
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาทและ 50 

สตางค์ ให้แก่สมาชิกเกษียณอายุ 2 ราย 

 วันที� 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษณชยั  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายวิรัต  ชูจิตต์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายพีระภทัร 

ลอยละลิ�ว กรรมการฯ ร่วมกนัมอบสร้อยคอทองคาํ

หนัก 1 บาท มูลค่า 19,500 บาท ให้แก่นายสมภพ 

คุ้มวงษ์ สมาชิกแผนกบริหาร (อัลซิลลารี�  ผลิต) 

เนื� องจากการเกษียณอายุในงานเลี� ยงสังสรรค ์      

การเกษียณอายุที�สโมสรพนกังานบริษทั ไทยเรยอน 

จาํกดั (มหาชน) 

 วันที� 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ ทําการมอบ

สร้อยคอทองคาํ หนกั 50 สตางค์ มูลค่า 9,900 บาท 

ใหน้ายสิทธิพงศ ์หอเลิศธรรม สมาชิกแผนกบริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื�องจากการเกษียณอายุ ในงานเลี� ยงสังสรรค์การ 

เกษียณอายุที�สโมสรพนักงานบริษัท ไทยเรยอน 

จาํกดั (มหาชน) 

 ที�ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ อนุมัติจ่ายเงิน

ปันผล ร้อยละ 4.25 และเงินเฉลี�ยคืนร้อยละ 5.00 

 วันที� 2 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ฯ ได้

จดัการประชุมใหญ่ สามญัประจาํปี 2557 ณ สโมสร

พนักงานบริษทั ไทยเรยอน จาํกดั (มหาชน) โดยมี

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ 

ทาํหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม และมีกรรมการ

ร่วมดํา เ นินกา รป ระชุ ม ใหญ่  คื อ  นาย ศ รีโพ ธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นางสาวพรรษ-

พร แสงประพาฬ เลขานุการ นางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ ัดการ โดยมีนายนรุทธิ�  อุทธา สหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ใหญ่ พร้อม กับ มีผู ้แท นสํ านักง านตรวจบัญชี

สหกรณ์อ่างทอง ผู ้แทนสหกรณ์ฯ ในจังหวัด

อ่างทอง  และสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่ตาม

สมควร 

 ที�ประชุมใหญ่มีมติในเรื�องต่างๆ ดงันี�  คือ 

 1. ทาํการไวอ้าลยัแก่สมาชิกที�เสียชีวติในปี 

พ.ศ. 2557 รวม 2 ท่าน 

(อ่านต่อหน้า 3) 

  

 

 

ปที่ 29 ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 
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เจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาท่ีบัญชี 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาท่ีการเงิน 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ              นายวิรัต  ชูจิตต  

กองบรรณาธิการ  นายเฉลย  ชมบุหรั่น  

 นายสุทัศน  เอี่ยมแสง   นายธนกฤต  วโรตนม          

 นางสาวไขมุกข  จันทโคตร นางละออ  แกวสาระ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด  นายรวิพงษ  ศุภศร ี

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธ ิ

ที่ปรึกษา นายศรีโพธิ์  วายุพักตร 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส      

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

นายเฉลย  ชมบุหรั่น      รองประธานฝายการเงิน 

นายวิรัต  ชูจิตต          รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลิขิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายสุทัศน  เอ่ียมแสง  กรรมการ 

นายธนกฤต  วโรตนม  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นายอนุรักษ  ทองโตนด  กรรมการ 

นายรวิพงษ  ศุภศร ี  กรรมการ 

นายณัฐภมูิ  สุวรรณวงศา  กรรมการ 

   

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 33 (2558) กรรมการสหกรณฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย 

นายฉัตรชัย  สวนขวัญ  

สมาชิกแผนกออกซิลลารี่ ผลิต 

นายวัชระ  เอ่ียมแสง 

สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต 

นางสาวพัชรี  บองาม 

สมาชิกแผนกบริหาร 
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ที�ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ อนุมัติ จ่ายเงินปันผล         

และเงินเฉลี�ยคืนฯ (ต่อจากหน้า 1) 

 2. รับทราบเรื�องการมอบสร้อยคอทองคาํ 

หนัก 1 บาท ให้แก่สมาชิกที�เกษียณอายุในปี พ.ศ. 

2557  รวม 33 ท่าน เป็นเงิน 655,549 บาท 

 3. รับทราบเรื�องสมาชิก ณ วนัสิ�นปี 2556

จาํนวน 1,132 คน สมาชิกเขา้ใหม่ ปี 2557 จาํนวน 

106 คนและสมาชิกออกจากสหกรณ์ฯ 142 คน

สมาชิกคงเหลือ 1,096 คน (สมาชิกสามญั 932 คน 

สมาชิกสมทบ 164 คน) 

 4. ทาํการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2557 

 5. รับทราบผลการดาํเนินงานสหกรณ์ฯ

ประจาํปี 2557 

6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ

กิจการประจาํปี 2557 ของผูต้รวจสอบกิจการ 

7.  มีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน         

งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปี

สิ� น สุ ดว ันที�  3 1  ธันวา ค ม  2 5 5 7  โดย ส หก รณ์                    

มีสินทรัพย์ 436,574,831.70 บาท ทุนเรือนหุ้น 

289.25 ลา้นบาท ทุนสํารอง 24.57 ลา้นบาท  กาํไร

สุทธิประจาํปี 16,179,879,89 บาท 

8. อนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิรายการ       

ต่าง ๆ ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ โดยจ่ายเงินปันผล 

ร้อยละ 4.25 และเงินเฉลี�ยคืน ร้อยละ 5.00  

9. กาํหนดวงเงินกู้ยืมและคํ� าประกนัของ

สหกรณ์ฯ ประจาํปี 2557 เป็นเงิน 135 ลา้นบาท 

10. รับทราบแผนงานและงบประมาณ

รายรับ - รายจ่ายประจาํปี 2557 โดยประมาณการ

รายรับ จาํนวน 24,610,000 บาท ประมาณการราย  -  

จ่าย จาํนวน 7,074,714 บาท   

11. มีมติเลือกตั� งนางสาวณัฐิญา  สร้อย-

ทรัพย ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2558 

 12. รับทราบเรื�องนายทะเบียนสหกรณ์ทาํ

การแต่งตั� งนางสาวปนัดดา ศรีเงินยวง หัวหน้า

สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์อ่างทอง เป็นผูส้อบ

บญัชีของสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2558 (สหกรณ์ฯ ไม่

ตอ้งเลือกตั�งผูส้อบบญัชีประจาํปี 2558) 

