ฉบับที 2/2561 วันที 27 เมษายน 2561
**********************************************************************************************************
สวัสดีสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน
 ... พบกันอีกแล้วนะจ๊ะ... หลังจากผ่านพ้นงานรืนเริงกับเทศกาลงานวันสงกรานต์มาแล้ว
สหกรณ์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ขา่ วเพือแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ดังนีนะจ๊ะ…!!

ข่าวด่วน–ข่าวดี... มีโปรโมชันพิเศษมามอบให้กนั อีกแล้วนะจ๊ะ

เพือเป็ นการต้อนรับช่วงฤดูเปิ ดภาคเรียนที /

จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ครังที 3/
เมือวันพฤหัสบดีที 26
เมษายน 2561 ได้หารือและตกลงร่วมกันทีจะมอบความสุขให้กบั สมาชิก สอ.ชพ. อีกหนึงเทศกาล คือ
ช่วงฤดูเปิ ดภาคเรียนที /
โดยให้สมาชิกผูท้ ียืนกเ้ ู งินประเภทสามัญ และชําระเงินมาแล้ว งวด
สามารถยืนกูไ้ ด้ ตังแต่วน
ั ที เมษายน จนถึ งวันที 8 พฤษภาคม 2561 และจ่ายเงิน
ไม่เกินวันที พฤษภาคม 2561 โดยต้องชําระดอกเบียครึงเดือนด้วยนะจ๊ะ...!!

ข่าวดีสาํ หรับสมาชิกทุกท่าน...ในเรืองทีสอง...

 การจัดให้ความรูเ้ กียวกับ “กฎหมายคําประกัน เรืองจริงใกล้ตัว... ทีต้องรู”้
ขณะนีสหกรณ์ฯ ได้กาํ หนดวันจัดบรรยายให้ความรูแ้ ก่สมาชิก สอ.ชพ. ในหัวข้อเกียวกับ
“กฎหมายคําประกัน เรืองจริงใกล้ตัว... ทีต้องรู”้ บรรยายโดยท่านอาจารย์ปราโมทย์
สรวมนาม วิทยากรผูเ้ ชียวชาญ มากความรูค้ วามสามารถ ในวันพุธที
พฤษภาคม
ณ ห้องประชุมจันทร์เกษม ชัน อาคารหอประชุมคุรสุ ภา เวลา . น. – . น. โดยสหกรณ์จะมี
แบบแจ้งความประสงค์ผทู้ จะเข้
ี ารับฟั งการอีกครังนะคร้า...

ข่าวดีสําหรับสมาชิกทุกท่าน...ในเรืองทีสาม...

 เชิญชวนสมาชิกเข้าอบรมเพือเตรียมความพร้อมเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์
ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) กําหนดจัดโครงการฝึ กอบรม
หลักสูตร “ผูต้ รวจสอบกิจการขันพืนฐาน (หลักสูตร 1)” ครังที ระหว่างวันที – พฤษภาคม
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ จะต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอืน ทีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพือเป็ นการเตรียมความพร้อมการเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ สอ.ชพ. หากสมาชิก
ท่านใดทียังสนใจและมีความประสงค์จะเข้ารับการฝึ กอบรมฯ สามารถแจ้งรายชือได้ที คุณรจิต ทวีทุน
(น้องบี) ภายในวันที พฤษภาคม
นะคร้า...
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แบบสอบถามความคิดเห็นการเปลียนชือ

“สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด”

ตามที คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดที ได้จดั ทํา
แบบสอบถามความคิดเห็น เรือง การเปลียนชือสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ขึน
เพือปรับปรุงเปลียนแปลงชือของสหกรณ์ตอ่ ไป เนืองจากพบว่า ชือของสหกรณ์ดงั กล่าว ทําให้คนทัวไป
เข้าใจความหมายคลาดเคลือนว่า เฉพาะคนเกิดวันพฤหัสบดีเท่านันทีเป็ นสมาชิกได้ และไม่แสดงถึงการเป็ น
สวัสดิการของหน่วยงานแต่อย่างใดนัน

ขอให้สมาชิกท ุกท่านส่งแสดงความคิดเห็นภายในวันที

พฤษภาคม 561

สังกัดสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ส่งได้ที น้องบี นางสาวรจิต ทวีทนุ ส่วนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ สกสค. ส่งได้ที นางสาวบุญสม เธียรฤกษ์

ความคืบหน้าการพัฒนากิจการสหกรณ์

ขณะนีอยู่ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ประสานกับบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
มานําเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการฯ นอกจากนีได้มีหนังสือถึงสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภาเพือ
ประสานการขอใช้พืนทีเป็ นสถานทีทําการของสหกรณ์ และขอความอนุเคราะห์หกั เงินหน้าซองของ
สมาชิกสหกรณ์ กรณี สมาชิกรับเงินบําเหน็จรายเดือน ของสํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
ส่วนการเตรียมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องให้ทนั กับสภาวะการปั จจุบัน ขณะนีอยู่
ระหว่างการเตรียมการ ซึงจะเชิญผูแ้ ทนสมาชิกเข้าร่วมด้วย คาดว่าจะดําเนินการประมาณต้นเดือน
มิถนุ ายน
นี

 จํานวนสมาชิกประจําเดือนเมษายน 2561 มีจาํ นวนทังสิน
สมาชิก
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
- นอกประจําการ คุรสุ ภา
- นอกประจําการ สกสค.
สมาชิกสมทบ
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

52 คน แยกเป็ นสังกัด ดังนี

จํานวน 65 คน
จํานวน 07 คน
จํานวน
คน
จํานวน
คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 23 คน

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที 31 มีนาคม 2561 ดังนี
สินทรัพย์
หนีสินและท ุน
- หนีสิน
- ทุน
สร ุป รายได้สงู กว่ารายจ่าย
- รายได้
- ค่าใช้จา่ ย
กําไรส ุทธิรอการจัดสรร

, , . บาท
177,227,043.59 บาท
40,017,689.16 บาท
135,176,737.27 บาท
1,948,042.91 บาท
2,338,584.65 บาท
390,541.74 บาท
, . บาท

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

