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วิสัยทัศน์
“สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด เป็นองค์กรที่มีคุณภาพบริหารด้วยความ
ซื่อตรง สร้างความมั่นคง และมั่นใจแก่สมาชิก
***************************************

วัตถุประสงค์ การดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสวัสดิการและสังคมของสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
***************************************
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ผลการดำ�เนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
รายการ

มิถุนายน 2558

กรกฎาคม 2558

สิงหาคม 2558

จำ�นวนสมาชิก (ราย)

1,598

1,596

1,588

- สมาชิกปกติ

1,578

1,576

1,568

- สมาชิกสมทบ

20

20

20

1.สินทรัพย์รวม
1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน
1.2 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

69,657,566.91

60,267,236.62

74,277,430.77

1,255,125,182.23 1,230,437,413.31 1,230,011,614.95

2.หนี้สินรวม
2.1 หนี้สินหมุนเวียน

77,291,827.19

76,163,572.99

49,432,137.74

679,103,171.93

667,800,191.18

701,243,667.18

3.1 ทุนเรือนหุ้น

476,584,570.00

479,934,870.00

481,163,380.00

3.2 ทุนสำ�รอง

29,794,187.46

29,794,187.46

29,794,187.46

3.3 ทุนสะสม

937,720.65

933,720.65

856,720.65

3.4 กำ�ไรสุทธิ

31,161,271.91

36,078,107.65

41,798,952.69

60,152,731.93

68,328,411.70

77,643,072.05

327,130.74

334,009.64

336,508.33

23,243,265.32

26,181,244.71

29,422,617.65

5,380,715.03

5,707,958.62

6,062,399.68

2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน
3.ทุนของสหกรณ์

4.รายได้
4.1 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากการลงทุน
4.2 รายได้อื่น ๆ
5.ค่าใช้จ่าย
5.1 ดอกเบี้ยจ่าย
5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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สารจาก

ประธานกรรมการ
สวัสดี

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
พบกันอีกครัง้ กับวารสาร ประจำ�ปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์
จำ�กัด กระผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับสมาชิกทุกท่าน ในวารสาร ประจำ�ปี
2558 นี้
ก่อนอื่นขอกล่าวในเรื่องของการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน
ได้มนั่ ใจในการบริหารจัดการมากยิง่ ขึน้ สหกรณ์ของเรามีหลักบริหารจัดการทีย่ ดึ มัน่ ในหลักการสหกรณ์ หลักธรรมาภิบาล
และหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำ�ให้สหกรณ์ของเรามีความมั่นคง เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือต่อ
สถาบันการเงินอื่นๆ กระผมได้เห็นความก้าวหน้าและความสำ�เร็จของสหกรณ์ของเราในหลายๆ ด้าน กระผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในการบริหารจัดการของสหกรณ์ และภาคภูมิใจในสหกรณ์
ของเราเหมือนที่กระผมภาคภูมิใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สหกรณ์จะดำ�เนินกิจการไม่ ได้เลยหากขาดความร่วมมือ ร่วมใจ
ความสามัคคีกันจากสมาชิก สมาชิกทุนท่านมีความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นอย่างมาก สำ�หรับความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงความห่วงใยที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์ กระผมจะน้อมรับและนำ�มาปรับปรุงพัฒนาใน
สหกรณ์ของเรา ให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ชั้นนำ�ของประเทศต่อไปในอนาคต
ในปีนี้ กระผมดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ เป็นวาระสุดท้ายแล้ว กระผมมีความยินดีและเป็นสุขใจยิ่ง
ที่ได้ดูแลและให้บริการสมาชิกทุกท่านในตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด หากมี
โอกาสทีจ่ ะได้รบั ใช้ทา่ นสมาชิกในฐานะของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ในอนาคต กระผมมีความยินดีและพร้อม
ที่จะเดินก้าวสู่ความสำ�เร็จ ไปกับองค์กร และสมาชิกทุกท่านในโอกาสต่อไป
สุดท้ายนี้ กระผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน และขออำ�นาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
โปรดดลบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด ทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง
ตามที่ปรารถนาทุกประการ

