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	 ศาลหลักเมือง	 ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีกับสถาปัตยกรรมศรีวิชัย	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เป็นเมืองเก่าแก ่

ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรศรีวิชัยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน	 การก่อสร้าง

ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี	 เพื่อน้อมเกล้าฯ	 ถวายเป็นพระราชสักการะและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาส 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ทรงครองสิริราชสมบัติ	 ครบ	 50	 ปี	 ในวันท่ี	 9	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2539 

และเพื่อความเป็นศิริมงคล	 เป็นหลักชัยและมิ่งขวัญรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

คณะช่างจากกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง	 ตามศิลปกรรมศรีวิชัยด้วยการเน้นรูปลักษณ์ที่เป็นสถาปัตยกรรม 

ท้องถิ่นเดิมที่ได้รับอิทธิพลมาจาก	 ลังกา	 ชวา	 และ	 เขมรผสมกลมกลืนกัน	 เพื่อแสดงถึงความแข็งแรงมั่นคงและ 

เป็นปึกแผ่น

ศาลหลักเมืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ 

	 ประวตั	ิเสาหลกัเมอืงสร้างเมือ่	พ.ศ.2538	ในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่9	ทรงครองราชสมบัติ

ครบ	 50	 ปี	 บริเวณที่สร้างศาลถือเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ	์ เดิมเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดหลังเก่า	 อีกทั้งยังเคยเป็น 

ที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่	5	อีกด้วย	

 ที่ตั้ง	สนามศรีสุราษฎร์กลางเมืองสุราษฎร์	ใกล้แม่น�้าตาปี	ต.ตลาด	อ.เมือง	จ.สุราษฎร์ธานี
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นายสุธน ราชเดิม

ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เรียน..ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เคารพ
	 วารสารฉบับนี้	เป็นวารสาร	ฉบับที่	2	/2564	ซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของ

ปีบัญชี	2564	เผยแพร่ข่าวสาร	ระหว่างเดือน	เมษายน	2564	-	กันยายน	2564

ขณะนี้	สหกรณ์ฯ	ได้ด�าเนินงานมาเกือบจะสิ้นปีบัญชี	สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	Covid-19	ก็ยังไม่มีทีท่า 

ว่าจะลดลง	 ท�าให้การด�าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 2564	 ของสหกรณ์ฯ	 บางกิจกรรมเป็นไปด้วย 

ความยากล�าบาก	 หรือบางกิจกรรมไม่สามารถด�าเนินการได้	 ท่านสมาชิกที่เคารพครับ	 ไม่ใช่แค่งานของสหกรณ์เท่านั้น 

ที่เป็นไปด้วยความยากล�าบาก	 ขณะนี้ทุกหน่วยงาน	 ทุกสถานที่ย่อมได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น	 ขอเป็นก�าลังใจให ้

สมาชิกทุกท่าน	เราจะผ่านมันไปด้วยกันครับ

	 วารสารฉบับนี้ได้น�าเนื้อหาสาระมาให้ผู้อ่านได้รับทราบ	 ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ 

ซึ่งท่านได้พูดถึงการด�าเนินงานในปีบัญชีบัญชี	 2564	 และได้ชี้แจงเร่ืองการได้รับแต่งต้ังเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานสหกรณ์ฯ	 ได้หรือไม่	 และในส่วนของคอลัมน์ผู้จัดการได้สรุปผล 

การด�าเนินการ	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2564	และนโยบายของคณะกรรมการ	ชุดที่	64	ไว้พอสังเขป

	 นอกจากนี	้ยงัมบีทความจากคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพันธ์	จากคณะกรรมการเงนิกู	้และผูต้รวจสอบกจิการ

สหกรณ์ฯ	และข้อมูลต่าง	ๆ	เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ	ที่สมาชิกทุกท่านควรรับทราบ

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้	 สาระ	 ความรู้สึกดี	 ๆ	 จากวารสารฉบับนี้	 และหากมีข้อบกพร่อง 

พวกเราทุกคน	ก็ต้องขออภัยมา	ณ	โอกาสนี้ด้วย	ขอบคุณครับ

บรรณาธิการแถลง
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นายประพัทธ์ รัตนอรุณ

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

สารจากประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

	 เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	การบริหารงาน

ของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ชุดที่	64	

ปีบัญชี	2564	ภายใต้วิสัยทัศน์	“น�าพามวลสมาชิก สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” 

