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สหกรณ์ ฯ มอบเงินสิ นไหมทดแทนการประกันชี วิต
กลุ่มให้ แก่ ครอบครัวสมาชิ ก 200,000 บาท
วันที 17 เมษายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ มอบเงิ น สิ น ไหมทดแทนการ
เสี ยชีวติ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ให้แ ก่ มารดานางสาวจุ ฑารั ตน์ กลิ นจันทร์ สมาชิ ก
แผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี ทีเสี ยชี วิต ซึ งเงิ นสิ น ไหม
ทดแทนการเสี ยชี วติ ดังกล่ าว เป็ นประกันชี วิตกลุ่ ม
ของสมาชิ ก ที สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด จัดทํากับ บริ ษทั กรุ งเทพประกัน
ชี วิต จํา กัด (มหาชน) โดยสหกรณ์ ฯ เป็ นผู ้จ่า ยเงิ น
เบียประกันให้แก่ สมาชิกทุกคน

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ 1 ราย
วันที 29 เมษายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ มอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท
มู ล ค่ า 21,400 บาท (สองหมื นหนึ งพัน สี ร้ อ ยบาท
ถ้วน) ให้แ ก่ น างเตื อน สามัค คี สมาชิ ก แผนกอัล ซิ ล ลารี ผลิ ต โดยมอบให้ใ นงานเลี ยงเกษี ย ณอายุ
ทีบ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง โดยมี น าย
มานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น นาย
เฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัม พัน ธ์
และนายวิรัต ชู จติ ต์ กรรมการ เข้าร่ วมงานเลียงด้วย
(อ่ านต่ อหน้ า 3 )

สหกรณ์ฯ มอบเงินสินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท
ให้แก่มารดาของสมาชิกทีเสียชีวิต

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนั ก 1 บาท ให้แก่
นางเตือน สามัคคี ที บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
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รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ

สหกรณ์ฯ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพมารดา
นางปั ทมพร ศรีสว่าง สมาชิกแผนกพ้นสภาพ
การเป็ นพนั กงาน (17 เม.ย. 60)

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กองบรรณาธิการ นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายวิรัต ชูจิตต
 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

สหกรณ์ฯ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพบิดา
นายจักรกรด ผลเจริญ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
(26 เม.ย. 60)

สหกรณ์ฯ มอบของที ระลึกให้แก่นายสมชาย และ
นางเกษมศรี เมฆหมอก เนื องในงานทําบุญขึนบ้านใหม่
(14 พ.ค. 60)
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ผู้ จัด การ และเจ้ าหน้ า ที สหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ ว มพั ฒ นา
คู คลอง ลํานํา ทีป่ างิว
วันที 5 เมษายน 2560 นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าที
บัญชี เข้า ร่ วมโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจรั กษ์น ํา
เพื อพ่ อ ของแผ่ น ดิ น ร่ ว มกั บ สํ า นั ก งานสหกรณ์
จัง หวัด อ่ า งทอง โดยมี ก ารร่ ว มกิ จ กรรมพัฒ นา
คู คลอง ลํา นําธรรมชาติ ณ คลองบ้า นนํา อาบ
ศาลาแดง หน้าวัดไทรย์ ทีตังหมู่ ที 1 ต.ป่ างิ ว อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง
เหรั ญญิ ก สมาชิ ก และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วม
ประชุ มวางแผนทางการเงิน ทีอ่ างทอง
วันที 18 เมษายน 2560 นายเสน่ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรัญญิก และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าที
บัญชี และนายกมลศักดิ พัฒนสิ งห์ สมาชิ กสหกรณ์ฯ
เข้ า ร่ วมประชุ ม วางแผนทางการเงิ น ของสมาชิ ก
ณ ห้อ งประชุ ม สํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง
ชัน 3 ซึ งจัดโดยสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
คณะกรรมการสั นนิ บาตสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง เข้ า
เยียมสหกรณ์ ในจังหวัด 3 สหกรณ์ ฯ
วันที 18 เมษายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ประธานสั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง นาง
ภาวินี ย์ อุ่ น ละม้า ย เลขานุ ก าร และนางอนัญ ญา
แสงพลาย เหรั ญ ญิ ก เดิ น ทางไปเยียมสหกรณ์ ใ น
จัง หวัด อ่ า งทอง รวม 3 สหกรณ์ ได้แ ก่ สหกรณ์
การเกษตรบางเสด็จ จํากัด เลขที 121 หมูท่ ี 2 ต.บางเสด็จ
อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง 14130 สหกรณ์ บ้านมั นคง
เทศบาลป่ าโมก จํากัด เลขที 197/ง หมู่ ที 4 ต.ป่ าโมก
อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง และสหกรณ์ บ ริ ก ารพัฒ นา
ชุมชนสุ ทธาวาส จํากัด เลขที 78/7 หมู่ที 4 ต.ตลาดหลวง
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อ.เมือง จ.อ่างทอง
ในการเดิ น ทางไปเยี ยมสหกรณ์ ฯ ครั งนี
ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองได้ทาํ การ
มอบเอกสารแนะนําสันนิ บาตฯ ชี แจงความเป็ นมา
ของสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง แนะนําชมรม
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง และเชิ ญชวนให้สหกรณ์ฯ
เข้า ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการชมรมสหกรณ์
จัง หวัด อ่ า งทอง และเข้า ร่ วมกิ จกรรมของชมรม
สหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง และสั น นิ บ าตสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง โดยเฉพาะการเข้าร่ วมการสัมมนา
กับ สั น นิ บ าตสหกรณ์ จ งั หวัด อ่ า งทอง ในวัน ที 8
พฤษภาคม 2560
สหกรณ์ ฯ จัดการอบรมสมาชิ ก รุ่นที 1 ที จ.ระยอง
วัน ที 22 - 23 เมษายน 2560 สหกรณ์ ฯ
จัด การอบรมสมาชิ ก รุ่ น ที 1 เรื อง “สถานการณ์
เศรษฐกิ จปั จจุบนั สมาชิ กต้องปรับตัวอย่ า งไร?” ณ
โรงแรมไนซ์ บีช อ.เมื อ ง จ.ระยอง โดยมี ผู ้เข้าร่ วม
การอบรม จํานวน 40 คน โดยมีนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ดการอบรม
และนายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เป็ นประธานพิธีปิดการอบรม
สําหรับหัวข้อการอบรม ได้แก่ “หลักการใช้
ชี วิต ” โดยมี นางมยุ รี ดิ ฐ ภัก ดี ชล และที มงานเป็ น
วิทยากร และเรื อง “สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จปั จจุ บนั
สมาชิ ก ต้อ งปรับ ตัวอย่า งไร?” โดยมี น ายมานะกู ล
พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิน เป็ นวิทยากร
นายก สสอป. และคณะกรรมการ สสอป. ทํ าการ
ประชุ มประจําเดือนพฤษภาคม 2559 ทีอาคาร ชสอ.
วันที 3 พฤษภาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
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ออมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ (สสอป.) พร้ อ ม
กรรมการสมาคมฯ 4 คน เข้ า ร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราห์
ประกอบ 4 วิช าชี พ ประกอบด้วย สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ร าชการ
รั ฐ วิส าหกิ จ ไทย (สสอ.รรท.) สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะ ห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ท หาร
(สสอท.) สมาคมฌามปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรั พย์ต าํ รวจ (สสอต.) ณ ห้อ งประชุ ม 301 ชัน 3
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี
นางสุ มาลี ยุ ก ตานนท์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อ อมทรัพย์ราชการ
รั ฐ วิส าหกิ จ ไทย ทํา หน้ า ที ประธานในที ประชุ ม
ทีประชุมมีมติ รับทราบการเรี ยกเก็ บเงิ นสงเคราะห์
ระหว่างสมาคมฯ ตังแต่ เดื อ นสิ งหาคม - ธัน วาคม
2559 และเดือ นมกราคม - มี นาคม 2560 มีมติให้แต่
ละสมาคมฯ นํา เรื องการแก้ ไ ขข้ อ บัง คับสมาคม
สสอ.รรท. ฉบับที 9 พ.ศ. 2559 หมวด 4 ข้อ 12 ซึ ง
กําหนดว่า “ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กจะมีส มาชิ กภาพ
สมบูรณ์เมือพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วนั ทีกรรมการ
มี มติ รับ เข้าเป็ นสมาชิ ก และได้ชํ า ระเงิ น ค่ าสมัค ร
ค่าบํารุ งรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าแก่ ส มาคม
แล้ว ยกเว้น สมาชิ กภาพของผูเ้ ริ มก่ อ ตังสมาคม จะ
เริ มตังแต่ วนั ทีนายทะเบียนรั บจดทะเบี ยนสมาคม
และได้ยื นใบสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ กไว้แ ล้ว เงิ น ค่ า
สมัครสมาคมจะไม่ คื น ให้ผู ้ส มัค รไม่ ว่า กรณี ใดๆ
ทังสิ น
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ผูส้ มัครเป็ น สมาชิกซึ งคณะกรรมการมีมติรับเข้าเป็ น
สมาชิ ก แต่ ย งั ไม่ พน้ กํา หนด 90 วัน ที เสี ยชี วิต ด้วย
อุบตั ิเหตุ และมีการพิสูจน์หลักฐานจากทางราชการ
ชั ด เจนแล้ ว จะได้ รั บ เงิ น ค่ า จัด การศพและเงิ น
สงเคราะห์ศ พครอบครั วตามระเบียบสมาคม” โดย
ให้พิ จารณาว่ าจะนํา ข้อ บังคับฯ ข้อ นี มาใช้ เ มื อไร
หรื อ จะให้ทาํ การตรวจสอบใบรั บ รองแพทย์อ ย่าง
เข้มงวด หรื อจะให้ผู ้ส มัค รทําการรั บรองตนเองว่า
เป็ นผูม้ ี สุ ขภาพแข็งแรงจริ ง แทนการนําข้อ บังคับฯ
ข้อ 12. มาบังคับใช้ มีม ติให้ก ําหนดวันประชุ มร่ วม
วาระพิเศษเพือพิจารณาเรื องการรับสมัครสมาชิกอายุ
เกิ น 57 ปี (57 - 60 ปี ) เป็ นกรณี พิเศษ และทําการ
หารื อแนวทางการกํ า หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารขึ น
เงินเดือน สวัสดิการและเงินค่ าครองชีพเจ้าหน้าที 4
สมาคมฯ ให้เป็ นไปในแนวทางทีใกล้เคียงกัน