ด้วยความเคารพ
นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
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ประวัติ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 แก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2536
กำ�หนดให้มีสำ�นักงานสามัญศึกษาจังหวัด สำ�นักงานสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานทางการศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา สำ�นักงานสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายสมคิด คมคาย ดำ�รงตำ�แหน่งผูอ้ �ำ นวยการสามัญศึกษา
จังหวัด คนแรก ได้มแี นวคิดทีจ่ ะรวมคนสังกัดสำ�นักงานสามัญศึกษาจังหวัดตัง้ สหกรณ์ขนึ้ โดยมีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญ คือ
เพื่อนำ�รายได้จากกำ�ไรส่วนหนึ่ง สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาและเพื่อเป็นแหล่งทุนของครู ลูกจ้าง ในโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด มีการประชุมคณะ
ผู้ก่อการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2537 ณ ห้องประชุมคุรุสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสมาชิกร่วมลงชื่อจัดตั้ง 50 คน มีมติ
ตั้งชื่อสหกรณ์ โดยมีชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำ�กัด” ที่ตั้งสำ�นักงาน สำ�นักงานสามัญ
ศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ อาคารการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม ถนนสนามบิน ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีท้องที่ดำ�เนินการในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้รับอนุญาตจดทะเบียนสหกรณ์ ตามใบสำ�คัญที่ อ. 041937 เลขที่ ข้อบังคับที่
อ.063437
รายการจัดตั้งสหกรณ์
1. ชื่อและที่ตั้งสหกรณ์
		 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำ�กัด ทีต่ งั้ สำ�นักงาน สหกรณ์สามัญศึกษากาฬสินธุ์ จำ�กัด
		 อาคารการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม ถนนสนามบิน อำ�เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
2. สมาชิก
		 สมาชิกเมื่อแรกตั้ง 100 คน
3. ค่าหุ้น
		 ทุนเรือนหุ้นไม่จำ�กัดจำ�นวน มูลค่าหุ้นๆ ละ 10 บาท สมาชิกเมื่อแรกตั้ง 100 คน ถือหุ้นครั้งแรก 5,450 หุ้น
		 รวมเป็นทุนค่าหุ้น 54,500 บาท
ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปการศึกษา
ขอยกเลิกกรมสามัญ และ สปช. ดังนั้นคณะกรรมการได้มีการประชุมสามัญประจำ�ปี 2546 เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2546 ได้แก้ ไขข้อบังคับโดยให้ยกเลิกข้อความที่กำ�หนดในข้อ 1 แต่ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญ
ศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำ�กัด เลขทะเบียน อ. 077243 เสียทั้งหมด และให้ ใช้ข้อความต่อไปนี้
โดยเปลีย่ นชื่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำ�กัด เปลีย่ นเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์
เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด” โดยทั้งนี้สหกรณ์ ได้เปิดรับสมาชิกจากสังกัด สปช.เดิม ด้วย ปัจจุบัน ที่ตั้งสำ�นักงาน เลขที่ 22
ถนนบายพาส-สงเปลือย ตำ�บลกาฬสินธุ์ อำ�เภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
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แนะนำ� ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 21
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
ที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
ที่ปรึกษา
1. ดร.ชนาธิป สำ�เริง
2. นายชาญชัย รสจันทร์
3. นายครรชิต วรรณชา
4. นายภูมิชน วัฒนะ
5. นายยงยุทธ หล่อตระกูล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

1. นายประยงค์ โมคภา
2. นายเสน่ห์ คำ�สมหมาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ที่ปรึกษาพิเศษ

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 21 สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
1.นายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง		
2.นายสมบัติ คุ้มครอง		
3.นายสมชาย เชาว์พานิช		
4.นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์		
5.นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ 		
6.นางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์		
7.นายวีระชัย แจ้งสูงเนิน		
8.นายสมเกียรติ คุ้มนายอ		
9.นายทักษิณ ทักษิมา		
10.นายวันประการณ์ กาญจันดา	
11.นายขจัด สุวรรณสังข์		
12.นายสัญชัย ชัยศิริ		
13.นายวินัย ภูสง่า			
14.นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล

ผู้ตรวจสอบกิจการ

1.นางจริยา วัลลานนท์ 		
2.นางสาวอรอนงค์ รุทเทวิน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตำ�แหน่งที่ 1
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตำ�แหน่งที่ 2

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
1. นางชฎาพร บุญฤทธิ์ 		
2. นางพิราวรรณ์ ภูยาดาว		
3. นางจิระนันท์ ขจรปัญญาไพศาล
4. นางเอื้อการย์ ลาภบุญเรือง
5. นายจตุพล ภูอินนา		
6. นางสาวสุภาพร สุวรรณรักษ์
7. นายพงษ์พันธ์ ลาดพลแสน
8. นายสันติ นาชัยพลอย		
9. นายอารี ภารสงวน		
10. นายพิพัฒน์พล ภูจอมจิตฆ์
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ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ และวัสดุสำ�นักงานฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ทั่วไป
พนักงานขับรถ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายปี
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“กรรมการสหกรณ์กับวินัย
ข้าราชการ”
สหกรณ์ฯ ต�ม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 มีอยู่หล�ยประเภท แต่ที่อยู่ในคว�มสนใจของบรรด�ข้�ร�ชก�รทั้งหล�ย
คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเฉพ�ะสหกรณ์ออมทรัพย์ทจี่ ดั ตัง้ ในส่วนร�ชก�ร ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับพวกเร� ก็คอื สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ไม่ว�่ จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจงั หวัดใด รวมทัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์เสม�ก�ฬสินธุ์ จำ�กัด ด้วย พระร�ช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ม�ตร�ที่ 51 กำ�หนดให้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รเป็นผู้บริห�รกิจก�รของสหกรณ์ และ
ม�ตร�ที่ 50 กำ�หนดให้มีคณะกรรมก�รสหกรณ์ 14 คน ประธ�น 1 คน รวมมีคณะกรรมก�รทั้งหมด 15 คน
ทั้ง 15 คน ที่เป็นกรรมก�รล้วนแล้วแต่เป็นข้�ร�ชก�ร ซึ่งจะต้องรักษ�วินัยของข้�ร�ชก�รโดยเคร่งครัด ในท�งปฏิบัติ
ที่ผ่�นม� มีมติคณะรัฐมนตรีให้ถือว่�ก�รดำ�เนินกิจก�รสหกรณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของก�รจัดสวัสดิก�รเพื่อข้�ร�ชก�ร ใน
ส่วนร�ชก�รนัน้ ๆ (พ.ศ.2530) จึงมีก�รสนับสนุนทัง้ อ�ค�รสถ�นทีจ่ �กแต่ละส่วนร�ชก�รต้นสังกัด แต่กรรมก�รบ�งท่�น
กลับเข้�ใจว่� กิจก�รสหกรณ์เป็นก�รดำ�เนินก�รอย่�งอิสระ ก�รบริห�รกิจก�รไม่จำ�เป็นต้องเกี่ยวข้องกับร�ชก�ร
ซึ่งเป็นคว�มเข้�ใจผิดอย่�งมหันต์
ทั้งนี้เนื่องจ�ก พ.ร.บ. ว่�ด้วยคว�มผิดท�งวินัยของข้�ร�ชก�รซึ่งไปปฏิบัติง�นในหน่วยง�นที่มิใช่ส่วนร�ชก�ร
พ.ศ.2534 กำ�หนดให้ข้�ร�ชก�รหรือลูกจ้�งที่รับเงินเดือนจ�กงบประม�ณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม
ที่ได้รับมอบหม�ยหรือแต่งตั้งโดยกฎหม�ย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ให้เป็นประธ�นกรรมก�ร รองประธ�นกรรมก�ร
กรรมก�รหรือผูจ้ ดั ก�ร หรือทีป่ รึกษ� เลข�นุก�รหรือผูช้ ว่ ยเลข�นุก�ร หรือได้รบั แต่งตัง้ หรือมอบหม�ยให้ปฏิบตั หิ น้�ที่
