ฉบับที 1/2561 วันที 27 มีนาคม 2561
**********************************************************************************************************
สวัสดีสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน
 ... พบกันเป็ นฉบับแรกกับข่าว สอ.ชพ. โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดที
ก่อนอืนใด ก็ขอแสดงความยินดีกบั กรรมการทีได้รับการเลือกตังใหม่ทกุ ท่านนะคร้า... และแล้ว
เราก็มาทําความรูจ้ กั กับ กรรมการ เจ้าหน้าที และผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุดที กันนะ..!!

คณะกรรมการดําเนินการ สอ.ชพ. ช ุดที
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชือ – สก ุล
นายสุรศักดิ จินตรัตน์
นางราณี จีนสุทธิ
นางสาวธิดารัตน์ อัคนิจ
นายโนรี สุขสุเหิม
นางอัจฉรา วรลักษณกุล
นายณรงค์ชยั อาจวิชยั
นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์
นางมณฑา แสงชัน
นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการฝ่ ายกฎหมายและระเบียบ
กรรมการฝ่ ายกฎหมายและระเบียบ
กรรมการฝ่ ายพัฒนาและสวัสดิการ
กรรมการฝ่ ายพัฒนาและสวัสดิการ
กรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าทีผูป้ ฎิบตั ิงาน สอ.ชพ. ช ุดที
ที
ชือ – สก ุล
1 คุณสาลินี ชุติมาพาณิช
(น้องโอ๋)
2 คุณชุติกาญจน์ เอียมแจ๋
(พีแจ๋)
3 คุณจําเรียง อภิญญา
(พีเรียง)
4 คุณสุนนั ท์ คงกําจัด
(พีนันท์)
5 คุณยุวดี อภิรมย์
(น้องอุม้ )
6 คุณรจิต ทวีทนุ
(น้องบี)

ตําแหน่ง - สังกัด
เจ้าหน้าทีรับสมัครและทะเบียนหุน้
(กลุม่ การเงินและบัญชี ชัน อาคาร สํานักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา)
เจ้าหน้าทีการเงิน (กลุม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชัน
อาคาร สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา)
เจ้าหน้าทีบัญชี
เจ้าหน้าทีเงินกูส้ ามัญ และเงินกูเ้ พือพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ชัน อาคารหอพัก สกสค.)
เจ้าหน้าทีเงินกูเ้ พือเหตุฉกุ เฉิน
(กลุม่ การเงินและบัญชี ชัน อาคาร สํานักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา)
เจ้าหน้าทีธุรการ (หน้าห้องรองเลขาธิการคุรสุ ภา ชัน
อาคาร สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา)

ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ สอ.ชพ. ช ุดที
ที
ชือ – สก ุล
1 นางสาววราภรณ์ สายน้อย

สังกัด
สํานักนโยบายและแผน ขัน อาคาร
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
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ข่าวด่วน – ข่าวดี...

โปรโมชันสุดพิเศษสําหรับต้อนรับ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิ ดภาคเรียนที 1/2561

จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ครังที /
เมือวันจันทร์ที
มีนาคม
ได้หารือและตกลงร่วมกันทีจะมอบความสุขให้กบั สมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่านในช่วงเทศกาล
ต้อนรับสงกรานต์ และเปิ ดภาคเรียนที /
โดยให้สมาชิกผูท้ ียืนกเ้ ู งินประเภทสามัญ และชําระเงิน
มาแล้ว งวด สามารถยืนกูไ้ ด้ ตังแต่วน
ั ที มีนาคม จนถึงวันที เมษายน
และ
จ่ ายเงินไม่เกินวันที เมษายน
โดยต้องชําระดอกเบียครึงเดือนด้วยนะจ๊ะ...!! (จัดปรายยเลย)

ข่าวดีสําหรับสมาชิกทุกท่าน...
 ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าอบรมเพือเตรียมความพร้อมเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์

ด้วยขณะนี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนด
จัดโครงการฝึ กอบรมหลักสูตร “ผูต้ รวจสอบกิจการขันพืนฐาน (หลักสูตร 1)” ครังที ระหว่างวันที
17 – พฤษภาคม
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พ.ศ.
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอืน ทีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ดังนัน เพือเป็ นการเตรียมความพร้อมการเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
สอ.ชพ. สมาชิกท่านใดสนใจสามารถแจ้งรายชือได้ที คุณรจิต ทวีทนุ (น้องบี...สุดสวยนะจ๊ ะ)ได้เลยนะคร้า...

 การจัดให้ความรูเ้ กียวกับเรืองการคําประกัน
ในเร็วๆ นี สหกรณ์ฯ จะมีการจัดบรรยายให้ความรูแ้ ก่สมาชิก สอ.ชพ. ในเรือง
การคําประกัน โดยเชิญวิทยากรผูเ้ ชียวชาญ มากความรูค้ วามสามารถ มาให้ความรู้ ขอให้สมาชิก
ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมนะคร้า... พร้อมเปิ ดรับความรูใ้ หม่ๆ เพิมเติมให้กบั ตัวเองโดยเต็มอิมเพือประโยชน์
ของตนเองในเร็ วๆ นี โดยสหกรณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครัง...นะจ๊ะ

 การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกสมทบ

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาด
จากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี
. ตาย
. ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
. เป็ นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
4. ต้องคําพิพากษาให้ลม้ ละลาย
. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
. พ้นสภาพการเป็ นลูกจ้างตามข้อ ( ) ความว่า เป็ นลูกจ้างของสํานักงาน
เลขาธิการคุรสุ ภา และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีสมาชิกสมทบ ทีเป็ นลูกจ้างสังกัดสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา หรือสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับการบรรจุแต่งตังเป็ นพนักงาน
เจ้าหน้าทีแล้ว เมือได้ลาออกจากลูกจ้างก็จะสินสุดการเป็ นสมาชิกสมทบทันที ณ วันทีลาออกนัน เนืองจากพ้น
สภาพการเป็ นลูกจ้าง โดยสมาชิกจะต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ รับทราบ และเพือสิทธิประโยชน์ของสมาชิกตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ จะต้องสม้ครเข้าเป็ นสมาชิกสามัญต่อไป
**กรณี สมาชิกสมทบไม่ขอรับค่าหุน้ คืน จะรอรับเงินปั นผลในปี ทีออกก่อนก็ได้ แล้วจึงขอรับ
ค่าหุน้ คืนในปี ถัดไป แต่ในระหว่างนันไม่สามารถสมัครเป็ นสมาชิกสามัญได้
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 จํานวนสมาชิกประจําเดือนมีนาคม 2561 มีจาํ นวนทังสิน
สมาชิก
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิกสมทบ
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

จํานวน
จํานวน

55 คน แยกเป็ นสังกัด ดังนี
9 คน
8 คน

จํานวน 3 คน
จํานวน 25 คน

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที 28 ก ุมภาพันธ์ 2561 ดังนี
สินทรัพย์
หนีสินและทุน
- หนีสิน
- ทุน
สร ุป รายได้ส ูงกว่ารายจ่าย
- รายได้
- ค่าใช้จา่ ย

176,124,578.38 บาท
176,124,578.38 บาท
38,688,719.72 บาท
135,688,147.27 บาท
1,468,137.14 บาท
1,563,275.30 บาท
95,138,16 บาท

.... พบกันอีกครังฉบับหน้านะจ๊ะ....
**********************************************
จัดทําโดย... ประชาสัมพันธ์ สอ.ชพ. นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์ (สม สกสค.) 081-251-1256
www.phutsc.com

