
 

 

 

 

สวัสดสีมาชิก สอ.ชพ.  ทุกทาน 
 ขาวสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดที่ 42 ฉบับนี้ เปนฉบับแรกตอนรับปใหม 2561 มีเรื่องที่

นาสนใจหลายประการดวยกัน ที่สําคัญ ทานสมาชิกสามารถติดตามขาวสารของสหกรณฯ ยอนหลังไดที่เว็บไซต

สหกรณฯ (www.phutsc.com) กรรมการและเจาหนาที่ทุกทานยินดีใหบริการ ใหสมกับความไววางใจจากสมาชิก 
  

เรื่องแจงเพื่อทราบ   
 จํานวนสมาชิก ประจําเดือนมกราคม 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 463 คน แยกเปนสังกัด ดังนี้  

สมาชิก 
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    จํานวน  191 คน 
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.    จํานวน  234 คน 

สมาชิกสมทบ 
- สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา    จํานวน     7 คน 
- สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.    จํานวน   31 คน 

 
 

 รายงานฐานะการเงิน สอ.ชพ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้  
 สินทรัพย     173,543,492.34 บาท 
 หนี้สินและทุน     172,543,492.34 บาท 

- หนี้สิน      31,844,985.31 บาท 
- ทุน              134,000,596.63 บาท 

  สรุป รายไดสูงกวารายจาย                     6,697,910.40 บาท 
- รายได        8,681,881.56 บาท 
- คาใชจาย        1,983,971.16 บาท 

 
 

รับสมัครคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดท่ี 43 
 ดวยคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดที่ 42 จะครบวาระการดํารงตําแหนง 
จํานวน 3 คน ประกอบดวย สังกัดสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 2 คน ไดแก นางมณฑา แสงชัน 
กรรมการและเหรัญญิก และนางอรณิช รักเสรีธรรม กรรมการและเลขานุการ และสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการ สกสค. จํานวน 1 คน ไดแก นางสาวชนัญชิดา เกษโกมล กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
นอกจากนี้สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ยังมกีรรมการซึ่งวางอยู จํานวน 1 ตําแหนง  

สหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด จึงมีประกาศรับสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ชุดที่ 43 ประจําป 2561  จํานวน 4 ตําแหนง ดังนี้  

1) กรรมการดําเนินการ สังกัดสํานักงานเลขาธิการครุุสภา จํานวน 2 ตําแหนง 
2) กรรมการดําเนินการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. จํานวน 2 ตําแหนง 
สมาชิกสามัญที่สนใจรวมพัฒนาสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ของเราใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป 

สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดดวยตนเองที่ คุณรจิต ทวีทุน เจาหนาท่ีธุรการสหกรณ ณ หนาหอง
รองเลขาธิการคุรุสภา ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561  

ดู ร า ย ละ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม  แล ะ  Download ใ บ ส มัค ร ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซต ส ห ก รณ อ อม ท รั พ ย ฯ 
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ประชุมใหญสามัญประจําป 2560 
 การประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด คาดวาจะจัด

ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2561 ขณะนี้อยูระหวางผูตรวจฯ ดําเนินการตรวจสอบเอกสารของสหกรณ 

 

เขารวมโครงการสงเสริมสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 
 คณะกรรมการดําเนินการฯ มีมติใหสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด เขารวมโครงการสงเสริมสหกรณ
สีขาวดวยธรรมาภิบาล ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ มีวัตถุประสงคเพ่ือให
สหกรณฯ มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการควบคุมภายในท่ีดี ดําเนินงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส 
ตรวจสอบได โดยเกณฑสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล มีจํานวน 9 หมวด 35 ตัวชี้วัด และมีการประเมินผลการปฏิบติั
ของสหกรณ จํานวน 2 ครั้ง  
 

เลื่อนการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน โดยไมมีกําหนด 
 ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดออกแบบสํารวจความตองการเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน          

ณ ประเทศญี่ปุน (Tohoku นิกโก เซนได นาริตะ 5 วัน 3 คืน) กับสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี 

จํากัด นั้น  ผลการสํารวจพบวา มีสมาชิกสนใจรวมเดินทางในชวงเดือนกุมภาพันธ 2561 มากที่สุด 
ดังนี้ เดือนมกราคม 2561 จํานวน 8 คน เดือนกุมภาพันธ 2561 จํานวน 17 คน และเดือนมีนาคม 2561 
จํานวน 2 คน  
 จากการสํารวจความตองการของสมาชิกทั้งหมด 27 คน เพ่ือเตรียมการทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน              

ณ ประเทศญี่ปุน ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2561 ผลปรากฏวา มีสมาชิกที่สนใจ จํานวนทั้งสิ้น 14 คน ดังนั้น ทําให       
ไมสามารถจัดการเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน ได จึงขอชะลอโครงการ       
โดยไมมีกําหนด จะเปนชวงเดือนไหนจะแจงใหทราบตอไป 
  

สํารวจเงินเดือนเพื่อปรับการชาํระคาหุนใหเปนปจจุบัน 
 ขณะนี้สหกรณออมทรัพยฯ กําลังดําเนินการสํารวจขอมูลการชําระคาหุนของสมาชิก เพื่อสหกรณจะได
ดําเนินการใหเปนปจจุบันตอไป จึงขอความรวมมือใหสมาชิกแจงเงินไดรายเดือนปจจุบันดวย ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกทานที่รวมมือรวมใจกันพัฒนาสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด ของเราใหกาวหนายิ่งๆ ขึ้นไป 
 

สมาชิกสมทบเมื่อไดรับบรรจุแตงตั้งเปนเจาหนาที่ ขอใหสมัครสมาชกิของสหกรณฯ  
 กรณีสมาชิกสมทบ ที่เปนลูกจางสังกัดสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  และสํานักงานคณะกรรมการ 

สกสค.  เมื่อไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่แลว จะสิ้นสุดการเปนสมาชิกสมทบ เนื่องจาก
พนสภาพการเปนลูกจาง ขอใหสมัครสมาชิกของสหกรณฯ ใหมอีกครั้งหนึ่ง ตามขอบังคับและ

ระเบียบสหกรณออมทรัพยชาวพฤหัสบดี จํากัด เพื่อสิทธิประโยชนที่มากกวา  
 

.... พบกันอีกครั้งฉบับหนา.... 
********************************************** 

จัดทําโดย... ทีมประชาสัมพันธ สอ.ชพ.    094-423-5654 /094-723-1836 
นายจันทรยงยุทธ บุญทอง (ผอ.ยุทธ คุรุสภา) และนางสาวชนัญชิดา  เกษโกมล (ดา สกสค.)  
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