ด�าเนินงานใกล้จะสิ้นปีบัญชีปี	2564	กิจกรรมตามแผนงานโครงการส่วนใหญ่ได้

ด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วและยังอยู่ระหว่างการด�าเนินการบางกิจกรรม	เช่น	การปรับแผนกลยุทธ์	การยกร่างแผนปฏิบัติการ	

การเตรยีมการเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการและผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์	แทนกรรมการทีห่มดวาระ	เพือ่นสมาชกิทีต่ดิตาม

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ที่ผ่านมาคงได้รับทราบผลงานที่ส�าคัญแล้ว	 โดยเฉพาะ 

การจัดหาบริษัทประกันชีวิตที่โปร่งใส	ตรวจสอบได้	เบี้ยประกันต่อทุนลดลงสมาชิกได้ผลตอบแทนสูงขึ้น	การบริหารจัดการ 

ที่มีผลก�าไรสูงขึ้น	 ลูกหนี้ที่มีปัญหากลับสู่ระบบมากขึ้น	 คณะกรรมการด�าเนินการพยายามบริหารด้วยความรอบคอบยึดมั่น 

ในหลักการของสหกรณ์และที่ถือประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�าคัญ

											ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารจัดการของคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ชุดท่ี	 64	 ซึ่งมีสมาชิกบางท่านเกิดความสงสัยเรื่องของประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คร ู

สุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	จะยังปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ต่อไปได้อกีไหม	ตามข้อบงัคับของสหกรณ์ยงัสามารถปฏบิตัหิน้าท่ีต่อไปได้ตามวาระการด�ารงต�าแหน่ง	ส่วนเรือ่งบรหิารจดัการ

ขอให้ท่านมั่นใจว่าในการบริหารยุคใหม่มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่หลากหลายซึ่งสามารถด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถบริหารเวลาและการท�าหน้าที่ของประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 

ได้อย่างเต็มศักยภาพ	 สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและความม่ันคง 

ของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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นายธีรเดช จู่ทิ่น

กรรมการและเลขานุการเงินกู้

 สวัสดีครับ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ที่เคารพ	

ในรอบปีบัญชี	2564	ระยะเวลา	10	เดือน	(ตุลาคม	2563	-	กรกฎาคม	2564)	

สหกรณ์	ฯ	ให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก	ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2564	

จ�านวน	9,477,536,968.80	บาท	มผีลก�าไรจากการด�าเนนิงาน	366,342,355.60	บาท		สงูกว่าปีทีแ่ล้ว	36,890,419.54	บาท	

จากสภาพการณ์ดังกล่าว	มีผลก�าไรเพิ่มขึ้น	สืบเนื่องมาจากเหตุผลอย่างน้อย	4	ประการดังนี้

	 1.	 สมาชิกมีวินัยในการช�าระหนี้

	 2.	 การเพิ่มขึ้นของรายได้	(12,812,347.34	บาท)

	 3.	 รายจ่ายลดลง	(24,081,072.20	บาท)

	 4.	 สมาชิก/ลูกหนี้	มาปรับโครงสร้างหนี้

	 สุดท้ายน้ีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 มวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ตระหนักในการเป็นสมาชิกที่ดี 

มีความผูกพันต่อองค์กร	บังเกิดผลดีต่อความมั่นคงของสมาชิกและสหกรณ์	ฯ	สืบไป

บริการสมาชิก......
           ตามอุดมการณ์ของสหกรณ์
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นายจเร หนูปลื้ม

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

โลกเปลี่ยนเราต้องปรับ !!!

	 เมื่อโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	

(COVID-19)	ท�าเอาเศรษฐกิจทั้งโลกแทบจะหยุดชะงัก	เศรษฐกิจในประเทศไทยเอง

ก็ขยายตัวลดลง	จึงท�าให้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่สมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปสมาชิกสหกรณ์ฯ	 

จึงจ�าเป็นต้องปรบัตวัในการใช้จ่ายยงัไงให้อยูร่อดและผ่านพ้นวกิฤตในช่วงนีไ้ปให้ได้	จึงขอน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 (ร.9)	 ได้พระราชทานให้แก่

คนไทยได้น�ามาปรบัใช้	เพือ่เป็นแนวทางในการด�ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนของประชาชนในทกุระดับ	ต้ังแต่ระดับครอบครวั	ระดบั

ชมุชน	จนถงึระดบัรฐับาล	ซึง่มุง่ให้ทกุคนสามารถพึง่พาตวัเองได้	รวมถงึการพฒันาให้ดย่ิีงข้ึนจนเกดิความยัง่ยนืตัง้อยูบ่นหลัก

ส�าคัญสามประการ	คือ	ความพอประมาณ	ความมีเหตุผล	และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี	