 13. ทาํการเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการ

ที�หมดวาระ 7 คน คือ นายพีระภทัร ลอยละลิ�ว นาย

พงษ์ศกัดิ�   คงมี นายลิขิต มีบาํรุง นายอนุรักษ ์ทอง-

โตนด นายเฉลย ชมบุหรั�น นายรวิพงษ ์ศุภศรี และ

นายณฐัภูมิ สุวรรณวงศา  

ทั�งนี�  หลงัจากการเลิกประชุม สหกรณ์ฯ ได้

ทาํการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนให้แก่สมาชิกที�

เขา้ร่วมการประชุมใหญ่ดว้ย  

สหกรณ์ฯ มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่

กรรมการฯ สมาชิก และเจ้าหน้าที�ดเีด่น รวม 14 คน  

วันที� 2 กุมภาพันธ์ 2558 หลังพิธีเปิดการ

ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2557 สหกรณ์ฯ ไดท้าํ

การมอบประกาศนียบัตรพร้อมเ งินรางว ัลแก่

กรรมการฯ สมาชิก และเจ้าหน้าที�ดีเด่น ประจาํปี 

2557 รวม 14 คนดงันี�  คือ 

สมาชิกระดบัดมีาก  

1 .  นาง เพ็ญศรี  สิน ธุประสิทธิ�  2 .  นา ย

สายณัห์ แผนประดิษฐ์ 3. นางดวงพร หิรัญศุภโชติ 

4. นายมาโนช นิ�มนวล 5. นางพรชนก นิ�มนวล        

6. นางเฉลียว สังขเ์งิน 7. นางเยือน  แยม้กลีบ 8. นาย

ปรีชา ฉิมพาลี 9. นางพยอม ลอยละลิ�ว 10. นาง

ศิริพร ศรีสุวรรณธนู 
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รายชื�อกรรมการระดบัดมีาก  

 1. นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ�  ประธาน

กรรมการฯ 2. นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ รองประธาน

ฝ่ายการเงิน 3. นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง รองประธาน

ฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

รายชื�อเจ้าหน้าที�ระดบัดมีาก   

1. นางสาวนุชนารถ  แกว้นํ� าเชื�อ เจา้หนา้ที�

เงินกู ้

การมอบรางวลัแก่สมาชิก กรรมการ และ

เจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

และเป็นการมอบรางวลัใหเ้ป็นปีแรกของสหกรณ์ฯ   

สําหรับรางวัลสูงสุดคือ ระดับดีเด่น ซึ�งในปี 

พ.ศ. 2557 ไม่มีผู้ที�ได้รับรางวัลดีเด่น  

รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการฝึกอบรมกับ 

ชสอ. ที�เชียงใหม่ 

 วันที� 27 - 29 มกราคม 2558 นายศรีโพธิ�  

วายุพ ักตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน เข้าร่วมการ

ฝึกอบรม หลักสูตร “คณะกรรมการอาํนวยการ”         

ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ� ง

จดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

จาํกดั 

 ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม มี ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื� อ ใ ห้

ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมมีความรู้ ทศันคติเกี�ยวกบัแนวคิด

การบริหารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที� และความ

รับผิดชอบของกรรมการอํานวยการ ตลอดจน

รับทราบเกี�ยวกับ ระเบียบ คําสั�ง ข้อบังคับ และ

กฏหมายที�เกี�ยวข้องกับหน้าที�ของคณะกรรมการ

อาํนวยการ และเพื�อให้มีทกัษะเกี�ยวกบัการปฏิบติั

ต่างๆ ของคณะกรรมการอาํนวยการ ทั�งนี�  เพื�อจะได้

นาํองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ร่วมสัมมนาและทัศน-

ศึกษาที�ประเทศลาว 

วันที� 30 มกราคม -  2 กุมภาพันธ์ 2558 

นางสาวณัฐิญา  สร้อยทรัพย์ ผู ้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ฯ เดินทางไปร่วมโครงการสัมมนาเรื� อง      

“นโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื�อของ ชสอ.” 

พร้อมทศันศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (เวียงจันน์ แพท่าง้อน และเมือง       

วงัเวียง) และงานเลี� ยงขอบคุณสหกรณ์ผูใ้ช้บริการ

สินเชื� อของ ชสอ. ประจําปีงบประมาณ 2557          

ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ อ.เมือง จ.หนองคาย     

จดัโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จาํกดั โดยมีผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรัพยส์มาชิก ชสอ. 

ที�ใช้บริการเงินกูข้อง ชสอ. (มีการจ่ายดอกเบี�ยเงินกู้

ตั�งแต่วนัที� 1 พฤศจิกายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557) 

100 สหกรณ์ๆ ละ 1 คนเขา้ร่วมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนากับกรม

ส่งเสริมสหกรณ์ฯ  

 วันที�  4 กุมภาพันธ์ 2558  นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ เดินทางไปร่วม

การสัมมนา “โครงการสร้างความเชื� อมั�นของ

ประชาชนต่อระบบสหกรณ์” ณ โรงแรมรามาการ์-

เดน้ท ์กรุงเทพฯ ซึ� งจดัโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพื�อเสริมสร้าง

ความรู้ ความเขา้ใจมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ

ในการส่งเสริม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการ

ดําเนินงานของสหกรณ์และมาตราการป้องกัน

ปั ญ ห า ข้อ บ ก พ ร่ อ ง ที� อ า จ เ กิ ด ขึ� น ใ น ส ห ก ร ณ์ 

ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเกิด

ความเชื�อมั�นและศรัทธาระบบสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานฯ และผู้จัดการ ร่วมรับฟังการชี�แจงการเป็น

สหกรณ์นําร่องใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 วันที�  9 กุมภาพันธ์ 2558  นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปร่วมรับฟังการชี�แจง

รายละเอียดและสิทธิประโยชน์ของการเขา้ร่วมเป็น

สหกรณ์นําร่องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด      

ณ ห้องประชุม 601 อาคารสํานักงาน ชสอ. ถนน

นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี  

กรรมการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ 10 คน ร่วมการ

สัมมนาที�ลพบุรี 

 วันที� 14 กุมภาพันธ์ 2558 นายเฉลย  ชม-

บุหรั�น รองประธานฝ่ายการเงิน นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก 

นายสุทัศน์  เอี�ยมแสง นายพงษ์ศักดิ�   คงมี นาย      

รวพิงษ ์ ศุภศรี นายณฐัภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการฯ 

นางสาวณัฐริญา สร้อยทรัพย์ ผูต้รวจสอบกิจการ 

นางนาถ  มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทั�วไป และนางสาว

ฐิติพร  ควรบาํเรอ เจา้หน้าที�เงินกู้ เดินทางไปร่วม

การสัมมนา เรื� อง “พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ�มเติม

ประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัที� 20) พ.ศ. 

