ฉบับที 1/2562 วันที 27 มีนาคม 2562
**********************************************************************************************************

สวัสดีสมาชิก สอ.ชพ.

ทุกท่าน
นีเป็ นการพบกัน ครังแรกกับ ข่าว สอ.ชพ. (กรรมการชุด ที
สอ.ชพ. ทุกท่าน จาก PR หน้าเดิมนะจ๊ะ.....จะบอกหัย...

) ขอสวัส ดีงามๆ กับ สมาชิ ก

... ก่อนอืนคงต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านทีได้รับเงินปั นผลมากบ้าง น้อยบ้าง
กันถ้วนหน้าหลายคน คงน่าจะยังใช้เงินจํานวนนีกันยังไม่หมดนะ... (ส่วนผูเ้ ขียนหมดไปปี มะโว๊แล้วแฮะๆ)
ถ้าเป็ นเช่นนัน ก็ ! ฝากไว้ที สอ.พช. ของเราดี กว่ าเงินทองไม่รั วไหล แถมดอกเบี ยสูงกว่ าธนาคารอี ก
ต่างหาก และต้องขอขอบคุณแทนผูส้ มัครเป็ นกรรมการ สอ.ชพ. ทุกท่าน สําหรับทุก ๆ คะแนนความรัก
และความไว้วางใจ ซึงสรุปผลคะแนนมี ดังนี

 ผลการลงคะแนนเลือกตังกรรมการฯ ช ุดที
ก ุมภาพันธ์ 2562 ดังนี
ผูส้ มัครตําแหน่งประธานกรรมการ
หมายเลข

นางดุษฎี ไพรัชเวสส์

เมือวันที 27

ได้

คะแนน

ได้
ได้
ได้
ได้

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ได้
ได้

คะแนน อันดับที
คะแนน อันดับที

ผูส้ มัครตําแหน่งกรรมการดําเนินการ
สังกัดสํานักงานเลขาธิ การคุรสุ ภา
หมายเลข นางเพียงใจ ขาวเหลือง
หมายเลข นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี
หมายเลข นายบุลากร ประกอบคํา
หมายเลข นางนิรมล นาฏกระสูตร
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
หมายเลข นางอัจฉรา วรลักษณกุล
หมายเลข นายประกอบ ม่วงมี

อันดับที
อันดับที
อันดับที
อันดับที

... เป็ นอันว่า เราได้ประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ใหม่แทนประธาน
กรรมการทีหมดวาระ คน และกรรมการทีหมดวาระ 4 คน และกรรมการทีลาออก 2 คน เรียงลําดับ
คะแนนของแต่ละสังกัด เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ

 สําหรับกรรมการ สอ.ชพ. ช ุดที 4 จํานวน
มีตําแหน่ง และเบอร์โทรศัพท์ ดังนี
ที
1
2
3
4
5

ชือ – สก ุล
นางดุษฎี ไพรัชเวสส์
นางนิรมล นาฏกระสูตร
นายประกอบ ม่วงมี
นายบุคลากร ประกอบคํา
นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการฝ่ ายกฎหมายและระเบียบ
กรรมการฝ่ ายกฎหมายและระเบียบ
กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์

คน แต่ละคน
เบอร์โทร
081-559-5305
089-104-0908
081-906-1336
064-951-4454
081-251-1256
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ที
6
7
8
9

ชือ – สก ุล
นางเพียงใจ ขาวเหลือง
นายโนรี สุขสุเหิม
นางอัจฉรา วรลักษณกุล
นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี

ตําแหน่ง
กรรมการฝ่ ายพัฒนาและสวัสดิการ
กรรมการฝ่ ายพัฒนาและสวัสดิการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

เบอร์โทร
089-306-6694
089-786-7533
092-596-4253
089-773-0826

มีขอ้ ขัดข้องประการใด เรียกใช้ เรียกหากันได้ กรรมการทุกท่ านยิ นดีเสมอ ให้สมกับความ
ไว้วางใจทีท่านเลือกให้มาทําหน้าทีจ้ะ