	 จากวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	“น�าพามวลสมาชิก สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” และอุดมการณ์

สหกรณ์ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ ซึ่งจะน�าไปสู่การ

กินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” จะเห็นว่าสหกรณ์เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกมุ่งเน้นหนักในการ

ช่วยเหลอืเก้ือกูลกนัในหมูส่มาชกิ	การให้สวสัดกิาร	การจดัสรรสทิธปิระโยชน์แก่สมาชกิ	การส่งเสรมิให้สมาชกิรูจ้กัการประหยดั	

การออม	 จึงขอน�าเสนอทางเลือกเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งให้กับสมาชิกสหกรณ์ในการเอาตัวรอดในช่วงสถานการณ์วิกฤต	ิ 

COVID	–	19	หากท่านสมาชิกคิดว่าเป็นประโยชน์	ปฏิบัติได้	และเพื่อความมั่นคงในอนาคต	นั่นก็คือ	ตรวจสอบการใช้เงิน 

จะช่วยให้เรามองเห็นสถานะการเงินของตัวเองอยู่ตลอดเวลา	 สามารถปรับการใช้จ่ายให้สมดุลกับรายรับ	 ลดรายจ่าย 

ที่ไม่จ�าเป็นหรือชะลอการใช้จ่ายที่อาจเป็นการเพิ่มภาระ	 ตรวจสอบรายจ่ายส่วนไหนที่ลดได้ก็ต้องลด	 จ่ายเฉพาะที่มี 

ความจ�าเป็นมีความคุ้มค่า	 และราคาท่ีเหมาะสม	 รู้จักเก็บออม จะต้องวางแผนให้ดีอย่าปล่อยให้ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน	

ควรเก็บออมเข้าบัญชีออมทรัพย์ไว้บ้างบางส่วน	 ซึ่งทุกคนควรปฏิบัติให้เกิดเป็นวินัยทางการเงิน	 งดเที่ยว งดปาร์ตี้ 

งดช๊อปปิ้ง หันมาใช้บริการออนไลน์ เพราะเป็นการละลายทรัพย์อย่างสิ้นเปลือง	 และเสี่ยงต่อการติดเชื้อ	 COVID-19 

ท้ายสุดต้องดูแลตัวเองอย่าให้เจ็บป่วย	โดยหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านให้น้อยที่สุดหรือเท่าที่จ�าเป็น	และระมัดระวังตัวเอง

จากพ้ืนทีเ่สีย่ง	ดงันัน้	สิง่ทีส่�าคญัและจ�าเป็นส�าหรบัสมาชกิทกุคนคอืการวางแผนจดัการทางการเงนิให้ได้อย่างเป็นระบบแล้ว

สถานะทางการเงินในภายภาคหน้าก็จะมีความมั่นคง	นั่นคือ	รายได้ต้องมากกว่ารายจ่าย 

***เราจะร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 นี้ไปด้วยกัน***
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บทความผู้จัดการ

ด้วยความเคารพรักมวลสมาชิกทุก ๆ ท่านครับ

นายอรุณ  ตั้นจัด

ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด ที่เคารพทุกท่าน

	 เดือนกันยายน	2564	เป็นเดือนสุดท้ายของปีบัญชีสหกรณ์ฯ	คณะกรรมการ

ด�าเนินการชุดที่	64	ได้บริหารจัดการตามแผนงานงานโครงการและงบประมาณที่ได้

การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่	โดยค�านึงถึงการประหยัดรายจ่ายให้แก่สหกรณ์ฯ	เพื่อเพิ่ม

รายได้ให้แก่สมาชิก	 ในสัดส่วนของการลงทุนที่เหมาะสม	 และเป็นธรรม	 พร้อมท้ังได้ก�าหนดนโยบายต่าง	 ๆ	 เพื่อให้สมาชิกได้รับ

ประโยชน์และมีความสะดวกในการรับบริการจึงขออนุญาต	สรุปสาระส�าคัญดังนี้	

1.	 ผลการด�าเนินการ	ณ	วันที่	31	สิงหาคม	2564

	 สมาชิกสามัญ	จ�านวน	 12,838	 คน	 				สมาชิกสมทบ	จ�านวน	552	คน

	 สินทรัพย์รวม	 10,121,680,086.90	 บาท

	 หนี้สินรวม	 	3,889,675,432.21	 บาท

	 ทุนของสหกรณ์	 	6,232,004,654.69	 บาท

	 ก�าไรสะสม	(ไม่คิดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	 	418,693,418.61	 บาท

