สำนักงานคณะกรรมการสก.สค.มีประกาศลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี
ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับประเทศและระดับจังหวัด ซึ่งมีหน่วยงานและบุคคลได้รับรางวัลตามที่ สกสค.กำหนดไว้หลายประเภท
สำหรับประเภทหน่วยงานระดับประเทศมี 3 รางวัลคือ รางวัลดีเลิศ รางวัลดีเด่น และรางวัลดี ระดับละ1รางวัล สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ซึ่งจะได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ
พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท การมอบรางวัลจะทำที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในวันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2563
นายเกษม เสือสีนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี ซึ่งเป็นกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
ก็ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัดของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะ
ได้รับรางวัลเข็มกลัดพระพฤหัสบดีพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาทด้วย
รางวัลพระพฤหัสบดี เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(สกสค.) จัดขึ้นเพื่อยกย่องและผดุงเกียรติบุคคลหรือหน่วยงานที่มีผลงานด้านการจัดสวัสดิการและส วัสดิภาพให้แก่
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาในรูปแบบต่างๆ จนเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีแ ก่บุคคล
หรือหน่วยอื่น โดย สกสค.เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินการได้รับรางวัล
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร มีประกาศลงวันที่ 16 กันยายน
2563 แจ้ ง ว่ า คณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด เพื ่ อ คั ด เลื อ กสหกรณ์ แ ละกลุ่ ม
เกษตรกรแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ได้พิจารณาคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรระดับจังหวัดประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
สหกรณ์และเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ดังนี้
สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด
ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาลบ้านแพ้ว จำกัด

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

สวัสดีครับท่านสมาชิก ที่เคารพรัก...กฎหมายใกล้ตัวมื้อนี้ ขอคุยถึงเรื่องที่คาดไม่ถึง แต่อาจเกิดขึ้นได้จริง
หากท่านเดินไปเจอคู่อริซึ่งกำลังเดินจูงสุนัขมา 3 ตัว ท่านหมั่นไส้จึงเดินรี่เข้าไปจะเตะคู่อริ...คิดขึ้นได้ว่า”ผิดอาญา
ฐานทำร้ายร่างกาย” อาจติดคุกหรือโดนปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ...จึงหันไปเตะสุนัขตัวที่ 1 แทน ร้องเอ๋งๆ... สุนัขตัวที่ 2 จึงรี่
เข้ามาจะกัดท่านที่เตะเพื่อนมัน ท่านจึงเตะตัวที่ 2 อีก เจ้าของโกรธจัดชี้หน้าด่าท่านว่า”ไอ้สัตว์” ท่านจึงเตะเจ้าของไป 1 ที
เขาจึงเงื้อมือจะชกท่าน แต่ท่า นหลบทัน แล้วเตะเจ้าของสุนัขอีก 1 ที แล้วท่านรีบวิ่งกลับบ้าน เจอหน้าภริยาที่หน้าบ้านร้อง
ทักท่านว่า... “พ่อมึงไปทำไรมาวิ่งหน้าตั้งมาเชียว” ท่านบันดาลโทสะ จึงเตะภริยา 1 ที แล้วด่าว่า...เสือกดีนักแม่มึง !... การ
กระทำทั้งหมดดังกล่าว ท่านคิดว่าผิดกฎหมายหรือไม่ อย่างไร?..........มาดูกันครับ!
กรณีเตะสุนัขตัวที่ 1 และตัวที่ 2 โทษขั้นสูงจำคุกหรือปรับ 2 ปี 4 หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมสองตัว 4 ปี 8 หมื่น
(เตะสองครั้ง ครั้งละตัว) ส่วนกรณีเตะเจ้าของสุนัขและเตะภริยาเป็นการใช้กำลังทำร้าย โทษขั้นสูงจำคุก 1 เดือนหรือปรับ 1
หมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมสองคน 2 เดือน 2 หมื่น รวมโทษทั้งสิ้น จำคุก 4 ปี 2 เดือน ปรับ 1 แสนบาท
จำไว้นะครับ อย่าไปเตะสุนัข...โทษสูง...........เตะภริยาก็แค่ 1 เดือน 1 หมื่นเองครับ !! .........

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร”ผู้ตรวจสอบกิจการขั้น
พื้นฐาน”(หลักสูตร 1 ) จำนวน 3 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน
2563 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มทักษะ
กระบวนการตรวจสอบกิจการ เทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอเชิญผู้บริหารสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกสหกรณ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมฟรี สหกรณ์ละ 2
ท่าน กรณีสหกรณ์ส่งบุคลากรอบรมเพิ่มเติมเกิน 2 ท่านและผู้อบรมคาบจำนวนกลุ่มเป้าหมายก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ ขอ
เก็บค่าธรรมเนียมคนละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก)
อนึ่ง ขอแจ้งให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทราบว่า ขณะนี้โควตาอบรมฟรีของ สอ.สค.เต็มจำนวนแล้วทั้งสาม
รุ่น หากท่านประสงค์จะเข้ารับการอบรม กรุณาติดต่อที่สำนักงาน สอ.สค.โดยด่วน (พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 1,500 บาท)
เพราะหากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมจากทั่วประเทศ สมัครเต็มจำนวนที่สันนิบาตสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้
แล้ว จะไม่สามารถรับท่านเข้ารับการอบรมได้

กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ สอ.สค. แทนตำแหน่งที่จะว่างลงในปีนี้
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.สค. ชุดที่ 61 ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีวาระ
พิจารณาเรื่องการกำหนดวันเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ซึ่งจะว่างลงหลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีนี้ จำนวน 7
คน ที่ประชุมมีมติกำหนดให้วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 62 แทนตำแหน่ง
ที่จะว่างลง ซึ่งจะมีประกาศแจ้งรายละเอียดการดำเนินการให้ทราบต่อไป

คณะกรรมการดำเนินการ มีมติกำหนดให้วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด ที่ห้องประชุม โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยเริ่มประชุมตั้งแต่
เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป
การประชุมดังกล่าว ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จำกัด กำหนดไว้ว่า เป็นการประชุมโดยผู้แทน
สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สอ.สค.จัดงาน”มอบเงินเกษียณอายุราชการ” แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ อย่างสมเกียรติ โดยใช้ชื่องานว่า ”ความรักความผูกพัน ไม่มีวัน
เกษียณ” โดยจัดในวันที่ 28 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมชั้น 3 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรสาคร จำกัด มีผู้เกษียณอายุที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกิจกรรมรับเงินเกษียณอายุจำนวน 119 ท่าน

สอ.สค.มอบเงินของขวัญให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการก่อนกำหนด ที่มอี ายุครบ 60 ปี
สอ.สค.จะมอบเงินเป็นของขวัญแก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการก่อนกำหนด ที่มีอายุครบ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 131 ตุลาคม 2563 ให้สมาชิกดังกล่าวนำบัตรประจำตั วประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านฉบับจริงมาแสดงในวันรับเงินด้วย
สำหรับสมาชิกที่ไม่มารับเงินนี้ในช่วงเวลาที่กำหนด สหกรณ์ฯจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือเข้าเป็นทุนเรือนหุ้นให้
ต่อไป

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

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

4,054

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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

