แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ แจ้งว่า......ประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2561 นี้
คณะทางานตรวจประเมินธรรมาภิบาล ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
สหกรณ์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการหรือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือหัวหน้าสานักงาน
จังหวัด อาจารย์จากสถาบันการศึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้ากลุ่มงานที่
รับผิดชอบ(ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์) รวม 6
ท่าน จะมาตรวจประเมินเอกสาร – หลักฐาน – ข้อมูล ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรสาคร จากัด ว่า ได้มีการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน “หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล (ฉบับปรับปรุง 9 หลัก)” เพียงใด
ถ้าผลการตรวจประเมินได้ผลคะแนนทุกหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเมื่อรวมคะแนนทุกหลักแล้วได้ผลคะแนนรวมร้อยละ 85
ขึ้นไป ก็จะได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับประกาศเกียรติคุณว่า เป็นสหกรณ์สีขาว
ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด ที่สหกรณ์ทุกแห่งในประเทศไทยประสงค์จะได้รับกันทั้งนั้น

สอ.สค.ดาเนินการสรรหาสมาชิกที่มีคุณสมบัติดีเด่นด้านการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อมอบรางวัลยกย่องให้เป็นบุคคลตัวอย่าง ประจาปีบัญชี 2561 ตามโครงการ”ยกย่องสมาชิกที่ดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกาหนดรางวัลไว้ 8 รางวัลคือ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศ 2 รางวัล และชมเชย 5 รางวัล
รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจะได้รับเช็คเงินสด โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติคุณบัตร ส่วนรางวัลชมเชยจะเป็นเช็คเงินสดและ
เกียรติคุณบัตร พิธีมอบรางวัลจะจัดในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ในเดือนพฤศจิกายน 2561
รายละเอียดของการสรรหา สหกรณ์ฯจะส่งเป็นประกาศให้โรงเรียนและหน่วยบานาญฯทุกหน่วยสมาชิก (หน่วยที่มีการเลือก
ผู้แทนสมาชิก) เพื่อให้แต่ละหน่วยดาเนินการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ได้รับการคัดสรรแล้วหน่วยละ 1 คน พร้อมหลักฐานตามที่
กาหนดไว้ในรายละเอียดของการสรรหา ให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน เพื่อสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลต่อไป
สมาชิกที่ ส นใจเข้าร่วมโครงการ ขอดู รายละเอี ยดการสมั ครได้ ที่ หน่ วยสมาชิกของท่ าน โรงเรีย น และที่ ส านั กงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายไพรัตน์ จันทร์เสม .....ประธาน
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์
นายพยุง ผ่องสุขสวัสดิ์

นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ

นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์

นายสมชัย ภู่ศาสตร์ .....ที่ปรึกษา

นายเอนก ปานทิพย์

นายประวัติ มูสิกะเจริญ .....กรรมการ

นางสาวลลิตา สุมนรัตน์ .....ผู้ประสานงาน

ตามที่สานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้คัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด เป็นสหกรณ์เป้าหมายใน
การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี2561/2562 ซึ่งเป็นไปตามการดาเนินการคัดเลือกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2561/2562 ปี 2561นี้ เป็นการประกวดเพื่อสรรหาสหกรณ์ฯผู้ได้รับรางวัลสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อก้าวไปสู่การคัดเลือกระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
เมื่อวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2561 สอ.สค.ได้ส่ งเอกสารผลงานและเอกสารในรูปแบบของ Power Point ให้ สานักงาน
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครแล้ว การพิจารณาคัดเลือกอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 ถ้าปรากฏผลว่า สอ.สค.ได้รับ
รางวัลสหกรณ์ดีเด่น ก็ได้รับ”ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ”จากสหกรณ์จังหวัด จังหวัดก็จะส่งผลงานนี้ไปคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
ระดั บ ภาคต่ อ ไป(ภาคกลางมี 26 จั ง หวั ด ) ระดั บ ภาคจะด าเนิ น การคั ดเลื อ กระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม-พฤศจิ ก ายน 2561
สหกรณ์ที่ช นะเลิศระดับ ภาคจะได้รับ ”โล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ”จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่อจากนั้นจะได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการระดับกระทรวง ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562 คัดเลือกจาก 4 ภาค ให้เหลือภาคเดียว แล้วส่งผล
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก(ระดับกระทรวง) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม เกษตรกรที่ ได้ รั บ การพิ จารณาตั ด สิ น เป็ น สหกรณ์ แ ละกลุ่ ม สหกรณ์ ดี เด่ น แห่ งชาติ จะได้ เข้ ารั บ
พระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจาปี ณ
พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
อนึ่ง เมื่อเดือนมีน าคม 2561 สอ.สค. ได้รับรางวัล ”ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ ” จากสานักงาน
สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มาแล้ว

