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วิสัยทัศน์

วัตถุประสงค์ การดำาเนินงาน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

“สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด  เป็นองค์กรที่มีคุณภาพบริหารด้วยความ

ซื่อตรง  สร้างความมั่นคง  และมั่นใจแก่สมาชิก

เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสวัสดิการและสังคมของสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเอง

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์

***************************************

***************************************
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รายการ   มิถุนายน  2558   กรกฎาคม  2558   สิงหาคม  2558

จำ�นวนสม�ชิก  (ร�ย) 1,598 1,596 1,588

 - สม�ชิกปกติ 1,578 1,576 1,568

 - สม�ชิกสมทบ 20 20 20

1.สินทรัพย์รวม

   1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน 69,657,566.91 60,267,236.62 74,277,430.77

   1.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 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

   2.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน 679,103,171.93 667,800,191.18 701,243,667.18

3.ทุนของสหกรณ์

   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

4.รายได้

   4.1 ร�ยได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทน

จ�กก�รลงทุน 60,152,731.93 68,328,411.70 77,643,072.05

   4.2 ร�ยได้อื่น ๆ 327,130.74 334,009.64 336,508.33

5.ค่าใช้จ่าย

   5.1 ดอกเบี้ยจ่�ย 23,243,265.32 26,181,244.71 29,422,617.65

   5.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร 5,380,715.03 5,707,958.62 6,062,399.68

ผลการดำาเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด
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สารจาก

ประธานกรรมการ
 สวัสดี  สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสม�ก�ฬสินธุ์  จำ�กัด  

 พบกันอีกครัง้กบัว�รส�ร ประจำ�ปี 2558  สหกรณ์ออมทรพัย์เสม�ก�ฬสนิธุ ์  

จำ�กัด กระผมมีคว�มยินดีอย่�งยิ่งที่ได้พบกับสม�ชิกทุกท่�น ในว�รส�ร ประจำ�ปี  

2558  นี้

ด้วยคว�มเค�รพ

นายสุรปรีชา  ลาภบุญเรือง

ประธ�นกรรมก�ร  

สหกรณ์ออมทรัพย์เสม�ก�ฬสินธุ์  จำ�กัด

 ก่อนอื่นขอกล่�วในเรื่องของก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ออมทรัพย์เสม�ก�ฬสินธุ์ จำ�กัด เพื่อให้สม�ชิกทุกท่�น

ได้มัน่ใจในก�รบรหิ�รจดัก�รม�กยิง่ขึน้ สหกรณ์ของเร�มหีลกับรหิ�รจัดก�รทีย่ดึมัน่ในหลกัก�รสหกรณ์ หลกัธรรม�ภิบ�ล  

และหลักก�รช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทำ�ให้สหกรณ์ของเร�มีคว�มมั่นคง  เป็นที่ยอมรับและเป็นท่ีน่�เชื่อถือต่อ

สถ�บันก�รเงินอื่นๆ   กระผมได้เห็นคว�มก้�วหน้�และคว�มสำ�เร็จของสหกรณ์ของเร�ในหล�ยๆ ด้�น กระผมหวัง

เป็นอย่�งยิ่งว่�สม�ชิกจะมีคว�มเชื่อมั่น  และมั่นใจในก�รบริห�รจัดก�รของสหกรณ์  และภ�คภูมิใจในสหกรณ์

ของเร�เหมือนที่กระผมภ�คภูมิใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สหกรณ์จะดำ�เนินกิจก�รไม่ได้เลยห�กข�ดคว�มร่วมมือ  ร่วมใจ  

คว�มส�มัคคีกันจ�กสม�ชิก   สม�ชิกทุนท่�นมีคว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นอย่�งม�ก  สำ�หรับคว�ม

คิดเห็น   ข้อเสนอแนะต่�งๆ  รวมถึงคว�มห่วงใยที่สม�ชิกมีต่อสหกรณ์  กระผมจะน้อมรับและนำ�ม�ปรับปรุงพัฒน�ใน

สหกรณ์ของเร�  ให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์ชั้นนำ�ของประเทศต่อไปในอน�คต

 ในปีนี้  กระผมดำ�รงตำ�แหน่ง  ประธ�นกรรมก�ร  เป็นว�ระสุดท้�ยแล้ว  กระผมมีคว�มยินดีและเป็นสุขใจยิ่ง

ที่ได้ดูแลและให้บริก�รสม�ชิกทุกท่�นในตำ�แหน่ง  ประธ�นกรรมก�ร  สหกรณ์ออมทรัพย์เสม�ก�ฬสินธุ์ จำ�กัด  ห�กมี

โอก�สทีจ่ะได้รบัใช้ท�่นสม�ชิกในฐ�นะของคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณ์ในอน�คต   กระผมมคีว�มยนิดีและพรอ้ม

