
 

 

 

 

 

 

จดหมายขา่ว 

สหกรณอ์อมทรพัยค์รชูมุพร จ ากดั 

ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 11 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563 

ทีมงานศึกษาและประชาสมัพนัธ ์: รายงาน 

ประธานฯ พบสมาชิก 

  

 

 

 นายบรรจง โลกมิตร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้รับเกียรติและโอกาสจาก
ท่านนายกสมาคมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดชุมพร (นายฉกาจ ล่องวิลัย) และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้
พบปะพูดคุยเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ 
 สรุปสาระสำคัญดังนี้ 
 1. ผลการดำเนินการ โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ปีบัญชี พ.ศ. 2563 ในรอบ 11 เดือน             
ที่ผ่านมา (31 ต.ค. 2563) มีกำไรสะสม 254.7 ล้านบาท และเดือน พ.ย. 2563 อีก 1 เดือนก่อนสิ้นปีบัญชีอีก
ประมาณ 22 ล้านบาท รวมเป็น 276.7 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2562 = 253 ล้านบาทเศษ) 
  

 
 2. กำไรสุทธิที่คาดไว้ในปีบัญชี 2563 น่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ผู้สอบบัญชีจะได้ตรวจสอบ
ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563 ว่ามากน้อยเท่าไร และปันผลเฉลี่ยคืนน่าจะมากกว่าปีที่แล้ว 
 3. การแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะสูญในปีบัญชี 2562 ขณะนี้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และฝ่ายสินเชื่อ ได้เร่งรัดติดตาม ให้สมาชิก
ในกลุ่มดังกล่าว มาปรับโครงสร้างหนี้ และสามารถชำระหนี้ได้เป็นปกติแล้วประมาณ 70% 
 4. การจัดทำแผนงาน โครงการ ปีบัญชี 2564 คณะกรรมการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
ดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และตัวแทนสมาชิกจากทุกหน่วย รวม 47 คน ได้ร่วมกัน
จัดทำร่างแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติต่อไปเมื่อวันที่ 14 -15 
พฤศจิกายน 2563 คณะทำงานได้กำหนดแนวทางของแผนงานโครงการที่ส่งผลดีต่อการพัฒนา แก้ไขปัญหาของสหกรณ์ และเป็นประโยชน์
กับสมาชิก 3 ลักษณะคือ 1.โครงการต่อเนื่อง / 2.โครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหา / 3.โครงการที่สมาชิกต้องการ (เพิ่มเติม) เช่น โครงการ
จัดการศพและสงเคราะห์ศพสมาชิก สมาชิกสมทบและครอบครัว (เพิ่มจาก 4 แสนบาท เป็น 6 แสนบาท) / โครงการสุขสันต์วันเกิด                  
(ปี 2564 คนละ 500 บาท ทุกคน และปี 2565 เพิ่มเป็น 1,000 บาท) / โครงการสวัสดิการจัดซื้ออาวุธปืน เป็นต้น 

  5. งบสนับสนุนจัดงานวันครู ปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ได้นำเสนองบดังกล่าวให้กับทุกหน่วย จำนวน 300,000 บาท 
(เฉลี่ยหัวละ 40 บาท) ขั้นต่ำ 10,000 บาท และสูงสุด 30,000 บาทต่อหน่วย และจะได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติต่อไป 
 6. งบสนับสนุนกิจกรรมสมาคมบำนาญ ปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้นำเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย เสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณา คือ ให้กับทุกหน่วย ๆ ละ 60,000 บาท ยกเว้นหน่วยอำเภอเมืองซึ่งมีจำนวนสมาชิกมาก 150,000 บาท และชมรม 30,000 
บาท 
 7. การสรรหาคณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างในปีบัญชี 2564  
   7.1 ตำแหน่งที่ว่าง คือ ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง/กรรมการ 7 ตำแหน่ง/ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 ตำแหน่ง 
   7.2 กำหนดวันสรรหา คือ สรรหาล่วงหน้า วันเสาร์ที ่ 19 ธันวาคม 2563 (ต้องลงทะเบียนก่อนในวันที ่ 26-29 
พฤศจิกายน 2563) และสรรหาทั่วไปวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 
 8. การประเมินมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563  ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด มีผล
การประเมิน “ระดับดีมาก” 
 ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ครับ 

 

นายบรรจง โลกมิตร 
ประธานกรรมการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประจำกองบรรณาธิการ 
     1. นายบุญลอย    เพียรมาก      ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์          2. นายสมคิด             พานิชเกษม     กรรมการ    3. นายอนิรุธน์   รัตนทวี     กรรมการ  

     4. นายสมเจตน์    จันทร์เจริญ   กรรมการ            5. นายนุกูล               พาหุนนท์        กรรมการและเลขานุการ   6. นายบรรจง    โลกมิตร   ที่ปรึกษา 

     7. นางสุมาลี       ธรรมวุฒิ       ผู้จัดการ            8. นางสาวชนันภรณ์    ครรชิต           เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

 

 

สมาชิก สถานที่ลงคะแนน 
สิทธิในการสรรหาผู้สมัครรับการสรรหา 

ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

หน่วยจังหวัด หน่วยลงคะแนนที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  ✔ ✔ ✔ 

หน่วยเมือง 

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 66 (บา้นนาเนียน) 

✔   ✔ 

หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา 66 (บา้นนาเนียน) 

หน่วยลงคะแนนที่ 3 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

หน่วยลงคะแนนที่ 4 อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด 

หน่วยท่าแซะ 
หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 

✔ ✔ ✔ 
หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ 

หน่วยปะทิว หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎรบ์ำรงุ) ✔ ✔ ✔ 

หน่วยสวี 
หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 

✔  ✔ 
หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์) 

หน่วยทุ่งตะโก หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์3 ✔  ✔ 

หน่วยหลังสวน 
หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนชมุชนวดัขันเงิน 

✔ ✔ ✔ 
หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนชมุชนวดัขันเงิน 

หน่วยพะโต๊ะ หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนบา้นเขาตะเภาทอง ✔ ✔ ✔ 

หน่วยละแม หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนวดัปิยะวฒันาราม ✔ ✔ ✔ 

หน่วย 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

หน่วยลงคะแนนที่ 1 โรงเรียนศรียาภัย 

✔ ✔ ✔ หน่วยลงคะแนนที่ 2 โรงเรียนศรียาภัย 

หน่วยลงคะแนนที่ 3 โรงเรียนสวนศรีวทิยา 

 

กำหนดวันและสถานที่ลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 68  
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 สรรหาล่วงหน้า วันเสาร์ท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-14.00 น. 
สรรหา วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-14.00 น. 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า วันที่ 3 ธันวาคม 2563 