กรรมการ และเจ้าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ ร่ วมการสั มมนากับ
สั น นิบาตสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง
วันที 8 พฤษภาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ประธานสั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง และ
กรรมการสหกรณ์ ฯ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้ า ฝ่ ายทัวไป เข้ า ร่ วมโครงการจัด การสั ม มนากรรมการ
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และเจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ใ นจัง หวัด อ่ า งทอง เรื อง
“บริ หารงานอย่า งไร ให้ไกลคุ ก” ณ ห้อ งประชุ ม
สํา นัก งานสหกรณ์ ก ารเกษตรวิเ ศษชัย ชาญ จํากั ด
อ.วิ เ ศษชั ย ชาญ จ.อ่ า งทอง ซึ งจัดโดยสั น นิ บ าตสหกรณ์ จังหวัดอ่ า งทอง และได้รับ การสนับสนุ น
งบประมาณจากสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
โดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ เป็ นประธานในพิ ธี เปิ ด
และพิ ธี ปิดการอบรม และมีน ายปรเมศวร์ อิ นทรชุ ม นุ ม รองอธิ บดี อ ั ย ก ารสํ า นั ก งานชี ขาดคดี
สํานักงานอัยการสู งสุ ด เป็ นวิทยากร
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์ ดังนี คือ
1. เพือให้กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ในจังหวัดอ่ างทองได้มีค วามรู ้ ความเข้า ใจเกี ยวกับ
ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ กฎหมายสหกรณ์
และกฏหมายทีเกี ยวข้องและไม่กระทําความผิดตาม
กฎหมายสหกรณ์ฯ
2. เพือให้กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์
ในจังหวัดอ่างทองได้รับทราบบทบาทของสันนิ บาต
สหกรณ์ จัง หวัดในการสร้ า งความเข้ ม แข็ง ให้ แ ก่
สหกรณ์ในจังหวัด
3. เพื อสร้ างความสั มพัน ธ์ อ ัน ดี ระหว่า ง
กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง
ส ห กรณ์ ฯ จั ด อบรม ส มาชิ กใ หม่ ประจํ า เ ดื อน
พฤษภาคม 2560
วันที 9 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
ร่ วมกันทําการอบรมให้ความรู ้เกียวกับสหกรณ์ให้แก่
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สมาชิ ก ใหม่ จํานวน 7 คน ณ ห้องประชุ มสหภาพ
แรงงานไทยเรยอน
คณะกรรมการอํ า นวยการประชุ มประจํ า เดื อ น
พฤษภาคม 2560
วันที 9 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก เข้า
ร่ วมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการสหกรณ์ ฯ
ประจํ า เดื อ นพฤษภาคม 2560 โดยมี น ายสุ วัฒ น์
แก้วเฮียง ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีประชุม
ที ประชุ ม พิ จารณาแก้ปั ญ หาการชํา ระหนี
ของสมาชิ กทีลาออกจากการเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ
แต่ยงั มีหนีค้างชําระอยูก่ ับสหกรณ์ฯ มีมติเข้าร่ วมการ
ประกวดสหกรณ์ ดี เ ด่ น ตามที สํ า นัก งานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทองได้เชิญมา มีมติให้นาํ สมาชิก จํานวน
50 คน เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
ณ ศู น ย์เ รี ย นรู ้ มณฑลทหารบกที 17 ค่ า ยสุ ร สี ห์
จ.กาญจนบุ รี และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการ
สิ นเชื อจัด เตรี ยมข้ อ มู ล เรื องการประเมิ น ราคา
หลักทรั พย์เ พือนําเสนอแก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ เอส
เอส เค กลการ จํากัด ซึ งจะเดิ นทางมาศึ ก ษาดู งาน
สหกรณ์ฯ
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
สมาคมฯ ประจําเดื อนพฤษภาคม 2560
วัน ที 14 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ
ดํา เนิ น การสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
ชุ ดที 4 ทําการประชุ มครังที 2 ประจําเดื อนพฤษภาคม
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2560 ณ ห้องประชุม 302 อาคารชุมนุ มสหกรณ์อ อม
ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด ถนนนครอิ น ทร์
อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุมทําการรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที 4 ครั งที 1 วัน ที 9
เมษายน 2560 ติดตามเรื องสื บเนื องจากการประชุ ม
ครั งที แล้ว รวม 22 เรื อง รั บทราบจํา นวนสมาชิ ก
สสอป. ณ วันที 30 เมษายน 2560 จํานวน 5,559 คน
รับทราบจํานวนศูนย์ประสานงาน 62 ศูน ย์ประสาน
พร้ อมกับจํานวนสมาชิก ของแต่ละศูนย์ประสานงาน
รับทราบฐานะการเงินของสมาคมฯ รับทราบรายชื อ
สมาชิ กสมาคมฯ รอบ 5/2560 ซึ งได้รับการคุม้ ครอง
ตังแต่วนั ที 1 พฤษภาคม 2560 จํานวน 83 คน จาก 23
ศูนย์ประสานงาน อนุมตั ิการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่
ผู ้รับผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก 2 ราย ได้แ ก่ ผู ้รั บ
ผลประโยชน์ของนางอุทยั ชู ศรี อายุ 90 ปี สมาชิ ก
สหกรณ์ ฯ ศู น ย์ ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
พนักงานฝาจีบ จํากัด เสี ยชี วติ วันที 16 เมษายน 2560
และจ่ายให้ผูร้ ับผลประโยชน์ของนางสุ พิช สุ ตะสาน
อายุ 60 ปี สมาชิกฯ สังกัดศูนย์ประสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ เอส.พี.เอส. จํากัด ซึ งเสี ยชีวติ วันที 20 เมษายน
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2560 มีมติจดั สัมมนาคณะกรรมการดําเนิ นการและ
เจ้าหน้าทีเพื อจัดทํานโยบายและแผนงานสมาคมฯ
ประจําปี 2560 - 2561 ในวันที 18 - 19 มิถุ นายน
2560 ทีจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ฯลฯ
กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ มประจําเดือนเมษายน 2560
สั น นิบาตสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง
วันที 17 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ
สั น นิ บ าตสหกรณ์ จงั หวัด อ่ า งทอง ชุ ด ที 1 ทํา การ
ประชุ มครังที 7 ประจําเดือนพฤษภาคม 2560 ณ ห้อง
ประชุ มสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
อ่างทอง ทําหน้าทีประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ ม มี มติ รั บ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุ ด
ที 1 ครังที 6 วันที 19 พฤษภาคม 2560 รั บทราบ รั บ
รั บ - รายจ่ า ยของสั น นิ บ าตสหกรณ์ ฯ รั บ ทราบ
รายจ่ายการจัดการสัมมนาในวันที 8 พฤษภาคม 2560