ที่จะเดินก้�วสู่คว�มสำ�เร็จ  ไปกับองค์กร  และสม�ชิกทุกท่�นในโอก�สต่อไป

 สุดท้�ยนี้  กระผมขอขอบพระคุณสม�ชิกทุกท่�น  และขออำ�น�จคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล�ย  

โปรดดลบันด�ลให้สม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสม�ก�ฬสินธุ์  จำ�กัด  ทุกท่�น  จงประสบแต่คว�มสุขคว�มเจริญรุ่งเรือง  

ต�มที่ปร�รถน�ทุกประก�ร



วารสาร สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จำากัด

3

ปีที่ 20 ประจำ�ปี 2558

ประวัติ  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

 สบืเนื่องจ�กพระร�ชบญัญัติระเบยีบบรหิ�รร�ชก�รกระทรวงศึกษ�ธกิ�ร พ.ศ. 2523 แก้ ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2536 

กำ�หนดให้มีสำ�นักง�นส�มัญศึกษ�จังหวัด สำ�นักง�นส�มัญศึกษ�กรุงเทพมห�นคร เป็นหน่วยง�นท�งก�รศึกษ�  สังกัด

กรมส�มญัศึกษ� สำ�นกัง�นส�มญัศึกษ�จังหวัดก�ฬสนิธุ ์ มนีายสมคดิ  คมคาย  ดำ�รงตำ�แหนง่ผู้อำ�นวยก�รส�มญัศึกษ�

จังหวดั คนแรก ได้มแีนวคิดท่ีจะรวมคนสงักัดสำ�นกัง�นส�มญัศึกษ�จงัหวดัต้ังสหกรณ์ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์สำ�คัญ  คือ

เพื่อนำ�ร�ยได้จ�กกำ�ไรส่วนหนึ่ง  สนับสนุนด้�นก�รจัดก�รศึกษ�และเพื่อเป็นแหล่งทุนของครู ลูกจ้�ง ในโรงเรียนสังกัด

กรมส�มัญศึกษ�จังหวัดก�ฬสินธุ์  จึงเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เสม�ก�ฬสินธุ์ จำ�กัด มีก�รประชุมคณะ

ผู้ก่อก�รในวันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2537 ณ ห้องประชุมคุรุสภ�จังหวัดก�ฬสินธุ์ มีสม�ชิกร่วมลงชื่อจัดตั้ง 50 คน มีมติ

ตั้งชื่อสหกรณ์โดยมีชื่อว่� “สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จำากัด” ที่ตั้งสำ�นักง�น สำ�นักง�นส�มัญ

ศึกษ�จงัหวดัก�ฬสนิธุ ์อ�ค�รก�รศึกษ�ก�รศ�สน�และก�รวฒันธรรม ถนนสน�มบนิ ตำ�บลก�ฬสนิธุ ์อำ�เภอเมอืง จังหวดั

ก�ฬสินธุ์ มีท้องที่ดำ�เนินก�รในเขตจังหวัดก�ฬสินธุ์  

 วันที่ 10 มิถุน�ยน 2537 ได้รับอนุญ�ตจดทะเบียนสหกรณ์ ต�มใบสำ�คัญที่ อ. 041937 เลขที่ ข้อบังคับที่ 

อ.063437

รายการจัดตั้งสหกรณ์

 1. ชื่อและที่ตั้งสหกรณ์  

  ชื่อ สหกรณ์ออมทรพัยส์�มญัศึกษ�จังหวดัก�ฬสนิธุ ์จำ�กดั ทีต้ั่งสำ�นกัง�น สหกรณ์ส�มญัศึกษ�ก�ฬสนิธุ ์ จำ�กดั

  อ�ค�รก�รศึกษ�ก�รศ�สน�และก�รวัฒนธรรม  ถนนสน�มบิน  อำ�เภอเมือง  จังหวัดก�ฬสินธุ์  46000

 2. สม�ชิก

  สม�ชิกเมื่อแรกตั้ง  100  คน

 3. ค่�หุ้น

  ทุนเรือนหุ้นไม่จำ�กัดจำ�นวน มูลค่�หุ้นๆ ละ 10 บ�ท สม�ชิกเมื่อแรกตั้ง 100 คน ถือหุ้นครั้งแรก 5,450 หุ้น

  รวมเป็นทุนค่�หุ้น  54,500 บ�ท

 ปี พ.ศ.  2546  กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูปการศึกษา

 ขอยกเลิกกรมส�มัญ  และ สปช.  ดังนั้นคณะกรรมก�รได้มีก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี  2546  เมื่อวันที่  18  

มกร�คม  2546  ได้แก้ ไขข้อบังคับโดยให้ยกเลิกข้อคว�มที่กำ�หนดในข้อ  1  แต่ข้อบังคับ  สหกรณ์ออมทรัพย์ส�มัญ