อื่นในหน่วยง�นที่ไม่ใช่ส่วนร�ชก�รนั้นให้ถือว่�ก�รดังกล่�ว เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รด้วย กรณีนี้จึงไม่ต้องยื่นใบล�
เพื่อจะไปปฏิบัติหน้�ที่เพียงแต่แจ้งให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บ แต่ในขณะเดียวกันห�กข้�ร�ชก�รหรือลูกจ้�งนั้นกระทำ�ก�ร
อันเป็นก�รฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ �มวินยั ข้�ร�ชก�รให้ถอื ว่�เป็นก�รกระทำ�ผิดวินยั ในหน้�ทีร่ �ชก�ร จะต้องได้รบั โทษของ
วินยั ต�มทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ ในกฎหม�ยว่�ด้วยวินยั ข้�ร�ชก�รและลูกจ้�ง ดังนัน้ เพื่อก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสหกรณ์เกิดขึน้
โดยก�รเลือกตั้งที่เป็นกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด กรณีจึงเห็นว่�กรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์เป็นกรรมก�รที่
เกิดขึน้ โดยกฎหม�ยจึงต้องรับผิดท�งวินยั ด้วย จึงขอให้คณะกรรมก�รสหกรณ์ทงั้ หล�ยพึงระมัดระวังไว้ดว้ ย เพื่อคว�ม
ปลอดภัยของกรรมก�รทุกท่�นนั่นเอง
ประยงค์ โมคภา
ที่ปรึกษ�สหกรณ์ฯ
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บทความจาก
ที่ปรึกษาสหกรณ์
“มติของคณะกรรมการสำาคัญไฉน”
ผมได้อ่�นบทคว�ม เรื่อง คว�มรับผิดท�งกฎหม�ยของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ ซึ่งเขียนโดย
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม สมัยท่�นเป็นอัยก�รพิเศษประจำ�กรมฯ ท่�นได้ ให้ข้อคิดไว้น่�ฟังหล�ยเรื่อง ผมขอยก
เอ�เฉพ�ะเรื่อง “มติ” ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ ม�เล่�สู่กันฟัง เพร�ะหล�ยคนสับสนและเป็นประเด็น
ถกเถียงกันในวงสนทน�ว่� เมื่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์มมี ติในเรื่องใดซึง่ อยู่ในอำ�น�จและกรอบวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์แล้ว ต่อม�ก�รดำ�เนินก�รต�มมตินนั้ ก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยนำ�ไปสูก่ �รเกิดคดีคว�มฟองร้องคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รฯ กรรมก�รผู้ที่งดออกเสียงลง มติไม่เห็นด้วยหรือไม่ม�ประชุม ต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ หรือได้รับ
ก�รลดหย่อนผ่อนโทษหรือไม่ คำ�ตอบคือ “ไม่” บทบ�ทของกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ในส่วนนีก้ เ็ ป็นไปเพื่อก�รร่วม
ดำ�เนินกิจก�ร โดยร่วมคิดร่วมตัดสินใจ เมื่อคณะกรรมก�รสหกรณ์มีมติตัดสินใจไปแล้ว ย่อมผูกพันสหกรณ์ และ
กรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์แต่ละคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต�มมตินั้น จะคัดค้�นก�รออกเสียงหรืองดออกเสียงหรือ
ไม่เข้�ประชุม ก็ห�พ้นคว�มรับผิดไม่ ดังนัน้ คณะกรรมก�รฯ ต้องห�ข้อสรุปทีด่ ที สี่ ดุ ก่อนจะลงมติในเรื่องใดๆ มติจงึ มี
คว�มสำ�คัญยิ่งในก�รบริห�รกิจก�รสหกรณ์ ส่วนคว�มรับผิดเป็นก�รส่วนตัว ต้องพิจ�รณ�เป็นกรณีๆ ไป