เป็ นเงิน 11,669 บาท สรุ ปผลการจัดการสัมมนา เรื อง
“บริ ห ารสหกรณ์ อ ย่ า งไร ให้ ไ กลคุ ก ” ในวัน ที 8
พฤษภาคม 2560 ณ ห้อ งประชุ มสหกรณ์ การเกษตร
วิเศษชัยชาญ จํากัด ซึ งมีนายปรเมศร์ อิ นทรชุ มนุ ม
รองอธิ บ ดี อ ั ยการสํ า นัก งานชี ขาดคดี สํ า นัก งาน
อัย การสู งสุ ด เป็ นวิทยากร ที ประชุ มเห็น ว่า การจัด
สัมมนาในครังนี ประสบความสําเร็ จด้วยดี มีมติ ให้
คณะกรรมการฯ เดิ น ทางไปเยี ยมสหกรณ์ ฯ ใน
จังหวัดอ่างทอง รวม 4 สหกรณ์ฯ ในวันที 23 พฤษภาคม
2560 ได้แก่ สหกรณ์ผูเ้ ลียงนกกระทาอ่างทอง จํากัด
สหกรณ์ผูเ้ พาะเลียงสัตว์นาํ อ่างทอง จํากัด สหกรณ์ ผู ้
เลี ยงไก่ ไ ข่ ลุ่ม แม่ น ําน้ อ ย จํากัด และสหกรณ์ ก ารปลูกพืชไร่ วงั นําเย็น จํากัด
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กรรมการฯ ร่ ว มการประชุ ม ประจําเดื อนพฤษภาคม
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง
วันที 17 พฤษภาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
ชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ครังที 8/2560 ณ ห้อ ง
ประชุ มสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนาย
ประจวบ เนตรพลตรี รองประธานชมรมฯ ทําหน้า ที
ประธานในทีประชุ ม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมฯ ครังที 7/2560 วันพุธที
19 เมษายน 2560 รับรองรายรับ - รายจ่ายของชมรมฯ
ประจําเดือนเมษายน 2560 โดยมีเ งินคงเหลือยกมา
จากเดือนมีน าคม 2560 จํานวน 124,898.75 บาท ไม่
มีรายรับ รายจ่าย 1,090 บาท เงินคงเหลือ ยกไปเดื อน
พฤษภาคม 2560 เป็ นเงิน 123,808.75 บาท รั บทราบ
เรื องทีเจ้า หน้าที สํ านักงานสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง
แจ้งให้ทราบ โดยเฉพาะเรื องการกู้เ งิ น จากกองทุ น
พัฒนาสหกรณ์ ประจําปี 2561 และรั บทราบผลการ
ดําเนินงานของสันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
ประธานฯ และผู้จัด การ เข้ าร่ ว มการประชุ ม รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นร่ าง พ.ร.บ. สหกรณ์ ฯ ทีอ่างทอง
วันที 19 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย เหรัญญิ ก
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู้ จ ัด การ เข้ า ร่ ว ม
ประชุ มรับฟั งความคิดเห็นเกียวกับร่ างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ..... ณ สํ า นัก งานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง โดยเป็ นการประชุ มทางไกลจากโรงแรม
ปริ นพาเลซ กรุ งเทพฯ
กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ วมประชุ ม ประจํ า เดื อ น
คณะกรรมการ สอร. ทีนนทบุรี
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วันที 21 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ
เข้าร่ วมประชุ มประจําเดื อนคณะกรรมการสหพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ ช้แ รงงาน (สอร.) ณ ทีทําการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ก ารไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศ
ไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
คณะกรรมการสั นนิ บ าตสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง เข้ า
เยียมสหกรณ์ฯ ในจังหวัด 3 สหกรณ์ ฯ
วันที 23 พฤษภาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง และนาย
วิรั ต ชู จิต ต์ เดิ น ทางไปเยียมสหกรณ์ฯ 3 แห่ ง ใน
จังหวัด อ่า งทอง ในการเดิ น ทางไปเยียมสหกรณ์ ฯ
ครังนี ประธานสันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทองได้
ทําการมอบเอกสารแนะนําสัน นิ บ าตฯ ชี แจงความ
เป็ นมาของสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง แนะนํา
ชมรมสหกรณ์ จ งั หวัด อ่ า งทอง และเชิ ญ ชวนให้
สหกรณ์ ฯ เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง และเข้าร่ วมกิ จกรรมของ
ชมรมสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง และสั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง สํ า หรั บ 3 สหกรณ์ ฯ ที
เดินทางไปเยียม ได้แก่
1. สหกรณ์ ผ้ ูเพาะเลียงสั ตว์ นําอ่ างทอง จํากัด
(หรื อชื อเดิ มคือ สหกรณ์ ผูเ้ ลี ยงตะพาบนําอ่ างทอง
จํากัด) เลขที 67 หมู่ที 7 ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่ า งทอง โดยมี น ายนพดล ตังศิ ริ ชู ช่ ว ย
ประธานกรรมการ พร้ อมกรรมการหลายท่าน และ
นางกิ ติ ยา เที ยงทิ ต ย์ เจ้า หน้ า ที สหกรณ์ ฯ ให้ก าร
ต้อนรับ
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกประมาณ 130 คน ให้เงิน
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กูร้ ะยะสันแก่สมาชิ กสหกรณ์ฯ นําไปเลียงปลา และ
แปรรู ปปลาจําหน่าย ปั ญหาของสมาชิ กคือ การเลียง
ปลาแต่ ไ ม่ มี ต ลาดจํา หน่ า ย หรื อปลามี ร าคาถู ก
สหกรณ์ ฯ ต้อ งการแปรรู ปปลาเพื อขายส่ งให้ แ ก่
พ่อ ค้า โดยต้องรั บซื อปลาทีแปรรู ปเป็ นจํานวนมาก
เพราะหากรับซือจํานวนน้อย ก็จ ะไม่ คมุ้ ทุ นในการ
ทําการแปรรู ป
2. สหกรณ์ ผ้ ูเ ลี ยงไก่ ไข่ ล่ ุม แม่ นํ าน้ อย จํ ากั ด
เลขที 38/4 หมู่ที 3 ต.สี ร้ อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
14100 (ฟาร์ มสี ร้ อ ย) โดยมีน างจุฑามาศ บุญ แสง
ประธานกรรมการ และกรรมการ ให้การต้อนรับ
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกประมาณ 32 คน สมาชิ ก
มีปัญหาในเรื องราคาไก่ไข่ไม่แน่ นอน ทําให้บางครัง
ต้อ งขายไก่ ไข่ ในราคาที ตํากว่า ต้น ทุ น สมาชิ กบาง
รายมีแนวโน้มไม่เลียงไก่ ไข่ต่อ การทําธุ ระกิ จในรู ป
สหกรณ์ฯ ไม่สามารถแข่งขันกับการทําธุระกิ จในรู ป
บริ ษทั ได้
3. สหกรณ์ การปลู ก พื ช ไร่ วั ง นํ าเย็ น จํ ากั ด
เลขที 51 หมู่ 4 ต.วังนําเย็น อ.แสวงหา จ.อ่ างทอง
14100 โดยมี ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ให้ก าร
ต้อนรับ
กรรมการฯ มอบเงิ น ช่ วยทํ าบุ ญ สมาชิ ก ที ทํ าการ
อุปสมบท 4 ราย เป็ นเงิน 2,000 บาท
วันที 9 เมษายน 2560 นายธนกฤต วโรตนม์
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เข้าร่ วมงานเลี ยง
การอุปสมบทของนายพัชระ ป้ อมลอย สมาชิกแผนก
สปิ นนิ ง ผลิต ทีวัดสว่างอารมณ์ ต.ป่ าโมก อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 29 เมษายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุหรั น รองประ-

