
ที่ยอมรับในแวดวงขบวนการสหกรณและสังคมทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกดวย



12

จากที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ในหวงเวลาที่ผานมาสหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จำกัด ของพวกเรา

ไดดำเนนิกจิการมาถอืไดวาประสบความสำเรจ็เปนทีน่าภาคภมูใิจของสมาชกิเปนสหกรณขนาดใหญทีไ่ดรบัการยอมรบั

เปนที่ประจักษจากการที่ไดรับรางวัลเกียรติยศสหกรณดีเดน บุคลากรดีเดน จากหนวยงานภาครัฐ และหนวยงาน

ในขบวนการสหกรณทีเ่กีย่วของตลอดมา ในหลายๆดาน สวนในปนีน้ัน้คณะกรรมการดำเนนิการและเจาหนาทีส่หกรณ

ไดพรอมใจกนัเสนอขอรบัการประเมนิเพือ่รบัรางวลั "สหกรณดเีดนดานการจดัสวสัดกิารสมาชกิ" จากชมุนมุสหกรณ

ออมทรพัยแหงประเทศไทย (ชสอ.) เปนการประเมนิจากผลการดำเนนิงานประจำป 2564 ทีใ่ชขอมลูยอนหลงัไป 5 ป

ซึ่งขอมูลทั้งหมดมีความพรอมและเหมาะสมที่จะผานเกณฑการประเมินใหไดรับรางวัลในระดับดีเดนเปนอยางยิ่ง

ขอพวกเราไดอดใจรอเพื่อที่จะไดมีความภาคภูมิใจไปดวยกันอีกครั้งหนึ่ง

นายปรชีา  คงทอง

กรรมการและเลขานุการ
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เรยีนทานสมาชกิทีเ่ขาโครงการเงนิฝากสวสัดกิารเพือ่ชวยเหลอืครอบครวัสมาชกิ (ส.ค.ส.) และสมาชกิสหกรณ
ทกุทานครบั สหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั ขอเรยีนชีแ้จงถงึรายละเอยีดและขัน้ตอนของการดำเนนิการ
โครงการเงนิฝากสวสัดกิารเพือ่ชวยเหลอืครอบครวัสมาชกิ (ส.ค.ส.) ดงันี้



ตามทีค่ณะกรรมการสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั ไดมกีารจดัสวสัดกิารโครงการเงนิฝากสวสัดกิาร
เพือ่ชวยเหลอืครอบครวัสมาชกิ (ส.ค.ส.) มวีตัถปุระสงคเพือ่ เปนสวสัดกิารใหแกสมาชกิและครอบครวัสมาชกิสหกรณ
รวมทัง้เปนการจดัหาเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิการสหกรณ ซึง่ไดเริม่โครงการในป พ.ศ.2532 ถงึ ป พ.ศ.2540 แบงออก
เปน 2 โครงการโดยมหีลกัเกณฑ ดงันี้

โครงการที ่1 จดัทำเมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2532 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2535
- มสีมาชกิเขารวมโครงการ 970 คน
โครงการที ่2 จดัทำเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2535 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2540
- มสีมาชกิเขารวมโครงการ 2,253 คน

1. คณุสมบตั ิตองเปนสมาชกิหรอืคสูมรสของสมาชกิสหกรณและมอีายไุมเกนิ 35 ป กรณอีายเุกนิ 35 ป
ใหประกาศหลักเกณฑในการรับสมัครตามที่เห็นสมควร
2. การจายเงนิ เงือ่นไขจายเมือ่อายสุมาชกิครบ 60 ป และกรณเีสยีชวีติตามสดัสวนทีก่ำหนด

เนื่องจากหนวยงานที่ควบคุมและกำกับสหกรณ ไดมีหนังสือขอใหแตละสหกรณยุติ และหามจัดสวัสดิการ
โครงการดงักลาว สหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั จงึไดหยดุรบัสมาชกิใหมตัง้แตวนัที ่31 มกราคม 2540
แตไดมีการจายเงินตามเงื่อนไขใหแกสมาชิกตามระเบียบที่กำหนดตามลำดับตลอดมา

สหกรณจังหวัดสุราษฎรธานี ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ ปฎิบัติหนาที่แทนนายทะเบียนสหกรณ
ไดมหีนงัสอืที ่  สฎ 0010/568 ลงวนัที ่ 24 มนีาคม 2564 ถงึสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ี จำกดั ใหยกเลกิ
ระเบยีบวาดวยเงนิรบัฝากสวสัดกิารเพือ่ชวยเหลอืครอบครวัสมาชกิ พศ.2551 ( แกไขเพิม่เตมิ ครัง้ที ่ 1 พศ.2553)
ซึง่ เปนระเบยีบทีม่กีารปรบัปรงุและแกไขโครงการดงักลาวตอเนือ่ง เนือ่งจากผดิกฎหมายวาดวยประกนัภยั



1. คณะกรรมการดำเนนิการชดุที ่64 ในคราวประชมุครัง้ที ่10/2564 วนัที ่26 เมษายน 2564 ไดมมีตขิอให
สหกรณจงัหวดัสรุาษฎรธาน ีรองนายทะเบยีน ปฎบิตัแิทนนายทะเบยีนสหกรณ ไดพจิารณาวนิจิฉยัสัง่การใหสหกรณฯ
จายเงินสวัสดิการดังกลาวตามระเบียบตอไป

