ตามที่มี พรก.ฉุกเฉิน ให้ทุกภาคส่วนระงับการจัด สัมมนา
อันเนื่องมาจากการเกิด โรคระบาดร้า ยแรงโควิด -19 ทำให้ สอ.สค.
ต้อ งงดการจั ด สั มมนาผู้ แทนสมาชิ กที่ ก ำหนดไว้ ใ นเดื อนมี น าคม
2563 ที่ ผ่ า นมาแล้ว นั้ น บั ด นี้ รัฐ บาลได้ มีป ระกาศผ่ อนคลายให้
สามารถจัด ได้อย่า งมีเงื่อนไข เพื่อ ความมั่นใจ สอ.สค.ได้หารือกั บ
สำนักงานสหกรณ์จัง หวัด สมุทรสาคร ได้รับความเห็นว่า สามารถจัด
ได้ แต่ต้องดำเนินการตามที่ ศบค.กำหนด คือ มีการรักษาระยะห่า ง
ของผู้เข้าสัมมนาอย่า งน้อย 1 เมตร ผู้มีส่วนร่วมในการสัมมนาต้อง
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาของการสัมมนาอย่างเคร่งครัด ทุกคน
ทุกคนต้องป้องกันตนเองให้ดีที่สุด รวมถึงมิให้มีการกระทำใดๆที่ส่อแสดงว่าเป็นการกระทำโดยประมาทอย่างเด็ดขาด นับตั้งแต่
เริ่มเดินทาง การนั่งในรถบัส การเข้าที่พัก การเข้าสถานที่สัมมนา การร่วมกิจกรรมอื่นๆต่อเนื่องกันไปจนเดินทางกลับ
คณะกรรมการจึงประชุมหารือและมีมติใ ห้มีการสัมมนาตามที่ไ ด้เคยเตรียมการไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยจัดรุ่นแรก วันที่
15-16 สิงหาคม 2563 รุ่นที่สอง วันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 ที่ผึ้งหวานรีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนี้
สอ.สค.จะได้ดำเนินการประสานการเข้าสัมมนากับผู้แทนสมาชิกของแต่ละรุ่นและผู้เกี่ยวข้องต่อไป
สอ.สค.ประกาศเรื่อง การให้ทุนการศึกษาบุต รสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร จำกัด ปี 2563 ลงวันที่ 9
กรกฎาคม 2563 และได้ประชาสัมพันธ์ใ ห้สมาชิกทราบโดยทั่วถึงกันผ่า นช่องทางสื่อสารของสหกรณ์ฯ ทุกช่องทางในทันทีที่
ประธานสหกรณ์ฯลงนามในประกาศนั้นแล้ว รายละเอียดการขอรับทุนเหมือนกันกับของปี 2562 และปีก่อนหน้านั้นทุกประการ
สมาชิกที่สนใจสามารถเปิดดูได้ทั้งทางเฟซ ทางไลน์ และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆของสหกรณ์ฯ
ที่สำคัญคือ...ผู้สมัคร หน่วยงานหรือโรงเรียน จะต้องรวบรวมใบสมัครส่งถึงสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร จะตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิ์ของผู้ยื่นใบสมัค รให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ศกนี้
คาดว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาได้ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์.....ประธาน
นายสรรเสริญ ขวัญดี
นายเชวง กมลโชติ

นายบุญรอด สาดแฟง

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ
นายเกษม เสือสีนวล นางเกษมศรี ราษี.....กรรมการ