8

ฉบับที่ 345 ประจําเดือน มิถนุ ายน 2560

ธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ร่ วมงานเลียงการอุปสมบท
ของนายพงพรหม ประภาสัย สมาชิ กแผนกบริ หาร
(หนองแค) ที บ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมือ ง จ.อ่ างทอง
พร้ อมมอบเงิน ช่วยทําบุญ 500 บาท
วันที 6 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ เข้าร่ วมงานเลียงการอุ ปสมบท
นายชนก ขันธควร สมาชิกแผนกวิสโคส ซ่ อ มบํารุ ง
ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่ วยเงิ น
ทําบุญ 500 บาท
วันที 12 พฤษภาคม 2560 นายสายัณห์ แผนประดิ ษ ฐ์ เข้า ร่ วมงานเลียงการอุ ปสมบทของนาย
ธี รยุทธ ขวัญอ่อน สมาชิ กแผนกไฟฟ้า (หนองแค) ที
บ้านพัก ต.บางระกํา อ.โพธิ ทอง จ.อ่า งทอง พร้ อ ม
ช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ า ภาพฟั ง พระสวดงานศพมารดา
สมาชิ ก 3 ราย
วันที 17 เมษายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
กรรมการ นางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้า ที
บัญ ชี และนางสาวดวงกมล แก้ วสุ ก ใส เจ้า หน้า ที
ธุ ร การ ร่ ว มเป็ น เจ้าภาพฟั ง พระสวดงานศพมารดา
นางปั ทมพร ศรี สว่าง สมาชิ กแผนกพ้น สภาพการ
เป็ นพนัก งาน ที วัดพายทอง ต.สายทอง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
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วันที 26 เมษายน 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนายเสน่ ห์
ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงาน
ศพบิดานายจักรกรด ผลเจริ ญ สมาชิ ก แผนกวิส โคส
ผลิ ต ที วัด ชลประทานรั ง สฤษดิ อํา เภอปากเกร็ ด
จ.นนทบุรี พร้ อมมอบเงินช่วยทําบุญ 500 บาท
วันที 29 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮี ยง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุ หรั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรั ญ ญิ ก นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง และนายสมยศ
นันตาวัง กรรมการ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพ
บิดานายไตรเทพ พึงวงษ์ญาติ สมาชิ กแผนกไฟฟ้ า
ทีวัดพิจารณ์ โสภณ ต.โผงเผง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
พร้ อมช่ วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ มอบของทีระลึกแก่ ส มาชิ กทํ าบุญขึ นบ้ าน
ใหม่ 2 ราย
วันที 14 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รอง
ประธานฝ่ ายปร ะชาสั ม พั น ธ์ และนายเ สน่ ห์
ชุ่มหฤทัย เหรัญญิก ร่ วมกันมอบของที ระลึก (หม้อ
หุง ข้า วไฟฟ้ า มู ล ค่ า 500 บาท ) ให้แ ก่ น ายสมชาย
เมฆหมอก สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
และนางเกษมศรี เมฆหมอก สมาชิ กแผนกเจ้าหน้าที
(ผู ้จดั การสหกรณ์ฯ ) เนื องจากทําบุ ญ ขึนบ้านใหม่
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 6 ราย
วันที 3 พฤษภาคม 2560 นายสมยศ นันตาวัง
และนายรวิพงษ์ ศุภศรี กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้
นางบุญเรื อน ศิ ลปประดิ ษ ฐ์ สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง
ผลิต ทีบ้านพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจาก
ป่ วยเป็ นเส้ นเลือดอุดตัน
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วันที 12 พฤษภาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง และ
นายสมยศ นัน ตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นายสหเทพ รั ก วงษ์ ว าน สมาชิ ก แผนก
ไฟฟ้า ทีโรงพยาบาลอ่ างทอง เนื องจากฝานําอัดลม
ระเบิดเข้าตา
- นางลักขณา อดทน สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง
ผลิ ต ที บ้า นพัก ต.โรงช้ า ง อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง
เนืองจากเวียนศรี ษะ
วันที 15 พฤษภาคม 2560 นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไป
เยียมไข้นายวัชระ เอี ยมแสง สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง
ผลิต ทีบ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจาก
ป่ วยเป็ นโรคความดัน
วั น ที 22 พฤษภาคม 2560 นายมานะกู ล
พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย
ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมไข้นาย
วัชริ นทร์ คล้ายแก้ว สมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ น
พนักงาน ทีโรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง เนื องจาก
เป็ นแผลทีกระเพาะ
วันที 29 พฤษภาคม 2560 นายเสน่ห์ ชุ่ มหฤทัย
เหรั ญ ญิ ก นายสมยศ นัน ตาวัง และนายอนุ รั ก ษ์
ทองโตนด กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายสมศักดิ
พงษ์สมทรง สมาชิกแผนกอัลซิ ลลารี ผลิต ทีบ้านพัก
ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดตา
ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ ก ทัง 6 ราย
สหกรณ์ฯ ทําการซื อของเยียมไข้มอบให้แก่ สมาชิ ก
รายละ 300 บาท
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วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ วมากเลย เดือนนี
เป็ นเดือนมิถุนายนแล้ว นันก็หมายความว่า เรากําลัง
จะผ่านครึ งปี ของปี พ.ศ. 2560 ไปแล้ว เพือนสมาชิ ก