ศึกษ�จังหวัดก�ฬสินธุ์  จำ�กัด เลขทะเบียน  อ. 077243  เสียทั้งหมด  และให้ใช้ข้อคว�มต่อไปนี้

 โดยเปลีย่นชื่อจ�กสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศกึษาจงัหวดักาฬสินธ์ุ  จำากดั  เปลีย่นเปน็ “สหกรณ์ออมทรัพย์

เสมากาฬสินธุ์  จำากัด” โดยทั้งนี้สหกรณ์ได้เปิดรับสม�ชิกจ�กสังกัด สปช.เดิม ด้วย ปัจจุบัน ที่ตั้งสำ�นักง�น เลขที่  22  

ถนนบ�ยพ�ส-สงเปลือย  ตำ�บลก�ฬสินธุ์  อำ�เภอเมือง  จังหวัดก�ฬสินธุ์  46000
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แนะนำา ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่  21 
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

ที่ปรึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

 ที่ปรึกษา

 1. ดร.ชน�ธิป  สำ�เริง   ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ก�ฬสินธุ์  เขต  1

 2. น�ยช�ญชัย  รสจันทร์     ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ก�ฬสินธุ์  เขต  2

 3. น�ยครรชิต   วรรณช�     ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ก�ฬสินธุ์  เขต  3

 4. น�ยภูมิชน   วัฒนะ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ�   เขต  24

 5. น�ยยงยุทธ  หล่อตระกูล  น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดก�ฬสินธุ์

 ที่ปรึกษาพิเศษ 

 1. น�ยประยงค์  โมคภ�     รองน�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดก�ฬสินธุ์ 

 2. น�ยเสน่ห์ คำ�สมหม�ย    ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนก�ฬสินธุ์พิทย�สรรพ์   

คณะกรรมการดำาเนินการ  ชุดที่  21  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

 1.น�ยสุรปรีช�  ล�ภบุญเรือง  ประธ�นกรรมก�ร

 2.น�ยสมบัติ  คุ้มครอง  รองประธ�นกรรมก�ร  คนที่  1

 3.น�ยสมช�ย  เช�ว์พ�นิช  รองประธ�นกรรมก�ร  คนที่  2

 4.น�ยสิทธิชัย  โภค�ทรัพย์  กรรมก�ร

 5.น�ยสุพัฒน์  บุตรดีภักดิ์   กรรมก�ร

 6.น�งเส�วรัตน์  อุดรพิมพ์  กรรมก�ร

 7.น�ยวีระชัย  แจ้งสูงเนิน  กรรมก�ร

 8.น�ยสมเกียรติ  คุ้มน�ยอ  กรรมก�ร

 9.น�ยทักษิณ  ทักษิม�  กรรมก�ร

 10.น�ยวันประก�รณ์  ก�ญจันด� กรรมก�ร

 11.น�ยขจัด  สุวรรณสังข์  กรรมก�ร

 12.น�ยสัญชัย  ชัยศิริ  กรรมก�ร

 13.น�ยวินัย  ภูสง่�   กรรมก�รและเหรัญญิก

 14.น�ยเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล   กรรมก�รและเลข�นุก�ร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 1.น�งจริย�  วัลล�นนท์    ผู้ตรวจสอบกิจก�ร ตำ�แหน่งที่   1  

 2.น�งส�วอรอนงค์  รุทเทวิน   ผู้ตรวจสอบกิจก�ร ตำ�แหน่งที่   2

คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

 1. น�งชฎ�พร  บุญฤทธิ์   ผู้จัดก�ร         

 2. น�งพิร�วรรณ์   ภูย�ด�ว  รองผู้จัดก�ร

 3. น�งจิระนันท์   ขจรปัญญ�ไพศ�ล หัวหน้�ฝ่�ยก�รเงิน                         

 4. น�งเอื้อก�รย์  ล�ภบุญเรือง หัวหน้�ฝ่�ยบัญชี  

 5. น�ยจตุพล  ภูอินน�  เจ้�หน้�ที่ฝ่�ยอ�ค�รสถ�นที่  และวัสดุสำ�นักง�นฯ

 6. น�งส�วสุภ�พร  สุวรรณรักษ์ เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

 7. น�ยพงษ์พันธ์  ล�ดพลแสน เจ้�หน้�ที่ทั่วไป

 8. น�ยสันติ  น�ชัยพลอย  พนักง�นขับรถ

 9. น�ยอ�รี  ภ�รสงวน  พนักง�นรักษ�คว�มปลอดภัย

 10. น�ยพิพัฒน์พล  ภูจอมจิตฆ์ ลูกจ้�งชั่วคร�วร�ยปี
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“กรรมการสหกรณ์กับวินัย

ข้าราชการ”

 สหกรณ์ฯ ต�ม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 มีอยู่หล�ยประเภท แต่ที่อยู่ในคว�มสนใจของบรรด�ข้�ร�ชก�รทั้งหล�ย 