2.		 นโยบายตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

	 -	 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก	และการปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อลดรายจ่ายของสหกรณ์ฯ

	 -	 การแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้กู ้เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินให้กู ้ของสหกรณ์ฯ	 สะดวกขึ้นแทนการให ้

	 	 สมาชิกไปใช้แหล่งเงินกู้สถาบันการเงินอื่น

	 -	 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวกับสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง	และเป็นธรรม

	 -	 การพักช�าระหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงการแพร่ระบาดของ	ไวรัสโควิด-19

	 -	 การจัดหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ดีและให้สิทธิแก่สมาชิกเพิ่มขึ้น

	 -	 มีการจัดพื้นที่รอให้บริการแก่สมาชิกที่สะดวก	และสบายยิ่งขึ้น	

3.	 มกีารก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี	้และแนวทางช่วยเหลอืดแูลสมาชกิท่ีประสบปัญหาทางการเงนิด้วยเหตตุ่าง	ๆ 	ซึง่ถอืว่า

เป็นนโยบายของคณะกรรมการชุดที่	 64	 ภายใต้การน�าของท่านประธานประพัทธ์	 รัตนอรุณ	 ที่มีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหา 

การช�าระหนี้ของสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม

	 จากการด�าเนินการของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	64	ที่มีเจตนา	และเป้าหมายให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างที่แท้จริง	

มีผู้ตรวจสอบที่คอยช่วยแนะน�าให้ด�าเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ท่ีเคร่งครัด	 และท่ีส�าคัญผมมีทีมงานคือเจ้าหน้าท่ี	 จ�านวน	 28	 คน 

ที่มีคุณภาพ	 มีความต้ังใจร่วมกันท�างานโดยยึดถือหลักความซื่อสัตย์	 สุจริต	 มุ่งเน้นให้บริการกับสมาชิก	 ท�างานเป็นทีมสนอง 

ตามนโยบายจึงส่งให้ผลการด�าเนินการในปีบัญชี	2564	อยู่ในเกณฑ์ที่สมาชิกพึงพอใจได้ครับ
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บทความผูต้รวจสอบกิจการ

	 สวัสดีครับ	ชาวสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูรุาษฎร์ธาน	ีจ�ากัด	ทีเ่คารพรกัทุกท่าน	

วารสารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ฉบับนี้	เป็นฉบับที่	2	

ของปีบัญชี	2564	และเป็นฉบับสุดท้าย	ของปีบัญชี	2564	สมาชิกทุกท่านครับ	

กระผม	สริวชิญ์	ทองปรชีา	ท�าหน้าทีผู่ต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธาน	ีจ�ากดั	ปีบญัช	ี2564	ซ่ึงเป็นปีแรก

ที่กระผมได้เข้ามาท�าหน้าที่และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาผู้ตรวจสอบกิจการฯ	ซึ่งเป็นหน้าที่	ที่มีความส�าคัญยิ่ง	กระผมได้

อาสามวลสมาชกิเข้ามาท�าหน้าทีใ่นครัง้นีด้้วยความเต็มใจและต้ังใจ	โดยในช่วงต้นปี	2564	กระผมได้เข้ารับการพัฒนาทกัษะ

และองค์ความรู้ในด้านการตรวจสอบกิจการสหกรณ์	 โดยได้เข้าอบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย ์

อย่างผู้ช�านาญการ	 ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีเข้มข้นพอสมควร	 ซึ่งกระผมได้น�าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ร่วมกันกับคณะผู้ตรวจสอบ 

ในชุดปัจจุบัน	 เพื่อให้ระบบการตรวจสอบกิจการมีความเข้มแข็ง	 เพื่อจะท�าให้การด�าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 มีความเจริญก้าวหน้า	 ไม่มีการทุจริตใดๆ	 เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจกับสมาชิกจึงขอที่จะน�าเสนอใน

วารสารฉบบันีคื้อเรือ่งราวเกีย่วกบัอ�านาจหน้าท่ี	ความรบัผดิชอบ	ขัน้ตอน	แนวการตรวสอบกจิการ	แนวใหม่	เพือ่ให้สอดคล้อง

กับ	 พระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.2542	 พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.2562	 กฎกระทรวงการด�าเนินงานและ 

การก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	2564	ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรสหกรณ์	 พ.ศ.	 2563	 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

พ.ศ.	2563	ซึ่งจะท�าให้คณะผู้ตรวจสอบ		มีเครื่องมือ	และกรอบการท�างานที่ชัดเจนมากขึ้นในการท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ

เพือ่จะรายงานการตรวจสอบประจ�าเดอืนต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ	และรายงานการตรวจสอบต่อสมาชกิในการประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี	ซึ่งมีกรอบการรายงานการตรวจสอบ	ขั้นตอน	และแนวการตรวจสอบในด้านต่างๆ	ดังนี้	

	 -	 การตรวจสอบด้านการบริหารทั่วไป		 -	 การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี

	 -	 การตรวจสอบด้านสินเชื่อ		 -		การตรวจสอบด้านการลงทุน

	 -	 การตรวจสอบด้านเงินรับฝาก		 -	 การตรวจสอบด้านหนี้สิน

	 -	 การตรวจสอบด้านทุนของสหกรณ์		 -	 การตรวจสอบด้านรายได้และค่าใช้จ่าย

	 -	 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ		 -	 ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง

	 ซึ่งในแต่ละด้านก็จะมีเทคนิควิธีการในการตรวจสอบแตกต่างกันไป	และทางคณะผู้ตรวจสอบก็ต้องใช้ทักษะ	ความรู้	

ความช�านาญ	ความรอบคอบ	และมจีรรยาบรรณในการปฏบิติัหน้าทีใ่นการตรวจสอบ	ด�าเนนิการตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์	

ไม่เสาะแสวงหาเรื่องจับผิดนอกเหนือประเด็นการตรวจสอบ	 และเราทุกคนทราบดีว่าในยุคปัจจุบันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ 

ในเรื่อง	การทุจริต	การทุจริตเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ	อาทิ	การธนาคาร	การทหาร	การเมือง	การศาสนา	การศึกษา	ไม่สามารถ
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ฟันธงได้ว่าวงการใดปลอดการทุจริตได้		100	เปอร์เซ็นต์	ไม่มีข้อยกเว้นแม้ในวงการสหกรณ์	ดังนั้นทางกรมส่งเสริมสหกรณ์

ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล	 สหกรณ์จึงได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบกิจการขึ้น	 เพื่อเข้ามาท�างานการตรวจสอบการ

ท�างาน	ของคณะกรรมการควบคู่กันไป	โดยคัดสรรมาจาก	สมาชิกหรือบุคคลภายนอกและรวมถึง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ที่มีความรู้

ความสามารถ	 ที่มีความสนใจท่ีจะท�างานด้าน	 การตรวจสอบ	 ที่ส�าคัญจะต้องผ่านกระบวนการอบรม	 ด้านการตรวจสอบ 

ที่ด�าเนินการอบรมโดยหน่วยงานที่	กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติจึงสามารถเข้ามาท�าหน้าที่	เป็นผู้ตรวจสอบได้	ส�าหรับสมาชิก

สหกรณ์ที่สนใจและคิดว่าจะเข้ามา	ท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการในปีบัญชี	2565	ก็ขอเรียนเชิญสมาชิก	ผู้ที่มีจิตอาสาเข้ามา

ร่วมดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูของพวกเราให้ก้าวหน้า	เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกตลอดไป

	 สุดท้ายนี้	สมาชิกทุกท่านครับ	คณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการขอใช้วารสารสหกรณ์ในคอลมัน์		ผูต้รวจสอบกิจการนี้

พบปะแลกเปลี่ยน	 พูดคุยกับสมาชิกทุกท่าน	 สมาชิกท่านใดต้องการ	 แลกเปลี่ยนข้อคิดความเห็น	 ให้ข้อเสนอแนะ	 และ 

หรือต้องการให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ	 ด�าเนินการในเร่ืองใดที่เกี่ยวข้อง	 กับสหกรณ์ฯ	 ก็สามารถท�าได้	 โดยแจ้งผ่านทาง 

คณะกรรมการด�าเนนิการ	ผูต้รวจสอบกจิการ	หรอืตดิต่อได้ตาม	เบอร์โทรศพัท์ของสหกรณ์ฯ	ทางผูต้รวจสอบฯ	ยนิด	ีและพร้อม

รับฟังทุกปัญหา	 การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 ระยะเวลา	 4	 ไตรมาสที่ผ่านมา	 คณะผู้ตรวจสอบ

กิจการได้ท�าหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	แทนสมาชิกทุกท่านอย่างเต็มที่	คอยตรวจสอบว่าคณะกรรมการ

ด�าเนินการของสหกรณ์	 ได้ด�าเนินงานหรือท�าธุรกรรมเป็นไปตาม	 ระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์	 หรือไม่	 ทุกเดือนที่เข้า 

