
ข่าวยอ่ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับที่ 5/2562 ประจ าเดือนพฤษภาคม  2562 

 ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการและขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังต่อไปนี ้
 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ว่าด้วยการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 แจ้งวันและสถานท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ                                                 
แขวงคลองมหานาค  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร 
 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2562 

โครงการ ระหว่างวันท่ี 
โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับสมาชิกสูงวัย 17 - 19  กรกฎาคม 
โครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด 8 - 9 มิถุนายน 
โครงการอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก 29 มิถุนายน ถึง 18 สิงหาคม 
โครงการอบรมสมาชิกใหม่ 6 กรกฎาคม ถึง 18 สิงหาคม 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์     สหกรณ์หยุดท าการในวันที่  3 มิถุนายน  2562    

  เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด ประจ าปี 2562 
จังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนจาก นางสมศรี  อิ่นแก้ว  เป็นนางสาวปมินตา  สมณะ  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนจาก นางภัทรามาศ  สุนทรพานิชกิจ เป็นนายเสริมศักด์ิ  ต้องสู ้
จังหวัดตรัง เปลี่ยนจาก นายเจือ  มีสุข เป็นนางสุภาพร  ทหารไทย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จ านวน  

1. จ านวนสมาชิก (คน) 
    1.1 สมาชิก  
    1.2 สมาชิกสมทบ 
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) 

 
7,421 
309 

 
2,701.26 
2,631.11 
338.78 
18.91 

5,557.15 
99.31 
41.61 
57.70 

คณะกรรมการเงินกู ้
ส าหรับสมาชิกท่ีส่งค าขอ 

เงินกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท  
โครงการต่างๆ และเงินกู้พิเศษ 

ครั้งท่ี 1   วันท่ี  11 มิถุนายน 2562 

ครั้งท่ี 2  วันท่ี  24 มิถุนายน 2562 

 

ตารางการประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่ 71 ครั้งที่ 6 

วันท่ี  18  มิถุนายน  2562 

 
คณะกรรมการศึกษา 

วันท่ี 17 มิถุนายน 2562 

 

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



 
 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจ และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม เป็นการเพิ่มรายได้ และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว  คณะกรรมการจึงจัดโครงการอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก ขึ้น  รายละเอียดเพิ่มเติม 

www.coopofficer.or.th 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก 
สหกรณ์ฯ จัดโครงการอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก  สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการกรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ครบถ้วนและส่งให้สหกรณ์ฯ  
ชื่อ – นามสกุล ......................................................................................... เลขทะเบียน.......................... 

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

เบอร์โทรศัพท์ ....................................... มือถือ ............................................... ID LINE : ............................... 
1. ข้าพเจ้าประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

2. การเข้าพัก   เข้าพักตามที่สหกรณ์ได้จัดให้ในวันที่ .............................................................  

3. อาหาร          ไทย       อิสลาม     อ่ืนๆ .....................................................  

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

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

หมายเหตุ :  การคัดเลือกสมาชิก    พิจารณาใบสมัครตามล าดับก่อน-หลังที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 

 

() ภาค หลักสูตร จัดอบรม สถานท่ี 
 ส่วนกลางและภาคกลาง อาหารเพื่อสุขภาพ 29  มิถุนายน  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดฯ กรุงเทพฯ 
 ส่วนกลางและภาคกลาง เทคนิคการขายของออนไลน ์ 29  มิถุนายน  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดฯ กรุงเทพฯ 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ เทคนิคการขายของออนไลน ์ 14 กรกฎาคม  ศูนย์ถ่ายทอดฯ ท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 เหนือ เทคนิคการขายของออนไลน ์ 4 สิงหาคม  ศูนย์ถ่ายทอดฯ ท่ี  11จังหวัดพิษณุโลก 
 ใต ้ เทคนิคการขายของออนไลน ์ 18 สิงหาคม  โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ จังหวัดสงขลา 

ภาค รับสมัคร 
ประกาศ
รายชื่อ 

จัดอบรม สถานท่ี 

ส่วนกลางและภาคกลาง 15  พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 21  มิถุนายน   29  มิถุนายน  ส านักพัฒนาและถ่ายทอดฯ กรุงเทพฯ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 15  พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 28  มิถุนายน   14 กรกฎาคม  ศูนย์ถ่ายทอดฯ ท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 

เหนือ 15  พฤษภาคม -  12 กรกฎาคม 19  กรกฎาคม   4 สิงหาคม  ศูนย์ถ่ายทอดฯ ท่ี  11จังหวัดพิษณุโลก 
ใต ้ 15  พฤษภาคม -  12 กรกฎาคม 19  กรกฎาคม 18 สิงหาคม  โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ จังหวัดสงขลา 