ทราบไหมครั บ ว่ า เดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ปี มี
ความสําคัญสําหรับสหกรณ์ ของเราอย่างไร? เดื อ น
มิ ถุ น ายน เป็ นเดื อ นเริ มต้น ของปี ทีสหกรณ์ ฯ เริ ม
จัด ทํา วารสาร “ข่ า วสหกรณ์ ” ของเรา สํ า หรั บ
วารสาร “ข่ าวสหกรณ์ ฯ ” ฉบับนี เป็ นฉบั บแรกของ
ปี ที 32 ของการจัด ทําวารสารของสหกรณ์ ฯ ดังนันจึง
ถือว่า “ข่าวสหกรณ์ ฯ” เป็ นวารสารสหกรณ์ ทีมีอายุ
ยืนยาวทีพวกเราทุกคนควรภาคภู มิใจครับ นอกจาก
สหกรณ์ ฯ จะแจก “ข่ าวสหกรณ์ ” ให้แ ก่ ส มาชิ ก ที
ทํา งานในโรงงานแล้ว สหกรณ์ ฯ ได้จดั ส่ ง “ข่ า ว
สหกรณ์” ให้แก่ สมาชิกทีเกษียณอายุหรื อลาออกจาก
งานเป็ นประจําทุกเดือนด้วย สมาชิกแผนกพ้นสภาพ
หลายท่ านบอกว่า เขารู้ ข่ าวสารและเรื องราวต่ าง ๆ
ของคนในโรงงานหรื อข่ า วต่ า งๆ ของเพื อนที
เกษี ยณอายุหรื อ ลาออกจากงานไปแล้วรวมทังข่า ว
กิจกรรมของสหกรณ์ จาก “ข่าวสหกรณ์”
นอกจากนัน สหกรณ์ ฯ ได้ จ ัด ส่ ง “ข่ า ว
สหกรณ์ ” ให้ แ ก่ ส หกรณ์ ฯ และองค์ ก รต่ า งๆ ที
เกี ยวข้องกับสหกรณ์รวม 100 กว่าองค์กร โดยส่ งให้
ทางไปรษณี ย์เ ป็ นประจําทุ ก เดื อ น รวมทังการนํา
“ข่าวสหกรณ์ ” ไปแจกให้แ ก่ ผู ้เข้า ร่ วมการสั มมนา
เกื อบทุก ครังทีกรรมการ และเจ้าหน้า ทีไปร่ วมการ
สัมมนาในสถานทีต่างๆ ซึ งมักจะได้ ความชื นชม และ
ชมเชยจากผู้ที ได้ รั บ แจกวารสารเสมอ โดยเฉพาะ
กรรมการสหกรณ์ ฯ ใหญ่ ๆ หลายแห่ งยังยอมรั บว่า
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สหกรณ์ ฯ ของเขายังไม่สามารถจัดทําวารสารของ
สหกรณ์ได้เลย หรื อ บางสหกรณ์ ฯ จัดทําเหมือ นกัน
แต่ก็ไม่สามารถจัดทําได้เ ป็ นประจําทุก เดือ นได้เช่ น
“ข่าวสหกรณ์” ของพวกเรา
สํ า หรั บ สหกรณ์ บ ริ ก ารสหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด ซึ งได้รับการจัดตังขึนมาเมือห้าปี ที
ผ่านมา โดยคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เพือให้ท ํา
หน้า ที บริ หารงานสถานี บริ ก ารนํามัน ปตท. แทน
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เนืองจากนายทะเบียนสหกรณ์
มี ค วามเห็ น ว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ฯ ไม่ ส ามารถ
บริ หารงานสถานี บริ การนํามัน ปตท. ได้ เพราะไม่
อยู่ ใ นวัต ถุ ป ระสงค์ และอํา นาจกระทํา การของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นัน เมือวันที 5 มิถุนายน 2560
สหกรณ์ บ ริ การฯ ได้ จ ัด การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปี 2559 ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเร
ยอน ผลการดําเนินงานในปี 2559 สหกรณ์ บริ การฯ
มี กําไรจากการดํ าเนิ น งาน เป็ นเงิน 573,272.06 บาท
แต่ เ นื องจากสหกรณ์ บริ ก ารฯ ขาดทุ น สะสมในปี
พ.ศ. 2558 จํานวน 397,158.48 บาท ดังนัน จึงต้องทํา
การโอนกําไรมาชดเชยการขาดทุน จํานวน 397,158.48
บาท หลังจากการโอนกําไรมาชดเชยการขาดทุนแล้ว
ทํา ให้ สหกรณ์ บ ริ การฯ มี กําไรสุ ทธิ ป ระจําปี 2559
จํ านวน 176,113.58 บาท ที ประชุ ม ใหญ่ไ ด้ทํา การ
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2559 ดังนี คือ
1. ทุนสํารอง 56,012.44 บาท
2. ค่าบํา รุ งสัน นิ บาตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศ
ไทย ร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ ฯ 1,761.14 บาท
3. เงินปั นผลให้แก่สมาชิ ก ร้อยละ 10 (จ่ายให้
ในอัตราสู งสุ ดทีกฎหมายสู งสุ ด) 46,450 บาท
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4. เงินโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์
17,600 บาท
5. ทุนสาธารณประโยชน์ 15,000 บาท
6. ทุ น รั ก ษาระดับ อัตราเงิ น ปั น ผล ร้ อยละ
2 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 9,290 บาท
7. ทุนเพือส่ งเสริ มสวัสดิการ 15,000 บาท
8. ทุนเพือส่ งเสริ มการศึกษา 15,000 บาท
นอกจากนัน ที ประชุ มใหญ่ได้มีมติ ทาํ การ
แก้ไขข้อ บัง คับสหกรณ์ บริ การฯ รวม 3 หมวด โดย
การเพิ มข้อความในข้อบังคับฯ เป็ นดังนี คือ
หมวดที 2. วัดถุประสงค์ และอํานาจกระทําการ
ข้อ 2. เพิ ม (8) จัดหาเงิน ทุ นและเป็ นแหล่ ง
เงินทุน ให้ สมาชิ กกู้เป็ นทุน ในการประกอบอาชี พหรื อ
เพือการครองชี พ
ข้อ 3. (2) ให้ส มาชิ ก หรื อ สหกรณ์ อื นกู้ยืม
เงิน
หมวดที 4. การดําเนิ นงาน
ข้อ 16. การให้เงินกู้ สหกรณ์ ฯ อาจให้เงินกู้
แก่ สมาชิก หรื อสหกรณ์อืนได้ภายใต้ขอ้ บังคับ และ
ตามระเบียบของสหกรณ์ ทีได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียน
หมวดที 5 สมาชิ ก
ข้อ 32. คุณสมบัติส มาชิก เพิ มข้อ ความใน
(6) เป็ นบุ คคลที มี อาชี พเกษตรกร รั บ จ้ าง ประกอบ
อาชี พอิ สระ หรื อเป็ นบุค คลที ไม่ มี คุ ณสมบั ติใ น (5)
โดยมี ที อยู่ ใ นท้ องที อํ า เภอเมื อง และอํ าเภอป่ าโมก
จังหวัด อ่างทอง
การแก้ ไ ขข้อ บัง คับ สหกรณ์ ฯ ดัง กล่ า วมี
วัตถุประสงค์เพื อให้ สหกรณ์ ฯ สามารถจ่ ายเงินให้ ก้ ู
แก่ส มาชิ กได้ และสามารถเปิ ดรั บบุค คลอืนที ไม่ใช่
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พนัก งานหรื อ อดี ต พนัก งานของบริ ษ ัทไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) และไม่ใช่บุคคลในครอบครัวสมัค ร