ตรวจสอบ	หากพบข้อสังเกตได้แจ้งให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบ	ทางคณะกรรมการก็ได้มีการทบทวน	พิจารณาปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะ	ปรบัปรงุ	แก้ไข	นอกจากนี	้คณะผูต้รวจสอบกจิการได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์เสนอต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติ	 และค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

สหกรณ์ฯ	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการค�านึงถึงอยู่เสมอว่า	 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ	 เป็นกลไกหนึ่งท่ีจะช่วยในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์	สามารถลดหรือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องทางบัญชีให้กับสหกรณ์ได้	ส่งผลให้สหกรณ์มีระบบ

การบริหารจัดการที่ดี	 มีความโปร่งใส	 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อสมาชิก	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ	 ได้ตระหนักถึงหน้าที	่ 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถให้สมกับท่ีท่านสมาชิกทุกท่านได้ไว้วางใจและ

มอบหมายให้ท�าหน้าท่ี	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ขอให้สมาชิกทุกท่านปลอดภัย 

จากโรคโควิด-19	ซึ่งก�าลังระบาดหนักอยู่ในช่วงนี้	วารสารเล่มนี้	ขอพูดคุยกับสมาชิกทุกท่านไว้เพียงเท่านี้	สวัสดีครับ

สิรวิชญ์ ทองปรีชา

เลขาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด
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ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และประกาศฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขในระหว่างปีบัญชี 2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

ว่าด้วย การให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

ว่าด้วย สวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2563

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564)  ประกาศใช้ 1 เมษายน 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด ฉบับที่ 12/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ.2564 

ประกาศใช้ 11 มกราคม 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด ฉบับที่ 44/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการกู้ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด             

ว่าด้วย การให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2564  

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564)  ประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

ว่าด้วย การให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2564

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564)  ประกาศใช้ 1 มิถุนายน 2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด ฉบับที่ 13/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการกู้ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด      

ว่าด้วย การให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ พ.ศ.2564                          

ประกาศใช้ 11 มกราคม 2564

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2564 ประกาศใช้ 5 พฤษภาคม 2564

แนวปฏิบัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

ว่าด้วย การเปลี่ยนผู้ค�้าประกันเงินกู้ พ.ศ.2562 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564) 

ประกาศใช้ 11 กุมภาพันธ์ 2564
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินฝาก

ประเภทเงินกู้

เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ กรณีลูกหนี้รับสภาพหนี้
+1% ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แต่ละประเภท

อัตราร้อยละต่อปี

อัตราร้อยละต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	(เงินฝากสหกรณ์อื่น)

โครงการออมทรัพย์โรงเรียน

เงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต

เงินฝากออมทรัพย์กองทุนค�้าประกัน

ฉก.	เงินกู้ฉุกเฉิน	ATM

ฉฉ.	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	

ทบ.	เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝากผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	

สม.	เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก	

สบ.	สามัญบุคคลค�้าประกัน	

สร.	เงินกู้สามัญบุคคลค�้าประกัน	(กรณีพิเศษ)	

สก.	เงินกู้สามัญบุคคลค�้าประกันกลุ่ม	ร.ร.เอกชน,	อบต.,	พนักงานราชการ

สด.	เงินกู้สามัญบุุคคลที่ดินค�้าประกัน	

พค.	เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์	

พท.	เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ	

พพ.	เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ	

พบ.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล	

พศ.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา

ศ1.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี	

ศ2.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี

ศ3.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท	

ศ4.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก

สข.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อช�าระคืนกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ

สค.	เงินกู้สวัสดิการ	ส.ค.ส.

สฌ.	เงินกู้สวัสดิการ	สฌ.สฎ.	

สป.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อช�าระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรายปี

สง.	เงินกู้สวัสดิการเพื่อช�าระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์	(ชพค)

ปค.	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	

เงินกู้ลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ

2.10

1.60

2.60

2.60

2.10

5.85

5.85

5.35

5.35

5.85

5.85

5.85

5.85

5.85

5.85

5.85

5.60

5.60

5.60

5.60

5.60

5.60

5.60

5.60

5.60

5.85

5.85

7.85
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โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 2565