 บอกกล่าวเล่าแจ้งกรรมการฯ กันไปแล้ว ก็มาถึงเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงาน
ของ สอ.ชพ. กันบ้างเน้อ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีๆ น้อง ๆ ทีใจดีเหมือนเดิม จึงขอแจ้งให้
ทราบเพือความชัดเจนยิงขึนและเพือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ดังนี
ที
ชือ – สก ุล
1 คุณชุติกาญจน์ เอียมแจ๋ (พีแจ๋)

2 คุณยุวดี อภิรมย์ (น้องอุม้ )

ตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีการเงิน
(กลุม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชัน อาคาร สํานักงานเลขาธิการ
คุรสุ ภา)
เจ้าหน้าทีเงินกูฉ้ กุ เฉิน

เบอร์โทร
089-019-7643

095-165-4655

(กลุม่ การเงินและบัญชี ชัน อาคาร
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา)

3 คุณสุนนั ท์ คงจํากัด (น้องนันท์) เจ้าหน้าทีเงินกูส้ ามัญ และเงินกูพ้ ฒ
ั นา 089-228-7473
คุณภาพชีวิต (ชัน อาคารหอพัก
สกสค.)
4 คุณจําเรียง อภิญญา (พีเรียง) เจ้าหน้าทีบัญชี
087-782-5284
5 คุณสาลินี ชุตมิ าพาณิชย์
(น้องโอ๋)

เจ้าหน้าทีรับสมัครและทะเบียนหุน้

6 คุณรจิต ทวีทนุ (น้องบี)

เจ้าหน้าทีธุรการ

(กลุม่ การเงินและบัญชี ชัน อาคาร
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา)

086-787-0179

(หน้าห้องรองเลขาธิการคุรสุ ภา ชัน
อาคาร สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา)

 สําหรับผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ สอ.ชพ. ช ุดที 44 ได้แก่
ที
ชือ – สก ุล
ตําแหน่ง
1 นางสาววราภรณ์ สายน้อย (พีเล็ก) ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์

เบอร์โทร
098-258-4890
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ประกาศฯ เพือแจ้งให้สมาชิกรับทราบ และถือปฏิบตั ิ
เรื องที

คณะกรรมการ สกสค.)

การยื นกู้เงิ น ทุ ก ประเภท (สํ า หรับ สมาชิ ก สัง กัด สํ า นัก งาน

ก่อนอืนต้องทําการซักซ้อมความเข้าใจ เกียวกับแนวปฏิบัติการยืนกูเ้ งินทุกประเภทของ
สหกรณ์ฯ ของสมาชิกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. เพือรับทราบและเข้าใจเจตนารมณ์ของ
สหกรณ์ฯ ด้วยนะคร้า...!!!
เนื องจากสํา นั ก งานคณะกรรมการ สกสค. กํา หนดแนวปฏิ บั ติ ก รณี เจ้า หน้า ที และ
อดีตเจ้าหน้าทีสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. กูเ้ งินสหกรณ์ว่า ควรนําเสนอเลขาธิการพิจารณารับรอง
หากไม่ ผ่ า นการรั บ รองจากสํา นัก งานคณะกรรมการ สกสค. ซึ งเป็ นต้น สั ง กั ด ก็ ไม่ ค วรรั บ ผิ ด ชอบ
เพือเป็ นฐานในการคํานวณวงเงิน และเป็ นการป้องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดกรณี เงินคงเหลือตํากว่า %
ทังนีเพือประโยชน์ในการควบคุมป้องกันการสร้างหนีสิน
คณะกรรมการ สอ.ซพ. พิ จารณาแล้วเห็ น ว่ า การให้กเู้ งิน แก่ ส มาชิ ก สังกัด สํานัก งาน
คณะกรรมการ สกสค. จะต้องสอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