2. สหกรณจงัหวดัสรุาษฎรธาน ีรองนายทะเบยีน ปฎบิตัแิทนนายทะเบยีนสหกรณไดมหีนงัสอืทีส่ฎ.010/0006
ลงวนัที ่1 มถินุายน 2564 ตอบหนงัสอืตามทีส่หกรณฯ ไดขอใหวนิจิฉยัการจายเงนิตามระเบยีบดงักลาว โดยยนืยนั
ขอใหสหกรณพิจารณาจายคืนเงินฝากสวัสดิการคืนสมาชิกโดยกำหนดใหสหกรณกำหนดระเบียบวาดวยสวัสดิการ
ตองพิจารณาใหสมาชิกทุกคนไดรับสิทธิเทาเทียมกัน
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3. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 64 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ไดมีมติ
ขออทุรณตามหนงัสอืทีส่ฎ. 010/0006 ลงวนัที ่1 มถินุายน 2564 ตออธบิดกีรมสงเสรมิสหกรณ ในฐานะนายทะเบยีน
สหกรณ

4. สหกรณจงัหวดัสรุาษฎรธาน ีรองนายทะเบยีน ปฎบิตัแิทนนายทะเบยีนสหกรณ ไดแจงคำขออทุธรณตาม
หนงัสอืที ่สฎ.0010/1359 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2564 ไดแจงวาเมือ่นายทะเบยีนพบวาการดำเนนิการของสหกรณ
ตามระเบียบวาดวยการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) เขาขายเปนการรับประกันภัย
ซึง่จะมคีวามผดิตามกฎหมาย จงึไมสามารถยกเลกิหนงัสอืตามทีไ่ดสัง่การมาแลว

คณะกรรมการดำเนนิการชดุที ่ 64 ในคราวประชมุครัง้ที ่ 15  วนัที ่ 25 สงิหาคม 2564 ไดพจิารณาการถงึ
เหตุผลและที่มาของการจัดจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) ตั้งแตป 2532 ซึ่งสหกรณ ไดมี
การจดัสวสัดกิารกอนพระราชบญัญตัปิระกนัภยั และสหกรณไมไดเปดรบัสมาชกิใหมนบัตัง้แตหนวยงานควบคมุกำกบั
สัง่ใหสหกรณหยดุดำเนนิการ แตเนือ่งจากยงัมสีมาชกิทีเ่ขารวมโครงการ ทีเ่ขาเงือ่นไขในการรบัเงนิสวสัดกิารดงันี้

โครงการที ่1
- ยงัไมรบัเมือ่ครบอาย ุ60 ป จำนวน 91 คน เปนเงนิ 9,100,000.- บาท
- รบั 60 ป แลว รอจายทายาทเมือ่เสยีชวีติ เปนเงนิ52,490,000.- บาท
โครงการที ่2
- ยงัไมรบัเมือ่ครบอาย ุ60 ป จำนวน 401 คน แบงออกเปน

เงนิจำนวน 1 เทา จำนวน 285 คน เปนเงนิ 28,500,000.- บาท
เงนิจำนวน 2 เทา จำนวน 116 คน เปนเงนิ 23,200,000.- บาท

- รบั 60 ป แลว รอจายทายาทเมือ่เสยีชวีติ  จำนวน 1,558 คน แบงออกเปน
เงนิจำนวน 1 เทา จำนวน 1,097 คน เปนเงนิ 72,330,000.- บาท
เงนิจำนวน 2 เทา จำนวน 461 คน เปนเงนิ 61,500,000.- บาท

คณะกรรมการดำเนนิการมมีตมิอบหมายใหผจูดัการและนติกิรยืน่ฟองศาลปกครอง เพือ่ขอใหศาลปกครอง
วินิจฉัยคำสั่งของนายทะเบียนในการสั่งใหสหกรณฯ กรณีใหยกเลิกระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินฝากสวัสดิการ
เพือ่ชวยเหลอืครอบครวัสมาชกิ (ส.ค.ส.) เพือ่ขอใหศาลมคีำสัง่ยกเลกิหนงัสอืของสหกรณฯ ในกรณทีีส่ัง่ใหสหกรณฯ
ยกเลกิระเบยีบดงักลาว และขอใหศาลมคีำสัง่ใหสหกรณฯ จายเงนิใหแกสมาชกิทีเ่ขารวมโครงการ  ดงักลาวตามระเบยีบ
และเงือ่นไขตอไป โดยไดดำเนนิการตามลำดบัดงันี้

1. วนัที ่9 กนัยายน 2564  สหกรณฯ ยืน่ฟองตอศาลปกครองนครศรธีรรมราช
2. วนัที ่29 กนัยายน 2564 ศาลปกครองนครศรธีรรมราช แจงสหกรณผฟูองวาศาลปกครองรบัคำฟองไว

พจิารณาแลวเมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2564
3. วนัที ่29 ตลุาคม 2564 พนกังานอยัการ ผรูบัมอบอำนาจกรมสงเสรมิสหกรณ ยืน่คำใหการขอปฎเิสธคำฟอง
4. วนัที ่20 มกราคม 2565 สหกรณฯ ยืน่คำคดัคานใหการของพนกังานอยัการในฐานะผรูบัมอบอำนาจ

กรมสงเสริมสหกรณ
สหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั จงึเรยีนมาเพือ่แจงใหสมาชกิทีเ่ขารวมโครงการเงนิฝากสวสัดกิาร

เพื่อชวยเหลือครอบครัวสมาชิก (ส.ค.ส.) และทานสมาชิกขณะนี้ขั้นตอนอยูในกระบวนการทางศาลปกครอง
นครศรธีรรมราช ตามทีส่หกรณฯไดดำเนนิการเพือ่หาขอยตุแิละแนวทางในการดำเนนิการตอไปครบั

นายอรณุ  ตัน้จดั
ผจูดัการสหกรณออมทรพัยครสูรุาษฎรธาน ีจำกดั
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