คือ สหกรณ์ออมทรพัย์ โดยเฉพ�ะสหกรณ์ออมทรพัยท์ีจั่ดต้ังในสว่นร�ชก�ร ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัพวกเร� กคื็อสหกรณ์

ออมทรพัยค์ร ูไมว่�่จะเปน็สหกรณ์ออมทรพัย์ครจัูงหวดัใด รวมทัง้สหกรณ์ออมทรพัยเ์สม�ก�ฬสนิธุ ์จำ�กดั 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�รเพื่ อข้�ร�ชก�ร  ใน

สว่นร�ชก�รนัน้ๆ  (พ.ศ.2530)  จึงมกี�รสนบัสนนุทัง้อ�ค�รสถ�นท่ีจ�กแต่ละสว่นร�ชก�รต้นสงักดั  แต่กรรมก�รบ�งท�่น

กลับเข้�ใจว่�  กิจก�รสหกรณ์เป็นก�รดำ�เนินก�รอย่�งอิสระ  ก�รบริห�รกิจก�รไม่จำ�เป็นต้องเกี่ยวข้องกับร�ชก�ร  

ซึ่งเป็นคว�มเข้�ใจผิดอย่�งมหันต์

 ทั้งนี้เนื่ องจ�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�รหรอืผู้จัดก�ร  หรอืท่ีปรกึษ�  เลข�นกุ�รหรอืผู้ช่วยเลข�นกุ�ร  หรอืได้รบัแต่งต้ัง หรอืมอบหม�ยใหป้ฏิบติัหน้�ที่

อื่ นในหน่วยง�นที่ไม่ใช่ส่วนร�ชก�รนั้นให้ถือว่�ก�รดังกล่�ว  เป็นก�รปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รด้วย  กรณีนี้จึงไม่ต้องยื่ นใบล�

เพื่ อจะไปปฏิบัติหน้�ที่เพียงแต่แจ้งให้ผู้บังคับบัญช�ทร�บ  แต่ในขณะเดียวกันห�กข้�ร�ชก�รหรือลูกจ้�งนั้นกระทำ�ก�ร

อันเปน็ก�รฝ่�ฝืนหรอืไมป่ฏิบติัต�มวนิยัข�้ร�ชก�รใหถ้อืว�่เปน็ก�รกระทำ�ผิดวนิยัในหน�้ทีร่�ชก�ร  จะต้องได้รบัโทษของ

วนิยัต�มทีบ่ญัญัติไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยวนิยัข�้ร�ชก�รและลกูจ้�ง  ดังน้ันเพื่ อก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รสหกรณ์เกดิขึน้

โดยก�รเลือกต้ังที่เป็นกระบวนก�รต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด  กรณีจึงเห็นว่�กรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์เป็นกรรมก�รที่

เกดิขึน้โดยกฎหม�ยจึงต้องรบัผิดท�งวินยัด้วย  จึงขอใหค้ณะกรรมก�รสหกรณ์ทัง้หล�ยพงึระมดัระวังไวด้้วย  เพื่ อคว�ม

ปลอดภัยของกรรมก�รทุกท่�นนั่นเอง

ประยงค์   โมคภา

ที่ปรึกษ�สหกรณ์ฯ
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บทความจาก  

ที่ปรึกษาสหกรณ์

ประยงค์   โมคภา

ที่ปรึกษ�สหกรณ์ฯ

 ผมได้อ่�นบทคว�ม เรื่ อง คว�มรับผิดท�งกฎหม�ยของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์  ซ่ึงเขียนโดย

นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม สมัยท่�นเป็นอัยก�รพิเศษประจำ�กรมฯ ท่�นได้ให้ข้อคิดไว้น่�ฟังหล�ยเรื่ อง ผมขอยก

เอ�เฉพ�ะเรื่ อง “มติ” ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์  ม�เล่�สู่กันฟัง  เพร�ะหล�ยคนสับสนและเป็นประเด็น

ถกเถยีงกนัในวงสนทน�ว่�  เมื่ อคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณ์มมีติในเรื่ องใดซ่ึงอยู่ในอำ�น�จและกรอบวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์แลว้  ต่อม�ก�รดำ�เนนิก�รต�มมตินัน้กอ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยนำ�ไปสูก่�รเกดิคดีคว�มฟองรอ้งคณะกรรมก�ร

ดำ�เนินก�รฯ กรรมก�รผู้ที่งดออกเสียงลง มติไม่เห็นด้วยหรือไม่ม�ประชุม ต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ หรือได้รับ

ก�รลดหยอ่นผ่อนโทษหรอืไม ่ คำ�ตอบคือ  “ไม่”  บทบ�ทของกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณ์ในสว่นนีก้เ็ปน็ไปเพื่ อก�รรว่ม