ประยงค์ โมคภา
ที่ปรึกษ�สหกรณ์ฯ
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บทความจาก สหกรณ์จังหวัด
ความสำ�คัญของสหกรณ์
“สหกรณ์” (Cooperatives)

สหกรณ์คอื “องค์การของบรรดาบุคคล ซึง่ รวมกลุม่ โดยสมัครใจในการดำ�เนินวิสาหกิจทีพ่ วกเขาเป็นเจ้าของ
ร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจำ�เป็น) และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม”
“สหกรณ์” ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ หมายความว่าบุคคลซึง่ ร่วมกันดำ�เนินกิจการเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ.๒๕๔๒
ดังนั้น สหกรณ์จึงตั้งขึ้นมาเพื่อทำ�หน้าที่แก้ ไขปัญหาด้านการทำ�มาหากินที่เหมือนหรือคล้ายๆ กัน หรือความ
ต้องการด้านบริการที่เหมือนกันและเป็นปัญหาที่สมาชิกแต่ละคนไม่สามารถแก้เองได้ตามลำ�พัง หรือตั้งขึ้นมาเพื่อ
ดำ�เนินการ ให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนมากกว่าที่แต่ละคนเคยได้จากการดำ�เนินกิจการเอง
ตามลำ�พัง

สถานภาพสหกรณ์

สหกรณ์เกิดขึน้ ได้ เมื่อมีการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
รองทะเบียนนายสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น เมื่อจดทะเบียนแล้ว สหกรณ์มีสภาพเป็น “นิติบุคคล” สหกรณ์เป็น
นิติบุคคลในภาคเอกชน ไม่สังกัดหน่วยราชการใด

ทำ�ไมต้องมีการจัดตั้งสหกรณ์

สหกรณ์เป็นที่รวมของผู้ที่มีปัญหาคล้ายๆ กัน คนที่รู้ปัญหาดี คือ ตัวผู้ที่มีปัญหานั่นเอง ฉะนั้น การแก้ปัญหาได้
ดีที่สุดก็คือการรวมคนที่มีปัญหานั้นมาช่วยแก้ ไข
สหกรณ์เป็นองค์การที่มีกฎหมายรองรับเป็นนิติบุคคล เป็นอิสระ มีส่วนราชการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนตาม
ความจำ�เป็น สหกรณ์มีวิธีแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยธรรม เป็นแบบของสหกรณ์ โดยเฉพาะ มีลักษณะที่มีสมาชิก
เป็นเจ้าของ และผู้ ใช้บริการในขณะเดียวกัน

ประโยชน์ที่ ได้รับจากสหกรณ์มีดังต่อไปนี้

๑. การรวมกันเป็นสหกรณ์ ทำ�ให้มีผลในการต่อรองทั้งในด้านการซื้อและด้านการขายสินค้า ที่สมาชิกผลิตได้
		 และฝึกให้คนรู้จักพึ่งตนเอง
๒. ทำ�ให้ชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง อันจะนำ�ความเจริญมาสู่ประเทศชาติได้ สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิก
		 อยูร่ ว่ มกันโดยสันติ การสหกรณ์เป็นวิธกี ารอุม้ ชูผยู้ ากจนให้มฐี านะดีขนึ้ โดยมิได้ท�ำ ลายคนมัง่ มี จึงมีลกั ษณะ
		 เป็นสันตินิยมหรือส่งเสริมสันติภาพ
๓. สหกรณ์เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนในการประกอบอาชีพหลัก
๔. สหกรณ์ชว่ ยส่งเสริมความรูด้ า้ นการประกอบอาชีพแก่สมาชิก เช่น แนะนำ�ให้สมาชิกรูจ้ กั พัฒนาการผลิตด้วย
		 วิธีการเกษตรสมัยใหม่ จำ�หน่ายผลผลิตได้ ในราคาที่สูงขึ้น เป็นต้น
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๕. ส่งเสริมความเสมอภาคกันและเป็นประชาธิปไตย โดยให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการออกเสียง
		 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
๖. สหกรณ์ฝึกคนให้มีความรู้ ประสบการณ์ รู้จักประหยัดทรัพย์และสนับสนุนด้านเงินทุนการผลิต ควบคุม
		 การใช้เงินทุนให้เป็นไปตามแผน รวมกันซื้อปัจจัยการผลิตและรวมกันขายผลิตผล ทำ�ให้คนในชุมชนนั้นๆ
		 มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น

สรุป

๑. เป็นองค์การธุรกิจแบบหนึ่งที่มีบทบาทเศรษฐกิจเกือบทุกด้าน เริ่มตั้งแต่การผลิต จำ�หน่าย และการบริโภค
		 ถ้าหากสามารถทำ�ให้กระบวนการทางสหกรณ์มปี ระสิทธิภาพแล้ว จะเป็นเครื่องมือสำ�คัญของรัฐในการพัฒนา
		 เศรษฐกิจของประเทศที่กำ�ลังพัฒนา หรือด้อยพัฒนา เพราะสหกรณ์มีบทบาทสำ�คัญในการกระจายรายได้สู่
		 ประชาชนอย่างยุติธรรม ช่วยตัดพ่อค้าคนกลาง และนายทุนออกไป
๒. เป็นการรวมแรง รวมปัญญา รวมทุน ของบุคคลทีอ่ อ่ นแอทางเศรษฐกิจ การดำ�เนินการเป็นแบบประชาธิปไตย
๓. ยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมตัวกันโดยสมัครใจ มีความเสมอภาค และมี
		 ความสามารถในการดำ�เนินการและสิทธิผลประโยชน์ยึดหลักการประหยัด โดยส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด
		 และออมเงินโดยให้บริการรับฝากเงิน การซื้อสินค้า และได้รับเงินออมคืนในรูปเงินปันผล
๔. ช่วยสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อบุคคลมารวมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น มีการรวมแรง รวมเงินทุน
		 รวมปัญญา ดำ�เนินกิจกรรมเอง โดยตัดพ่อค้าคนกลางออก เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ ทำ�ให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
		 มีการกินดีอยูด่ ี ฐานะความเป็นอยูข่ องคนในกลุม่ นัน้ เจริญขึน้ มีการอยูร่ ว่ มกันอย่างสงบสุข สังคมมีระเบียบ
		 อาชญากรรมก็ไม่เกิดขึ้น
จากบทสรุปดังกล่าวแล้วจะเห็นว่าสหกรณ์มีบทบาทสำ�คัญที่จะพัฒนาประเทศชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการปกครอง และในแง่ของสมาชิกรายบุคคล และสำ�หรับประชาชนส่วนรวมดังนี้ คือ
๑. ความสำ�คัญต่อสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสหกรณ์เป็นขุมทรัพย์ทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิก ทำ�ให้
		 สมาชิกที่ขัดสนยากจนหลุดพ้นจากสภาพหนี้ได้ คือ เศรษฐกิจของสมาชิกฝืดเคืองมาก่อน มีโอกาสกลับกลาย
		 เป็นสภาพเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตก้าวหน้าได้
๒. ความสำ�คัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวม ระบบสหกรณ์มุ่งส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละคน
		 ให้เจริญเติบโตขึ้น เพราะระบบสหกรณ์เป็นที่รวมของส่วนดีของระบบทุนนิยม และสังคมนิยมไว้ โดยมุ่งที่จะ
		 ผลิตเศรษฐทรัพย์และความมั่นคงให้ประเทศ ทำ�ให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น และยังนำ�เอาความเสมอภาค
		 และเสรีภาพเข้ามาใช้เพื่อรักษาธรรมชาติของมนุษย์ ให้ปลูกฝังความรู้ ความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม
		 และการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ไม่ชอบความรุนแรง แต่ดำ�เนินการโดยใช้
		 ทางสายกลางเป็นหลัก
...............................................

บทความโดย สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
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กว่าจะคิดได้อาจสายเสียแล้ว
จาก....ฤทธิ์ศรี
เงินๆ ทองๆ เป็นของที่ทุกคนต้องเรียนรู้ รู้ว่าสลึง บาท สิบ ร้อย ห้าร้อย
พันบาท อย่างนี้ก็รู้ แต่ถ้ารู้ เงินหมด เงินเหลือ เงินรายได้ รายเดือน รายปี ควรมี
รายได้ ก็รู้ดี แต่การจะใช้จ่ายเงินที่ได้มา จะมีการวางแผนอย่างไร ผมเชื่อว่า ไม่รู้
ทุกคน เพราะอาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มา หรือไม่สนใจอ่าน ความรู้
เรื่องนี้มันเป็นตัวเลข ขี้เกียจอ่านเลยไม่มีความรู้ ผลก็คือทำ�ให้ ใช้เงินไม่เป็น ไม่ถูกหลัก ไม่รู้เรื่องการออม
มนุษย์เงินเดือน เริ่มการทำ�งานเงินเดือนน้อย ผู้ปกครองไม่มีรายได้มาเสริมอำ�นวยความสะดวกให้ แต่สภาพ
ความเป็นข้าราชการ (ครู) ก็อยากมีรถยนต์ใหม่ๆ นั่งมาทำ�งาน เพราะรุ่นพี่เขาก็มีกันทุกคน จึงยืมสหกรณ์มาซื้อให้
สมใจ สมฐานะ แต่กลับลืมมองว่า การซื้อรถใหม่มีผลอยู่หลายด้านต่อผู้ซื้อ คือ
1. ผ่อนสหกรณ์ (ยืมสหกรณ์มาดาวน์)
2. ผ่อนงวดรถ
3. ต่อภาษีรายปี/ค่าประกัน/ปี
4. มีค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง
5. มีการดูแลรักษา
6. ค่าเสื่อมรายปี ปีละประมาณหนึ่งแสนบาท (แสนต่อปีจริงๆ)
ทั้ง 6 อย่างที่แสดงให้เห็นนี้ ถ้าท่านรับเงินเดือน ซึ่งถ้าหักภาษีแล้วเหลือพอค่าใช้จ่ายเหล่านี้หรือไม่ ท่านอย่าลืมนะ
เงินเดือนท่าน 12 เดือน ท่านได้ ใช้จริงๆ 11 เดือน นอกนัน้ คือภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างทีผ่ มได้น�ำ เสนอ
ดังนั้น ถ้าท่านสมาชิกจะซื้อรถใหม่หรือรถเก่าก็ให้ข้อคิดไว้ เพื่อจะได้มองอนาคตไว้รอบด้าน เพราะคนเรามีสิ่งที่
ต้องรับผิดชอบมากมาย หลายด้าน ไหนจะต้องดูแลครอบครัว ดูแลสังคม ดูแลสุขภาพของตัวเอง การอยู่กิน เดินทาง
ไปมา ก็มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จึงเสนอแนะให้ท่านได้ทำ�บัญชีครอบครัวให้ละเอียด เพราะจะได้วางแผนการใช้จ่ายได้ถูกต้อง
กูส้ หกรณ์กด็ แี ต่อย่าลืมดอกรายปี 8 บาทกว่า ถ้ายืมหนึง่ ล้านบาทดอกก็จะประมาณ 7,000 บาท นะครับ ย้�ำ 7,000 บาท
นะครับ
สุดท้ายขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดี มีโชคทุกท่าน สวัสดีครับ

นายสมชาย เชาว์พานิช
รองประธานกรรม คนที่ 2
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุ ฉุกเฉิน
ร้อยละ 8.50 / ปี
งวดก�รส่งชำ�ระ 12 งวด
กู้ ได้ ไม่เกิน 200,000 บ�ท
เงินกู้เพื่อการศึกษา
ร้อยละ 8.50 / ปี
งวดก�รส่งชำ�ระ 60 งวด
กู้ ได้ ไม่เกิน 200,000 บ�ท
เงินกู้สามัญ
ร้อยละ 8.50 / ปี
งวดก�รส่งชำ�ระ 200 งวด
กู้ ได้ ไม่เกิน 2,500,000 บ�ท

