
           
     ฉบบัที  1/2562  วนัที  27  มีนาคม  2562 

********************************************************************************************************** 
สวสัดีสมาชิก สอ.ชพ.  ทุกท่าน 
 นีเป็นการพบกันครังแรกกับข่าว สอ.ชพ. (กรรมการชดุที )  ขอสวัสดีงามๆ กับสมาชิก
สอ.ชพ.  ทกุท่าน  จาก PR  หนา้เดิมนะจะ๊.....จะบอกหัย...   
 

...   ก่อนอืนคงตอ้งขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทกุท่านทีไดร้ับเงินปันผลมากบา้ง นอ้ยบา้ง 
กนัถว้นหนา้หลายคน คงน่าจะยังใชเ้งินจาํนวนนีกนัยังไม่หมดนะ... (ส่วนผูเ้ขียนหมดไปปีมะโว๊แลว้แฮะๆ)
ถา้เป็นเช่นนัน ก็ ! ฝากไวที้ สอ.พช. ของเราดีกว่าเงินทองไม่รัวไหล  แถมดอกเบียสงูกว่าธนาคารอีก
ตา่งหาก  และตอ้งขอขอบคณุแทนผูส้มัครเป็นกรรมการ สอ.ชพ. ทกุท่าน สาํหรับทกุ ๆ คะแนนความรัก
และความไวว้างใจ ซึงสรปุผลคะแนนมี ดงัน ี

 

  ผลการลงคะแนนเลือกตงักรรมการฯ ชดุที  เมอืวนัที  27 
กมุภาพนัธ ์2562 ดงันี 

ผูส้มคัรตําแหน่งประธานกรรมการ 
 หมายเลข   นางดษุฎี  ไพรัชเวสส ์  ได ้   คะแนน 

ผูส้มคัรตําแหน่งกรรมการดําเนินการ 
สงักดัสํานกังานเลขาธิการครุสุภา 

หมายเลข   นางเพียงใจ  ขาวเหลือง              ได ้   คะแนน  อนัดบัที   
หมายเลข   นางสาวกฤตวรรณ  เกิดนาวี       ได ้   คะแนน  อนัดบัที   
หมายเลข   นายบลุากร  ประกอบคาํ             ได ้   คะแนน  อนัดบัที   
หมายเลข   นางนริมล  นาฏกระสตูร  ได ้   คะแนน  อนัดบัที   

สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ สกสค. 
หมายเลข   นางอจัฉรา  วรลกัษณกลุ  ได ้   คะแนน  อนัดบัที    
หมายเลข   นายประกอบ  ม่วงมี     ได ้   คะแนน  อนัดบัที   

 

...   เป็นอันว่า เราไดป้ระธานกรรมการ และกรรมการดาํเนนิการสหกรณฯ์ ใหมแ่ทนประธาน
กรรมการทีหมดวาระ  คน และกรรมการทีหมดวาระ 4 คน  และกรรมการทีลาออก 2 คน  เรียงลาํดบั
คะแนนของแตล่ะสงักดั เรียบรอ้ยแลว้นะจะ๊ 

 

  สําหรบักรรมการ สอ.ชพ. ชดุที 4  จํานวน    คน  แต่ละคน 
มีตําแหน่ง และเบอรโ์ทรศพัท ์ดงันี 
ที ชือ – สกลุ ตําแหน่ง เบอรโ์ทร 
1 นางดษุฎี  ไพรัชเวสส ์ ประธานกรรมการ 081-559-5305 
2 นางนริมล  นาฏกระสตูร รองประธานกรรมการ 089-104-0908 
3 นายประกอบ  มว่งม ี กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 081-906-1336 
4 นายบคุลากร  ประกอบคาํ กรรมการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ 064-951-4454 
5 นางสาวบญุสม  เธียรฤกษ ์ กรรมการฝ่ายประชาสมัพันธ ์ 081-251-1256 
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ที ชือ – สกลุ ตําแหน่ง เบอรโ์ทร 
6 นางเพียงใจ  ขาวเหลือง กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 089-306-6694 
7 นายโนรี  สขุสเุหิม กรรมการฝ่ายพัฒนาและสวัสดิการ 089-786-7533 
8 นางอจัฉรา  วรลกัษณกลุ กรรมการและเหรัญญิก 092-596-4253 
9 นางสาวกฤตวรรณ  เกิดนาวี กรรมการและเลขานกุาร 089-773-0826 

