กิจกรรมและการดาเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ประจาปี ๒๕๕๙
การจั ดทากิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทา และเสนอให้ สมาชิ ก
พิจารณาอนุมัติในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ส าหรับแผนกลยุทธ์ที่ใช้ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็น แผน
กลยุ ทธ์ สอ.นย. ฉบั บที่ ๔ มี ระยะเวลา ๓ ปี คื อ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ คงเหลื อระยะเวลาอี ก ๑ ปี เท่ านั้น ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ สอ.นย.จะต้ องด าเนิ นการจั ดท าแผนกลยุ ทธ์ ฉบั บใหม่ อี กครั้ ง เพื่ อก าหนดแนวทาง
การพัฒนา สอ.นย. ให้มีความมั่นคง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ สอ.นย. ผ่านมาเป็นระยะเวลา
หลายเดือน ปัจจุบันใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ สอ.นย. ได้ดาเนินกิจกรรมสาคัญไปมากมายซึ่งเป็นประโยชน์
แก่สมาชิ ก คณะกรรมการ เจ้ าหน้ าที่ และสั งคมทั้งสิ้ น หลายท่านไม่ทราบว่า สอ.นย.ทาอะไรบ้างในแต่ละ
ปี งบประมาณ ดั งนั้ น ขอน าเสนอให้ ทุ กท่ านได้ ทราบถึ งกิ จกรรมส าคั ญบางส่ วนที่ สอ.นย.ได้ ด าเนิ นการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้
๑. สอ.นย.จัดโครงการส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ เรื่องสิทธิ หน้าที่ และบทบาทของสมาชิก โดยมี
นายชูเกียติ คายิ่ง ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด
ชลบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี สอ.นย. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๘
๒. สอ.นย.จั ด โครงการสั ม มนาคณะกรรมการ ประจ าปี ๒๕๕๙ เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม ปรั ช ญา
อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ โครงสร้างการบริหาร อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การดาเนิน
ธุร กิจ และกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ การบริห าร โดยมีนายดิเรก นาคดิล ก ผู้ เชี่ยวชาญด้านการบริห ารงาน
สหกรณ์ และนายปราโมทย์ สรวมนาม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๕๘
๓. สอ.นย.จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ ความเข้าใจเกี่ย วกับระบบสหกรณ์ และการบริการของ
สอ.นย.ให้แก่สมาชิกและผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายนาวา หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
นย. หลักสูตรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน
๔. สอ.นย.ได้จัดทาโครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม การทาขนม
นามะช็อกโกแลต เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๙ เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกและครอบครัว นาไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริม
เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว
๕. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมพบสมาชิก และอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๗ – ๑๘ พ.ค.๕๙ ณ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส
 กิจกรรมส่งเสริมการออม
๑. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๘ มอบของ
ที่ระลึกแก่ผู้ที่มาฝากเงินเป็นกระเป๋ามีให้เลือก ๒ แบบ
๒. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๙
มอบของที่ระลึกให้แก่เด็กที่ฝากเงินเป็นกระเป๋าเป้น่ารัก

