ข่าวย่อ สหกรณ์ขา้ ราชการสหกรณ์ จากัด ฉบับที่ 5/2563 ประจาเดือนมิถนุ ายน 2563
ฝ่ ายจัดการขอรายงานมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ
เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2563 และประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร ดังต่อไปนี ้

☺ 1. มีมติแต่งตัง้ นายณรงค์พล พัฒนศรี ให้ดารงตาแหน่งผูจ้ ดั การสหกรณ์ เป็ นเวลา 4 ปี นับแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563
☺ 2. แต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานสหกรณ์ ประจาจังหวัด ประจาปี 2563-2564
 แจ้งสมาชิกที่ชาระหนีด้ ว้ ยตนเอง เรื่อง
การส่งเงินค่าหุน้ และเงินงวดชาระหนีก้ รณีชาระ
ล่าช้าเกินกว่าที่สหกรณ์กาหนด (ชาระภายในวัน
สิน้ เดือน) ท่านอาจเสียสิทธิและอาจถูกพิจารณา
ให้ออกจากสหกรณ์เนื่องจากไม่ปฏิบตั ิตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 38 (1) และ( 4)
 การผ่อนชาระและการปรับโครงสร้างหนี้
เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี ้ 1. สมาชิกต้องส่งเงินงวดชาระ
หนีเ้ งินกูส้ ามัญไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ60ของเงินบานาญหรือ
เงินบาเหน็จรายเดือน แต่ตอ้ งไม่เกิน 180 งวด และต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากผูค้ า้ ประกันก่อน 2. ผูก้ ทู้ ่มี ีอายุ
ตัง้ แต่ 75 ปี ขนึ ้ ไปจะต้องมีเงินกูค้ งเหลือไม่เกินค่าหุน้ ที่
สมาชิกมีอยู่ ณ วันปรับโครงสร้างหนีร้ วมกับเงินสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกผูถ้ ึงแก่กรรม
 เนื่องจากมีสมาชิก ผูค้ า้ ประกันบางรายส่งหนังสือคา้
ประกันไปให้สหกรณ์ฯ โดยเซ็นชื่อผูค้ า้ ประกันอย่างเดียว แต่
ไม่ได้แจ้งว่าคา้ ประกันสมาชิกท่านใด จึงขอให้สมาชิกผูค้ า้
ประกันโปรดเขียนชื่อ-นามสกุลของผูก้ ตู้ ามข้อ 1. ในหนังสือ
คา้ ประกันด้วยนะคะ
ตารางการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 72 ครัง้ ที่ 9
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

นายณรงค์พล พัฒนศรี

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของท่าน
อัพเดทแล้วหรือยัง ?
หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ เป็ นหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือ
หลายคน ได้แก่ค่สู มรส บุตร บิดา มารดา ญาติพ่นี อ้ ง ให้เป็ นผูร้ บั โอน
ประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวติ ซึง่ จะมีสิทธิได้รบั ค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงิน
อื่นใด จากสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ทาหนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ไว้แล้ว หากประสงค์
จะเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ท่านสมาชิกสามารถดาเนินการได้ โดยส่ง
หนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด โดยระบุวนั ที่ให้
ชัดเจน มายังสหกรณ์ฯ
(ดาว์นโหลดแบบฟอร์มหนังสือตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ ได้ท่ี
www.coopofficer.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02-241-4711-12 ต่อ 27)

คณะกรรมการศึกษา
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
คณะกรรมการเงินกู้
สาหรับสมาชิกทีส่ ่งคาขอ
เงินกู้สามัญ เกิน 1,500,000 บาท
โครงการต่างๆ และเงินกู้พิเศษ
ครั้งที่ 1 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ท่านสมาชิก
ที่เกษียณอายุ
ในปี 2563 โปรดแจ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั และ
หมายเลขโทรศัพท์
ให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย
เพื่อจัดส่งข้อมูลข่าวสารและ
เอกสารต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง

รายชื่อผู้ประสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัด ประจาปี 2563 - 2564
ผู้ประสานงาน
จังหวัด
1. กระบี่
2. กาญจนบุรี
3.กาฬสินธุ์
4.กาแพงเพชร
5.ขอนแก่น
6.จันทบุรี
7.ฉะเชิงเทรา
8.ชลบุรี
9.ชัยนาท
10.ชัยภูมิ
11.ชุมพร
12.เชียงราย
13.เชียงใหม่
14.ตรัง
15.ตราด
16.ตาก
17.นครนายก
18.นครปฐม
19.นครพนม
20.นครราชสีมา
21นครศรีธรรมราช
22.นครสวรรค์
23.นนทบุรี
24.นราธิวาส
25.น่าน
26.บึงกาฬ

ชื่อ

สกุล

น.ส.เสาวภา
นายวรพจน์
น.ส.มัลลิกา
น.ส.รุง่ รัตน์
นายกมล
นางนิตยา
น.ส.รุง่ นะภา
น.ส.ผจงจิตต์
นายวรากร
น.ส.ฐิติกร
นางนฤมล
นางสุชาดา
น.ส.ปมินตา
นางสุภาพร
นายธีรวุฒิ
นางปารียา
น.ส.พลอยไพลิน
น.ส.ขวัญศิริ
น.ส.ณเพชรรดา
น.ส.นงเยาว์
นายประคิ่น
นางรุจี
นายประเมศธ์
นางลลิตา
นายศฤงคาร
น.ส.เพ็ญสิรี

หวานแก้ว
วิเศษสิงห์
แหยมกระโทก
อินทร์อ่อน
พูลประเสริฐ
ต้นสมบัติ
กลัดเจริญ
บุญยัง
เผ่าหลักแหลม
เพียรหาผล
ช่วยละแม
รัตนธงชัย
สมณะ
ทหารไทย
ใจดี
วรรณประสพ
แก้วมูลนา
หวานชื่น
สายแก้ว
วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
โททอง
อักนิษฐธีรพันธ์
โสมินทุ
รามรินทร์
กันทะโม้
ศรียะศักดิ์

ผู้ประสานงาน
จังหวัด

27.บุรีรมั ย์
28.ปทุมธานี
29.ประจวบฯ
30.ปราจีนบุรี
31.ปัตตานี
32.อยุธยา
33.พะเยา
34.พังงา
35.พัทลุง
36.พิจิตร
37.พิษณุโลก
38.เพชรบุรี
39.เพชรบูรณ์
40.แพร่
41.ภูเก็ต

ชื่อ

นายณัฎฐพงษ์
น.ส.สุดใจ
น.ส.กรภัค
นางตรีรตั น์
นางซาปิ น๊ะ
นายวิชา
นางอานวยพร
นายฉัตรชัย
น.ส.ปราณี
นางชุติมา
นายเอกสุรีย์
นางชนันพร
น.ส.สุพิชญา
น.ส.นฤมล
นางสิรญา
42มหาสารคาม นายพิทกั ษ์
43.มุกดาหาร นายสุราช
44แม่ฮ่องสอน นายเสริมศักดิ์
45.ยโสธร
น.ส.อรวรรณ
46.ยะลา
น.ส.มนสิกานต์
47.ร้อยเอ็ด
น.ส.ณิชยพาพันธุ์
48.ระนอง
น.ส.จิรายุ
49.ระยอง
น.ส.ธัญลักษณ์
50.ราชบุรี
นายอภิชยั
51.ลพบุรี
นางพิมพ์พจี
52.ลาปาง
นายเอกวัฒน์

สกุล
เจริญรัมย์
ยินดี
คงกระพันธ์
ใจวงศ์คา
แวอุมา
งามสวย
สอนทุ่ง
อุณพันธุ์
เมืองแก้วกุล
ศรีสงั ข์
จันทร์โฉมชูพร
ไฉวเวียง
บุญสูง
คาทอง
พาหุบตุ ร
วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
ไชยรัตน์
ต้องสู้
สกุลวงษ์
ตอแลมา
พันธุพ์ าณิชย์
ศรีใส
วงศ์ศรี
โพธิ์บณ
ั ฑิตย์
เกียรติกลุ
ไชยสมบูรณ์