ดำ�เนินกิจก�ร โดยร่วมคิดร่วมตัดสินใจ เมื่ อคณะกรรมก�รสหกรณ์มีมติตัดสินใจไปแล้ว ย่อมผูกพันสหกรณ์ และ

กรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์แต่ละคนต้องร่วมกันรับผิดชอบต�มมติน้ัน จะคัดค้�นก�รออกเสียงหรืองดออกเสียงหรือ

ไมเ่ข�้ประชุม  กห็�พน้คว�มรบัผิดไม ่  ดังนัน้คณะกรรมก�รฯ  ต้องห�ขอ้สรปุทีดี่ทีส่ดุก่อนจะลงมติในเรื่ องใดๆ  มติจงึมี

คว�มสำ�คัญยิ่งในก�รบริห�รกิจก�รสหกรณ์  ส่วนคว�มรับผิดเป็นก�รส่วนตัว  ต้องพิจ�รณ�เป็นกรณีๆ  ไป

“มติของคณะกรรมการสำาคัญไฉน”
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บทความจาก  สหกรณ์จังหวัด

“สหกรณ์” (Cooperatives)

 สหกรณ์คือ “องคก์ารของบรรดาบคุคล ซ่ึงรวมกลุ่มโดยสมัครใจในการดำาเนนิวสิาหกจิทีพ่วกเขาเปน็เจา้ของ

ร่วมกนั และควบคมุตามหลกัประชาธิปไตย เพื่อสนองความตอ้งการ (อนัจำาเปน็) และความหวงัร่วมกนัทางเศรษฐกจิ 

สังคม และวัฒนธรรม”

 “สหกรณ์” ต�มพระร�ชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ หม�ยคว�มว�่บคุคลซ่ึงรว่มกนัดำ�เนนิกจิก�รเพื่อประโยชน์

ท�งเศรษฐกจิและสงัคม โดยช่วยเหลอืตัวเองและช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั และได้จดทะเบียนต�มพระร�ชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ.๒๕๔๒

 ดังนั้น สหกรณ์จึงต้ังขึ้นม�เพื่อทำ�หน้�ที่แก้ ไขปัญห�ด้�นก�รทำ�ม�ห�กินที่เหมือนหรือคล้�ยๆ กัน หรือคว�ม

ต้องก�รด้�นบริก�รที่เหมือนกันและเป็นปัญห�ที่สม�ชิกแต่ละคนไม่ส�ม�รถแก้เองได้ต�มลำ�พัง หรือต้ังขึ้นม�เพื่อ

ดำ�เนินก�ร ให้สม�ชิกได้รับประโยชน์ในก�รประกอบอ�ชีพของตนม�กกว่�ที่แต่ละคนเคยได้จ�กก�รดำ�เนินกิจก�รเอง

ต�มลำ�พัง

สถานภาพสหกรณ์

 สหกรณ์เกดิขึน้ได้ เมื่อมกี�รจดทะเบยีนต�มพระร�ชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ต่อน�ยทะเบยีนสหกรณ์ หรอื

รองทะเบียนน�ยสหกรณ์ที่ได้รับมอบหม�ยเท่�นั้น เมื่อจดทะเบียนแล้ว สหกรณ์มีสภ�พเป็น “นิติบุคคล” สหกรณ์เป็น

นิติบุคคลในภ�คเอกชน ไม่สังกัดหน่วยร�ชก�รใด

ทำาไมต้องมีการจัดตั้งสหกรณ์

 สหกรณ์เป็นที่รวมของผู้ที่มีปัญห�คล้�ยๆ กัน คนที่รู้ปัญห�ดี คือ ตัวผู้ที่มีปัญห�นั่นเอง ฉะนั้น ก�รแก้ปัญห�ได้

ดีที่สุดก็คือก�รรวมคนที่มีปัญห�นั้นม�ช่วยแก้ ไข

 สหกรณ์เป็นองค์ก�รที่มีกฎหม�ยรองรับเป็นนิติบุคคล เป็นอิสระ  มีส่วนร�ชก�รเข้�ไปช่วยเหลือสนับสนุนต�ม

คว�มจำ�เป็น สหกรณ์มีวิธีแบ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยธรรม เป็นแบบของสหกรณ์โดยเฉพ�ะ มีลักษณะที่มีสม�ชิก

เป็นเจ้�ของ และผู้ ใช้บริก�รในขณะเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์มีดังต่อไปนี้

 ๑. ก�รรวมกันเป็นสหกรณ์ ทำ�ให้มีผลในก�รต่อรองทั้งในด้�นก�รซื้อและด้�นก�รข�ยสินค้� ที่สม�ชิกผลิตได้ 

  และฝึกให้คนรู้จักพึ่งตนเอง

 ๒. ทำ�ให้ชุมชนมีคว�มส�มัคคี ปรองดอง อันจะนำ�คว�มเจริญม�สู่ประเทศช�ติได้ สหกรณ์ส่งเสริมให้สม�ชิก

