ขาวสารสหกรณ สพบ . จํากัด

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2551

สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
เสริมวินัยการออม พรอมใหบริการ ดําเนินงานโปรงใส
118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 โทรภายใน 3510-12 สายตรง 02 3757568 มือถือ 081 4233465
website : http://coop.nida.ac.th

ขาวสารทั่วไป
« การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณที่วาง 7 ตําแหนง
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2551 ปรากฎวามีผูไดรับการเลือกตั้ง ดังนี้
1. นายสมพร ศิลปสุวรรณ ได 323 คะแนน
2. น.ส.วัฒนา คุมรักษา
ได 314 คะแนน
3. นายอุดม อรัญญิก
ได 291 คะแนน
4. นายยุทธชัย ทองประเสริฐ ได 249 คะแนน
5. นายวิรันต นาประกอบ
ได 241 คะแนน
6.นายวิวัฒน ชมภูเอี่ยม
ได 238 คะแนน
7. นายสุพรรณ พลายมาศ
ได 231 คะแนน
« ปจจุบันคณะกรรมการบริหารสหกรณออมทรัพยสพบ. จํากัด
ชุดที่ 35 ประกอบดวย
1. อ เลอสรรค โบสุวรรณ
ประธาน
2. นายปรีชา วิจิตรธรรมรส
รองประธานฝายการเงิน
3. นายสมพร ศิลปสุวรรณ
รองประธานฝายบริหาร
4. นางสาววัฒนา คุมรักษา
เหรัญญิก
5. นายยุทธนา สุจริต
เลขานุการ
6. นายอุดม อรัญญิก
กรรมการ
7. นายเจิม พิกุลหอม
กรรมการ
8. นายนิพนธ มณีกรรณ
กรรมการ
9. นายสิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์
กรรมการ
10 นายยุทธชัย ทองประเสริฐ
กรรมการ
11. นายวิรันต นาประกอบ
กรรมการ
12.นายวิวัฒน ชมภูเอี่ยม
กรรมการ
13. นายสุพรรณ พลายมาศ
กรรมการ
14. นายชิน รักกลาง
กรรมการ
15. นางแอนนา ทรัพยภัย
กรรมการ

ระเบียบขอบังคับ/ ประกาศใหม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยชุดที่ 35 ไดปรับ
หลักเกณฑเรื่อง การกูเงินเพื่อกอสรางหรือตอเติมอาคาร บนที่ดินของ
สมาชิก เพื่อปองกันมิใหผูรับจางการกอสราง ละทิ้งงานจนเกิดความ
เสียหายแกสมาชิก และสหกรณ โดยแบงการจายเงินไมเกิน 7 งวด จาย
ใหตามอัตรารัอยละของเงินที่กูตามงานที่แลวเสร็จ สําหรับ
รายละเอียดจะนําเสนอใหสมาชิกทราบในฉบับตอไป

แผนการดําเนินการป 2551
« ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสพบ. จํากัดชุด
ที่ 35 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 ไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินการของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย ในป 2551 ดังนี้

กลยุทธที่ 1 สรางสหกรณเปนแหลงเงินออม การลงทุนและการกูยืม
วัตถุประสงค
1.สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกใชชีวิตอยางพอเพียงและออมเงิน
เพื่อใชจายในอนาคต
2.รวบรวมขาวสาร ขอมูลการลงทุนสําหรับบริการสมาชิก
3. ใหสมาชิกผูสูงอายุกูเงินคาหุนไปใชจายลวงหนา
มีโครงการที่จะดําเนินการ 6 โครงการ

กลยุทธที่ 2 ใหความชวยเหลือ พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางความสัมพันธ
และการมีสวนรวมของสมาชิก
วัตถุประสงค
1.สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสหกรณกับสมาชิก
2.ใหโอกาสสมาชิกมีสวนรวมกับสหกรณ
3.พัฒนาอาชีพเสริมและคุณภาพชีวิตที่ดีแกสมาชิก
มีโครงการที่จะดําเนินการ 5 โครงการ

กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพเปนที่
พึงพอใจแกสมาชิกและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2.เพื่อพัฒนากรรมการและเจาหนาที่ใหมีความรูใหมๆเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการองคการ การบริหารการเงิน และในเรื่องอื่นๆที่จะเปนประโยชนตอ
สหกรณ
มีโครงการที่จะดําเนินการ 5 โครงการ
« คณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณสพบ. จํากัด มีแผน
ดําเนินงานในรอบป 2551 จํานวน 8 โครงการ โดยมีหลักการในการ
ดําเนินการอยางประหยัด และการใหสมาชิกไดรับขอมูลใหมากที่สุด ทั้ง
ขาวสาร จัดทํา แผนพับการดําเนินการเงินกูและสวัสดิการ และขาวสารทาง
เวปไซด ตลอดจนการจัดทําบอรด เผยแพรขาวสารใหแกสมาชิกไดทราบ
อยางทั่วถึง
« โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยสพบ.
จํากัด
มีวัตถุประสงคในการปรับปรุงในการบริหารจัดการงานของสหกรณในดาน
ตางๆใหมีความกาวหนาพัฒนามากขึ้น
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สหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด เปนของสมาชิกทุกทาน การดําเนินการบริหาร
สหกรณเพื่อประโยชนแกสมาชิกทุกคน ขอคิดเห็น คําติชมและขอเสนอแนะของทานเปนประโยชนในการ
ปรับปรุงการดําเนินการพัฒนาของสหกรณใหเจริญยิ่งขึ้น สมกับคําวา…… สหกรณเปนที่พึ่งยามยาก เปน
ที่ฝากยามมี โปรดสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของทานมาที่ ตูรับความคิดเห็น ณ ที่ทําการสหกรณ
ฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํากัด
การบริการของสหกรณ ทานสามารถ ติดตอสหกรณณ
ของเราได
วันทีที่ ่ 29 กุมภาพันธ 2551
หนวย : ลานบาท

Website :website:

สินทรัพย

เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
ลูกหนี้เงินกู
ตั๋วสัญญาใชเงิน
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตร ธปท ออมทรัพยป 2550
พันธบัตรออมทรัพยกองทุนฟนฟู
พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค
พันธบัตร ขสมก.
พันธบัตรการเคหะแหงชาติ
พันธบัตร ธอส.
หุนกู
กองทุนวายุภักษ หนึ่ง
อุปกรณและวัสดุสํานักงาน
ดอกเบี้ยคางรับ (สุทธิ )
สินทรัพยอื่นๆ
รวม

จัด

หนี้สินและทุน

จํานวนเงิน

%

33.76
264.43
192.63
192.00
100.00
35.00
65.00
20.00
20.00
3.00
10.00
15.00
110.00
19.44
0.82
2.95
0 .00
1,084.03

3.11
24.39
17.77
17.71
9.22
3.23
6.00
1.84
1.84
0.28
0.92
1.38
10.15
1.79
0.08
0.27
0.00
100.00

จํานวนเงิน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมธนาคารกรุงไทย
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
กองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ (สมาชิก )
ทุน
ทุนสะสมกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามระเบียบ
กําไร (ขาดทุน )ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการลงทุน
กําไร(ขาดทุน ) สุทธิ

รวม

31.00
752.04
0.18
2.43
0 .28
0 .22
268.24
25.09
2.19
( 0 .56 )
2.92

1,084.03

สมาชิกที่สนใจขาวสารสหกรณสามารถเขาชมขาวสารสหกรณไดที่เวปไซดของสหกรณออมทรัพยสพบ. จํากัด ที่
website : http://coop.nida.ac.th

จัดทําโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธขาวสารสหกรณออมทรัพย สพบ. จํากัด ชุดที่ 35
นายวิรันต นาประกอบ

นายชิน รักกลาง

นางแอนนา ทรัพยภัย และ นายยุทธชัย

ทองประเสริฐ

%
2.86
69.37
0 .02
0 .22
0 .03
.02
24.74
2.31
0.20
(0.05 )
0.27

100.00