เข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพิ มขึนได้
การทีสหกรณ์บริ การฯ มีผลกําไรเพิ มขึนจน
ทําให้สามารถล้างการขาดทุนสะสมลงได้ จะทําให้
สหกรณ์ บริ ก ารฯ สามารถจ่า ยเงิ น ค่ าหุ้น คื น ให้แ ก่
สมาชิ กทีมี ค วามประสงค์จะขอลาออกจากการเป็ น
สมาชิ กของสหกรณ์ฯ ได้ โดยในปี พ.ศ. 2558 - 2559
ซึ งเป็ นปี ที สหกรณ์ บ ริ การฯ ขาดทุ น สะสมอยู่
สหกรณ์บริ การฯ ไม่สามารถจ่ายเงิ นค่าหุ ้นคืนให้แ ก่
สมาชิ ก ทีต้อ งการจะลาออกจากการเป็ นสมาชิ กได้
เพราะกฏหมายไม่อนุ ญาตสมาชิ กถอนเงิ นค่าหุ ้นใน
ขณะทีสหกรณ์ขาดทุนสะสมอยู่
อนึ ง ขณะนี สหกรณ์ บริ การฯ ได้ทาํ สัญญา
โอนกิ จการให้แก่ บุคคลภายนอก เป็ นเงิน 6,400,000
บาท โดยผูร้ ับโอนกิ จการอยู่ระหว่างการดําเนิ น การ
ประสานงานกับบริ ษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) เพือทํา
การก่อสร้างสถานี บริ การนํามันใหม่ คาดว่าจะเข้ามา
ดําเนินการในเดือนกันยายน 2560 เหตุผ ลทีสหกรณ์
บริ การฯ ต้องโอนกิ จการ เพราะบริ ษทั ปตท. จํากัด
(มหาชน) มีน โยบายให้ส หกรณ์ บริ ก ารฯ ก่ อ สร้ า ง
สถานี บริ การฯ ใหม่ ซึ งต้องใช้เงิ น15 ล้านบาท หาก
สหกรณ์ บริ ก ารฯ ไม่ ทาํ การก่ อ สร้ า งสถานี บริ ก าร
นํามัน ใหม่ บริ ษ ัทฯ ก็ จะไม่ ต่อ สั ญ ญาการดํา เนิ น
กิจการสถานีบริ การนํามันให้แก่สหกรณ์บริ การฯ ซึ ง
สัญญาฉบับ เก่ าจะหมดอายุในเดื อนมกราคม 2561
ถึงเวลานัน สหกรณ์ บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํากั ด ก็จะมี ทรั พย์ สิ นเหลื อ แต่ ทีดิ น เพี ย งอย่ างเดี ยว
และไม่ ส ามารถนํ าเงิน ฝากคื น แก่ ส หกรณ์ ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนมิ ถุนายน 2560 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และท่าน
ผูอ้ ่ านทุกท่านแล้วครับ ###๙๙๙### วารสาร “ข่ าว
สหกรณ์ ฯ” ฉบับนี เป็ นฉบับแรกของ ปี ที 32 ในการ
จัด ทํา วารสารของสหกรณ์ ฯ ครั บ ถื อ ว่ า “ข่ า ว
สหกรณ์ ฯ” เป็ นวารสารสหกรณ์ทีมีอายุยืนยาวทีพวก
เราทุกควรภาคภูมิใจครับ
ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ คุ ณชนก ขั น ธควร
และ คุณธีรยุทธ ขวัญอ่ อน (โรงงานหนองแค) เนือง
ในโอกาสทํา การอุ ปสมบทในเวลาใกล้เคี ยงกันไป
เมือเร็ วๆ นีครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
คุ ณธั นวา คํ าพฤกษ์ เนื องในโอกาสทีภรรยาคลอด
บุตรไปเมือเร็ วๆ นีครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุ ณ
สุ กัญญา ทิพย์สุวรรณ ทีได้นาํ น้องสาวมาสมัครเป็ น
สมาชิ ก สมทบของสหกรณ์ ซึ งสหกรณ์ ฯ ได้ ทํา
ประกั น ชี วิ ต กลุ่ ม ให้ ด้ ว ย เนื องจากถื อ หุ ้ น เกิ น
100,000 บาทครับ ###๙๙๙### กลับมาทํางานได้แล้ว
สําหรับ คุ ณสหเทพ รั กวงษ์ วาน หลังจากต้องผ่าตัด
ตา เพราะอุบตั ิเหตุฝาขวดนําอัดลมกระเด็นใส่ ตาครับ
###๙๙๙### กลับไปอยู่บา้ นที จ.พัทลุงแล้ว สําหรั บ
คุณพรใจ ศรีสุวรรณธนู ขอให้ชีวติ หลังการเกษียณมี
แต่ความสุ ขมากๆ นะครับ ###๙๙๙### หลังจากทีเอา
หลานมาเลี ยงในช่ ว งปิ ดเทอมใหญ่ คุ ณ ศิ ริ ศั ก ดิ
ทรงวุฒิเลิศ นํา หลานไปส่ งคุณปู่ และคุ ณย่าทีชลบุ รี
แล้ว งานนี คนแก่ เหงาแน่ นอนเลยครับ ###๙๙๙###
ขอขอบคุ ณ คุ ณ อดุ ล ย์ สุ ม ะนา ที สมัค รเข้ า เป็ น
สมาชิ ก สสอป. เรี ยบร้อยแล้ว ###๙๙๙## เช่ นเดี ยวกัน
ขอขอบคุณ คุณพรชั ย ปันดํา ทีนําบิดามาสมัครเป็ น
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สมาชิ ก สสอป. ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี
กับ คุ ณกฤษณ์ เย็ น ทรวง ที ลู ก ชายคนโตได้ ไ ป
ฝึ กงานกับ สถานทู ต ไทย ทีแขวงสะหวัน นะ เขต
สปป. ลาว ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
คุ ณ ไชยพั น ธน์ ทรั พ ย์ สุ ทธิ ที น้ อ งเนลู ก สาวได้
เดิ นทางไปเข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจํา ปี ของ
บริ ษทั เอไอเอ ทีประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
ครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดี ก ับ คุ ณณราม
พงศกรกิจพร (ราม สุ ทธิ วงษ์) ทีพาภรรยาไปเที ยว
ประเทศมาเลเซี ย และสิ งคโปร์ เมื อเร็ ว ๆ นี ###
๙๙๙### เกิ ดวันที 23 พฤษภาคมทีผ่านมา ขออวยพร
ให้ คุณนุชนารถ แก้วนําเชื อ มี สุข ภาพแข็งแรง ชี วติ
พบแต่สิ งดีๆ ตลอดไป ไม่เจ็บ ไม่จนครับ
ขอแสดงความยินดีกบั คุณจิราภรณ์ ทรั พย์ อุ ภั ย เนื องในโอกาสคลอดลบุ ต รสาวคนที สอง
เมื อเร็ วๆ นี ครับ ###๙๙๙### คุ ณสุ ทัศน์ เอียมแสง
เลขานุ ก ารมู ล นิ ธิ ส หภาพแรงงานไทยเรยอน ฝาก
ขอบคุณ คุณกมลศักดิ พัฒนสิ งห์ ทีบริ จาคเงิน 2,000
บาท (สองพันบาทถ้วน) ให้มูล นิ ธิฯ เนื องในโอกาส
การเกษี ย ณอายุค รั บ ###๙๙๙### เช่ น เดี ย วกัน คุ ณ
เฉลย ชมบุหรัน ประธานสหภาพฯ ฝากขอบคุ ณ คุ ณ
พรใจ ศรี สุ ว รรณธนู ที มอบตู ้ เ ก็ บ เอกสารให้ แ ก่
สหภาพฯ เนืองในโอกาสการเกษียณอายุเช่นเดียวกัน
ครั บ ###๙๙๙### ผ่ า ตัดดวงตาไปเมื อปลายเดื อ น
พฤษภาคมทีผ่านมา หมอให้ คุ ณสมศักดิ พงษ์ สมทรง หยุดพักรักษาตัวเป็ นเวลา 1 เดื อ น ขอให้ดวงตา
หายเป็ นปกติ โ ดยเร็ วนะครั บ ###๙๙๙### ทํา งาน
ไทยเรยอนมา 25 ปี ไม่ เ คยลาป่ วย ลากิ จ ไม่ มาสาย
ตลอด 25 ปี และใกล้เกษียณอายุแ ล้ว อยากให้ลูกมา
ทํางานทีไทยเรยอนบ้าง แต่ก็ไม่ มีแ นวโน้มว่าจะได้