 

มีขอ้ขัดขอ้งประการใด เรียกใช ้เรียกหากันได ้กรรมการทกุท่านยินดีเสมอ ใหส้มกับความ
ไวว้างใจทีท่านเลือกใหม้าทาํหนา้ทีจะ้ 
 
 

   บอกกล่าวเล่าแจง้กรรมการฯ กนัไปแลว้ ก็มาถึงเจา้หนา้ทีผ ูป้ฏิบติังาน
ของ สอ.ชพ. กนับา้งเนอ้  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพีๆ นอ้ง ๆ ทีใจดีเหมือนเดิม จึงขอแจง้ให้
ทราบเพือความชดัเจนยงิขึนและเพือความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ดงันี 

 

ที ชือ – สกลุ ตําแหน่ง เบอรโ์ทร 
1 คณุชติุกาญจน ์ เอียมแจ ๋ (พีแจ)๋ เจา้หนา้ทีการเงนิ  

(กลุม่ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ     
ชนั  อาคาร  สาํนกังานเลขาธิการ
ครุสุภา) 

089-019-7643 

2 คณุยวุดี  อภริมย ์ (นอ้งอุม้) เจา้หนา้ทีเงนิก ูฉ้กุเฉิน 
(กลุม่การเงนิและบัญช ีชนั  อาคาร  
สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา) 

095-165-4655 

3 คณุสนุนัท ์ คงจาํกดั  (นอ้งนนัท)์ เจา้หนา้ทีเงนิก ูส้ามญั และเงินกูพ้ฒันา
คณุภาพชีวิต  (ชนั  อาคารหอพกั 
สกสค.) 

089-228-7473 

4 คณุจาํเรียง  อภญิญา  (พีเรียง) เจา้หนา้ทีบัญช ี
 

087-782-5284 

5 คณุสาลิน ี ชตุมิาพาณิชย ์ 
(นอ้งโอ)๋ 

เจา้หนา้ทีรับสมคัรและทะเบียนหุน้ 
(กลุม่การเงนิและบัญช ีชนั  อาคาร  
สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา) 

 

6 คณุรจิต  ทวีทนุ  (นอ้งบี) เจา้หนา้ทีธรุการ 
(หนา้หอ้งรองเลขาธิการครุสุภา ชนั  
อาคาร  สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา) 

086-787-0179 

 
 

  สําหรบัผ ูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์สอ.ชพ. ชดุที 44  ไดแ้ก ่
ที ชือ – สกลุ ตําแหน่ง เบอรโ์ทร 
1 นางสาววราภรณ ์ สายนอ้ย (พีเล็ก) ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์ 098-258-4890 
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  ประกาศฯ เพือแจง้ใหส้มาชิกรบัทราบ และถือปฏิบติั  
  เรืองที   การยืนกู้เงินทุกประเภท (สําหรับสมาชิกสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ สกสค.) 
  ก่อนอืนตอ้งทําการซักซอ้มความเขา้ใจ เกียวกับแนวปฏิบัติการยืนกูเ้งินทกุประเภทของ
สหกรณ์ฯ    ของสมาชิกสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการ สกสค. เพือรับทราบและเขา้ใจเจตนารมณ์ของ
สหกรณฯ์ ดว้ยนะครา้...!!!   
     เนืองจากสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. กําหนดแนวปฏิบัติกรณี เจ้าหน้าทีและ        
อดีตเจา้หนา้ทีสาํนกังานคณะกรรมการ สกสค. ก ูเ้งินสหกรณว่์า ควรนาํเสนอเลขาธิการพิจารณารับรอง   
หากไม่ผ่านการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ซึงเป็นตน้สังกัดก็ไม่ควรรับผิดชอบ         
เพือเป็นฐานในการคาํนวณวงเงิน และเป็นการป้องกัน ควบคมุไม่ใหเ้กิดกรณีเงินคงเหลือตาํกว่า % 
ทงันเีพือประโยชนใ์นการควบคมุป้องกนัการสรา้งหนสีิน   
  คณะกรรมการ สอ.ซพ. พิจารณาแลว้เห็นว่า การให้กูเ้งินแก่สมาชิกสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ สกสค. จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบตัขิองสาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.  

                     ดังนัน จึงกําหนดแนวปฏิบัติกรณีการยืนก ูเ้งินทกุประเภทกับสหกรณ์ ของ
สมาชิกทีเป็นพนกังานเจา้หนา้ทีทกุตําแหน่งในสงักดัสํานกังานคณะกรรมการ สกสค. จะตอ้ง
ไดร้บัความเห็นชอบและรบัรองเงินเดือน และไดร้บัอนญุาตจากเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ก่อน 
ถึงจะยนืก ูไ้ด ้ 
  ภายหลังจากไดร้ับการรับรองและอนญุาตแลว้ สหกรณ์ฯ จะดาํเนินการตามขนัตอนของ
สหกรณฯ์ ตอ่ไป 

             เรืองที 2 ซักซอ้มความเขา้ใจสําหรับการจ่ายเงินกูป้ระเภทสามญั และ
เงินกูเ้พือพฒันาคณุภาพชีวติ ประจําเดือนมีนาคม  
  กอ่นอืนสหกรณฯ์ ตอ้งขออภยัและเรียนใหส้มาชิก สอ.ชพ. ทกุท่านทราบในการดาํเนินการ
ครังนีก่อน เนืองจากช่วงเดือนมกราคม และกมุภาพันธ ์  สหกรณ์ฯ ไดม้ีการชะลอการยืนกูเ้งิน     
ทกุประเภท  ซึงสหกรณ์มีความจาํเป็นทีจะตอ้งกันเงินไวส้าํหรับในการประชมุใหญ่สามัญประจําปี  
และจ่ายเงนิปันผลใหก้บัสมาชิกทกุท่าน 
  ขณะนีไดม้ีสมาชิกยืนกูเ้งินกนัเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัมีสมาชิกทีเสียชีวิต และลาออก
อีกหลายท่าน จึงทาํใหก้ารดาํเนินกิจการของสหกรณป์ระจาํเดือนนไีม่คลอ่งตวัเท่าทีควร  

    ดงันนั สหกรณ์ฯ ไดอ้นมุัติเงินกูป้ระเภทสามัญและเงินกูเ้พือพัฒนาชีวิต ประจาํเดือน
มีนาคม  ทกุรายรวม 50 ราย โดยเบืองตน้ใหจ่้ายเงินก ูเ้ท่าทีสหกรณ์มีเงินใหก้ ู ้จํานวน 36 ราย 
และไดก้าํหนดแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินกู ้เรียงลาํดบัจากสมาชิกผูก้ ูเ้งินทีปลอดหนีไดร้ับก่อน แลว้ตามดว้ย
สมาชิกผูก้ ูที้มีจาํนวนงวดการชาํระเงนิก ูที้เหลือนอ้ยไปหามากตามลาํดบั  
  สําหรบักรณี ผูก้ ูเ้งินทีรอลาํดบั สหกรณ์อยู่ระหว่างยืนกูก้บัชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด และคาดว่าจะไดร้ับเงินหลังจากวันที  เมษายน  ซึงผูก้ ูจ้ะตอ้งชําระ
ดอกเบียครึงเดือน  
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   เรืองที 3 แจง้ยอดสมาชิกประจําเดือนมีนาคม  
        จาํนวนสมาชิกประจําเดือนมีนาคม  มีจาํนวนทงัสิน 4  คน แยกเป็นสงักดั 

ดงัน ี 
สมาชิก 

      -   สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา    จาํนวน  89  คน 
- สาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.   จาํนวน  29  คน 

สมาชิกสมทบ 

- สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา    จาํนวน        คน 
- สาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.   จาํนวน    7  คน 

 
               เรืองที 4 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
         รายงานฐานะการเงนิ สอ.ชพ. ณ วนัที 28 กมุภาพนัธ ์2562 ดงัน ี 

 สินทรพัย ์     189,729,243.82 บาท 
 หนีสินและทนุ     189,729,243.82 บาท 

- หนสีิน          51,082,313.85 บาท 

- ทนุ                 137,432,616.37 บาท 
  สรปุ รายไดส้งูกว่ารายจ่าย                  1,214,313.60 บาท 

- รายได ้          1,719,238.12 บาท 

- ค่าใชจ่้าย            504,924.52 บาท 
 
 

************************ 
จดัทาํโดย... ประชาสมัพนัธ ์สอ.ชพ. นางสาวบญุสม เธียรฤกษ ์(สม สกสค.) -251-1256    

www.phutsc.com 
 

 
 

 
 
 


