ข่าวสารสหกรณ์ออมทรัพย์ สพบ. จากัด
ปี ท ี่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2556

สร้างวินยั การออม พร้อมให้บริการ ดาเนินงานโปร่ งใส
“ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ ่าการช่วยตนเอง และการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซงึ่ จะนาไปสู่การกินดี อยู่ด ี มีความเป็ นธรรม และสันติสุขในสังคม”
อุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative ldeology)
โครงการดี..ดี ปี 2556
“โครงการศึกษาเรียนรู้อาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการธารน้าใจสมาชิกสหกรณ์สู่สังคม”
วันศุกร์ที่ 6 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านน้าทรัพย์ และ นาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา อ้าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ
เป็นสมาชิกสามัญไม่ต่้ากว่า 6 เดือน (ก่อนวันที่ 6 มีนาคม 2556) จ้านวนไม่เกิน 120 คน

การสมัครเข้าร่วม/เกณฑ์และเงื่อนไข
- แจ้งความจ้านงตามแบบฟอร์มที่ก้าหนด ใส่กล่องซึ่งวางไว้ ณ ที่ท้าการสหกรณ์ อาคาร 6 ชันล่าง (แห่งเดียว) ตังแต่บัดนีจนถึงวันอังคารที่
6 สิงหาคม 2556 ก่อนเวลา 15.00 น.
- กรณีสมาชิกแจ้งความจ้านงเกินกว่า 120 คน จะใช้วิธีจับฉลากและส้ารองรายชื่อไว้ (จับฉลากในวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00 น.)
- สหกรณ์จะประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 หากประสงค์จะยกเลิกสิทธิให้เขียนค้าร้องภายในวัน
พุธที่ 14 สิงหาคม 2556 หากพ้นก้าหนดแล้วไม่มีสิทธิยกเลิก หากยกเลิกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนให้กับสหกรณ์ตามที่จ่ายจริง (ประมาณ 2,500
บาท) โดยสหกรณ์จะหักจากเงินปันผลประจ้าปี 2556
วัดหลวงพ่อบ้านแหลม
กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
8.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ (โปรดรับประทานอาหารเช้าก่อนเดินทาง)
ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ (55 ที่นั่ง) 2 คัน
ถึงวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดหลวงพ่อบ้านแหลม) และชมตลาดร่มหุบ (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
รถออกจากวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
นาน่ารีสอร์ท
ถึงวัดห้วยปลาดุก อ.แก่งกระจาน ร่วมกันท้าบุญถวายสังฆทาน
โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก ร่วมกันบริจาคสิ่งของ
มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์ให้โรงเรียน
ถึงที่พักนาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา อ.แก่งกระจาน
ร่วมรับประทานอาหารเย็น

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556
ร่วมรับประทานอาหารเช้า
ถึงศูนย์เรียนรู้บ้านน้าทรัพย์ เพื่อเรียนรู้ ศึกษาอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ออกจากศูนย์เรียนรู้บ้านน้าทรัพย์
ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่นาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา
ประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดท้าแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ปี 2557 – 2561”
อาหารว่าง
พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ แวะชมเขื่อนแก่งกระจาน
ร่วมรับประทานอาหารเย็นและกิจกรรมสังสรรค์สัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556
ร่วมรับประทานอาหารเช้า
เขื่อนแก่งกระจาน
ออกเดินทางจากรีสอร์ท
แวะอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม
อาหารกลางวันตามอัธยาศัยและซือของฝากเพชรบุรี ร้านแม่กิมไล้
ถึงนครปฐมแวะไหว้พระปฐมเจดีย์ (แวะซือของฝาก เช่น ข้าวหลาม/หมูแผ่น/ส้มโอ)
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ประมาณ 17.00 น.

วัดห้วยปลาดุก
พระปฐมเจดีย์

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม

รายงานผลการด้าเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2556
รายการ
สินทรัพย์รวม
ทุนเรือนหุ้นรวม
เงินรับฝากรวม
จ้านวนสมาชิก

เมษายน 2556

พฤษภาคม 2556

อัตราดอกเบียเงินฝาก/เงินกู้
มิถุนายน 2556

2,239,051,066.19 2,207,743,179.34 2,277,465,701.37
748,782,720.00

751,236,530.00

755,883,940.00

1,067,587,941.34 1,012,789,802.85 1,009,568,304.49
1018

1020

1027

เงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ้าปลอดภาษี
24 เดือน
เงินกู้ทุกประเภท
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
(ไม่มีเฉลี่ยคืน)

1.25% ต่อปี
2.50% ต่อปี
3.20% ต่อปี
5.50% ต่อปี
2.75% ต่อปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม
รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์
เข้ารับรางวัล รางวัลดีเด่น
ในการจัดท้า
“รายงานกิจการของสหกรณ์ ประจ้าปี 2554”
จัดโดย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ้ากัด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ้ากัด
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ้ากัด
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
การจ่ายเงินช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิก
สหกรณ์จ่ายเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนแก่บุตรของสมาชิก โดยมี
เงื่อนไขดังต่อไปนี
1. ผู้มี สิท ธิ ขอรับเงิ นช่ว ยเหลือ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรั พย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ้ากัด ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2555
2. สมาชิ ก มี บุ ต รที่ ก้ า ลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ อนุ บ าล ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. กรณีที่สามีและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้
ขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าว
4. สหกรณ์จะจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นจ้านวน 700 บาท ต่อบุตร 1 คน แต่
ไม่เกิน 3 คน ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งจะขอรับเงินช่วยเหลือได้ปีละ 1 ครัง
ให้ สมาชิกผู้มี สิท ธิ จะได้รั บ เงิ นช่ว ยเหลื อตามเงื่ อนไขดัง กล่ า ว ขอรั บ
แบบฟอร์ม และยื่นแบบฟอร์มพร้อมทั งส้า เนาใบเสร็จค่าเล่ าเรีย น หรือค่า
บ้ารุงการศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2556 หรือใบรับ รองการศึกษาต่อ
สหกรณ์ได้ตังแต่บัดนีจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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