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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เลย ฝากผูท้ ีมีอ าํ นาจช่ วยเหลือ คุ ณสมนึ ก จิตตวิปู น
ด้วยนะครับ ###๙๙๙### แวะทานอาหารทีร้ านบะหมี
โหน่ ง ช่า ช่ า ช่ า นครนายก คุ ณจัน ทร์ ตรี ญา มาลาพงษ์ และแฟนได้พ บกับ เจ้าของร้ า นและถ่ า ยรู ป
ร่ วมกั น ด้ ว ยครั บ ###๙ ๙๙### ขอขอบคุ ณ คุ ณ
สุ วรรณา เฉลิม วัฒน์ (สํานัก งานใหญ่) และคุ ณสื บศั กดิ พลอยดี ทีทําการเพิ มค่า หุ ้น กับสหกรณ์ ฯ ใน
เดื อ นพฤษภาคมที ผ่ า นมา ขอให้ท ังสองท่ า นมี หุ้ น
เป็ นล้านในวันเกษี ยณอายุดว้ ยนะครับ ###๙๙๙###
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุณไตรเทพ พึงวงษ์ ญาติ ที
สู ญเสี ยคุณพ่อไปเมือปลายเดือนพฤษภาคมทีผ่านมา
###๙๙๙### เช่ น เดี ยวกัน ขอแสดงความเสี ย ใจกับ
คุ ณไชยากร ศิ ริกุล สมาชิ ก แผนกพ้นสภาพการเป็ น
พนัก งาน ที สู ญ เสี ยมารดาไปในเวลาใกล้เ คี ยงกัน
ครั บ ###๙๙๙### กิ จ การจํา หน่ า ยข้ าวห่ อ ของ คุ ณ
พีระภั ทร ลอยละลิ ว ดํา เนิ น ไปด้วยดี มี ลูก ค้า สั งซื อ
ทุกวัน ล่าสุ ดกรรมการหมู่บา้ นชุมชนอ่างทองธานีสงั
ไปให้ช าวชุ ม ชนรั บประทาน 80 ห่ อ ขอให้ รํารวย
ยิ งๆ ขึนไปครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี กบั
คุณสมชาย คุ ณเกษมศรี เมฆหมอก เนืองในโอกาส
ทํา บุ ญขึนบ้านใหม่ ไปเมื อกลางเดือ นพฤษภาคมที
ผ่านมา ขอให้ค รอบครัวอยู่เย็นเป็ นสุ ข ในบ้านหลัง
สวยงามนะครั บ ###๙๙๙### เพือนๆ พากัน ชมว่า
คุณพัชริดา ไพจิตร์ จนิ ดา สวยและสง่างามมากในวัน
ทํา บุ ญ ขึ นบ้ า นใหม่ ข องผู ้จัด การสหกรณ์ ฯ จริ ง
หรื อไม่จริ งต้องถามเจ้าตัวดูครับ
ขอแสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณสายฝน บุ ญ ยขั น ธ์ ที ลู ก สาวทํา งานเป็ นหมอฟั น ที โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ รังสิ ต ครับ หลานสาว เก่ งมากเลยครับ
###๙๙๙### มี เฟสบุ๊ค ส์ เป็ นของตนเองแล้ว สําหรั บ
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คุ ณ จิ ร พั ฒ น์ สามั ค คี ใช้ ชื อ นามสกุ ล จริ งเป็ น
ภาษาไทยตังชือเฟสบุค๊ ส์ เพือนๆ ไปขอเป็ นเพือนได้
นะครับ ###๙๙๙### เข้าร่ วมการแข่งขัน“อ่างทอง มินิฮาล์ ฟมาราธอน ครั งที 6” ไม่ ทราบว่า คุ ณวี ระพล
ฉํ าจิตร ใช้เวลาไปเท่าไรครับ ###๙๙๙### นอกจาก
ตัวเองจะนําพวงมาลัยไปกราบขอพรจากคุณพ่อ คุณ
แม่เนืองในวันเกิ ดของตนเองแล้ว ลูกทังสองคนของ
คุณวัชระ ป่ าพฤกษา ยังนําพวงมาลัยมากราบคุณพ่อ
ด้วย สุ ขสันต์วนั เกิ ดครั บ ###๙๙๙### ช่วยเหลือ งาน
พิ ธี ต่ างๆ ด้วยความเต็ มใจ ไม่ ว่า จะเป็ นงานมงคล
หรื ออวมงคล สํ าหรั บ คุ ณกฤษณชั ย สิ น ธุป ระสิ ท ธิ
อย่างนีสิ ครับถือเป็ น บุคคลทีน่ายกย่อง ขอกดไลค์ให้
เลยครับ ###๙๙๙### ลงชื อเข้าร่ วมกิ จกรรมศึ กษาดู
งานกับ สหกรณ์ ฯ เป็ นครั งแรก ขอขอบคุ ณ คุ ณ
สมพงษ์ วงษ์ คํ า สมาชิ ก แผนกไฟฟ้ า คุ ณ อุ บ ล
นิ ลทคช สมาชิ กแผนกห้องปฏิ บัติ-การเคมี และคุ ณ
พงษ์ สว่ าง สี แก้ วสิ ว สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ น
พนัก งาน ที เข้ า ร่ วมกิ จ กรรมในการศึ ก ษาดู ง าน
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศู นย์เ รี ยนรู ้ มณฑลทหารบกที
17 ค่ายสุ รสี ห์ จังหวัด กาญจนบุรี ครั บ ###๙๙๙###
สําหรับสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํากัด แผนกพ้น สภาพการเป็ น
พนั ก งาน หรื อบุ ค คลในครอบครั ว ของสมาชิ ก
ปั จจุบนั ทีมีอายุเกิน 57 ปี และต้องการสมัครเข้าเป็ น
สมาชิ กสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) คุ ณศรีโพธิ
วายุพักตร์ ฝากบอกว่า สสอป. กําลังพิ จารณาเปิ ดรั บ
สมัค รสมาชิ ก เป็ นกรณี พิเศษในเร็ ว ๆ นี ขอให้ร อ
ประกาศของสมาคมฯ ครับ ###๙๙๙### พบกันฉบั บ
หน้ า ###๙๙๙### สวัสดีครับ ###๙๙๙###

