สหกรณอ์ อมทรัพยส์ ำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี จำกัด
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นำยพีระ ทองโพธิ์

ผูต้ รวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
ประธำนกรรมกำร

นำยจีระพงษ์ สิวำยะวิโรจน์
ทีป่ รึกษำ

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ นำยพีระ ทองโพธิ์ ผต.นร. ประธำนกรรมกำร
สอ.สปน. ประชุมคณะกรรมกำรฯ ครัง้ ที่ ๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๐๘
อรรถไกวัลวที ชัน้ ๑ สปน. โดยมีผลกำรประชุมสรุปไดด้ ังนี้

เรือ่ งเพือ่ ทราบ
๑. รับทรำบรำยงำนกิจกำรของ สอ.สปน. และรำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรของ สอ.สปน.
ประจำเดือน ต.ค. ๒๕๖๒ ซึ่งมีกำรดำเนินกำรเป็ นไปตำมระเบียบขอ้ บังคับทีก่ ำหนด
๒. รับทรำบผลกำรพิจำรณำคำขอกูเ้ งินสำมัญประจำเดือน พ.ย. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รำย
เป็ นเงิน ๕,๗๓๗,๕๑๐ บำท
๓. รับทรำบสมำชิกฯ ขอกูเ้ งินสำมัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ ๑ รำย จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บำท
เรือ่ งสืบเนือ่ ง
๔. รับทรำบสหกรณเ์ ครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จำกัด จ่ำยเงินชำระหนีเ้ งินตน้ ตำมแผนฟื้ นฟู
๑. รับทรำบสรุปผลกำรจัดโครงกำรสัมมนำกรรมกำร เจ้ำหนำ้ ที่ และสมำชิก
กิจกำร งวดที่ ๕/๑ จำนวน ๑๐๒,๑๕๖.๙๐ บำท
ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสิงห์บรุ ี
๕. รับทรำบผลกำรจัดระดับมำตรฐำนสหกรณ์ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เห็นชอบกำรศึกษำดูงำนสหกรณก์ ำรยำงแห่งประเทศไทย จำกัด (สหกรณด์ เี ดน่ ) สอ.สปน. “ผำ่ นมำตรฐำนระดับดีเลิศ”
ตำมแผนกลยุทธข์ อง สอ.สปน. ในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๒
๓. เห็นชอบหลักเกณฑก์ ำรให้เงินกูฉ้ ุกเฉินปั นผลรำยปี โดยกูไ้ ดไ้ มเ่ กินร้อยละ ๘๐
ของเงินปั นผลทีไ่ ดร้ บั ของปี ทผี่ ำ่ นมำ (ไมร่ วมเงินเฉลีย่ คืน) คิดดอกเบีย้ ร้อยละ ๔.๕๐
(ไมไ่ ดร้ บั เงินเฉลีย่ คืน) เปิ ดรับคำขอกูฯ้ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓
๔. รับทรำบ ปนร. รับเชิญเป็ นทีป่ รึกษำกิตติมศักดิใ์ นคณะกรรมกำรดำเนินกำรฯ (ชุดที่ ๓๐)
๕. รับทรำบรำยงำนผลควำมกำ้ วหนำ้ ในกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผน
ปฏิบตั กิ ำรประจำปี ๒๕๖๒ ไตรมำสที่ ๑ - ๒ (พ.ค. - ต.ค. ๒๕๖๒) ตำมแผนกลยุทธ์
สอ.สปน. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. อนุมัติสมำชิกถือหุ้นรำยเดือนเพิม่ จำนวน ๑ รำย รับสมัครสมำชิกใหม่
๔. อนุมัติสมำชิกขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ จำนวน ๒ รำย
จำนวน ๒ รำย สมำชิกขอลำออก จำนวน ๔ รำย และสมำชิกของด
๕. มอบนำยนพดล กองสุข และนำงวรำนันท์ นิวำศำนนท์ ชูปำน
จำนวนกำรถือหุ้นรำยเดือน จำนวน ๑ รำย
กรรมกำรฯ เขำ้ ร่วมสัมมนำทำงวิชำกำรประจำปี ๒๕๖๒
๒. อนุมัติสมำชิกขอรับสวัสดิกำรเพื่อกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
ของสหกรณอ์ อมทรัพยจ์ ุฬำลงกรณม์ หำวิทยำลัย จำกัด
จำนวน ๑ รำย เป็ นเงิน ๕,๐๐๐ บำท
วันที่ ๑๓ - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์
๓. อนุมัติสมำชิกขอกูเ้ งินโครงกำรพิเศษเพื่อบรรเทำหนีส้ นิ ฯ ครัง้ ที่ ๕
คอนเวนชัน่ กรุงเทพฯ โดยไมม่ ีคำ่ ใช้จ่ำย
จำนวน ๓๘ รำย รวม ๗ กลุม่ รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ๗๑,๙๔๐,๐๐๐ บำท
ทัง้ นี้ มี ๑ กลุม่ อนุมัติแบบมีเงื่อนไขโดยมอบฝ่ำยจัดกำรประสำนในรำยละเอียด

