
           
 

     ฉบบัที  3/2561  วนัที  29  มิถนุายน  2561 
********************************************************************************************************** 
สวสัดีสมาชิก สอ.ชพ.  ทุกท่าน 
   ...   พบกนัอีกแลว้นะจะ๊... หลงัจากทีหายหนา้หายตาไปประมาณหนงึเดือนนนั  สหกรณฯ์ 
มีเรืองมาขอประชาสมัพนัธข์า่วเพือแจง้ใหส้มาชิกทกุท่านทราบ ดงันนีะจะ๊…!!  

ความคืบหนา้การพฒันากิจการสหกรณ ์:           
การศึกษาดงูานสหกรณ ์และแกไ้ขขอ้บังคับของสหกรณ ์

 เมือวันที  –  มิถนุายน  คณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หนา้ที และผูแ้ทนสมาชิก 
สอ.ชพ. ทังครุสุภา และ สกสค.  ไดร่้วมเดินทางไปศึกษาดงูานทีสหกรณอ์อมทรพัยค์รรูาชบรีุ จาํกดั และ
ร่วมกันแก้ไขขอ้บังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด ทีเกียวขอ้งให้ทันกับ
สภาวการณที์เปลยีนไป 
 โดยศึกษาดงูานทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครรูาชบุรี จํากัด ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทังเรียนร ูวิ้ธีการดาํเนินงานของสหกรณ์ ดา้นการบริหารกิจการ การบริการสมาชิก สิทธิประโยชน ์
ตลอดจนสวัสดิการต่างๆ เพือนาํมาเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกับสภาวะกับสภาพสถานะ
ทางการเงนิและขนาดของสหกรณต์อ่ไป 

 นอกจากนี สหกรณ์ฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้แ้ทนสมาชิก ทังครุสุภา และ สกสค. เขา้ร่วมในการ
แกไ้ขขอ้บังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ พรอ้มทังไดม้ีการแลกเปลียนเรียนร ูป้ระสบการณ์ เพือนาํมาเป็น
แนวทางประยกุตใ์ชต้ามความเหมาะสม ซึงจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ในภายหนา้  โดยแกไ้ข
ปรับปรงุขอ้บังคบั และระเบียบของสหกรณอ์อมทรพัยช์าวพฤหัสบดี จาํกดั จาํนวน 7 ฉบับ  ขณะนีไดม้ี
การดาํเนินการไปแลว้ประมาณ % ไดแ้ก ่ 

1. (ร่าง) ขอ้บังคบัสหกรณอ์อมทรพัยช์าวพฤหัสบดี จาํกดั แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที ) พ.ศ. ... 
 2. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณอ์อมทรัพยช์าวพฤหสับดี จาํกดั ว่าดว้ยการใชท้นุสาธารณประโยชน ์
พ.ศ. ... 
 3. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณอ์อมทรพัยช์าวพฤหสับดี จาํกดั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงนิค่ารบัรอง
พ.ศ.. ... 
 4. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณอ์อมทรัพยช์าวพฤหัสบดี จาํกดั ว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรกัษาเงนิ 
พ.ศ. ... 

5. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณอ์อมทรัพยช์าวพฤหสับดี จาํกดั ว่าดว้ยเงนิยืมทดรองจ่าย พ.ศ. ....  
6. (ร่าง) ระเบียบของสหกรณอ์อมทรพัยช์าวพฤหสับดี จาํกดั ว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน 

การปฏิบัตงิานนอกเวลา พ.ศ. ... 
7. (ร่าง) หนงัสือใหค้วามยินยอมใหห้นว่ยงานหกัสง่เงินใหแ้กส่หกรณอ์อมทรัพยช์าวพฤหสับดี จาํกดั 

 ขอขอบคณุคณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หนา้ที และผูแ้ทนสมาชิกทกุท่าน ทีไดส้ละเวลาอันมีค่า    
เพือเป็นประโยชนต์อ่สหกรณ ์ 
     