นายณรงค์ ผณินทร .....ที่ปรึกษา

นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

ผลจากการที่ สอ.สค.ในยุคสมัยที่นายไพบูลย์ ขวัญดี เป็นประธานกรรมการฯ โดยมีทีมงานที่มีคุณภาพร่วมดำเนินการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข พัฒนางานด้านต่างๆในภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู มีผลงานเป็นที่ปรากฏอย่างต่อเนื่อง มี
ผลงานเชิงประจักษ์และชื่อเสียงด้านดีขจรขจายออกไป เป็นที่รับรู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศในวงกว้าง ทำ
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ค รูจังหวัด ต่า งๆแวะมาเยี่ยมเยียนและขอศึกษาดูง านอยู่เสมอ สำหรับในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ มี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูซึ่งเป็นพันธมิต รที่ดีต่อกัน มาศึกษาดูงานมากถึง 3 สหกรณ์ คือ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ มา
ศึกษาดูงานวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 2) สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ มาศึกษาดูงานวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี มาศึกษาดูงานวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
นับว่าเป็นความภาคภูมิใ จของมวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร จำกัด อีกประการหนึ่ง ที่มีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของสหกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเช่นนี้
ท่า นที่ไปติด ต่องานที่ สอ.สค.ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 และใช้ลิฟท์ โดยสารขึ้น -ลง ถ้าสังเกตให้ดีจ ะ
พบว่าบางครั้งมีอาการติดๆขัดๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ลิฟท์ตัวนี้ใช้งานมานาน ตั้ง แต่สร้างและต่อเติมอาคารหลังใหม่เสร็จ
(ประมาณ พ.ศ.2458) ถึงแม้ว่า จะมีการตรวจสภาพอยู่เสมอตามระยะเวลาของการซ่อมบำรุง แต่จากการใช้งานเกือบทุกวัน
อุปกรณ์ที่บอบบาง เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใ ช้ควบคุมบังคับกลไกต่างๆก็ย่อมเสื่อมสภาพไปบ้า งเป็นธรรมดา ประมาณต้น
เดือนกรกฎาคม 2563 มีอาการไม่ค่อยทำตามคำสั่งของผู้ใช้ลิฟท์ คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ จึง แจ้งให้บริษัทที่
ติด ตั้ง มาตรวจสอบ พบว่า คอมพิวเตอร์ที่ใ ช้ค วบคุมบังคั บกลไกต่า งๆเสื่อมสภาพค่อนข้างมาก หากจะให้ใ ช้ไ ด้ดีดัง เดิมต้อง
เปลี่ยนชุดควบคุมทั้งระบบ สอ.สค.จึงให้ประเมินราคาค่า ซ่อมแซมดังกล่าว บริษัทที่ติดตั้ง ประเมินค่าซ่อมแซมเบื้องต้นรวม
VAT เป็นเงิน 431,750 บาท แต่เนื่องจากมิได้ตั้งงบประมาณไว้รองรับ ประธานและคณะกรรมกา รช่วยกันต่อรองลงมา
คงเหลือ 350,000 บาท
ขณะนี้ นายช่างผู้เชี่ยวชาญได้มาซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย ใช้การได้ดีแล้ว ที่ดีกว่าเดิมคือ เสียงบอกเตือนภายในลิฟท์มี
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แป้นหรือจอบอกสถานภาพการใช้ลิฟท์ มีรูปภาพและตัวเลขที่ดูแล้วไม่น่าเบื่อ...สมาชิกที่ไปทำ
ธุระที่สหกรณ์ฯลองสังเกตดูนะครับ...
ตามที่ สอ.สค.ผ่ า นการประเมิน การบริห ารจัด การสหกรณ์ สีข าวด้ วยธรรมาภิ บ าลเมื่ อปี 2562 โดยใช้ ผลการ
ดำเนินงานของปี 2561 เป็นฐานการประเมิ น ผลการประเมิน ได้ค ะแนนร้อยละ 100 และได้รับรางวัลจากกรมส่ง เสริม
สหกรณ์ไปแล้วนั้น ในปี 2563 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบให้คณะกรรมการตรวจประเมินระดับจังหวัดสมุทรสาคร ทำการ
ตรวจประเมินผลการดำเนินงานของปี 2562 ของ สอ.สค.ซ้ำ อีก เพื่อตรวจสอบสภาพการบริหารจัด การที่เป็นจริง ผลการ
ตรวจประเมินระดับจังหวัดครั้งสุดท้ายได้คะแนนร้อยละ 98 ต่อจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะส่งคณะกรรมการระดับกรมมา
ตรวจประเมิน เพื่อตัด สินการให้รางวัลของปีที่สอง เดิมกำหนดจะมาในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่ไม่สะดวก เพราะเป็นช่วง
การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็ส่งสัญญาณว่า พร้อมเมื่อไรก็จะมาเมื่อนั้น
สำหรับการเตรียมการเพื่อรอรับการตรวจ สอ.สค.ได้ปรับปรุงเอกสารหลักฐานต่างๆในแฟ้มเอกสารสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาลครบทั้ง 9 หลักและจัด ทำเอกสารส่วนกลางเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ วางแผนในการจัดสถานที่เพื่อรอรับการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการระดับกรมส่งเสริมสหกรณ์เสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะให้ตรวจประเมินได้ในทันทีที่ไ ด้รับแจ้งมา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ระหว่า งเวลา 8.30-12.00 น.
กรมส่ง เสริ มสหกรณ์ จัด ให้ มีก ารประชุ มอบรมทางไกลผ่า นจอภาพ
(Video Conference) เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ต ามกฎหมาย
ว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่า ด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้า ย
และแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยส่ง สัญญาณถ่ายทอด
ผ่า นระบบดิจิต อลจากที่ประชุมต้นทาง(ห้อง 226 ชั้น 2 กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรุงเทพฯ)
วิทยากรคือ คณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ต รวจราชการจากกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ร่วมประชุมคือ ผู้แทนของสหกรณ์ทุกประเภทในทุกจังหวัดทั่วประเทศสหกรณ์
ละ 2 คน (นายไพบูลย์ ขวัญดี และนายวิรัช ธรรมแสง เป็นผู้แทนของ สอ.สค.เข้าประชุมอบรม) การประชุมอบรมของแต่ละ
จังหวัดอยู่ในความรับผิดชอบของสหกรณ์จังหวัดนั้นๆ
จังหวัดสมุทรสาคร มีนายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมอบรม 86 คน ใช้
ห้องประชุมชั้น 3 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูสมุทรสาคร จำกัด เป็นที่ อบรม เทคโนโลยีที่ใช้รับการถ่ายทอดสัญญาณภาพและ
สัญญาณเสียงซึ่งสามารถใช้สื่อสารสองทางได้ เป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ทั้งหมด
หลัง สิ้นสุด การประชุมอบรม ผู้ร่วมประชุมต่า งชื่นชมในศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและดิจิตอล และความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ สอ.สค.เป็นอย่างมาก

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์
จำนวนสมาชิก ค่าสงเคราะห์
ทั้งประเทศ
ศพรายละ
(คน)
(บาท)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร (สสสค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด (สส.ชสอ.)
- ประกันชีวติ กลุ่ม

-

100

300,321

1.997

298,001

2.019

-

-

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ
เสียชีวิต 1 ราย
ชำระ 100 บาท
เสียชีวิต 448 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

เงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)
390,000

3,900

600,000

2,043

เสียชีวิต 176 ราย
ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,161

1,425 บาท/ปี

500,000

4,055

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
930/25 ถนนสรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทร 034-423015,034-820144, 034-820192,099-2875754
Line id : stscoop
http://www.stscoop.com

เรียน

