ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 3/2561 ประจาเดือนมีนาคม 2561
ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 และขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี้
1. ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
จากัด ข้อ 20 (7) เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่เกินร้อยละสิบห้าของกาไรสุทธิ บัดนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ได้จด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
2. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด มีมติให้จัดโครงการ 3 โครงการซึ่งได้แก่
2.1 โครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัด ประจาปี 2561
สาหรับผู้ประสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัด ประจาปี 2561 เพื่อมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบและซักซ้อมการปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการดาเนินการ ที่กาหนดขึ้นใหม่ จึงจัดสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัดขึ้น
ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 จ.พระนครศรีอยุธยา
2.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับสมาชิกสูงวัย
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้วิธีดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
เพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิกสูงวัยให้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน สหกรณ์ฯ จึงกาหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้น
ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 3) ระหว่างวัน ที่ 11 -13 มิถุนายน 2561 และ ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 4) วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 (รวม 3 วัน 2 คืน)
ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ผู้เกษียณอายุราชการแล้ว จานวน 50 คน /รุ่น
โดยแบ่งเป็น 1. สมาชิกภาคเหนือ จานวน 10 คน/รุ่น 2. สมาชิกภาคใต้ จานวน 10 คน/รุ่น 3. สมาชิกภาคอีสาน จานวน 10 คน/รุ่น
4. สมาชิกภาคกลาง จานวน 10 คน /รุ่น 5. สมาชิกส่วนกลาง (กรุงเทพฯ , นนทบุรี , สมุทรปราการ และปทุมธานี) จานวน 10 คน /รุ่น
ขอสงวนสิทธิสาหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯในปีที่ผ่านมา
วิธีการคัดเลือก
1. เรียงลาดับอายุของสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละภาค โดยอายุมากจะได้รับการคัดเลือกก่อน
2. กรณีภาคใดไม่ครบจานวน ให้พิจารณาตามสัดส่วนในภาคอื่นแทน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
3. ผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาจะขึ้นทะเบียนไว้ในปีถัดไป
4. สหกรณ์จะออกค่าใช้จ่ายการเดินทางให้สมาชิกภาคเหนือ , ภาคอีสาน และภาคใต้ รายละ 1,500 บาท
สมาชิกภาคกลาง และส่วนกลาง รายละ 1,000 บาท
5. ประกาศรายชื่อพร้อมกาหนดการเดินทางให้สมาชิกผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
จึงขอเชิญท่านสมาชิกผู้เกษียณทุกท่าน เข้าร่วมโครงการโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งให้สหกรณ์ฯ
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
คณะกรรมการมีมติปรับลดการประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญ
จากเดิม เดือนละ 4 ครั้ง ปรับเป็น เดือนละ 2 ครั้ง
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นตันไป
ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้สามัญ
(สาหรับสมาชิกที่ส่งคาขอกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท)
เดือนเมษายน 2561
วันที่
ครั้งที่ 1
10 เมษายน 2561
ครั้งที่ 2
26 เมษายน 2561

เนื่องในวันสงกรานต์
สหกรณ์หยุดทาการ
ในวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับสมาชิกสูงวัย
ชื่อ – นามสกุล ...................................................................................................... เลขทะเบียน.................................... อายุ ...................... ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................. ......................................................................
เบอร์โทรศัพท์ ....................................... มือถือ .....................................โรคประจาตัว ...............................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน ....................................................... ..เกี่ยวข้องเป็น ....................... โทรศัพท์.......................................
ข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับสมาชิกสูงวัยของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
ข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพสาหรับสมาชิกสูงวัย สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
ในครั้งที่

ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 3 วันที่ 11-13 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2561
โดย ข้าพเจ้า
 ร่วมเดินทางกับสหกรณ์ ณ สานักงานสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ลงชื่อ.............................................. สมาชิก
 เดินทางไปด้วยตนเอง ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น
(.............................................................)
2.3 เปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสาหรับสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
2. เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ
3. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการฯ
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ผู้เข้าโครงการคลินิกหรือปลดเปลื้องหนี้สินเท่านั้น
2. ต้องเสนอแผนความต้องการประกอบอาชีพเสริมรายได้ และเป็นอาชีพที่ไม่เคยทามาก่อน พร้อมหลักสูตรการอบรม
3. สมาชิกที่เข้าโครงการต้องดาเนินการตามกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม ควบคู่กัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้
4. สหกรณ์ขอสวนสิทธิในการสนับสนุนสินเชื่อ หากพิจารณาเห็นว่าแผนธุรกิจไม่เหมาะสม หรือไม่จาเป็นต้องใช้เงินลงทุน
5. กรณีสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วไม่ดาเนินการ สหกรณ์จะเรียกเงินคืน
6. สหกรณ์จะติดตามผลการดาเนินการตามแผนของสมาชิกทุกราย
โดยเปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 20 พฤษภาคม 2561
3. คณะกรรมการดาเนินการมีมติแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ข้อ 25. อานาจการอนุมัติเงินกู้ ผู้จัดการสหกรณ์มีอานาจพิจารณาและอนุมัติ
เงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
ข้อ 31. งวดชาระหนี้
กรณีผู้กู้มีอายุครบ 70 ปีแล้ว ประสงค์จะขอกู้เงินเกิน
กว่ามูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่รวมกับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม ให้
ใช้หลักทรัพย์จานองเป็นประกัน และมีความสามารถในการชาระหนี้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการกู้เงินให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก
สมาชิกสามารถดาว์นโหลด ระเบียบฯ ฉบับแก้ไขได้ทาง www.coopofficer.or.th
ดาว์นโหลดเอกสารและติดตามข่าวสาร www.coopofficer.or.th
www.facebook.com/coopcgd หรือแอปพลิเคชั่นของสหกรณ์

รายการ

จานวน

1. จานวนสมาชิก (คน)
2. ทุนดาเนินงาน (ล้านบาท)
2.1 ทุนเรือนหุ้น
2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
2.3 ทุนสารอง
2.4 ทุนอื่นๆ
3. เงินให้กู้แก่สมาชิก (ล้านบาท)
4. รายได้ (ล้านบาท)
5. ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)
6. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

7,422
2,553.34
2,441.42
320.40
20.25
5,231.38
45.81
21.61
24.20

