ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 ระดับดีเ ด่น
ประเภทหน่วยงานในระดับประเทศ ซึ่งจะได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทนั้น สำนักงานคณะกรรมการสก.สค.
ได้มีหนังสือเชิญ นายไพบูลย์ ขวัญดี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ไปรับมอบรางวัลดังกล่าวในวัน ที่
16 มกราคม 2564 (วั น ครู ป ระจำปี 2564) ที ่ ห ้ อ งประชุ ม บุ ณ ยเกตุ อาคารหอประชุ ม คุ ร ุ ส ภา สำนั ก งานเลขาธิ ก ารคุ ร ุ ส ภา
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จะมีการจัดพิธีมอบให้อย่างสมเกียรติ
อนึ่ง นายเกษม เสือสีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า นดอนไก่ดี ซึ่งเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
ได้รับรางวัล ประเภทผู้ บริ หารสถานศึ กษาและผู ้บริหารการศึก ษาระดับจั งหวัด ของจังหวั ดสมุ ทรสาคร จะได้รับรางวัลเข็ ม กลั ด
พระพฤหัสบดีพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท ในงานวันครูประจำปี 2564 ของจังหวัดสมุทรสาครด้วย
รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลหรือหน่วยอื่น โดย สกสค.
เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินการได้รับรางวัล

“สหกรณ์ฯ : สถาบันการเงินยามยาก” เชื่อว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆขอเป็น ทางเลือ ก
สุดท้ายที่จะเป็นหนี้ และถ้าเป็นหนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องมี มโนสำนึกที่จะรับผิดชอบในการชำระหนี้ จะได้เป็นที่ยกย่องนับถือและไว้วางใจ
ของทุกคน เพราะหนี้นั้นคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างหนึ่ง การผิดนัดไม่ชำระหนี้ย่อมสูญเสียความสัมพันธ์ต่อกัน ไม่ว่าจะเป็น
เจ้าหนี้หรือผู้ค้ำประกันก็ตาม และอาจนำไปสู่คดีความในศาลซึ่งไม่มีผู้ใดต้องการนัก ยิ่งเป็นเงินกู้สหกรณ์ด้วยแล้ว ถือว่าเป็นหนี้มหาชน
เพราะหนี้ก้อนนี้มาจากน้ำพักน้ำแรงของมวลสมาชิกที่ช่วยกันเสียสละนำเงินมากองรวมกันให้สมาชิกผู้เดือดร้อ นนำไปบรรเทาเบา
บางความเดือดร้อนก่อน แล้วค่อยๆผ่อนชำระคืนตามกำหนดเวลาในสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน ฉะนั้น สมาชิกที่รักทุกคน นอกจากจะมีสัญญา
เงินกู้แล้ว เราควรจะมีสัญญาใจต่อกัน ด้วยว่า นอกจากความรักสามัคคีต่อกันแล้ว เรายังต้องมีวินัยทางการเงิน มีความรับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันตลอดไปเพื่อ “สหกรณ์ฯ:สถาบันการเงินยามยากอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรา”

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นางอารยา เสริมสาธนสวัสดิ์.....ประธาน
นายวิรัช ธรรมแสง .....เลขานุการ/บรรณาธิการ
นายสรรเสริญ ขวัญดี นายบุญรอด สาดแฟง นายเกษม เสือสีนวล นางเกษมศรี ราษี.....กรรมการ
นายเชวง กมลโชติ

นายณรงค์ ผณินทร .....ที่ปรึกษา

นายปัทมวัชร นาคสวัสดิ์ .....ผู้ประสานงาน

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ชุดที่ 61 ปีบัญชี 2563 ได้ครบวาระในเดือนตุลาคม
2563 จำนวน 8 ท่าน และมีกรรมการฯลาออกก่อนครบวาระจำนวน 2 ท่าน รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
จำกัด จึงได้มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 62 ประจำปี 2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สรุปได้ว่า
ให้ผู้แทนสมาชิกในหน่วยที่มีกรรมการครบวาระและลาออกก่อนกำหนด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ สมัครเข้ารับการสรรหาโดย
วิธีเลือกตั้ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-27 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.00 น. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
และจะดำเนินการสรรหาโดยวิธีเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของแต่ล ะ
หน่วยตามวิธีการที่กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบต่อไป
สำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2563 และสมาชิกที่ย้ายออกจากหน่วยงานและสังกัดเดิมหลังวันที่ 30 กันยายน
2563 ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยสังกัดเดิม

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ดำเนินงานโครงการ “ยกย่องสมาชิกที่ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริและ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และโครงการ”ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน” ประจำปี 2563 ซึ่งแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน สถานศึกษา
ที่มีสมาชิกสหกรณ์ฯอยู่ในสังกัดทุกหน่วย แจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ฯที่ส มัครใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการ
พิจารณาถึงสหกรณ์ฯภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกสหกรณ์ฯสมัครเข้าร่วมโครงการ 9 คน คณะกรรมการได้
ร่วมกัน ตรวจประเมินเอกสารที่ผู้สมัครส่งประกอบการพิจารณา และลงไปดูสภาพจริงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ที่บ้านหรือสถานที่
ปฏิบัติการตามที่ผู้สมัครแจ้งอย่างละเอียดตามเกณฑ์ประเมินและจุดเน้นที่ได้แจ้งให้ผู้สมัครทุกคนทราบตามประกาศของสหกรณ์ไว้แล้ว
ผลการประเมินปรากฏดังนี้ 1)นายอนุชา ผลอิน และนายวิชัย เข่งก่ำ ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ วุฒิบัตร และ
เงินสดคนละ 5,000 บาท 2)นางสมิตธรา จ้อยชะรัด ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง ได้รับวุฒิบัตรและเงินสด 2,000 บาท 3)นาย
บรรดา ทาศรี , นางสาวฐิติมา สินทะเกิด , นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ , และนายจิรภัทร เนียมผล ได้รางวัลชมเชย ได้รับวุฒิบัตรและ
เงินสด คนละ 1,000 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด จะทำพิธีมอบรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลอย่างสมเกียรติ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานที่ประชุม อาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี มาศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร
จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งสิ้น 45 คน
มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.คณะกรรมการฯ
ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับด้วยสันถวไมตรี เป็นที่ชื่นชมและพอใจของผู้มาเยี่ยมเยือนอย่างยิ่ง

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี สหกรณ์จะต้องมีการนำเสนอแผนงานและรายจ่าย และแผนงาน/โครงการประจำปี
ถัดไป ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ฯเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ในปี 2563 คณะกรรมการดำเนินการ
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทำการศึกษา วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามกรอบของแผนงานและรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่ของปีก่อน และพิจารณาจัดทำร่างที่จะนำมาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของปีต่อไป
เสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่ อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 ครั้งที่
12/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการเฉพาะกิจได้นำร่างแผนงานและรายจ่าย ประจำปี 2564 ที่ผ่านการวิเคราะห์
แล้วอย่างรอบคอบเสนอที่ประชุม คณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบและพิจารณา มีมติให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2563 ได้ โดยให้นำรายละเอียดเสนอไว้ใน “รายงานกิจการประจำปี 2563”

ตั้งแต่ต้น ปีบัญชี(พฤศจิกายน 2562) ถึงวัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูสมุทรสาคร จำกัด มีรายได้
248,923,811.79 บาท มีคา่ ใช้จา่ ย 91,155,159.87 บาท มีรายได้สงู กว่ารายจ่าย(ผลกำไร) เป็นเงิน 157,768,651.92 บาท ทีถ่ า้ นำ
ผลกำไรของเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะสรุปได้ประมาณวันที่ 31 ตุลาคม 2563 แล้ว ก็จะสามารถนำมาคำนวณเป็นเงิน ปันผล-เฉลี่ย
คืนให้แก่มวลสมาชิกประจำปีบัญชีนี้ได้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ขอเชิญชวนสมาชิกฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์และ
บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เนื่องในวันออมแห่งชาติ
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ”
เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออม สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด จึงขอเชิญชวนสมาชิกฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์และบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เนื่องในวันออมแห่งชาติประจำปีนี้
การออม คือการประหยัด การรู้จักประหยัดคือการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่ างเรียบง่าย รู้จักฐานะทางการเงินของตน
รู้จักทำบัญชีรับ-จ่ายของตนเองหรือครอบครัว คิดก่อนซื้อ ใช้ทรัพย์สินสิ่งของต่างๆอย่างทะนุถนอม ไม่ทิ้งขว้าง ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ
สุรุ่ยสุร่าย ใช้และจ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม เป็นข้อสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวพระร าชดำริและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์คือ ส่งเสริมการออมให้กับมวลสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรสาคร จำกัด จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านให้ความสำคัญกับการออม เพื่ อจะได้ไม้อับจนเมื่อเกิดภาวะวิกฤติทางการเงิน
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย ไม่รู้สึกเดือดร้อนทางการเงินไปกับสังคมที่ไม่ให้ความสำคัญกับการออม

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

สมาชิกชำระค่า
สงเคราะห์ศพ

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

-

100

ชำระ 100 บาท

390,000

3,900

303,010

1.990

ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

2,148

298,100

2.019

ชำระ 4,800 บาท/ปี

600,000

1,207

-

-

1,425 บาท/ปี

500,000

3,915
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