ตามที่ “กระดานข่าว” ฉบับประจาเดือนกรกฎาคม 2561 ได้ลงข่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สอ.สค. ไปแล้วนั้น ปรากฎว่าตกชื่อของ “นายนภาศักดิ์ พูลสวัสดิ์” ไปหนึ่งท่าน จึงขอรายงานทบทวนข่าว ดังนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.สค.ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่ อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
มีมติให้แต่งตั้งที่ปรึกษาสมาคมฯ จานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย 1) นายเสน่ห์ ภู่สว่าง 2) นายสมพร ชมบุญมี 3) นายสุวรรณ
บุญเสริม 4) นายวิเชียร พิบูลย์เวช 5) นายถาวร คูหาก้องเกียรติ 6) นายสาเริง หินโน 7) นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร
8) นายกษิ ดิ์ เดช พรมทอง 9) นายนภาศั ก ดิ์ พู ล สวั ส ดิ์ 10) นายสมพงษ์ สุ ว รรณ โดยนายเสน่ ห์ ภู่ ส ว่ าง เป็ น ประธาน
นายสมพงษ์ สุวรรณ เป็นเลขานุการ (นับว่าเป็นคณะที่ปรึกษาชุดแรกของสมาคมฯ เนื่องจากยังไม่เคยมีการแต่งตั้งมาก่อน)

คณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ประกาศรับสมัครสมาชิก
ประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ ประเภทคู่สมรส บุตร บิดา-มารดา ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ที่มีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี เป็นกรณีพิเศษ โดยยกเว้นเงินบริจาคสาหรับสมาชิกกลุ่มดังกล่าว มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2561 “กระดานข่าว” จึงขอประกาศมาเพื่อให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 59 ซึ่งมีนายไพบูลย์ ขวัญดี เป็นประธานกรรมการ ขอรายงานผลการดาเนินงานให้
สมาชิกทราบว่า ตั้งแต่ต้นปีบัญชีถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นเวลา 8 เดือน สหกรณ์มีรายได้ 155,472,312.58 บาท มี
ค่าใช้จ่าย 49,006,373.10 บาท มีรายได้สูงกว่ารายจ่าย (กาไร) 106,465,939.48 บาท คาดว่า เมื่อสิ้นปีบัญชีจะสามารถ
จัดสรรเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้มากกว่าปีที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอน

ปีที่ผ่านมา..ปีนี้...และอาจถึงปีหน้า นับว่าเป็นช่วงโอกาสทองของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร ผู้มีเงินเหลือ
จากการใช้จ่ายประจาเดือน หรือจะเรียกว่าเป็นโอกาสทองของผู้มีวินัยทางการเงินหรือผู้รู้อดรู้ออม ที่ประสงค์จะเพิ่มรายได้จาก
บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ เพราะถ้าท่านเก็บเงินส่วนที่เหลือจากการอดออมไว้เฉยๆ นอกจากไม่เกิดดอกออกผลแล้วยังอาจ
นาไปใช้จ่ายตามใจชอบได้ง่าย ถ้านาไปฝากธนาคาร ก็จะได้ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.75/ปี หรืออย่างมากก็แค่ 1.0/ปี ดอกเบี้ย
ต้องเสียภาษีด้วย แต่ถ้าฝากบัญชีออมทรัพย์ของสหกรณ์ ฯจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2.50/ปี ฝากออมทรัพย์พิเศษได้ร้อยละ
3.25/ปี(แนวโน้มในอนาคตอาจเพิ่มเป็น 3.50/ปี เหมือนเดิม ) ดอกเบี้ยไม่ต้องเสียภาษี รับกันเต็มๆ....
ที่ส าคัญ สาหรับบัญ ชีเงินฝากออมทรัพย์พิ เศษ ตั้งแต่ปีบัญ ชี 2562 (พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป) มีแนวโน้มว่า
สหกรณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงการคิดดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือเป็นงวดและทบเป็นเงินต้นเข้าเป็นเงินฝาก 3 เดือน/ครั้ง (เดิม 6
เดือน/ครั้ง) ซึ่งจะทาให้ยอดเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน....ฝากมากเพิ่มมาก...ฝากน้อยเพิ่มน้อย....
สมาชิก สอ.สค.ทุกท่านครับ...เรามาเพิ่มรายได้ของเราจากบัญชีเงินฝากกันเถอะ....สอ.สค.กาลังส่งเสริมให้สมาชิกมี
การออมมากขึ้น ฝากมากหรือน้อยก็เป็นการออมเหมือนกัน....เงินอยู่ใกล้มือใช้ง่าย.....หมดเร็ว...จริงไม๊ครับ......

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

สมาชิกชาระค่า
สงเคราะห์ศพ

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

-

100

เสียชีวิต 1 ราย
ชาระ 100 บาท

350,000

3,500

279,000

2.14

เสียชีวิต 150 ราย
ชาระ 402 บาท

600,000

2,030

269,000

2.30

เสียชีวิต 110 ราย
ชาระ 400 บาท

600,000

1,152

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

3,800

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จากัด
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