ดั งนัน จึงกํ าหนดแนวปฏิบัติกรณี การยืนกเ้ ู งิ นทกุ ประเภทกับสหกรณ์ ของ
สมาชิกที เป็นพนัก งานเจ้าหน้าที ทกุ ตํ าแหน่งในสังกัดสํานัก งานคณะกรรมการ สกสค. จะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบและรับรองเงินเดือน และได้รบั อนญ
ุ าตจากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ก่อน
ถึงจะยืนกไ้ ู ด้
ภายหลังจากได้รับการรับรองและอนุญาตแล้ว สหกรณ์ฯ จะดําเนินการตามขันตอนของ
สหกรณ์ฯ ต่อไป
 เรืองที 2 ซักซ้อมความเข้าใจสําหรับการจ่ ายเงิ นกูป
้ ระเภทสามัญ และ

เงินกูเ้ พือพัฒนาคุณภาพชีวติ ประจําเดือนมีนาคม

ก่อนอืนสหกรณ์ฯ ต้องขออภัยและเรียนให้สมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่านทราบในการดําเนินการ
ครังนีก่อ น เนืองจากช่วงเดื อ นมกราคม และกุมภาพันธ์
สหกรณ์ฯ ได้มี การชะลอการยื นกูเ้ งิน
ทุกประเภท ซึงสหกรณ์มีความจําเป็ นทีจะต้องกันเงินไว้สาํ หรับในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
และจ่ายเงินปั นผลให้กบั สมาชิกทุกท่าน
ขณะนีได้มีสมาชิกยืนกูเ้ งินกันเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับมีสมาชิกทีเสียชีวิต และลาออก
อีกหลายท่าน จึงทําให้การดําเนินกิจการของสหกรณ์ประจําเดือนนีไม่คล่องตัวเท่าทีควร
ดังนัน สหกรณ์ฯ ได้อนุมัติเงินกูป้ ระเภทสามัญและเงินกูเ้ พือพัฒนาชีวิต ประจําเดือน
มีน าคม
ทุกรายรวม 50 ราย โดยเบืองต้นให้จ่ายเงินกูเ้ ท่าทีสหกรณ์มีเงินให้ก ู้ จํานวน 36 ราย
และได้กาํ หนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินกู้ เรียงลําดับจากสมาชิกผูก้ เู้ งินทีปลอดหนีได้รับก่อน แล้วตามด้วย
สมาชิกผูก้ ทู้ ีมีจาํ นวนงวดการชําระเงินกูท้ ีเหลือน้อยไปหามากตามลําดับ
สําหรับกรณี ผูก้ เู้ งินทีรอลําดับ สหกรณ์อยู่ระหว่างยืนกูก้ บั ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย จํากัด และคาดว่ าจะได้รั บ เงิน หลัง จากวั นที
เมษายน
ซึ งผูก้ จู้ ะต้อ งชํา ระ
ดอกเบียครึงเดือน
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เรืองที 3 แจ้งยอดสมาชิกประจําเดื อนมีนาคม
 จํานวนสมาชิกประจําเดือนมีนาคม

มีจาํ นวนทังสิน 4 คน แยกเป็ นสังกัด

ดังนี
สมาชิก
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิกสมทบ
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

จํานวน 89 คน
จํานวน 29 คน
จํานวน
จํานวน

คน
7 คน

เรืองที 4 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที 28 กุมภาพันธ์ 2562
 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที 28 ก ุมภาพันธ์ 2562 ดังนี
สินทรัพย์
189,729,243.82 บาท
หนีสินและท ุน
189,729,243.82 บาท
- หนีสิน
51,082,313.85 บาท
- ทุน
137,432,616.37 บาท
สร ุป รายได้ส ูงกว่ารายจ่าย
1,214,313.60 บาท
- รายได้
1,719,238.12 บาท
- ค่าใช้จ่าย
504,924.52 บาท
************************
จัดทําโดย... ประชาสัมพันธ์ สอ.ชพ. นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ (สม สกสค.)
www.phutsc.com

-251-1256

