ฉบับที 4/2561 วันที 31 กรกฎาคม 2561
**********************************************************************************************************
สวัสดีสมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน
 ... พบกันอีกแล้วนะจ๊ะ... สหกรณ์ฯ มีเรืองมาขอประชาสัมพันธ์ขา่ วเพือแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านทราบ ดังนีนะจ๊ะ…!!

ข่าวดี  ข่าวด่วน  สําหรับสมาชิก สอ.ชพ.

 ถึงแม้ว่าจะเปิ ดเทอมกันมาเป็ นเวลาพอสมควรแล้ว... สมาชิก สอ.ชพ. ก็ยงั ตังหน้าตังตารอ
คอยกันอยู่... อาจจะมีเสียง...!!! กันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะ... จากการประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ฯ เมือวันที กรกฎาคม
ได้มีมติให้ประกาศการให้ทนุ การศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ฯ ประจําปี
ทีกํา ลังศึ กษาอยู่ในระดับ อนุบ าล ถึ งระดับอุดมศึก ษา (ปริ ญญาตรี )
ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และเงือนไขการรับทุนการศึกษาบุตรประจําปี 2561 ดังนี
. ให้มีทนุ การศึกษาบุตรสมาชิก ทุนละ 1,300 บาท เพือมอบให้แก่บตุ รสมาชิก
สหกรณ์ฯ ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
. คุณสมบัตขิ องสมาชิกสหกรณ์ผมู้ ีสิทธิขอรับทุนการศึกษาบุตร
. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
ปี นับถึงวันทียืนขอรับ
ทุนการศึกษาบุตร
. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายทีกําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล ถึงระดับ
อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
. สิทธิของสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการขอรับทุนการศึกษาบุตร
. สมาชิกสหกรณ์ฯ รายหนึงมีสิทธิขอรับทุนให้บตุ รได้เพียง
ทุน
. กรณีเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ทังสามีและภรรยา ซึงมีบุตร คน
ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ คนใดคนหนึงเป็ นผูข้ อรับทุนได้เพียง ทุน
 หากมีบุตรเกินกว่า คน ให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ขอรับทุน
ได้คนละ ทุน
. หลักฐานประกอบการยืนขอรับทุนการศึกษาบุตร
4.1 สําเนาทะเบียนบ้านทีมีชือบุตรของสมาชิก จํานวน ฉบับ
กรณีผยู้ ืนเป็ นบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองบุตร
อีกจํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจํ าตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา อย่างใดอย่างหนึง
หรือเอกสารหลักฐานอืนทีแสดงให้เห็นว่ากําลังศึกษาอยูใ่ นระดับ
ทีกําหนด ในข้อ จํานวน ฉบับ
. การยื นแบบขอรับทุนการศึ กษาบุต ร ให้สมาชิ กสหกรณ์ฯ ผูม้ ี สิท ธิ ขอรั บ
ทุนการศึกษาบุตร ขอรับและยืนแบบคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ได้ที
เจ้า หน้า ที ธ รุ การสหกรณ์ฯ (นางสาวรจิ ต ทวี ท นุ ) ห้อ งรองเลขาธิ ก ารคุร สุ ภา อาคาร
สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา ชัน ตังแต่วน
ั ที - สิงหาคม
ภายในวันและ
เวลาราชการ
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 เมือครบกําหนดวันยืนแบบขอรับทุนการศึกษาบุตร และตรวจสอบคุณสมบัตเิ อกสาร
เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะประกาศรายชือบุตรผูม้ ีสิทธิขอรับทุน และกําหนดวันรับทุนการศึกษาบุตร
ให้ทราบภายในเดือนกันยายน

ขอขอบคุณสมาชิก... ทีให้ความร่วมมือในการประชุมใหญ่
วิสามัญประจําปี
เพือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และทันกับสภาวการณ์
ทีเปลียนไป ซึงจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ สหกรณ์ในภายหน้า และเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
สมาชิก สอ.ชพ. ทุกท่าน จึงทําให้การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จํากัด
(ฉบับที 3) พ.ศ. ... ผ่านไปได้ดว
้ ยดี ขณะนีอยู่ระหว่างการดําเนินการนําเสนอนายทะเบียนสหกรณ์
พิจารณารับจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับให้แก่สหกรณ์ เพือทีจะได้ถือใช้เป็ นข้อบังคับของสหกรณ์
ต่อไป

กําหนดแนวปฏิบตั ิการยืนกูเ้ งินประเภทสามัญ และพัฒนาชีวติ
จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ในวันที กรกฎาคม 561
ทีผ่านมา ได้มีการหารือร่วมกันและมีมติกาํ หนดแนวปฏิบัตกิ ารยืนกูเ้ งินประเภทต่างๆ เพือให้เหมาะสม
กับสภาวะการปั จจุบัน ดังนี
. กรณียืนกูเ้ งินประเภทสามัญ และยืนกูพ้ ัฒนาชีวิต ให้ผกู้ ู้ และผูค้ าประกั
ํ
น กรอกข้อมูล
รายละเอียดเกียวกับการกูเ้ งินให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทังของผูก้ แู้ ละผูค้ าประกั
ํ
นทุกราย โดยให้เว้น
การลงลายมือชือของผูก้ แ้ ู ละผูค้ ําประกันไว้ ซึงจะต้องมาลงลายมือชือต่อหน้าเจ้าหน้าทีก่อนทีจะ
รับเงินในของแต่ละเดือน โดยจะเริมตังแต่เดื อนสิงหาคม
เป็ นต้นไป
. กรณียืนกูเ้ งินประเภทฉุกเฉิน ยืนกูไ้ ด้ตามปกติเช่นเคย

ความคืบหน้าการพัฒนากิจการสหกรณ์ :

1. คณะกรรมการดํา เนิ น การสหกรณ์ ฯ ได้มี ก ารหารื อ กั บ ธนาคารกรุง ไทย จํา กั ด

เกียวกับเรืองการจ่ ายเงินกูผ
้ ่านระบบบริการโอนเงิ นอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทยใน
หลายรูปแบบ เพือเป็ นการเพิมการให้บริการแก่สมาชิก สอ.ชพ. ในรูปแบบใหม่ ซึ งมีความทันสมัย
แบบครบวงจร ช่วยเพิมความคล่องตัว ลดเวลาและขันตอนการปฏิบัตงิ าน สามารถกําหนดวันรับเงินได้
ล่วงหน้า สามารถตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูล และลดความเสียงได้
. สหกรณ์ฯ ได้มีแนวคิดในการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
โดยจะนําเอาโปรแกรมของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ มาใช้ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ฯ ของเรา เช่น
โปรแกรมยืนกูเ้ งินแบบออนไลน์ เป็ นต้น
. สหกรณ์ฯ ได้มีการประสานกับผูบ้ ริหารทัง หน่วยงาน คือ สํานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
และสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. เกียวกับ เรื องการขอใช้สถานที ทําการของสหกรณ์อ อมทรัพ ย์
ชาวพฤหัสบดี จํากัด ซึงอยู่ระหว่างการประสานงานและการติดตามผล
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แจ้งยอดสมาชิกประจํ าเดือนกรกฎาคม 2561

 จํานวนสมาชิกประจําเดือนกรกฎาคม 2561 มีจาํ นวนทังสิน 446 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

จํานวน 191 คน
จํานวน 233 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 19 คน

0 มิถ ุนายน 2561 ดังนี
181,656,224.07 บาท
181,656,224.07 บาท
40,805,305.71 บาท
136,506,457. บาท
4,335,271.59 บาท
4,945,367.76 บาท
610,096.1 บาท
, . บาท

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