2557 ” ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดย

มีนายสุพจน์  หนูเกลี� ยง ผูพ้ิพากษารองหัวหน้าศาล

จังหวัดสีคิ�ว เป็นวิทยากร จัดโดยกรมส่งเสริม

สหกรณ์ 

 การสัมมนามีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้ขา้ร่วม

การสัมมนาได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี� ยวกับ

กฎหมายวา่ดว้ยสัญญาคํ�าประกนัและสัญญาจาํนอง

(ฉบับแก้ไข) สามารถนําไปปฏิบัติในการทาํนิติ-

กรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ฯลฯ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ ร่วมการประชุม

ใหญ่สามัญประจําปี 3 สหกรณ์ฯ 

 วันที�  5  กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสุทศัน์  เอี�ยม-

แสง กรรมการฯ นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ ที�ปรึกษา

สหกรณ์ฯ และกรรมการ ชสอ. นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผู ้จ ัดการ นางสาวนุชนารถ  แก้วนํ� าเ ชื� อ 

เจ้าหน้าที�บัญชี และนางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ 

เจา้หน้าที�การเงิน เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ-

แรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด ณ โรงจอด

รถจกัรยานยนต์บริษทั ไทยคาร์บอนแบล็ค จาํกัด 

(มหาชน) อ.เมือง จ.อ่างทอง 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
 วันที� 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และนางนาถ  

มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทั�วไป เดินทางไปร่วมการ

ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2557 สหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จํากัด อ.เมือง      

จ.ปทุมธานี 

 วันที� 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิรัต  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางละออ  แก้ว-

สาระ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ ัดการ เดินทางไปร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน-

รัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จาํกดั ณ อาคาร4 

หมู่ 1 ถนนนิคมรถไฟ กม. 11 เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

กรรมการ ชสอ. เยี�ยมสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที�จังหวัด

ชลบุรี 4 สหกรณ์ฯ  

วันที� 13 กุมภาพันธ์ 2558 นายศรีโพธิ�  

วายุพกัตร์ พร้อมกบัเจา้หน้าที�ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 4 คน เขา้เยี�ยม

สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดชลบุรี 4 สหกรณ์ 

ไดแ้ก่ 1. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั 

อ.เมือง จ.ชลบุรี 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ผูผ้ลิต-

เครื�องปรับอากาศมิตซูบิซิ จาํกดั นิคมอุตสาหกรรม-

อมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี 3. สหกรณ์ออมทรัพย-์

ไทยออยล์ จาํกดั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 4. สหกรณ์ 

ออมทรัพยน์าวกิโยธิน จาํกดั อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมสัมมนาโครงการ “ชสอ. พบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวนัออก - ภาคตะวนัตก 

วันที� 14 กุมภาพันธ์ 2558 นายศรีโพธิ�

วายุพกัตร์ กรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษเข้า ร่วมการสัมมนาโครงการ "ชสอ. พบ

สหกรณ์สมาชิกภาคใต"้ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์-

ซิตี�จอมเทียน เมืองพทัยา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.เฉลิม-

พล  ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์-

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เป็นประธานพิธี

เปิดการสัมมนา ซึ� งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออม- 

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั ร่วมกบัชมรมสหกรณ์

ออมทรัพยภ์าคตะวนัออก และชมรมสหกรณ์ออม

ทรัพยภ์าคตะวนัตก และมีผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 84 

คน  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประธานฯ และผู้จัดการ ร่วมประชุมประจําเดือน

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

 วันที�  17 กุมาพันธ์  2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการประชุมประจาํเดือน

กุมภาพันธ์  2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง ณ ห้องประชุมสํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพนัธ์ จนัทร์เทียน 

กรรมการชมรมฯ ทาํหน้าที�ประธานในที�ประชุม 

โดยมีนายนรุทธิ�  อุทธา สหกรณ์จังหวดัอ่างทอง  

(คนใหม่) เขา้ร่วมการประชุมดว้ย 

ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนมกราคม 2558 รับรอง
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
รายรับ - รายจ่ายชมรม ฯ ประจาํเดือนมกราคม 2558  

โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนธันวาคม2557 

จาํนวน 68,674.27 บาท มีรายรับ 3,367.59 บาท 

รายจ่าย 1,571.00 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน

กุมภาพนัธ์ 2558 จาํนวน 70,470.86 บาท  ติดตามผล

การประชุมคราวก่อน 1 เรื�อง รับทราบการเชื�อมโยง

ธุรกิจระหว่างสหกรณ์สมาชิก และรับทราบเรื�องที�

สหกรณ์จังหวดัอ่างทองแจ้งให้ทราบหลายเรื� อง 

ติดตามความคืบหน้าเรื� องการจัดงานวนัสหกรณ์

แห่งชาติประจาํปี 2558 ในวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2558  

กรรมการ ชสอ. ร่วมตรวจประเมินการประกวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ดเีด่น 4 สหกรณ์ รวม 3 จังหวดั 

เ ดื อ น กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 5 8  น า ย ศ รี โ พ ธิ�  

วายุพกัตร์ กรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ พร้อมกบั กรรมการฯ และเจา้หน้าที�ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เดินทาง

ไปทาํการตรวจประเมินการประกวดสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ดีเด่น ประจาํปี 2557 ของชุมนุมสหกรณ์-     

ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั รวม 4 สหกรณ์  

วันที�  17 กุมภาพันธ์ 2558  ทําการตรวจ

ประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดี เ ด่น 

สหกรณ์ขนาดใหญ่มาก ที�สหกรณ์ออมทรัพยค์รูแพร่

จาํกดั อ.เมือง จ.แพร่ 

วันที�  18 กุมภาพันธ์ 2558  ทําการตรวจ

ประเมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดี เ ด่น 

ส ห ก ร ณ์ ข น า ด ใ ห ญ่  ที� ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์

สาธารณสุขเชียงใหม่ จาํกดั  และสหกรณ์ขนาดใหญ่

มาก ที�สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาํกดั อ.เมือง จ.เชียงใหม ่