ผู้ประสานงาน
จังหวัด
53.ลาพูน
54.เลย
55.ศรีสะเกษ
56.สกลนคร
57.สงขลา
58.สตูล
59.สมุทรปราการ
60.สมุทรสงคราม
61.สมุทรสาคร
62.สระแก้ว
63.สระบุรี
64.สิงห์บรุ ี
65.สุโขทัย
66.สุพรรณบุรี
67.สุราษฎร์ธานี
68.สุรินทร์
69.หนองคาย
70.หนองบัวลาภู
71.อ่างทอง
72.อานาจเจริญ
73.อุดรธานี
74.อุตรดิตถ์
75.อุทยั ธานี
76.อุบลราชธานี
77.สสพ. 1
78.สสพ. 2

ชื่อ
นายชาญวิทย์
นางดวงประทีป
นางศุภนิดา
นายนพรัตน์
นายสมปอง
นายศวรรธน์
น.ส.สุขสวัสดิ์
นางกรรณิการ์
น.ส.ศิริรตั น์
นายสมรัก
นางณิชาภา
นายศิวกร
นายจักรภพ
น.ส.ธารทิพย์
นายสามารถ
นางอรสร
นางรวิภา
นายจิตณรงค์
นางธนภร
นางสมจิตร์
น.ส.ปรียนันท์
นายประคอง
น.ส.วัฒนา
น.ส.ยุพเรศ
นายพลดล
น.ส.ชัญญา

สกุล
สิทธิพนั ธ์
กุลตั ถ์นาม
ศรีเมือง
ไชยอิ่นคา
เหมือนตระกูล
สมาธิ
ภิรมย์โยธี
อนันตศิริ
สิเนรุกลุ กิตติ์
จันทร์ตะลิ
นนทรี
ศรีชยั
ปาลาศ
แจ่มแจ้ง
เศรษฐเสนา
วงศ์คา
เพชรฤาชัย
ลอยลม
ชูพินิจ
นันตะวัน
รักสุจริต
งามสิริศกั ดิ์
สมัครเกษตรการ
นาคประเวศ
เจนนุวตั ร์
สุรทานนท์

ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัด มีหน้าทีด่ ังนี้
1 ถ่ายทอดข้อมูลของสหกรณ์ (1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการดาเนินการ
(2) นาเรื่องต่าง ๆ ที่สหกรณ์ฯ ขอความร่วมมือในการแจ้งสมาชิก เสนอสหกรณ์จงั หวัด นาเข้าที่ประชุมประจาเดือนของสานักงานสหกรณ์
จังหวัด เพื่อแจ้งให้สมาชิกในหน่วยงานทราบ และรายงานผลการประชุมให้สหกรณ์ทราบด้วย
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการทากิจกรรมร่วมกันระหว่างสหกรณ์และสมาชิก ได้แก่ โครงการส่งเสริมการออม การทาประกันชีวิตกลุม่ การ
สารวจข้อมูลสมาชิก เป็ นต้น
(4) สร้างเครือข่ายการติดต่อเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกในหน่วยงาน
2 อานวยความสะดวกต่าง ๆ (1) ให้ความช่วยเหลือให้แก่สมาชิก หรือทายาทของสมาชิกในการติดต่อกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกหรือบุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิก (บิดา/มารดา/คู่สมรส) ถึงแก่กรรม หรือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภยั การขอรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ
การให้ทนุ การศึกษา (2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์มอบหมาย ได้แก่ สานักงานที่ดิน สานักงานบังคับคดี เป็ นต้น
3 การให้คาแนะนา (1) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่สมาชิกเกี่ยวกับการกูเ้ งินและการฝากเงินกับสหกรณ์
(2) เสนอแนะข้อคิดเห็นหรืออุปสรรคปั ญหาในการปฏิบตั ิหน้าที่ระหว่างสหกรณ์และสมาชิก
(3) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย

