ฉบับที 3/2561 วันที 29 มิถ ุนายน 2561
**********************************************************************************************************
สวัสดีสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน

 ... พบกันอีกแล้วนะจ๊ะ... หลังจากทีหายหน้าหายตาไปประมาณหนึงเดือนนัน สหกรณ์ฯ
มีเรืองมาขอประชาสัมพันธ์ขา่ วเพือแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ดังนีนะจ๊ะ…!!

ความคืบหน้าการพัฒนากิจการสหกรณ์ :

การศึกษาดูงานสหกรณ์ และแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์

เมือวันที – มิถนุ ายน
คณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที และผูแ้ ทนสมาชิก
สอ.ชพ. ทังคุรสุ ภา และ สกสค. ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จํากัด และ
ร่ วมกั นแก้ไขข้อบั งคั บ และระเบี ยบของสหกรณ์ ออมทรั พย์ ชาวพฤหั สบดี จํากัด ที เกี ยวข้องให้ทั นกับ
สภาวการณ์ทีเปลียนไป
โดยศึ ก ษาดูงานที สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ครูราชบุรี จํากัด ด้านระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
รวมทังเรียนรูว้ ิธีการดําเนินงานของสหกรณ์ ด้านการบริหารกิจการ การบริ การสมาชิก สิทธิประโยชน์
ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ เพือนํามาเป็ นแนวทางในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะกับสภาพสถานะ
ทางการเงินและขนาดของสหกรณ์ตอ่ ไป
นอกจากนี สหกรณ์ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผแู้ ทนสมาชิก ทังคุรสุ ภา และ สกสค. เข้าร่วมในการ
แก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ พร้อมทังได้มีการแลกเปลียนเรียนรูป้ ระสบการณ์ เพือนํามาเป็ น
แนวทางประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ซึ งจะส่งผลให้เกิ ดประโยชน์ต่อสหกรณ์ ในภายหน้า โดยแก้ไ ข
ปรับปรุงข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด จํานวน 7 ฉบับ ขณะนีได้มี
การดําเนินการไปแล้วประมาณ % ได้แก่
1. (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ) พ.ศ. ...
2. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
พ.ศ. ...
3. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
พ.ศ.. ...
4. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. ...
5. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ. ....
6. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัตงิ านนอกเวลา พ.ศ. ...
7. (ร่าง) หนังสือให้ความยินยอมให้หน่วยงานหักส่งเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด
ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที และผูแ้ ทนสมาชิกทุกท่าน ทีได้สละเวลาอันมีค่า
เพือเป็ นประโยชน์ตอ่ สหกรณ์

ขอขอบคุณสมาชิก... ทีให้ความสนใจในเรืองเกียวกับ

“กฎหมายคําประกัน เรืองจริงใกล้ตวั ... ทีต้องรู”้

 สหกรณ์ ฯ หวั ง ว่ า สมาชิ ก จะได้รั บ ความรู้กั น ไปเต็ ม เปี ยมกั น เลยนะคร้า ... เกี ยวกั บ
“กฎหมายคํ าประกัน เรื องจริ ง ใกล้ตัว ... ที ต้อ งรู”้ เมื อวัน พุธ ที พฤษภาคม 2561

โดยนายปราโมทย์ สรวมนาม วิทยากรผูเ้ ชียวชาญ มากความรูค้ วามสามารถจริงๆ มีสมาชิกสนใจเข้าร่วมรับฟั ง
จํานวน คน

-2–
จากแบบสอบถามความคิดเห็ น ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านวิทยากร
ด้านสถานที /ระยะเวลา และด้า นการนําความรูไ้ ปใช้ อยู่ในระดับ มาก โดยความสําเร็ จของภาพรวม
โครงการอยู่ในระดับมาก ส่วนข้อทีอยากให้จดั อบรมครังต่อไป ได้แก่ ศึกษาดูงานสหกรณ์อืนบ้าง การออม
อย่างไรชีวิตมันคง วินยั ทางการเงิน และการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สหกรณ์ฯ ขอสัญญาว่า...จะจัดหาหัวข้อทีต้องรูเ้ กียวกับสหกรณ์ฯ มาแจ้งให้สมาชิกได้รบั
ทราบกันอีกครังนะคร้า.. เพือเป็ นประโยชน์แก่สมาชิกทุกคน

ผลการสํารวจความคิดเห็น

เรือง การเปลียนชือสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด

ผลสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกเกียวกับการเปลียนชือสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี
จํา กัด ระหว่ า งวั น ที
เมษายน ถึ งวั น ที
พฤษภาคม
เนื องจากพบว่ าชือดัง กล่า วทํา ให้
คนทัวไปเข้าใจความหมายคลาดเคลือน เข้าใจว่าเฉพาะคนเกิดวันพฤหัสบดีเท่านันทีเป็ นสมาชิกได้ และไม่
แสดงถึงการเป็ นสวัสดิการของหน่วยงานแต่อย่างใด เพือเป็ นข้อมูลในการทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงชือ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ต่อไป มีดงั นี
สมาชิกตอบแบบสอบถามทังสิน
ราย ดังนี มีสมาชิกไม่เห็ นด้วยกับการเปลียนชือ
จํานวน 6 ราย เห็นด้วยกับการเปลียนชือ 03 ราย
โดยให้เปลียนชือเป็ น สหกรณ์ออมทรัพย์พระพฤหัสบดี จํากัด ราย สหกรณ์ออมทรัพย์
เจ้าหน้าที คุรสุ ภาและ สกสค จํากัด ราย สหกรณ์ออมทรัพ ย์ชาวคุรสุ ภาและ สกสค. จํากัด ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครุ สุ ภาและ สกสค. จํากัด ราย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเจ้าหน้าทีคุรสุ ภาและ
สกสค. จํากัด ราย สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที สกสค. และคุรสุ ภา จํากัด ราย และสหกรณ์ออมทรัพย์
ลูกพระพฤหัสบดี จํากัด ราย

แจ้งยอดสมาชิกประจํ าเดือนมิถุนายน 2561

 จํานวนสมาชิกประจําเดือนมิถุนายน 2561 มีจาํ นวนทังสิน 448 คน แยกเป็ นสังกัด ดังนี
สมาชิก
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สมาชิกสมทบ
- สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที

สินทรัพย์
หนีสินและท ุน
- หนีสิน
- ทุน
สร ุป รายได้ส ูงกว่ารายจ่าย
- รายได้
- ค่าใช้จ่าย
กําไรส ุทธิรอการจัดสรร
.... พบกันอีกครังฉบับหน้านะจ๊ะ....

จํานวน 190 คน
จํานวน 236 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 19 คน

พฤษภาคม
ดังนี
, , . บาท
, , . บาท
, , . บาท
, , . บาท
3, , . บาท
4,047,070.37 บาท
, . บาท
, . บาท

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