วนัที� 26 กมุภาพนัธ์ 2558 ทาํการตรวจประ - 

เมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น สหกรณ์

ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก ที�สหกรณ์ออมทรัพย์

กทม.จํากัด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และ 

สหกรณ์ออมทรัพยข์นาดใหญ่ ที�สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จาํกดั 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ ชสอ. กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�ฯ ร่วม

สัมมนา และทัศนศึกษา ที�จังหวดักระบี� 

 วันที� 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการ ชสอ. และที�ปรึกษาสหกรณ์ฯ 

นายเฉลย  ชมบุหรั�น รองประธานฝ่ายการเงิน นาย

เสน่ห์   ชุ่มหฤทัย  นางสาวไข่ มุกข์  จันทโคตร์ 

กรรมการฯ และนางสาวนุชนารถ แก้วนํ� า เ ชื� อ 

เจ้าหน้าที�การเงิน เข้าร่วมการสัมมนา เรื� อง “การ

บริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” ณ โรงแรม

กระบี�รอยลั อ.เมือง จ.กระบี� พร้อมกับทศันศึกษา 

หมู่ เกาะพีพี  และอ่าวมาหยา ซึ� งจัดโดยชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานฯ และผู้จัดการ ร่วมการสัมมนาที�ลพบุรี 

 วันที� 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิรัติ  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผู ้จ ัดการ เข้า ร่วมการสัมมนา เ รื� อง           
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
“สหกรณ์ต้องปรับตวัอย่างไร? กับกฎหมายใหม่ : 

การคํ� าประกันและจาํนอง” ณ โรงแรมลพบุรีอินน์    

จ.ลพบุรี ซึ� งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประ-      

เทศไทย 

กรรมการ ชสอ. ร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และคณะกรรมการต่างๆ รวม 5 ครั�ง 

ในเดือนกุมภาพันธ์  2558  นายศรีโพธิ�   

วายุพ ักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย-์

แห่งประเทศไทย จํากัด และคณะกรรมการอื�น          

ณ หอ้งประชุมสาํนกังาน ชสอ. รวม 5 ครั� ง ดงันี�  คือ 

วนัที� 3 กุมภาพันธ์ 2558 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วชิาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 11 

วนัที� 3 กุมภาพันธ์ 2558 เขา้ร่วมการประชุม

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุดที� 42 ครั� งที� 10 

วันที� 10 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้

ดา้นวชิาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 12 (วาระพิเศษ) 

วันที�  22 มกราคม 2558 เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 11 

วันที�  24  กุมภาพันธ์  2558  เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ ชุดที� 42 ครั� งที� 11 (วาระพิเศษ) 

กรรมการฯ และที�ปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการ

ประชุมใหญ่มูลนิธิพพิธิภัณฑ์แรงงานไทย 

วนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2558 นางสาวพรรษพร 

แสงประพาฬ เลขานุการ นายสุทัศน์ เอี�ยมแสง 

กรรมการฯ และนายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ ที�ปรึกษา

สหกรณ์ฯ เขา้ร่วมการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 

2557 มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ณ โรงแรม      

อีสตนั ตรงขา้มสถานีรถไฟมกักะสัน กรุงเทพฯ  

กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมประจําเดือน สอร. 

วันที� 22 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิรัต  ชูจิตต ์

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนางละออ  

แ ก้ว ส า ร ะ  ก ร ร ม ก า ร ฯ  เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 สหพนัธ์สหกรณ์ออม-

ทรัพยผ์ูใ้ชแ้รงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟ้านคร-

หลวง วดัเลียบ กรุงเทพฯ  

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินทําบุญ และช่วยเหลือการกุศล 

จํานวน 2 ราย 

 วันที� 12 มกราคม 2558 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินร่วมทาํบุญทอดผา้ป่าเพื�อทาํบุญอุทิศส่วนบุญ

ส่วนกุศลให้กับสมาชิกที� ล่วงลับไปแล้ว ร่วมกับ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ-

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํนวน 

1,000 บาท 

วนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2558 สหกรณ์ฯ ทาํการ

บริจาคเงินซื� อปุ๋ยอินทรีย์เพื�อสนับสนุนโครงการ

เกษตรเพื�ออาหารกลางวนันักเรียนโรงเรียนบ้าน-

คลองสง อ.ละแม จ.ชุมพร จาํนวน 1,000 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยทําบุญสมาชิกอุปสมบท 500 

บาท 

วันที�  24  มกราคม 2558  นายมานะกูล  

พรรณเรณู และนายพีระภทัร  ลอยละลิ�ว กรรมการฯ 

ทาํการมอบเงินช่วยทาํบุญให้แก่นายธนาคาร  ออม-

สิน สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต เนื�องจากทาํการ

อุปสมบท ณ บ้านเลขที�  48 หมู่  2 ต.จําปาหล่อ               

อ. เมือง จ.อ่างทอง จาํนวน 500 บาท 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
สหกรณ์ฯ มอบของที�ระลึกแก่สมาชิกทําการมงคล

สมรส  

วันที� 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางนาถ  มงคล-

หวา้ หัวหน้าฝ่ายทั�วไป มอบของที�ระลึก (หมอ้หุง

ขา้วไฟฟ้า มูลค่า 600 บาท) ให้แก่นายสาธิต  อ่อน-

จริง สมาชิกแผนกบอลเลอร์เฮ้าท์ เนื�องจากทาํการ

ม ง ค ล ส ม ร ส  โ ดย ม อ บ ใ ห้ ที� ท ํา ก า รส ห ก ร ณ์ ฯ 

เนื�องจากไม่ไดไ้ปมอบในวนังาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

กรรมการฯ เยี�ยมไข้สมาชิกป่วย 7 ราย 

วันที� 5  กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ เลขานุการ นายพีระภทัร ลอยละลิ�ว 

กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ

เดินทางไปเยี�ยมไขน้างสาวอารีย ์จนัทโคตร์ สมาชิก

แผนกวิสโคส ผลิต ที�บา้นพกัหนา้โรงงาน ต.โพสะ 

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื�องจากทาํการผา่ตดั 

วันที� 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก และนายพีระภทัร ลอยละลิ�ว กรรมการฯ 

เดินทางไปเยี�ยมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายแก่นกล้า วงษ์ศรีงาม สมาชิกแผนก

สปินนิ� ง  ผ ลิต ที� โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 

เนื�องจากป่วยเป็นแผลในกระเพาะอาหารและลาํไส้ 

- นางสาวพัชร บ่องาม สมาชิกแผนกบริหาร 

(ไฟฟ้า) ที�หอพกับริษทัฯ (ชมดาว) เนื�องจากเป็น  

ซีสตที์�ปากมดลูก 

วันที� 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก นายสุทศัน์ เอี�ยมแสง และนายพีระภทัร 

ลอยละลิ�ว กรรมการฯ เดินทางไปเยี�ยมไขน้ายฉตัร-

ชัย สวนขวญั สมาชิกแผนกอ็อกซิลลารี�  ผลิต ที�

บา้นพกั ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื�องจาก 

ป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่  

วันที� 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุทศัน์ เอี�ยม-

แสง และนายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา กรรมการฯ 

เดินทางไปเยี�ยมไข้นายวชัระ เอี�ยมแสง สมาชิก

แผนกสปินนิ�ง ผลิต ที�บ้านพกั ต.บ้านแห อ.เมือง      

จ.อ่างทอง เนื�องจากประสบอุบติัเหตุในขณะทาํงาน

ทาํใหเ้อน็นิ�วมือฉีก 

วันที� 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายพีระภทัร  

ลอยละลิ�ว กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยี�ยมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นางสาวอรพรรณ  สมตัว สมาชิกแผนก

ห้องปฏิบัติการเคมี ที�บ้านพัก ต.หัวไผ่ อ. เมือง        

จ.อ่างทอง เนื�องจากประสบอุบติัเหตุรถชน 

- นางสาวศิริขวัญ  ป่าพฤกษา สมาชิกแผนก

ห้องปฏิบติัการเคมีที�บา้นพกั ต.จาํปาหล่อ อ.เมือง   

จ.อ่างทอง เนื�องจากผา่ตดัซีสต ์

อนึ�ง ในการเดินทางไปเยี�ยมสมาชิกป่วยทั�ง 

7 ราย สหกรณ์ฯ ไดซื้�อของเยี�ยมไขส้มาชิก เป็นเงิน

คนละ 300 บาท 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
 

 

 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2557 

เมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2558 เพื�อนสมาชิกที�เขา้ร่วม

ประชุมใหญ่คงได้รับทราบการยกย่องชมเชย 

สมาชิก กรรมการ และเจา้หน้าที�สหกรณ์แลว้ โดย

สหกรณ์ฯ ไดท้าํการมอบประกาศนียบตัรพร้อมกบั

เงินรางวลัคนละ 1,000 บาท การมอบรางวลัดงักล่าว

สืบเนื�องมาจากสหกรณ์ฯ ได้ดาํเนินงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ซึ� งมีหัวข้อที�สหกรณ์ฯ 

จะต้องดําเนินงานในเรื� องของการยกย่องชมเชย 

สมาชิกผู ้ถือหุ้น คณะกรรมการผู ้บ ริหาร และ

เจา้หน้าที�ผูป้ฏิบติัการ โดยที�ประชุมคณะกรรมการ

ดํา เ นินก า รไ ด้แ ต่ง ตั� ง ค ณ ะ ทํา ง า นย ก ร่า ง ก า ร

ดาํเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 7 คน 

ได้แก่ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ�  นายศรีโพธิ�

วายุพกัตร์ นายสุวฒัน์ แกว้เฮียง นางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ นายลิขิต มีบาํรุงนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก และนางสาวนุชนารถ  แก้วนํ� าเชื�อ โดย

มอบหมายคณะทาํงานยกร่างการดาํเนินงานตาม

หลกัธรรมาภิบาลในสหกรณ์ จดัทาํแบบประเมินผล

ขึ�น 3 แบบ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา คือ 

 การยกย่องชมเชยสมาชิก มอบหมายใหน้าย

ศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

และนายลิขิต มีบาํรุง เป็นผูย้กร่างแบบประเมิน 

 การยกย่องชมเชยกรรมการ มอบหมายให ้

นางเกษมศรี  เมฆหมอก และนางสาวนุชนารถ   

แกว้นํ�าเชื�อ เป็นผูย้กร่างแบบประเมิน 

 การยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที� มอบหมายให ้ -  

นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ�  และนายสุวฒัน์  แกว้- 

เฮียง เป็นผูย้กร่างแบบประเมิน 

 หลังจากผู ้ที� ได้รับมอบหมายได้ยกร่าง

หลกัเกณฑก์ารประเมินแลว้ จึงนาํเสนอต่อที�ประชุม

ค ณ ะ ทํา ง า น ย ก ร่ า ง  แ ล ะ เ ส น อ ต่ อ ที� ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการดาํเนินการชุดที� 32 เพื�อพิจารณา ซึ� ง

หลงัจากพิจารณาแลว้คณะกรรมการไดก้าํหนดแบบ

ประเมินทั�ง 3 ประเภท เพื�อทาํประเมินผลคดัเลือก 

ดงันี�  

การยกย่องชมเชยสมาชิก ทาํการคัดเลือก

สมาชิก 10 คน เพื�อมอบประกาศเกียรติคุณและเงิน 

รางวลั ซึ� งตามแบบประเมินสมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั

การเป็นสมาชิกที�ดีและดีเด่น โดยเนน้หวัขอ้หลกั คือ 

 1. อายกุารเป็นสมาชิกตั�งแต่ 15 ปีขึ�นไป 

 2. การเขา้ร่วมประชุมใหญ่ 3 ปีติดต่อกนั 

 3. การฝากเงินกบัสหกรณ์ฯ มียอดเงินฝาก

มากกวา่ 300,000 บาท 

 4. การลาออกจากสหกรณ์ฯ ต้องไม่เคย

ลาออก 

 5. การใช้สินเชื�อในทางที� ก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 6. การถือหุ้นกบัสหกรณ์ฯ โดยถือหุ้นเกิน

กวา่ขอ้บงัคบั 3 เท่า 

 7. การเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานกับ

สหกรณ์ฯ ปีละ 2 ครั� ง 

 ตามแบบประเมินที�กาํหนดให้สมาชิกที�มี

คะแนนรวม ตั�งแต่ 81-90 คะแนน ไดรั้บยกยอ่งเป็น

สมาชิกระดบัดีมาก หากคะแนนรวมตั�งแต่ 91-100 

คะแนน ได้รับยกย่องเป็นสมาชิกดี เด่น ซึ� งผล

คะแนนทั�ง 10 ท่านอยูใ่นระดบั 81-90 คะแนน จึงได ้
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
รับการยกยอ่งเป็นสมาชิกระดบัดีมาก ดงันี�  

