ส.ค.ส.2562
ปีจอ เซทรุดบ้าง

ช่างมัน

ปีเก่า ทุกข์ผ่านผัน

หม่นไหม้

ปีใหม่ สดใสพลัน

สุขเว่อร์ เยือนแฮ

ปีกุน สุขเถิดไซร้

สุขทั้ง ครอบครัว

พยุง ผ่องสุขสวัสดิ์ : ประพันธ์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 10 มกราคม 2562 ไลน์ “ผู้ แ ทนสหกรณ์ 2562” ซึ่ ง เป็ น ไลน์ เ พื่ อ การประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารของ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ จะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาชิกสหกรณ์ 2562” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารของสหกรณ์ให้เข้าถึงสมาชิกทั้งมวลอย่างรวดเร็ว
2. เป็น ช่องทางสื่ อสารเฉพาะกิจด้วยการสื่อสารทางเดียว ควบคู่ไปกับช่องทางสื่ อสารอื่นที่ ใช้อยู่แล้ว เช่น กระดานข่าว
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค เป็นต้น
3. เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ ทุกท่านร่วมเป็น “เพื่อน” ในไลน์นี้ เพื่อรับทราบข่าวสารจากสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว
4. ไม่อนุญาตให้ผู้ใด ส่งข่าวสาร หรือภาพใดๆ ในไลน์นี้ สหกรณ์ขอสงวนไว้เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารถึงมวลสมาชิกเท่านั้น
ท่านที่เคยส่งข่าวสารหรือภาพ กรุณาย้ายไปใช้ช่องทางอื่น เช่น ไลน์ “ผู้แทนสหกรณ์ 2561” เป็นต้น ถ้าประสงค์จะสอบถาม
ปัญหา ให้ใช้ช่องทางเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค
หากมีผู้ฝ่าฝืนใช้ช่องทางนี้เพื่อการดังกล่าว “ผู้ควบคุมไลน์” จะโพสต์เตือน 1 ครั้ง หากยังท้าซ้้าอีก จะ “บล็อก” ท่าน
ผู้นั้นออกจากไลน์ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ .....ประธาน
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์
นายพยุง ผ่องสุขสวัสดิ์

นางปิยนาถ สุมนรัตน์

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ
นายไพรัตน์ จันทร์เสม

นายสมชัย ภู่ศาสตร์ .....ที่ปรึกษา

นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ .....กรรมการ

นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 60 อนุมัติให้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจาปี 2562 โครงการ สัมมนาผู้แทน
สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ปรึกษา ในเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคา
จังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่หนึ่ง ผู้แทนสมาชิกในอาเภอกระทุ่ม
แบนและอาเภอบ้านแพ้ว ระหว่างวันที่ 24 มกราคม – 27 มกราคม 2562 รุ่นที่สอง ผู้แทนสมาชิกในอาเภอเมืองสมุทรสาคร
ระหว่างวัน ที่ 14 กุมภาพัน ธ์ – 17 กุมภาพัน ธ์ 2562 การสั มมนาครั้งนี้ จัดให้ เป็นการสัมมนาอย่างแท้จริง มิใช่ฟังวิทยากร
บรรยายซึ่งเป็นการประชุมอบรมเหมือนที่ผ่านมา โดยใช้เทคนิคการประชุมแบบ Symposium(การประชุมวิชาการ) ผสมผสาน
กับแบบConvention(การประชุมนานาทรรศน์) ซึ่ งเป็นเทคนิคการสัมมนาแบบสื่อสารสองทาง ผู้สัมมนากับวิทยากรจะสื่อสาร
กันภายในขอบเขตของหัวข้อเรื่องเดียวกัน นอกจากนั้น จัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่อีก 3 - 4 แห่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้
ได้ข้อมูลมาสนับสนุนโครงการยกย่องสมาชิกที่ดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริและปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง
รัช กาลที่ 9 และโครงการส่ งเสริ ม การหารายได้ เพิ่ ม ให้ ส มาชิก ด้ ว ยการอบรมอาชี พ ระยะสั้ น ซึ่ งเมื่ อ ขึ้ น รถขากลั บ จังหวั ด
สมุทรสาคร ผู้เข้าสั มมนาทุกคนต้องส่งแบบประเมินตามเอกสารที่ฝ่ายวิชาการแจกให้ การสั มมนาครั้งนี้ถือว่า การไปเที่ยว
สถานที่ต่างๆ การรับประทานอาหารพื้นเมือง การสังสรรค์ระหว่างผู้เข้าสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆ เป็นของแถมที่ผู้ร่วมสัมมนา
ได้รับจากการไปสัมมนาเท่านั้น

ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก สอ.สค. พ.ศ.2559 หมวดที่ 9 ข้อ 33 บัญญัติให้สมาคมฯต้องเรียก
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสมาคม ณ วันที่ 31 ตุลาคม คณะกรรมการ
สมาคมฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 จึงมีมติให้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ใน
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สค. ทราบโดยทั่วกัน

เป็นธรรมเนียมของทุกปี สอ.สค.จะมอบของขวัญให้แก่มวลสมาชิกปีละ 1 ครั้ง ปีนี้ คณะกรรมการชุดที่ 60 มีมติ จะขอ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต เชิ ญ ตราประจ าพระองค์ ส มเด็ จพระเจ้าอยู่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร
หลังจากมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ประทับบนกระเป๋าเสื้อโปโลคอปกสีเหลือง ที่ตัดเย็บ
ด้วยผ้าเนื้อดี มอบให้เป็นของขวัญอันล้าค่าเพื่อความเป็นศิริมงคลที่ยิ่งใหญ่แก่มวลสมาชิก ในปีมหามงคลนี้
หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิ้น และมีตราประจาพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แล้ว
สอ.สค.จะดาเนินการตามคาแนะนาของสานักพระราชวังต่อไป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)ประกาศรับสมาชิก
ปี พ.ศ.2562 รับสมัครตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและสมาชิก
ประเภทสมทบ (คู่สมรส บุตร บิ ดา-มารดา) อายุไม่เกิน 56 ปี (สาหรับผู้เกิด พ.ศ.2506 เป็นต้นไป) ชาระค่าสมัคร 20 บาท ค่า
บารุง 20 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวมเป็นเงิน 4,840 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯชุมนุมออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.) รับสมัครสมาชิกสาหรับปี 2562 ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561
ถึง 31 ตุลาคม 2562 จาแนกเป็น 3 กรณี คือ
1.ประเภทสามัญและประเภทสมทบ อายุไม่เกิน 50 ปี (เกิดไม่ต่ากว่า พ.ศ.2512) ค่าใช้จ่ายการสมัครรวม 4,860 บาท
2.กรณีสหกรณ์กาหนดให้ผู้กู้ทุกรายที่ขอกู้สามัญเกิน 6 แสนบาท ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ค่าใช้จ่ายการสมัครรวม
4,860 บาท
3.กรณีพิเศษ อายุ 51-60 ปี ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบารุง 40 บาท เงินสมทบล่วงหน้าตามอัตราชั้นอายุ อายุ 51 ปี
10,200 บาท โดยเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้สมัคร ปีละ 200 บาท (อายุ 60 ปี สงเคราะห์ล่วงหน้า 12,000 บาท)
ตามที่ สอ.สค.ได้ตั้งงบประมาณสาหรับสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพสมาชิกประจาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ว่า ผู้มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ได้รับรายละ 1,500 บาท เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้น
ไปได้รับรายละ 2,000 บาทนั้น สอ.สค.ขอให้หน่วยงาน/โรงเรียน และกลุ่มข้าราชการบานาญที่ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุน
เสนอโครงการพัฒนาวิชาชีพหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วแต่กรณีถึงสหกรณ์ โดยใช้ฐานจานวนสมาชิกของหน่วยงาน/
โรงเรียน หรือกลุ่มข้าราชการบานาญที่ประสงค์จะทากิจกรรมร่วมกันคานวณเม็ดเงินที่พึงได้รับตามสิทธิ โดยให้เสนอโครงการได้
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 การดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ รายละเอียดและขั้นตอน
การเสนอโครงการซึ่งได้แจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการแล้ว หากพ้นกาหนด สอ.สค.จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามโครงการ
สาหรับสมาชิกบานาญ ที่ไม่ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในนามชมรมหรือกลุ่ม สอ.สค.จะโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่สมาชิกมีอยู่ หากสมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝากจะโอนเข้าเป็นทุน
เรือนหุ้นให้ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยสมาชิกต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน

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

สมาชิกช้าระค่า
สงเคราะห์ศพ

เงินสงเคราะห์ จ้านวนสมาชิก
ศพ
ของ สอ.สค.
(บาท)
(คน)

-

100

เสียชีวิต 1 ราย
ชาระ 100 บาท

350,000

3,600

286,000

2.10

เสียชีวิต 406 ราย
ชาระ 438.90 บาท

600,000

2,040

280,000

2.13

เสียชีวิต 208 ราย
ชาระ 460 บาท

600,000

1,160

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

3,881

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จ้ากัด
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