-๒๓. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๑ – ๒๙ ก.พ.๕๙ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นหมอนผ้าห่ม
 กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก
๑. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๙
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่บุตรสมาชิก สอ.นย.
๒. สอ.นย.ได้ จั ด ท าโครงการปลู ก ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๑๒ สิ ง หามหาราชิ นี เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ ณ บริเวณอ่างเก็บน้า กองพันรถสะเทินน้า
สะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน
 กิจกรรมพัฒนาการบริการ
๑. สอ.นย.ได้พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงสมาชิกได้มากยิ่งขึ้น
ผ่านทางระบบ Line@
๒. สอ.นย.ได้พัฒนาการบริการโดยเพิ่มช่องทางการอานวยความสะดวกในการติดต่อธุรกรรมให้แก่
สมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๕๙
๓. สอ.นย.ได้ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย. ให้
มีความรวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น
 กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
สอ.นย.ได้จัดทาโครงการปรับประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สอ.นย.สู่เกณฑ์
CQA เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารงานของ สอ.นย.ให้มีความแข็งแกร่ง และ
สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่สมาชิกได้ดียิ่งขึ้น
 กิจกรรมการบริหารการเงิน
๑. สอ.นย.ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๕๘
๒. สอ.นย.ปิดรับสมัครสมาชิกสมทบตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๕๘
๓. สอ.นย.ได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้สมาชิกถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินคนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่
๑ ก.พ.๕๙ เป็นต้นไป
๔. สอ.นย.ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙
๕. สอ.นย.กาหนดวงเงินรับฝากไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อบัญชีต่อเดือน ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙
๖. สอ.นย.กาหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน ๒
และ ๓ ใหม่ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ ดังนี้
๑) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน ๒ รับฝากจากเงินที่ครบกาหนดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษเพิ่มพูน ๒ ขั้นต่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรับฝากจากเงินที่ครบกาหนดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิ่มพูน ๓ ขั้นต่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีสูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ
๔.๐๐ ต่อปี หากถอนก่อนวันที่กาหนดคงเหลือรับดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี
๒) เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พิ เ ศษเพิ่ ม พู น ๓ รั บ ฝากจากเงิ น ที่ ค รบก าหนดจากบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน ๓ ขั้นต่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีสูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับอัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก ร้อยละ ๔.๒๕ ต่อปี หากถอนก่อนวันที่กาหนดคงเหลือรับดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี

-๓๗. สอ.นย.ได้เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจาปี ๒๕๕๙
ตั้งแต่วันที่
๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๕๙ โดยมีพื้นที่ให้บริการ ๖ อาเภอ คือ อ.สัตหีบ อ.บางละมุง อ.เมืองระยอง อ.บ้านฉาง
อ.บ้านค่าย และ อ.เมืองจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
 กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
๑. สอ.นย.ได้ ต้ อ นรั บ คณะจากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู น นทบุ รี จ ากั ด สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
ปราจีนบุรี จากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อเข้าศึกษา
ดูงานการบริหารงานของ สอ.นย.
๒. สอ.นย.ได้เข้าร่วมประชุมสหพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายสหกรณ์ใน
กองทัพเรือเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์
๒. กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
 กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙
สอ.นย.จะจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ ณ ห้องหาดเล็ก
อาคารอเนกประสงค์ นย. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี พิจารณา
แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อการบริหาร สอ.นย. และสาหรับ
ในปีนี้ สอ.นย.จะดาเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกในวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙

ประชาสัมพันธ์ สอ.นย.
การรับฝากเงิน
๑. สอ.นย.กาหนดวงเงินรับฝากไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อบัญชีต่อเดือน ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙
๒. สอ.นย.กาหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากเงินบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน ๒ และ ๓
ใหม่ ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙ ดังนี้
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน ๒ รับฝากจากเงินที่ครบกาหนดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิ่มพูน ๒ ขั้นต่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรับฝากจากเงินที่ครบกาหนดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน
๓ ขั้นต่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีสูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับอัตราดอกเบี้ย เงินฝากร้อยละ ๔.๐๐
ต่อปี หากถอนก่อนวันที่กาหนดคงเหลือรับดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน ๓ รับฝากจากเงินที่ครบกาหนดจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เพิ่มพูน ๓ ขั้นต่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท บัญชีสูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ
๔.๒๕ ต่อปี หากถอนก่อนวันที่กาหนดคงเหลือรับดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี
๓. สอ.นย.ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี ตั้งแต่ ๑ ส.ค.๕๙
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๑. สอ.นย.กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๙ ในวันอังคาร ที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ ณ ห้องหาดเล็ก

อาคารอเนกประสงค์ นย.
๒. สอ.นย.กาหนดวันจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจาปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙

-๔สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
Line ID : @chh4689l หรือ
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1
อีเมล : marinecoop@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒
มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑