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤษภาคม 2560 (MONTHLY REPORTS MAY 2017)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2560 Revenues from January - May 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2560 Expenses from January - May 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,196 คน Pr
338,334,850.00 บาท Baht
11,212,265.05 บาท Baht
3,254,530.82 บาท Baht
3,211,968.72 บาท Baht
11,254,827.15 บาท Baht
120,172,810.42 บาท Baht
2,928,031.88 บาท Baht
2,975,181.87 บาท Baht
120,125,660.43 บาท Baht
7,622,200.00 บาท Baht
433,964.38 บาท Baht
190,864.38 บาท Baht
7,865,300.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
849,938.17 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

35,102,228.55 บาท Baht
114,858,381.79 บาท Baht
308,536,970.80 บาท Baht
35,029,350.00 บาท Baht
34,507,696.25 บาท Baht
309,058,624.55 บาท Baht
16,000,000.00 บาท Baht
7,080,877.50 บาท Baht
8,500,267.48 บาท Baht
1,572,086.58 บาท Baht
6,928,180.90 บาท Baht

มีความสุ
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กรรมการ เข้าร่วมงานอุปสมบทนายพัชระ ป้ อมลอย
พร้อมช่วยเงินทําบุญ 500 บาท (9 เม.ย. 60)
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กรรมการ เข้าร่ วมงานอุปสมบทนายพงพรหม ประภาสัย
พร้อมช่วยเงินทําบุญ 500 บาท (29 เม.ย. 60)

สหกรณ์ฯ จัดการอบรมสมาชิก รุ่นที 1 เรือง “สถานการณ์เศรษฐกิจปั จจุบัน สมาชิกต้องปรับตัวอย่างไร?”
ณ โรงแรมไนซ์บีช อ.เมือง จ.ระยอง (22-23 เม.ย. 60)

นายศรีโพธิ วายุพักตร์ ประธานสันนิ บาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เดินทางไปเยียมสหกรณ์ผูเ้ พาะเลียงสัตว์นําอ่างทอง จํากัด
สหกรณ์ผูเ้ ลียงไก่ไข่ลุ่มแม่นําน้อย จํากัด และสหกรณ์การปลูกพืชไร่วังนํ าเย็น จํากัด (23 พ.ค. 60)

