กิจกรรมและการดาเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ประจาปี ๒๕๖๐
การจั ดทากิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ได้จัดทา และเสนอให้ สมาชิ ก
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ในการประชุ มใหญ่ สามั ญประจ าปี ส าหรั บ แผนกลยุ ทธ์ ที่ ใช้ ด าเนิ นการอยู่ ในปั จจุ บั นเป็ น
แผนกลยุ ทธ์ สอ.นย. ฉบั บที่ ๔ มีระยะเวลา ๓ ปี คือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งได้สิ้ นสุ ดลงเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้ สมาชิกจะได้
ร่วมกันพิจารณาแผนกลยุทธ์ฉบับใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเป็นแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๕ ของ สอ.นย. มีระยะเวลา ๓ ปี คือ
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่ อก าหนดแนวทางการพั ฒนา สอ.นย. ให้ มี ความมั่ นคง และสามารถตอบสนองต่ อ
ความต้องการของสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น
ปีสุดท้ายของการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ ๔ ของ สอ.นย. หรือในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มาจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันสิ้นสุดลงเรียบร้อยแล้ว สอ.นย.ได้ดาเนิน
กิจกรรมสาคัญไปมากมายซึ่งเป็นประโยชน์แก่สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสังคมทั้งสิ้น จึงขอนาเสนอ
ให้ทุกท่านได้ทราบถึงกิจกรรมสาคัญบางส่วนที่ สอ.นย.ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. กิจกรรมทีไ่ ด้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
 กิจกรรมการส่งเสริมความรู้
๑. สอ.นย.จัดโครงการส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของ กิจกรรมสัมมนาปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ โดยมี อาจารย์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้ มีความรู้ความสามารถ
และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี สอ.นย. เมื่อวันที่
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๒. สอ.นย.จัดกิจกรรมบรรยายความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และการบริการของ
สอ.นย.ให้แก่สมาชิกและผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายนาวา หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก
นย. หลักสูตรนักเรียนจ่านาวิกโยธิน
๓. สอ.นย.ได้จัดทาโครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม “ข้าวหมาก
สร้างอาชีพ และสมาธิบาบัด SKT” เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๐ เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกและครอบครัว นาไปพัฒนา
เป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว และเป็นการอนุรักษ์การทาขนมไทย
 กิจกรรมส่งเสริมการออม
๑. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๕๙ มอบของ
ที่ระลึกแก่ผู้ที่มาฝากเงินเป็นเสื้อ Jacket
๒. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐
มอบของที่ระลึกให้แก่เด็กที่ฝากเงินเป็นหมอนผ้าห่มน่ารัก
๓. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑ – ๒๙ ก.พ.๖๐ มอบของที่ระลึกให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเป็นหนังสือ “คาพ่อสอน”

-๒ กิจกรรมสาธารณประโยชน์และสวัสดิการสมาชิก
๑. สอ.นย.เป็นเจ้าภาพบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสัตหีบ
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๕๙
๒. สอ.นย.ได้ ม อบเงิ น ทุ น สาธารณประโยชน์ ใ ห้ ช มรมภริ ย านาวิ ก โยธิ น เพื่ อ เยี่ ย มบ ารุ ง ขวั ญ
ครอบครัวและกาลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ภาคตะวันออก จานวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. สอ.นย.ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐
เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่บุตรสมาชิก สอ.นย. จานวน ๕๔๐ ทุน เป็นเงิน ๑,๖๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. สอ.นย.ได้ จั ด ท าโครงการปลู ก ปุ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๑๒ สิ ง หามหาราชิ นี เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๐ ณ สวนเกษตร กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหา
เปูาหมาย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
๕. สอ.นย.จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จานวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติ ิ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๐
 กิจกรรมพัฒนาการบริการ
๑. สอ.นย.ได้ยกเลิกการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน ตั้งแต่ ก.พ.๖๐
สมาชิกสามารถเข้าไปตรวจสอบและจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย.
๒. สอ.นย.ได้ทาการศึกษาระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ ความจาเป็น
และความเหมาะสมในการนามาบริการแก่สมาชิก โดยศึกษาดูงานระบบ ATM จากสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก
กองเรือยุทธการ จากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด รวมถึงรับฟัง
การบรรยายความรู้และการใช้ระบบงาน ATM จากธนาคารพาณิชย์ จานวน ๓ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
 กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
สอ.นย.ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ ๕ ประจาปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาและวางแนวทางใน
การบริหารงานให้มีความแข็งแกร่ง และสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่สมาชิกได้ดียิ่งขึ้น
 กิจกรรมการบริหารการเงิน
๑. สอ.นย.ได้แก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญและสิทธิการค้าประกันเงินกู้ของสมาชิกที่เป็นลูกจ้าง
สังกัดกองทัพเรือ ให้สามารถผ่อนชาระเงินกู้ทุกประเภทได้ไม่เกินอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นการกู้เงินสามัญ
เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้ และสามารถค้าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. สอ.นย.ได้กาหนดหลักเกณฑ์การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ สาหรับสมาชิก
ที่ขอกู้เงินครั้งใหม่เพื่อชาระหนี้สินเดิมโดยใช้บุคคลค้าประกัน โดยจะสามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
เดิมได้ ดังนี้
๒.๑ กรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ตามสัญญาใหม่คุ้มครองครบหนึ่งปี
๒.๒ ได้รับสมาชิกภาพจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยสมบูรณ์

-๓๓. สอ.นย.เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๗๐ – ๓.๐๐ ตั้งแต่ ๒๔ ก.พ.๖๐
๔. สอ.นย.กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจาระหว่างสหกรณ์ใหม่ ร้อยละ ๑.๗๕ – ๓.๐๐
ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๖๐
๕. สอ.นย.กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ใหม่ ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี
ตั้งแต่ ๑ ก.พ.๖๐
๖. สอ.นย.ปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน ๒ ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๖๐
๗. สอ.นย.กาหนดวงเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นใหม่ คือ ไม่จากัดวงเงินฝาก และกาหนดวงเงิน
ฝากสูงสุดต่อบัญชีเป็น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. สอ.นย.ได้กาหนดมาตรการสมาชิกที่หลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง ตั้งแต่ ๑ มี.ค.๖๐
๙. สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และเงิน กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๖๐
๑๐. สอ.นย.เปิดโครงการกู้เงินสามัญเพื่อชาระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินภายนอก กาหนดวงเงินใน
โครงการจานวน ๓๐๐ ล้านบาท
๑๑. สอ.นย.ให้กู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง
 กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์
๑. สอ.นย.ได้ต้อนรับคณะจากโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จากัด เพื่อเข้า
ศึกษาดูงานการบริหารงานของ สอ.นย.
๒. สอ.นย.ได้ ศึ ก ษาดู ง านสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู พิ ษ ณุ โ ลก จ ากั ด และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ครูนครสวรรค์ จากัด
๓. สอ.นย.ได้เข้าร่วมประชุมสหพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี และเครือข่ายสหกรณ์ใน
กองทัพเรือเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์
๔. คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ทหารเรือตรวจเยี่ยม สอ.นย.เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อขัดข้องในการดาเนินงาน
๒. กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
 กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐
สอ.นย.จะจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๒๑ พ.ย.๖๐ ณ ห้องหาดเล็ก
อาคารอเนกประสงค์ นย. เพื่อรายงานผลการดาเนินงานประจาปี พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี พิจารณา
แผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเรื่องอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อการบริหาร สอ.นย. และสาหรับ
ในปีนี้ สอ.นย.จะดาเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกในวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐

-๔ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย.
๑. สอ.นย.เพิ่มวงเงินในโครงการให้กู้เงินสามัญเพื่อชาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินภายนอก (ธนาคาร)
จาก ๒๐๐ ล้านบาท เป็น ๓๐๐ ล้านบาท
๒. สอ.นย.เปิ ดโครงการให้ กู้พิ เศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้ งที่ ๑ ตั้ง แต่ วัน ที่
๑ ต.ค.๖๐ – ๓๑ มี.ค.๖๑ กาหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน ใน
พื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี
๓. สอ.นย.ได้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน ตั้งแต่ ก.พ.๖๐ สมาชิก
สามารถเข้าไปตรวจสอบและเรียกพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย. หรือติดต่อขอรับได้ที่
สานักงาน
๔. สมาชิกที่จะนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอ.นย. ให้แจ้ง สอ.นย. ภายใน
วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐
๕. สมาชิกที่ประสงค์เปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้แจ้ง
ภายใน ๓๑ ต.ค.๖๐ พร้อมแนบสาเนาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร (ตรวจสอบหมายเลขบัญชีเดิมได้จาก
ระบบข้อมูลสมาชิกในเว็บไซต์ สอ.นย. หัวข้อ “ปันผลเฉลี่ยคืน” หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่)
๖. ๓๑ ต.ค.๖๐ สอ.นย.จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ โดยมอบของที่ระลึก
ให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฝากเงิน จานวน ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารได้จาก
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๑. สอ.นย.กาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๐ ในวันอังคาร ที่ ๒๑ พ.ย.๖๐ ณ ห้องหาดเล็ก

อาคารอเนกประสงค์ นย.
๒. สอ.นย.กาหนดวันจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจาปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐
สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
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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