             ขอขอบคณุสมาชิก... ทีใหค้วามสนใจในเรืองเกยีวกบั  
           “กฎหมายคําประกนั เรืองจริงใกลต้วั... ทีตอ้งรู”้  
   สหกรณ์ฯ  หวังว่าสมาชิกจะได้รับความรู้กันไปเต็มเปียมกันเลยนะคร้า... เกียวกับ
“กฎหมายคําประกัน  เรืองจริงใกลต้ัว... ทีต้องรู”้  เมือวันพุธที   พฤษภาคม 2561       
โดยนายปราโมทย์  สรวมนาม วิทยากรผูเ้ชียวชาญ มากความร ูค้วามสามารถจริงๆ มีสมาชกิสนใจเขา้ร่วมรับฟัง 
จาํนวน  คน  
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 จากแบบสอบถามความคิดเห็น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นวิทยากร 
ดา้นสถานที/ระยะเวลา และดา้นการนาํความร ูไ้ปใช ้อยู่ในระดับมาก  โดยความสําเร็จของภาพรวม
โครงการอยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ทีอยากใหจ้ดัอบรมครังตอ่ไป  ไดแ้ก่ ศึกษาดงูานสหกรณอ์ืนบา้ง การออม
อย่างไรชีวิตมนัคง วินยัทางการเงนิ และการใชชี้วิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 สหกรณฯ์ ขอสญัญาว่า...จะจดัหาหวัขอ้ทีตอ้งรูเ้กยีวกบัสหกรณฯ์ มาแจง้ใหส้มาชิกไดร้บั
ทราบกนัอีกครงันะครา้.. เพือเป็นประโยชนแ์กส่มาชิกทกุคน 
 

 ผลการสํารวจความคิดเห็น  
 เรอืง การเปลียนชือสหกรณอ์อมทรพัยช์าวพฤหสับดี จํากดั 
 ผลสาํรวจความคิดเห็นของสมาชิกเกียวกบัการเปลียนชือสหกรณ์ออมทรัพยช์าวพฤหัสบดี 
จํากัด ระหว่างวันที  เมษายน ถึงวันที  พฤษภาคม  เนืองจากพบว่าชือดังกล่าวทําให ้       
คนทัวไปเขา้ใจความหมายคลาดเคลือน เขา้ใจว่าเฉพาะคนเกิดวันพฤหัสบดีเท่านนัทีเป็นสมาชิกได ้และไม่
แสดงถึงการเป็นสวัสดิการของหนว่ยงานแตอ่ย่างใด เพือเป็นขอ้มลูในการทีจะปรับปรงุเปลียนแปลงชือ
ของสหกรณอ์อมทรพัยช์าวพฤหัสบดี จาํกดั ตอ่ไป มีดงัน ี
 สมาชิกตอบแบบสอบถามทงัสิน  ราย ดงันี มีสมาชิกไม่เห็นดว้ยกบัการเปลยีนชือ 
จํานวน 6 ราย เห็นดว้ยกบัการเปลยีนชือ 03 ราย  
 โดยใหเ้ปลียนชือเป็น สหกรณ์ออมทรัพยพ์ระพฤหัสบดี จาํกัด  ราย สหกรณอ์อมทรัพย์
เจา้หนา้ทีครุสุภาและ สกสค จํากัด  ราย สหกรณ์ออมทรัพยช์าวครุสุภาและ สกสค. จาํกัด  ราย 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รุสุภาและ สกสค. จาํกัด  ราย สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานเจา้หนา้ทีครุสุภาและ 
สกสค. จาํกัด  ราย สหกรณอ์อมทรัพยเ์จา้หนา้ที สกสค. และครุสุภา จาํกัด  ราย และสหกรณ์ออมทรัพย์
ลกูพระพฤหสับดี จาํกดั  ราย 

        แจง้ยอดสมาชิกประจําเดือนมิถุนายน 2561 
 จาํนวนสมาชิกประจําเดือนมิถุนายน 2561 มีจาํนวนทงัสิน 448 คน แยกเป็นสงักดั ดงัน ี 

สมาชกิ 
- สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา    จาํนวน  190  คน 
- สาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.    จาํนวน  236  คน 

สมาชกิสมทบ 
- สาํนกังานเลขาธิการครุสุภา    จาํนวน      3  คน 
- สาํนกังานคณะกรรมการ สกสค.    จาํนวน    19  คน 

 รายงานฐานะการเงนิ สอ.ชพ. ณ วนัที  พฤษภาคม  ดงัน ี 
 สินทรพัย ์     , , .  บาท 
 หนีสินและทนุ     , , .  บาท 

- หนสีิน    , , .  บาท 
- ทนุ            , , .  บาท 

  สรปุ รายไดส้งูกว่ารายจ่าย            3, , .  บาท 
- รายได ้          4,047,070.37 บาท 
- ค่าใชจ่้าย           , .  บาท 

  กําไรสทุธิรอการจดัสรร                         , .  บาท 
    

.... พบกนัอีกครงัฉบับหนา้นะจะ๊.... 
 

 ********************************************** 
จดัทาํโดย... ประชาสมัพันธ ์สอ.ชพ. นางสาวบญุสม เธียรฤกษ ์(สม สกสค.) -251-1256    

www.phutsc.com 
 