Website : www.semakalasin.net

สาระน่ารู้ คำาเตือนสำาหรับผู้ค้ำาประกันเงินกู้
ก่อนที่จะลงน�มในสัญญ�ค้ำ�ประกัน ผู้ค้ำ�ประกันควรอ่�นและตรวจสอบร�ยละเอียดของสัญญ�ค้ำ�ประกัน
ให้เข้�ใจโดยชัดเจน ห�กผูค้ �้ำ ประกันมีขอ้ สงสัยใดๆ ควรปรึกษ�ผูม้ คี ว�มรูก้ อ่ นทีจ่ ะทำ�สัญญ�ค้�ำ ประกัน ก�รทีผ่ คู้ �้ำ ประกัน
ลงน�มในสัญญ�ค้ำ�ประกันกับ สหกรณ์ เพื่อค้ำ�ประกันหนี้ต�มสัญญ�เงินกู้ยืมเงิน ซึ่งผู้ค้ำ�ประกันมีคว�มรับผิดต่อผู้กู้
ในส�ระสำ�คัญ ดังนี้
1. ผู้ค้ำ�ประกันจะต้องรับผิดอย่�งจำ�กัดไม่เกินวงเงินต�มที่กำ�หนดในสัญญ�กู้ยืมเงิน
2. ผู้ค้ำ�ประกันจะรับผิดต่อผู้ ให้กู้ภ�ยในวงเงินที่ผู้กู้ ค้�งชำ�ระกับผู้ ให้กู้ต�มสัญญ�กู้ยืมเงินและอ�จต้องรับผิด
ชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่�สินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
3. ผู้ค้ำ�ประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ต�มสัญญ�กู้ยืมเงิน
4. ผู้ค้ำ�ประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้
5. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ ผู้ ให้กู้มีสิทธิ์เรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ำ�ประกันชำ�ระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้�งชำ�ระ โดยผู้กู้
ไม่จำ�เป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอ�จ�กผู้กู้ก่อน
6. เป็นสัญญ�ค้�ำ ประกันเพื่อกิจก�รเนื่องกันไปหล�ยคร�วไม่จ�ำ กัดเวล�ทีผ่ คู้ �้ำ ประกันไม่ส�ม�รถยกเลิกเพิกถอนได้
7. ผู้ค้ำ�ประกันไม่หลุดพ้นจ�กคว�มรับผิดแม้ผู้ ให้กู้ยอมผ่อนเวล�ให้แก่ผู้กู้
นอกจ�กทีก่ ล่�วไว้ข�้ งต้นแล้ว ผูค้ �้ำ ประกันยังมีหน้�ทีแ่ ละคว�มรับผิดชอบต่�งๆ ต�มทีร่ ะบุไว้ ในสัญญ�ค้�ำ ประกัน
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ประชาสัมพันธ์
การสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
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ประชาสัมพันธ์
การสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

12

วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด
ปีที่ 20 ประจำาปี 2558

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

รับสมัครสมาชิก

ประเภทสามัญ และ สมทบ
**รอบ 13/2558 อายุไมเกิน 59 ป
ตั้งแตวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 :
ไดรับสิทธิ วันที่ 1 มกรคม พ.ศ. 2559
**รอบ 14/2558 อายุไมเกิน 59 ป
ตั้งแตวันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :
ไดรับสิทธิ วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
สําหรับผูที่เกิด พ.ศ. 2499 เปนตนไป

-เงินค่�สมัคร
-เงินค่�บำ�รุง
-เงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้�
รวมเป็น

20
20
4,800
4,840

บ�ท
บ�ท
บ�ท
บาท

ช่องทางติดต่อการสมัครสมาชิก

- ที่ศูนย์ประส�นง�น สส.ชสอ.
- ที่สหกรณ์ต้นสังกัดหรือ ที่ สำ�นักง�นใหญ่ สส.ชสอ.
เลขที่ 199 อ�ค�ร ชสอ. ถนนนครอินทร์ บ�งกรวย นนทบุรี
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ประมวลภาพ การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
วันที่ 21 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์
***************************************

**มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับชั้น อนุบาล – อุดมศึกษา ประจำ�ปี 2557**
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ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557
***************************************
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ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศ การลงคะแนน เลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 21 และผู้ตรวจสอบกิจการ
***************************************
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โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในองคกร
สหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ จํากัด
ระหวางวันที่ 14-17 ตุลาคม 2558
**********************************************************************************
**ศึกษาดูงาน ณ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด**
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**ศึกษาดูงาน ณ สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสาคร จํากัด**
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ประมวลภาพ โครงการพัฒนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำ�กัด ประจำ�ปี 2558
ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร
***************************************
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