  อยูร่ว่มกนัโดยสนัติ  ก�รสหกรณ์เปน็วิธกี�รอุ้มชูผู้ย�กจนใหม้ฐี�นะดีขึน้ โดยมไิด้ทำ�ล�ยคนมัง่ม ีจึงมลีกัษณะ

  เป็นสันตินิยมหรือส่งเสริมสันติภ�พ 

 ๓. สหกรณ์เป็นแหล่งจัดห�เงินทุนม�ให้สม�ชิกกู้ยืมไปลงทุนในก�รประกอบอ�ชีพหลัก

 ๔. สหกรณ์ช่วยสง่เสรมิคว�มรูด้้�นก�รประกอบอ�ชีพแกส่ม�ชิก เช่น แนะนำ�ใหส้ม�ชิกรูจั้กพฒัน�ก�รผลติด้วย

  วิธีก�รเกษตรสมัยใหม่ จำ�หน่�ยผลผลิตได้ในร�ค�ที่สูงขึ้น เป็นต้น

ความสำาคัญของสหกรณ์
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 ๕. ส่งเสริมคว�มเสมอภ�คกันและเป็นประช�ธิปไตย โดยให้ทุกคนมีสิทธิเท่�เทียมกัน ในก�รออกเสียง 

  แสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับกิจก�รสหกรณ์

 ๖.  สหกรณ์ฝึกคนให้มีคว�มรู้ ประสบก�รณ์ รู้จักประหยัดทรัพย์และสนับสนุนด้�นเงินทุนก�รผลิต ควบคุม

  ก�รใช้เงินทุนให้เป็นไปต�มแผน รวมกันซื้อปัจจัยก�รผลิตและรวมกันข�ยผลิตผล ทำ�ให้คนในชุมชนนั้นๆ 

  มีสภ�พคว�มเป็นอยู่ดีขึ้น

สรุป

 ๑. เป็นองค์ก�รธุรกิจแบบหนึ่งที่มีบทบ�ทเศรษฐกิจเกือบทุกด้�น เริ่มตั้งแต่ก�รผลิต จำ�หน่�ย และก�รบริโภค 

  ถ�้ห�กส�ม�รถทำ�ใหก้ระบวนก�รท�งสหกรณ์มปีระสทิธภิ�พแลว้ จะเปน็เครื่องมอืสำ�คัญของรฐัในก�รพฒัน�

  เศรษฐกิจของประเทศที่กำ�ลังพัฒน� หรือด้อยพัฒน� เพร�ะสหกรณ์มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกระจ�ยร�ยได้สู่

  ประช�ชนอย่�งยุติธรรม ช่วยตัดพ่อค้�คนกล�ง และน�ยทุนออกไป

 ๒. เปน็ก�รรวมแรง รวมปญัญ� รวมทุน ของบคุคลทีอ่่อนแอท�งเศรษฐกจิ ก�รดำ�เนินก�รเปน็แบบประช�ธปิไตย

 ๓. ยึดหลักก�รช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมตัวกันโดยสมัครใจ มีคว�มเสมอภ�ค และมี

  คว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินก�รและสิทธิผลประโยชน์ยึดหลักก�รประหยัด โดยส่งเสริมให้สม�ชิกประหยัด

  และออมเงินโดยให้บริก�รรับฝ�กเงิน ก�รซื้อสินค้� และได้รับเงินออมคืนในรูปเงินปันผล

 ๔. ช่วยสร้�งคว�มเจริญท�งเศรษฐกิจและสังคม เมื่อบุคคลม�รวมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น มีก�รรวมแรง รวมเงินทุน

  รวมปัญญ� ดำ�เนินกิจกรรมเอง โดยตัดพ่อค้�คนกล�งออก เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ ทำ�ให้สม�ชิกมีร�ยได้เพิ่มขึ้น 

  มกี�รกินดีอยู่ดี ฐ�นะคว�มเปน็อยูข่องคนในกลุม่นัน้เจรญิขึน้ มกี�รอยูร่ว่มกนัอย�่งสงบสขุ สงัคมมรีะเบยีบ 

  อ�ชญ�กรรมก็ไม่เกิดขึ้น

 จ�กบทสรุปดังกล่�วแล้วจะเห็นว่�สหกรณ์มีบทบ�ทสำ�คัญที่จะพัฒน�ประเทศช�ติทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม 

และก�รปกครอง และในแง่ของสม�ชิกร�ยบุคคล และสำ�หรับประช�ชนส่วนรวมดังนี้ คือ

 ๑. คว�มสำ�คัญต่อสม�ชิกสหกรณ์ ซึ่งอ�จกล่�วได้ว่�สหกรณ์เป็นขุมทรัพย์ท�งด้�นเศรษฐกิจของสม�ชิก ทำ�ให้

  สม�ชิกที่ขัดสนย�กจนหลุดพ้นจ�กสภ�พหนี้ได้ คือ เศรษฐกิจของสม�ชิกฝืดเคืองม�ก่อน มีโอก�สกลับกล�ย

  เป็นสภ�พเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตก้�วหน้�ได้

 ๒. คว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจส่วนรวม ระบบสหกรณ์มุ่งส่งเสริมฐ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละคน

  ให้เจริญเติบโตขึ้น เพร�ะระบบสหกรณ์เป็นที่รวมของส่วนดีของระบบทุนนิยม และสังคมนิยมไว้ โดยมุ่งที่จะ

  ผลิตเศรษฐทรัพย์และคว�มมั่นคงให้ประเทศ ทำ�ให้ร�ยได้ประช�ช�ติสูงขึ้น และยังนำ�เอ�คว�มเสมอภ�ค

  และเสรีภ�พเข้�ม�ใช้เพื่อรักษ�ธรรมช�ติของมนุษย์ ให้ปลูกฝังคว�มรู้ คว�มส�ม�รถท�งเศรษฐกิจ สังคม 

  และก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตย ให้แก่สม�ชิกสหกรณ์ ไม่ชอบคว�มรุนแรง แต่ดำ�เนินก�รโดยใช้ 

  ท�งส�ยกล�งเป็นหลัก

...............................................

บทคว�มโดย สหกรณ์จังหวัดก�ฬสินธุ์
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กว่าจะคิดได้อาจสายเสียแล้ว

 เงินๆ ทองๆ เป็นของที่ทุกคนต้องเรียนรู้  รู้ว่�สลึง  บ�ท  สิบ  ร้อย  ห้�ร้อย  

พันบ�ท  อย่�งนี้ก็รู้  แต่ถ้�รู้  เงินหมด  เงินเหลือ  เงินร�ยได้  ร�ยเดือน  ร�ยปี  ควรมี

ร�ยได้  ก็รู้ดี แต่ก�รจะใช้จ่�ยเงินที่ได้ม�  จะมีก�รว�งแผนอย่�งไร  ผมเชื่อว่� ไม่รู้

ทุกคน  เพร�ะอ�จเป็นไปได้ว่�ไม่ได้เรียนเศรษฐศ�สตร์ม�  หรือไม่สนใจอ่�น คว�มรู้

นายสมชาย  เชาว์พานิช

รองประธานกรรม  คนที่  2

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จำากัด

จาก....ฤทธิ์ศรี

เรื่องนี้มันเป็นตัวเลข  ขี้เกียจอ่�นเลยไม่มีคว�มรู้  ผลก็คือทำ�ให้ใช้เงินไม่เป็น  ไม่ถูกหลัก  ไม่รู้เรื่องก�รออม

 มนุษย์เงินเดือน  เริ่มก�รทำ�ง�นเงินเดือนน้อย  ผู้ปกครองไม่มีร�ยได้ม�เสริมอำ�นวยคว�มสะดวกให้  แต่สภ�พ

คว�มเป็นข้�ร�ชก�ร  (ครู)  ก็อย�กมีรถยนต์ใหม่ๆ  นั่งม�ทำ�ง�น  เพร�ะรุ่นพี่เข�ก็มีกันทุกคน  จึงยืมสหกรณ์ม�ซื้อให้

สมใจ  สมฐ�นะ  แต่กลับลืมมองว่�  ก�รซื้อรถใหม่มีผลอยู่หล�ยด้�นต่อผู้ซื้อ  คือ

 1. ผ่อนสหกรณ์  (ยืมสหกรณ์ม�ด�วน์)

 2. ผ่อนงวดรถ

 3. ต่อภ�ษีร�ยปี/ค่�ประกัน/ปี

 4. มีค่�น้ำ�มันเชื้อเพลิง

 5. มีก�รดูแลรักษ�

 6. ค่�เสื่อมร�ยปี  ปีละประม�ณหนึ่งแสนบ�ท  (แสนต่อปีจริงๆ)

 ทั้ง 6 อย่�งที่แสดงให้เห็นนี้ ถ้�ท่�นรับเงินเดือน ซึ่งถ้�หักภ�ษีแล้วเหลือพอค่�ใช้จ่�ยเหล่�นี้หรือไม่  ท่�นอย่�ลืมนะ

เงินเดือนท่�น 12 เดือน ท�่นได้ใช้จรงิๆ 11 เดือน นอกนัน้คือภ�ษหีกั ณ ทีจ่่�ย สว่นใหญ่แลว้จะเป็นอย�่งทีผ่มได้นำ�เสนอ

 ดังนั้น ถ้�ท่�นสม�ชิกจะซื้อรถใหม่หรือรถเก่�ก็ให้ข้อคิดไว้ เพื่อจะได้มองอน�คตไว้รอบด้�น เพร�ะคนเร�มีสิ่งที่

