
 

ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 3/2560 ประจ าเดือนมีนาคม  2560 

                     ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 
  
1.  ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เม่ือวันที่ 29 มกราคม 2560 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
จ ากัด เพื่อก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ และสิทธิของสมาชิกสมทบ บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้ 
จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  
ค าแนะน าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกดูได้ทาง www.coopofficer.or.th 

 
2. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด มีมติให้จัดโครงการ 2 โครงการซึ่งได้แก่  
 2.1 โครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด ประจ าปี 2560 
 ส าหรับผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด ประจ าปี 2560 เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและซักซ้อมการปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการด าเนินการ ที่ก าหนดขึ้นใหม่ จึงจัดสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัดขึ้น  
ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560   อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม  
 2.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับสมาชิกสูงวัย ครั้งท่ี 2   
 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้วิธีดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกสูงวัยให้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน สหกรณ์ฯ จึงก าหนดจัดโครงการดังกล่าว ระหว่าง
วันอาทิตย์-จันทร์-อังคารที่ 7 – 9 พฤษภาคม  2560 (รวม 3 วัน 2 คืน)  ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 2.2.1 สมาชกิผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว จ านวน 50 คน  
โดยแบ่งเป็น   1. สมาชิกภาคเหนือ  จ านวน  10 คน        2. สมาชิกภาคใต้   จ านวน  10 คน   
  3. สมาชิกภาคอีสาน   จ านวน  10 คน        4. สมาชิกภาคกลาง  จ านวน  10 คน  
  5. สมาชิกส่วนกลาง (กรุงเทพฯ , นนทบุรี , สมุทรปราการ และปทุมธาน)ี  จ านวน   10  คน 
ขอสงวนสิทธิส าหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯในปีที่ผ่านมา  
 2.2.2  วิธีการคัดเลือก  
 1. เรียงล าดับอายุของสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  ในแต่ละภาค โดยอายุมากจะได้รับการคัดเลือกก่อน 
 2. กรณีภาคใดไม่ครบจ านวน ให้พิจารณาตามสัดส่วนในภาคอ่ืนแทน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา 
 3. ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาจะขึ้นทะเบียนไว้ในปีถัดไป 
 4. สหกรณ์จะออกค่าใช้จ่ายการเดินทางให้สมาชิกภาคเหนือ , ภาคอีสาน และภาคใต้ รายละ 1,000 บาท  
 5. ประกาศรายชื่อพร้อมก าหนดการเดินทางให้สมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ในวันที่ 28  เมษายน 2560 
 จึงขอเชิญท่านสมาชิกผู้เกษียณท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ครบถ้วนและส่งให้สหกรณ์ฯ ภายในวันท่ี 24  เมษายน  2560   
 
3. ประกาศฉบับที่ 6/2560 เรื่องแต่งต้ังผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด เนื่องจากมีผู้ประสานงานประจ าจังหวัด ได้ลาออกจากราชการ

และย้ายหน่วยงาน จึงขอแต่งต้ัง นางเนตรนภา  ข้ามเจ็ด เป็นผู้ประสานงานจังหวัดแพร่  และนางสมศรี  คนมั่น  เป็นผู้ประสานงานจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

 



                                                                                                                                                                                         
              

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                                                                    

รายการ จ านวน  

1. จ านวนสมาชิก (คน) 
2. ทุนด าเนินงาน (ล้านบาท) 
    2.1 ทุนเรือนหุ้น  
    2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก  
    2.3 ทุนส ารอง 
    2.4 ทุนอื่นๆ 
3. เงินให้กู้แก่สมาชิก (ล้านบาท) 
4. รายได้ (ล้านบาท) 
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 
6. ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 

6,961 
 

2,399.45 
2,224.31 
  302.94 
    21.83 
5,036.37 
    45.26 
    23.27 
    21.99 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับสมาชิกสูงวัย ครั้งที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  สหกรณ์ฯ จัดโครงการในวันที่  7 – 9 พฤษภาคม  2560 (รวม 3 วัน 2 คืน)  ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น  อ าเภอมวกเหล็ก 

จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งให้สหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 24  เมษายน  2560  จะประกาศรายชื่อ

พร้อมก าหนดการเดินทางให้สมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ในวันที่ 28  เมษายน 2560  

ชื่อ – นามสกุล ......................................................................... ............................. เลขทะเบียน.................................... อายุ ...................... ปี   

ที่อยู่ปัจจุบัน.................................................................................. ................................................. ................................................................  

.......................................................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ....................................... มือถือ ..................................... 

โรคประจ าตัว .................................................. ............. 

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน ....................................................... ..เกี่ยวข้องเป็น ....................... โทรศัพท.์......................................

 ข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับสมาชิกสูงวัย ครั้งที่ 2 ของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

      ลงชื่อ.......................................................  สมาชิก 

                                    (.............................................................) 

 ส าหรับพนักงานราชการที่เป็นพนักงานราชการของ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปีติดต่อกันหรือ 
เป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าส่ีปีติดต่อกันตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ***  กรุณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. กรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
2. แนบส าเนาบัตร และส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. ส าเนาสัญญาจ้าง หรือค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องจัดจ้าง
พนักงานราชการ  (ฉบับเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน) 
4. กรอกค าขอเอาประกันชีวิต บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด 
 

โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับสมาชิกสูงวัย คร้ังท่ี 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
วันอาทิตย์ที่  7 พฤษภาคม 2560 
07.00  ลงทะเบียน  ณ  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด   
10.00 เดินทางถึงศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชช่ัน  
10.30 น าเข้าสู่โครงการ บรรยายเรื่อง สุขภาพองค์รวมรากฐานของความสุข 
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 รู้จักและเข้าใจอาหารเพ่ือสุขภาพ ชมการสาธิตการปรงุอาหารมังสวิรัติ
13.30 ภาคปฏิบัติธรรมชาติบ าบัด และกิจกรรมแยกฐานการเรียนรู ้ 
* ตรวจวัด ประเมินสุขภาวะทางกาย (Body analysis)  * *อบไอน้ า / นวดเพื่อ
สุขภาพ  1 ชม. * ธรรมชาติบ าบัดลดการใช้ยา     * ฝึกแรงต้านกล้ามเนื้อด้วยยางยืด 
16.30 กิจกรรมในน้ า (แอโรบิก/โปโลน้ าและลงสระจาคูซี)่ เดินยามเย็น  
18.00 รับประทานอาหารเย็น 
19.00 ผ่อนคลายด้วยคลื่นเสียงบ าบัด  CRYTAL  BOWLS  
วันจันทร์ท่ี   8 พฤษภาคม 2560 
05.30 ตื่นนอน เจาะเลือดตรวจระดับน้ าตาล/ ชั่งน้ าหนัก/ วัดความดันโลหิต 
06.00 รับอรุณอบอุ่นร่างกาย( โยคะสมาธิ) 
07.00 รับประทานอาหารเช้า  
08.30 กิจกรรมที่สุดของรุ่น และกิจกรรมเร่ิมต้นวันใหม่ด้วยจิต แจ่มใส 
09.00 ฟังบรรยายพูดคุยกับผู้เช่ียวชาญ  โภชนาการต้านโรค   
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 ภาคปฏิบัติธรรมชาติบ าบัด และกิจกรรมแยกฐานการเรียนรู ้ 
* ศักยภาพสมอง  *  การดูแลเท้าในผูสู้งอาย ุ   
*  มณีเวชปรับโครงสร้างพ้ืนฐานและเก้าอี้มหัศรรย์ 
16.30 กิจกรรมในน้ า (แอโรบิก/โปโลน้ าและลงสระจาคูซี)่ เดินยามเย็น  
18.00 รับประทานอาหารเย็น 
19.00 งานเลี้ยง (คาวบอยไนท์) / สานฝันวันอ าลา   
วันอังคารที่   9 พฤษภาคม 2560 
06.00 รับอรุณอบอุ่นร่างกาย (เดินยามเช้า) 
07.00 รับประทานอาหารเช้า 
08.30 กิจกรรมเร่ิมต้นวันใหม่ด้วยจิตแจ่มใส / เลือกประธานรุ่น/สานฝัน 
09.00 ฟังการบรรยายและเรียนรู้ การดูแลสุขภาพและการรักษาตัวด้วยสมุนไพร
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน  และเดินทางกลับ 

ติดตามข่าวสารของสหกรณ์ฯ ได้ทาง  
www.coopofficer.or.th หรือ  www.facebook.com/coopcgd 