เปรียบเทียบค่าเบี้ยประกัน ระหว่างปีบัญชี 2564 และ 2565

ปีบัญชี 2564

อายุ	20	–	70	ปี	 ค่าเบี้ยประกันภัย 820 บาท

อายุ	71	–	80	ปี		 ค่าเบี้ยประกันภัย 1,300 บาท

อายุ	81	–	99	ปี	 ค่าเบี้ยประกันภัย 1,400 บาท

อายุ	20-65	ป ี ค่าเบี้ยประกันภัย  800 บาท

อายุเกิน	65-75	ป ี ค่าเบี้ยประกันภัย 820 บาท

อายุเกิน	75-85	ป ี ค่าเบี้ยประกันภัย 1,285 บาท

อายุเกิน	85-99	ป ี ค่าเบี้ยประกันภัย 1,385 บาท

ปีบัญชี 2565

 	 ส�าหรบัสมาชกิทีเ่งนิปันผล	และเฉลีย่คนืปีบญัช	ี2564	ไม่เพยีงพอต่อการช�าระ	ค่าเบีย้ประกัน	

ตามทนุประกนัทีส่มาชกิได้ท�า	ทางบรษิทั	ทพิยประกนัภยั	จ�ากัด	(มหาชน)	ยนิยอมให้สหกรณ์	ฯ	ผ่อนช�าระ

โดยวิธีการเรียกเก็บจากสมาชิกตามเงื่อนไขที่สหกรณ์ก�าหนด

 	 บรษิทั	ยนิยอมจ่ายค่าสนิไหม	ตามรายชือ่คุ้มครองต้ังแต่วนัที	่1	ตุลาคม	2564		ถงึ	30	กนัยายน	

2565	โดยไม่ต้องรอการช�าระเบี้ยประกันของสหกรณ์ตามจ�านวนเต็ม

 	 สหกรณ์ได้รบัการสนบัสนนุเงนิเผือ่ใช้ในกจิการของสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูรุาษฎร์ธาน	ีจ�ากัด	 

เพิ่มเติมจ�านวน	750,000	บาท

	 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกบ�าเหน็จ	 บ�านาญ	 หรือลาออก	 ที่มีชื่อสังกัดอยู ่ต ่างอ�าเภอ 

และประสงค์จะใช้สิทธิในอ�าเภอท่ีพักอยู ่ในปัจจุบัน	 สามารถแจ้งย้ายหน่วยสังกัดอ�าเภอในการขอใช้ 

สิทธิลงคะแนนสรรหา	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 และผู้ตรวจสอบกิจการ	 ประจ�าปี	 2565	 ภายในวันที ่

29	 ตุลาคม	 2564	 โดยสหกรณ์จะด�าเนินการย้ายหน่วยอ�าเภอของท่านให้ในการใช้สิทธิลงคะแนน 

และสหกรณ์จะยึดตามรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนตามหน่วยอ�าเภอนั้น	ๆ	เท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงื่อนไขพิเศษ
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การสรรหา กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�าปีบัญชี 2565

1. การขอรับใบสมัคร
	 ผู้ประสงค์จะสมัคร	 ขอรับใบสมัคร	ณ	 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 

(ชั้น	1)		ในวันและเวลาท�าการ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
	 รับสมัครตั้งแต่วันที่	4	–	11	ตุลาคม	พ.ศ.2564	ณ	ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ตั้งแต่เวลา	

09.00	–	15.00	น.	ในวันท�าการสหกรณ์

	 	 	 วันที่	4	ตุลาคม	พ.ศ.2564	 ณ	ห้องประชุม	1	(ชั้น	3)

	 	 	 วันที่	5	–	11	ตุลาคม	พ.ศ.2564	 ณ	ห้องผู้จัดการ		(ชั้น	2)

3. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
	 3.1	 หนังสือรับรองตนเอง	พร้อมเอกสารประกอบการรับรอง	ดังนี้

	 	 3.1.1	 ส�าเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา	 	 	 	 								 	 1	ฉบับ

	 	 3.1.2		 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	และส�าเนาบัตรข้าราชการ	(กรณีรับราชการ)					 1	ฉบับ

	 	 3.1.3		 ส�าเนาหลักฐานที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่	คพช.ก�าหนด	(ถ้ามี)

	 	 3.1.4		 หนังสือแสดงข้อมูลเครดิตจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จ�ากัด

	 3.2		ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 3.3	 ในกรณีที่ผู้สมัครสังกัดโรงเรียนเอกชน	ให้แนบส�าเนาเอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นบุคลากรในหน่วยงาน	นั้น	ๆ

	 3.4	 ในกรณีผู้สมัครต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ	 ให้แนบส�าเนาหลักฐานผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

	 3.5	 ภาพถ่ายสีขนาด	8.5	x	13.5	ซม.	จ�านวน	3	ภาพ	หน้าตรง	ไม่สวมหมวกและแว่นตาด�า	ถ่ายไว้ไม่เกิน	6	เดือน

“เอกสารที่เป็นส�าเนาให้รับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ”

4. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัคร
	 	 ประกาศ	ภายในวันที่	15	ตุลาคม	พ.ศ.2564	ณ	ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	และหน่วย

สรรหา

5. วันสุดท้ายของการถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัครเข้ารับการสรรหา
	 	 ผูส้มัครเข้ารบัการสรรหา	ประสงค์ขอถอนชือ่จากการเป็นผูส้มคัร	ให้ยืน่ค�าร้องขอถอนชือ่ต่อคณะกรรมการเลอืก

ตั้ง		ภายในวันที่		4	พฤศจิกายน	พ.ศ.2564

6. ขั้นตอนการรับสมัคร
	 1)	 รับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา	08.30	น.	เป็นต้นไป	แยกตามต�าแหน่งที่สมัคร

	 2)		 รับสมัครตั้งแต่เวลา	09.00	–	15.00	น.
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	 3)		 การสมัคร	 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครท่ีสมบูรณ์ด้วยตนเอง	 โดยมีสมาชิกลงนามรับรองไม่น้อยกว่า	 10	 คน	พร้อม

หลักฐานประกอบการสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

	 4)		 ผู้สมัครที่ลงทะเบียนก่อนเวลา	09.00	น.	ให้ถือว่ามาพร้อมกัน	การก�าหนดล�าดับที่ผู้สมัครใช้วิธีจับสลาก

	 5)		 ผู้สมัครที่ลงทะเบียนหลังเวลา	09.00	น.	ล�าดับที่ผู้สมัครให้ยึดถือตามล�าดับหมายเลขในบัญชีลงทะเบียน

7. วัน เวลา สถานที่ลงคะแนนสรรหา
	 ลงคะแนนสรรหาโดย	สมาชิก	ในวันที่	12	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564	เวลา	08.30	–	15.30	น.	ณ	หน่วยสรรหาที่ก�าหนด

8. การนับคะแนน
	 เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้ว	เริ่มนับคะแนน	เวลา	16.00	น.	ณ	หน่วยสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา

9. วันประกาศผลการสรรหาและวันรับสมัคร
	 1)	 ประกาศผลการสรรหา	ในวนัท่ี	16	พฤศจกิายน	พ.ศ.2564	ณ	ส�านกังานสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูรุาษฎร์ธาน	ีจ�ากดั	

และหน่วยสรรหา

	 2)	 รับสมัครผู ้ได้รับการสรรหา	 เป็นผู ้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ	 และผู ้ตรวจสอบกิจการ	 

ณ	ส�านักงานสหกรณ์ฯ

 1) กรรมการด�าเนินการ ให้เลือกตั้งจากเขตต่าง	ๆ	6	เขต	แต่ละเขตให้มีจ�านวนและที่มา	ดังนี้	

	 	 เขตที่	 2	 ให้มีกรรมการด�าเนินการจ�านวน	 2	 คน	 เป็นสมาชิกท่ีด�ารงต�าแหน่งและรับเงินเดือนจากหน่วยงาน 

ของรัฐในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี	เขต	2	จ�านวน 2 ต�าแหน่ง ว่าง 1 ต�าแหน่ง

	 	 เขตที่	 4	 ให้มีกรรมการด�าเนินการจ�านวน	 3	 คน	 เป็นสมาชิกท่ีด�ารงต�าแหน่งและรับเงินเดือนจากหน่วยงาน 

ท่ีไม ่สังกัดในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

จ�านวน 3 ต�าแหน่ง ว่าง 3 ต�าแหน่ง

	 	 เขตที่	 5	 ให้มีกรรมการด�าเนินการจ�านวน	3	คน	 เป็นสมาชิกที่รับเงินบ�าเหน็จหรือบ�านาญทุกสังกัดหรือสมาชิก 

ที่ออกจากงานหรือหมดสัญญาจ้างโดยไม่มีความผิด	จ�านวน 3 ต�าแหน่ง  ว่าง 2 ต�าแหน่ง

	 	 เขตที่	6	ให้มีกรรมการด�าเนินการจ�านวน	2	คน	เป็นสมาชิกที่ด�ารงต�าแหน่งและรับเงินเดือนจากหน่วยงานของ

รัฐในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	จ�านวน 2 ต�าแหน่ง ว่าง 2 ต�าแหน่ง

 2) ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีผู้ตรวจสอบกิจการ	จ�านวน 5 ต�าแหน่ง ว่าง 5 ต�าแหน่ง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suratthsc.com

จ�านวนต�าแหน่งที่ว่าง คณะกรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
 ที่ก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2565
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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