ต้องรับผิดชอบม�กม�ย หล�ยด้�น ไหนจะต้องดูแลครอบครัว  ดูแลสังคม ดูแลสุขภ�พของตัวเอง ก�รอยู่กิน เดินท�ง

ไปม� ก็มีค่�ใช้จ่�ยทั้งสิ้น จึงเสนอแนะให้ท่�นได้ทำ�บัญชีครอบครัวให้ละเอียด เพร�ะจะได้ว�งแผนก�รใช้จ่�ยได้ถูกต้อง 

กูส้หกรณ์กดี็แต่อย�่ลมืดอกร�ยป ี8 บ�ทกว่� ถ้�ยืมหน่ึงล�้นบ�ทดอกกจ็ะประม�ณ 7,000 บ�ท นะครบั ย้ำ� 7,000  บ�ท

นะครับ

 สุดท้�ยขอให้สม�ชิกทุกท่�นโชคดี มีโชคทุกท่�น  สวัสดีครับ
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้เพื่ อเหตุ  ฉุกเฉิน

ร้อยละ  8.50  /  ปี

งวดก�รส่งชำ�ระ  12  งวด

กู้ ได้ ไม่เกิน  200,000 บ�ท

เงินกู้เพื่ อการศึกษา

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

สาระน่ารู้

 ก่อนที่จะลงน�มในสัญญ�ค้ำ�ประกัน ผู้ค้ำ�ประกันควรอ่�นและตรวจสอบร�ยละเอียดของสัญญ�ค้ำ�ประกัน

ใหเ้ข�้ใจโดยชัดเจน  ห�กผู้ค้ำ�ประกนัมขีอ้สงสยัใดๆ  ควรปรกึษ�ผู้มคีว�มรูก้อ่นทีจ่ะทำ�สญัญ�ค้ำ�ประกนั ก�รทีผู้่ค้ำ�ประกนั

ลงน�มในสัญญ�ค้ำ�ประกันกับ  สหกรณ์ เพื่ อค้ำ�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�สินไหมทดแทนอื่ นๆ อีกด้วย

 3.  ผู้ค้ำ�ประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ต�มสัญญ�กู้ยืมเงิน

 4. ผู้ค้ำ�ประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้

 5.  เมื่ อผู้กู้ผิดนัดชำ�ระหนี้ ผู้ ให้กู้มีสิทธิ์เรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ำ�ประกันชำ�ระหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้ค้�งชำ�ระ โดยผู้กู้

  ไม่จำ�เป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอ�จ�กผู้กู้ก่อน

 6. เป็นสญัญ�ค้ำ�ประกนัเพื่ อกจิก�รเนื่ องกนัไปหล�ยคร�วไมจ่ำ�กดัเวล�ทีผู้่ค้ำ�ประกนัไมส่�ม�รถยกเลกิเพกิถอนได้

 7. ผู้ค้ำ�ประกันไม่หลุดพ้นจ�กคว�มรับผิดแม้ผู้ ให้กู้ยอมผ่อนเวล�ให้แก่ผู้กู้

 นอกจ�กทีก่ล�่วไวข้�้งต้นแลว้  ผู้ค้ำ�ประกนัยงัมหีน�้ทีแ่ละคว�มรบัผิดชอบต่�งๆ ต�มทีร่ะบไุว้ในสญัญ�ค้ำ�ประกนั

คำาเตือนสำาหรับผู้ค้ำาประกันเงินกู้

Website : www.semakalasin.net
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ประชาสัมพันธ์
การสมัครสมาชิก  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
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ประชาสัมพันธ์
การสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
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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       20   บ�ท

  -เงินค่�บำ�รุง       20   บ�ท

  -เงินสงเคร�ะห์ล่วงหน้�   4,800   บ�ท

  รวมเป็น    4,840  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 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2557
วันที่  21  ธันวาคม  2557  ณ  หอประชุมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

***************************************

**มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ระดับชั้น  อนุบาล –  อุดมศึกษา  ประจำาปี  2557**
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ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศ  การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2557

***************************************
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ประมวลภาพกิจกรรม
บรรยากาศ  การลงคะแนน เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ  ชุดที่  21 และผู้ตรวจสอบกิจการ

***************************************



วารสาร สหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ จํากัดสหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ จํากัด

19

ปท่ี 20 ประจําป 2558

โครงการเสริมสรางความเขมแข็งในองคกร
สหกรณออมทรัพยเสมากาฬสินธุ  จํากัด

ระหวางวันท่ี  14-17  ตุลาคม  2558
**********************************************************************************

**ศึกษาดูงาน  ณ   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํากัด**
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**ศึกษาดูงาน  ณ  สหกรณออมทรัพยครูสมุทรสาคร  จํากัด**
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ประมวลภาพ  โครงการพัฒนาสมาชิก
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ระหว่างวันที่  25 – 28  มีนาคม   2558  ณ  กรุงเทพมหานคร
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