         ชื�อ นามสกลุ                   คะแนนที�ได้รับ 

    1. นางเพญ็ศรี   สินธุประสิทธิ�  90  

    2. นางดวงพร  หิรัญศุภโชติ 88  

    3. นายสายณัห์  แผนประดิษฐ ์ 88  

    4. นายมาโนช  นิ�มนวล  87  

    5. นางพรชนก  นิ�มนวล  87  

    6. นางเฉลียว  สังขเ์งิน  85  

    7. นางเยอืน  แยม้กลีบ 85  

    8. นายปรีชา  ฉิมพาลี  85  

    9. นางพยอม  ลอยละลิ�ว 83  

    10. นางศิริพร  ศรีสุวรรณธนู 82  

 ก า ร ย ก ย่ อ ง ช ม เ ช ย ก ร ร ม ก า ร  14 ค น 

คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้คดัเลือกกรรมการ

ดีเด่นจาํนวน 3 คน แยกแบบประเมินเป็น 2 ชุด โดย

คดัเลือกสมาชิกเป็นผูป้ระเมิน 6 คนและใหเ้จา้หนา้ที�

สหกรณ์ฯ เป็นผูป้ระเมิน 5 คน รวมผูป้ระเมิน 11 คน 

ผลการประเมินหากมีผลคะแนน ตั� งแต่  81-90 

คะแนน ไดรั้บยกย่องเป็นกรรมการระดบัดีมาก แต่

ถา้คะแนนรวมตั�งแต่ 91-100 คะแนน ไดรั้บยกย่อง

เป็นกรรมการดีเด่น ซึ� งผลคะแนนทั�ง 3 ท่านอยู่ใน

ระดับคะแนน 81-90 คะแนน จึงได้รับยกย่องเป็น

กรรมการระดบัดีมาก ดงันี�  คือ 

 1. นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ รองประธานฝ่าย

การเงิน 86.84 คะแนน 

 2. นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ�  ประธาน

กรรมการฯ 84.83 คะแนน 

 3. นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง รองประธานฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์ 83.16 คะแนน 

 การยกย่องชมเชย เจ้าหน้าที�   5   คน คณะ - 

กรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้คดัเลือกเจา้หนา้ที�ดีเด่น 

2 คน แยกแบบประเมินเป็น 2 ชุด โดยกาํหนดแบบ

ป ร ะ เ มิ น เ จ้ า ห น้ า ที� ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก า ร ( ไ ม่ มี

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) ซึ� งมอบหมายให้คณะกรรมการ

อาํนวยการ ผูจ้ ัดการ และหัวหน้าฝ่ายทั�วไป เป็น        

ผูป้ระเมิน และแบบประเมินเจา้หนา้ที�ระดบัหวัหน้า

ขึ� นไป มอบหมายให้คณะกรรมการทั� งคณะเป็น      

ผูป้ระเมิน ผลการประเมินมีเจา้หน้าที�เพียง 1 คนที�

ไดรั้บยกย่องเป็นเจา้หน้าที�ระดบัดีมาก คือ นางสาว

นุชนารถ แก้วนํ� า เ ชื� อ  เจ้าหน้าที�การเ งิน 85.43 

คะแนน 

 การกาํหนดให้มีการยกย่องชมเชยสมาชิก 

กรรรมการ และเจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ นอกจากเพื�อให้

เ ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์แล้ว 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ ที�ได้รับการ       

ยกย่องชมเชย และไดรั้บรางวลั จะมีกาํลงัใจในการ

ปฏิบติัหน้าที�ของตน และมีความภาคภูมิใจที�ไดรั้บ

การคัดเ ลือก สําหรับผู ้ที� ไม่ได้รับการคัดเ ลือก            

ก็จะต้องปรับปรุงการทํางานให้ดียิ�งขึ� น สําหรับ

สมาชิกทุกท่านก็มีสิทธิที�จะไดรั้บการยกย่องชมเชย

เช่นกัน เพียงแต่เป็นสมาชิกที� ดี  รักการเก็บออม         

(เพิ�มหุ้น และฝากเงินกบัสหกรณ์ฯ) ใช้บริการของ

สหกรณ์ฯ อย่างคุม้ค่า และเป็นประโยชน์ เขา้ร่วม

กิจกรรมของสหกรณ์ฯ อยา่งสมํ�าเสมอ เช่น การเขา้

ร่วมการประชุมใหญ่ การอบรม และการศึกษาดูงาน 

หรือกิจกรรมการต่างๆ ที�สหกรณ์จดัให้แก่สมาชิก

เพราะนอกจากจะได้รับการยกย่องแล้ว ท่านจะ         

ได้ชื� อว่า เ ป็นสมาชิกที� ดี  เพราะท่านคือเจ้าของ

สหกรณ์ฯ สมควรที�จะให้ความสําคญักบัสหกรณ์ฯ 

เพื�อส่งเสริมใหส้หกรณ์ฯ พฒันากา้วหนา้ต่อไป 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
 

 

สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนเมีนาคม 2558 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ  

ขอแสดงความยินดีกบั คุณสาธิต อ่อนจริง 

ที �เ ข า้ พ ิธ ีม ง ค ล ส ม ร ส เ รีย บ ร ้อ ย แ ล ว้  ข อ ใ ห ้มี

ความสุขมากๆ นะครับ ###๙๙๙### เช่นกนัขอ

แสดงความย ินดีกบั คุณพรพรรณ กระจังทอง         

ที �เข า้พ ิธีมงคล สมรสก บัคุณหนึ� ง  ล ูกช ายของ     

คุณสมหมาย  เกษางาม ไปเมื�อเร็วๆ นี�  ขอให้ชีวิต

สมรสมีแต่ความสุขตลอดไปครับ ###๙๙๙### 

งานแต่งงานคุณพรพรรณ เพื�อนๆ  ร่วมงานกัน

มากมายแต่คนที�ได้รับคําชมว่าสวยใกล้เคียงกับ

เจา้สาว คือ คุณกฤษณา เจิมสุริยวงศ์ ###๙๙๙###  

ขอขอบคุณ คุณมยุรี ณ รังศิลป์ (ดิฐภกัดีชล)ที�ได้

นําน ้องสาวและลูกชายมาสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สมทบของสหกรณ์ฯ พร้อมกบัสมคัรเข า้ เ ป็น

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอป.) 

ด ว้ ย ค ร ับ  ###๙ ๙ ๙ ### ข อ ข อ บ ค ุณ ส ม า ช ิก       

ส ห ก ร ณ ์ฯ  4  ท ่า น ที �ไ ด ท้ ํา ก า ร เ พิ �ม ค ่า หุ ้น ก บั         

ส ห ก ร ณ์ฯ  ค ือ  ค ุณ ก ล้า   ป ัน เ ง ิน  ค ุณสุก ัญ ญ า           

บุญช่วย คุณธนากร บุญกระจ่าง และ คุณพิศิษฐ์ 

ยิ �มวิลัย ขอให้ทุกท่านมีเงินค่าหุ้นจาํนวนมากตอน

เกษียณอายุดว้ยครับ ###๙๙๙###  ขอแสดงความ

ยินดีกบั คุณพยุง สุคันธรส ที�ไดร้ับประกาศนีย-        

บตัรจากบริษทัฯ หรือรางวลัไครเซ็น อวอร์ด ครับ  

###๙๙๙###  ขอเป็นกาํลงัใจกบั น้องผึ�ง คุณศรี

ประภา  แสงสว่าง  ที�ช่วงนี� ลูกชายไม่ค่อยสบาย

บ่อย ขอให้น้องหายเป็นปกติโดยเร็วและสุขภาพ

แข็งแรงครับ ###๙๙๙### วนัคลา้ยวนัเกิดเมื�อ

ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ที�ผ่านมา คุณเพ็ญศรี  สินธุ-

ประสิทธิ� ไปทาํบุญและปล่อยปลาหน้าเขียงดว้ย

ครับ ขอให้มีความสุขมากๆ ครับ ###๙๙๙### เกิด

ในเวลาใกลเ้คียงกนัเหมือนกนั สาํหรับ คุณจรัสศรี  

ดอกบ ัว  ขอให ้สุข ภาพ แข ็งแรง  ชีว ิตหล งักา ร

เ ก ษ ีย ณ อ า ย ุม ีแ ต ่ค ว า ม สุข ต ล อ ด ไ ป ค ร ับ  ###

๙๙๙### ลงรูปก๋วยเตี�ยวลุยสวนในเฟสบุ๊คไดไ้ม่

นาน ลูกคา้สั �งซื�อกนัหลายคนจน คุณพรรษพร  

แสงประพาฬ ตอ้งปิดรับออเดอร์ สงสัยตอ้งทาํขาย

เป็นอาชีพแลว้ครับคุณใหญ่ ###๙๙๙### มีเฟสบุ๊ค

แลว้ สําหรับ คุณเกียรติศักดิ�   ดอกบัว เชิญเพื�อนๆ 

ไปสมคัรป็นเพื�อนไดน้ะครับ ###๙๙๙### เดินทาง

ไปร่วมงานชุมนุมศิษยเ์ก่าที�วิทยาลยัเกษตรศาสตร์

และเทคโนโลยีชยัภูมิ คุณพัชริดา ไพจิตร์จินดา                

มีความสุขและสนุกสนานมากที�ไดพ้บกบัเพื�อนเก่า 

แ ม ว้ ่า จ ะ ต อ้ ง เ ด ิน ท า ง ไ ป ไ ก ล ม า ก ก ็ต า ม ค ร ับ         

###๙๙๙### กลบัมาทาํงานแลว้ หลงัจากที�หยุด

ร ักษาตวัหลาย วนั เพราะป่วย  ขอให ้ คุณพ ัช รี         

บ ่อ ง า ม  ส ุข ภ า พ แ ข ็ง แ ร ง เ ห ม ือ น เ ด ิม ค ร ับ                    

###๙๙๙### ระหว ่า งการ เดินทา งไปทําธุระ ที�

ภาคเหนือ คุณวีระยุทธ  โตมะโน แวะไหวห้ลวง

พ่อพระพุทธชินราชดว้ย งานนี� อิ�มบุญเลยครัครับ  

สองสาวแผนกสปินนิ�ง ผลิต คุณพรพรรณ   

บุญกล้า และ คุณรัตนภรณ์  ปุราทะกา เดินทางไป

ไหวร้อยพระพุทธบาทที�เขาคิชกูฏ มาแลว้ ขอ

อนุโมทนาบุญดว้ยครับ ###๙๙๙### ไดข้ ่าวว ่า 

ตอนนี� พืชผกัและผลไมใ้นสวนของ คุณสมปอง 

นาคก ุญชร กําลงั เต ิบโตรอวนัขายอยู ่ ไม ่นาน

เจา้ของคงมีเงินเพิ�มเป็นกอบเป็นกาํ อย่าลืมมาฝาก

กบัสหกรณ์ฯ ดว้ยนะครับ  ###๙๙๙### เดินทาง

ไปร่วมงานแต่งงานที�ภาคอีสาน คุณนํ�าอ้อย อุ่นจิต 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  29 
 

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558 

 
พร้อมครอบครัวถือโอกาสแวะท่องเที�ยวไปดว้ย

โดยเฉพาะที�ท่าเสด็จ หนองคาย สงสัยจะช็อปปิ� ง

เพลินเลยนะครับ ###๙๙๙###  กลบัไปอยู ่บา้นที�

อยุธยาแลว้ คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา สัปดาห์แรกก็

เจอทั�งฝนตก ไฟฟ้าดบั แถมนํ� าไม่ไหลอีก ทนนิด

หนึ� งนะครับ เดี�ยวก็ดีเอง ###๙๙๙### ผ่านพน้ไป

ดว้ยดี สําหรับการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 

2557 ของสหกรณ์ฯ ขอแสดงความยินดีกบัผู ที้�

ไดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการใหม่ เป็นครั� งแรก 

2 ท ่าน ค ือ คุณรว ิพงษ์ ศุภศรี และคุณณัฐภ ูมิ 

สุวรรณวงศา ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอแสดง

ความยินดีกบั คุณเฉลย  ชมบุหรั�น ที�ไดร้ับการ

แต่งตั�งเป็น รองประธานฝ่ายการเงิน และ คุณวิรัต 

ชูจิตต์ ที�ไดร้ับการแต่งตั�งเป็น รองประธานฝ่าย

ประชาสัมพนัธ์  

ข อแ ส ดง ค ว า ม เ สีย ใ จก บั  ค ุณทว ีศ ัก ดิ�  

โฉมงาม ที�สูญเสียคุณแม่ไปเมื�อเร็วๆ นี� ครับ ###

๙๙๙###  ขอแสดงความเสียใจกบัคุณธนกร  ชินะ-

ตังก ูร  ที �สูญเสียคุณตาไปเมื �อ เร็วๆ นี� ครับ ###

๙๙๙### แมว้่าจะไม่ไดอ้ยู ่ไทย เรยอนแลว้ แต่ยงั

เ ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  อยู ่สําหรับ  คุณการุณย์          

เจียมจิตศิริพงษ์  และทุกครั� งที�คนอลัซิลลารี�  ผลิต 

จดังานเกษียณอายุ คุณเต๋าตอ้งมาร่วมงานดว้ยเสมอ

ล่าสุดก็มางานของ คุณสมภพ คุ้มวงษ์ ดว้ยครับนบั

ถือนํ� าใจจริงๆ ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีกบั คุณกชพร อุดมพงษ์ ที�หลานชายไดร้ับ

พระราชทานปริญญาบตัรจากมหาวิทยาลยัธุรกิจ

บ ณั ฑ ิต ย ไ์ ป เ มื �อ เ ร ็ว ๆ  นี �  ค ร ับ  ###๙ ๙ ๙ ###               

พาครอบครัวไปเที�ยวชะอาํ เมื�อตน้เดือนมีนาคม         

ที�ผ่านมา คุณประเสริฐ   พวงน้อย และครอบครัวมี

ความสุขเป็นอย่างมากครับ ###๙๙๙### หลงัจาก

การเกษียณอายุตอนนี�คุณอัชณา  วายุพักตร์ มีงาน

อดิเรกทาํแลว้ นั�นคือ การช่วยหลานสาวดูแลและ

เก็บเห็ดนางฟ้าภูฐานที�บา้นพกั งานนี� ทาํฟรีไม่มี

ค่าแรงครับ ท่านใดตอ้งการทานเห็ดติดต่อไดค้รับ  

หลงัจากเขา้รักษาตวัที�โรงพยาบาลรอบ

แรกแลว้ คุณศิริขวัญ  ป่าพฤกษา ตอ้งเขา้ผ่าตดัเป็น

รอบที�สอง ขอให้สุขภาพแข็งแรงหายเป็นปกติ

โดยเร็วครับ ###๙๙๙###  ไปเที�ยวสวนนกชยันาท

ม า แ ล ว้  สํ า ห ร ับ  ค ุณ ไ พ โ ร จ น์   แ ส ง ม ะ ห ม ัด          

ไม่ทราบว่าซื�อส้มโอมาฝากเพื�อนๆ บา้งหรือเปล่า

ครับ ###๙๙๙### หลงัจากทานกุง้ไปไดไ้ม่นาน 

ค ุณ จ ุฑ า ร ัต น์  ก ลิ �น จ ัน ท น์  ก ็ต อ้ ง ไ ป ห า ห ม อ              

ที �โรงพยาบาลราชธานี เนื�องจากมีอากาแพกุ้ ง้  

โดนฉีดยาไปหนึ� งเข็มพร้อมกบัหมอให้ยามาทาน

ดว้ย  ###๙๙๙### ฝากบอกมาจาก คุณประยูร         

คุ้มโศก รองประธานสหกรณ์บริการฯ ว่า สหกรณ์-

บริการสหภาพแรงงานไทยเรยอน  จะทําการ

ประชุมใหญ่ปลายเดือนมีนาคมนี�  ขอเชิญสมาชิก

ทุกท่านสมคัรเขา้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการฯ 

และเขา้ร่วมการประชุมใหญ่โดยพร้อมเพียงกนั 

###๙๙๙### จดังานแต่งงานให้ลูกสาวไปเรียบร้อย

แลว้ สําหรับ คุณพงษ์ทร  ทับแถม ขอแสดงความ

ยินดีกบัคุณพ่อดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกบั คุณศรีโพธิ�  วายุพักตร์ คุณปณิธาน 

ศรียางค์ และ คุณปรีชา  ตรีกาลนนท์ ที�ไดรั้บการ

แต่งตั�งให้เป็นที�ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยอ์อม

ทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั ดว้ยครับ 

###๙๙๙### สหกรณ์ฯ กําหนดจดัอบรมสมาชิก

วนัที� 25 - 26 เมษายน 2558 ขอเชิญสมาชิกเขา้ร่วม

การอบรมโดยพร้อมเพียงกนัครับ ###๙๙๙###  

พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙### สวัสดีครับ   
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1,096 

291,814,600.00 

10,033,675.57 

3,393,730.71 

3,314,021.22 

10,113,385.06 

98,855,880.06 

8,654,961.74 

5,742,978.92 

101,767,862.88 

6,395,410.00 

324,225.54 

129,695.54 

6,589,940.00 

26,513,169.18 

1,425,160.47 

30,060,000.00 

 

 

20,298,270.09 

65,789,269.41 

293,137,899.28 

17,553,130.00 

20,348,233.59 

290,342,795.69 

34,503,164.80 

2,446,295.25 

2,781,289.14 

628,793.66 

2,152,495.48 

 

รายงานกิจการประจาํเดือน กมุภาพนัธ์ 2558 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2015 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 
1.  จาํนวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น Share  capital 

3.  เงนิรับฝากออมทรัพย์  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือสิ�นเดือน Balance  

4.  เงนิรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสิ�นเดือน  Balance  

5.  เงนิรับฝากเพื�อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสิ�นเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามข้อบังคบั     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จาํกดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงนิฝากธนาคาร  (7 ธนาคาร รวม 10 บญัชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงนิฝากสหกรณ์อื�น Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงนิให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วนัสิ�นเดือน Total    Loans to  members   

12. เงนิให้กู้แก่สหกรณ์อื�น     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบี�ยรับจากเงนิให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตั�งแต่เดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ 2558 Revenues  from  January - February 2015 

15. รายจ่ายตั�งแต่เดือนมกราคม - กมุภาพนัธ์ 2558 Expenses  from  January - February 2015 

16. รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 

คน      Pr 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บาท  Baht  

บาท  Baht 

บาท  Baht   

บาท  Baht   

  บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 

บาท  Baht 
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สหกรณฯ มอบประกาศนียบัตรพรอมเงินรางวัล 1,000 บาท ใหแกสมาชิก กรรมการ และเจาหนาที่ 
ระดับดีมาก ประจําป 2557 ในวันประชุมใหญสหกรณฯ (2 ก.พ. 58) 

นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการ 
มอบประกาศนียบัตรพรอมเงินรางวัล 1,000 บาท ใหแกสมาชิกระดับดีมาก (หลังวันประชุมใหญ) 


