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สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาทและ 50
สตางค์ ให้ แก่ สมาชิกเกษียณอายุ 2 ราย
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษณชัย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายพีระภัทร
ลอยละลิว กรรมการฯ ร่ วมกันมอบสร้ อยคอทองคํา
หนัก 1 บาท มู ล ค่า 19,500 บาท ให้แก่นายสมภพ
คุ ้ม วงษ์ สมาชิ ก แผนกบริ หาร (อัล ซิ ล ลารี ผลิ ต )
เนื องจากการเกษี ย ณอายุ ใ นงานเลี ยงสั ง สรรค์
การเกษียณอายุทีสโมสรพนักงานบริ ษทั ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน)
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ ทํา การมอบ
สร้ อยคอทองคํา หนัก 50 สตางค์ มูลค่า 9,900 บาท
ให้นายสิ ทธิ พงศ์ หอเลิศธรรม สมาชิกแผนกบริ หาร

เนื องจากการเกษียณอายุ ในงานเลี ยงสังสรรค์การ
เกษี ย ณอายุที สโมสรพนัก งานบริ ษ ัท ไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน)
ทีประชุ ม ใหญ่ ส หกรณ์ ฯ อนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น
ปันผล ร้ อยละ 4.25 และเงินเฉลียคืนร้ อยละ 5.00
วั น ที 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 สหกรณ์ ฯ ได้
จัดการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2557 ณ สโมสร
พนักงานบริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) โดยมี
นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ
ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุ ม และมีกรรมการ
ร่ วมดํ า เนิ นการประชุ มใหญ่ คื อ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ัด การ โดยมี น ายนรุ ท ธิ อุ ท ธา สหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการประชุ ม
ใหญ่ พร้ อ มกั บ มี ผู ้ แ ทนสํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ อ่ า งทอง ผู ้แ ทนสหกรณ์ ฯ ในจั ง หวัด
อ่ า งทอง และสมาชิ ก ฯ เข้า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ต าม
สมควร
ทีประชุมใหญ่มีมติในเรื องต่างๆ ดังนี คือ
1. ทําการไว้อาลัยแก่สมาชิกทีเสี ยชีวติ ในปี
พ.ศ. 2557 รวม 2 ท่าน
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต มีบํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
กรรมการ
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กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย

นางสาวพัชรี บองาม
สมาชิกแผนกบริหาร

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นายธนกฤต วโรตนม
 นางสาวไขมุกข จันทโคตร นางละออ แกวสาระ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายรวิพงษ ศุภศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษา นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

นายวัชระ เอี่ยมแสง
สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต

นายฉัตรชัย สวนขวัญ
สมาชิกแผนกออกซิลลารี่ ผลิต
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ที ประชุ มใหญ่ ส หกรณ์ ฯ อนุ มั ติ จ่ ายเงิ น ปั น ผล
และเงินเฉลียคืนฯ (ต่ อจากหน้ า 1)
2. รับทราบเรื องการมอบสร้อยคอทองคํา
หนัก 1 บาท ให้แก่ สมาชิ กที เกษี ย ณอายุในปี พ.ศ.
2557 รวม 33 ท่าน เป็ นเงิน 655,549 บาท
3. รับทราบเรื องสมาชิก ณ วันสิ นปี 2556
จํานวน 1,132 คน สมาชิ กเข้าใหม่ ปี 2557 จํานวน
106 คนและสมาชิ ก ออกจากสหกรณ์ ฯ 142 คน
สมาชิ กคงเหลือ 1,096 คน (สมาชิ กสามัญ 932 คน
สมาชิกสมทบ 164 คน)
4. ทําการรับรองรายงานการประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี 2557
5. รั บ ทราบผลการดํา เนิ นงานสหกรณ์ ฯ
ประจําปี 2557
6.รั บ ทราบรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจําปี 2557 ของผูต้ รวจสอบกิจการ
7. มี ม ติ รั บ รองงบแสดงฐานะการเงิ น
งบกํา ไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ น สด สํ า หรั บ ปี
สิ นสุ ดวั น ที 31 ธั น วาคม 2557 โดยสหกรณ์
มี สิ น ทรั พ ย์ 436,574,831.70 บาท ทุ น เรื อนหุ ้ น
289.25 ล้านบาท ทุนสํารอง 24.57 ล้านบาท กําไร
สุ ทธิ ประจําปี 16,179,879,89 บาท
8. อนุ มัติ ก ารจัด สรรกํา ไรสุ ท ธิ ร ายการ
ต่ า ง ๆ ตามข้อบัง คับ สหกรณ์ ฯ โดยจ่ า ยเงิ นปั นผล
ร้อยละ 4.25 และเงินเฉลียคืน ร้อยละ 5.00
9. กําหนดวงเงิ นกู้ยืมและคําประกันของ
สหกรณ์ฯ ประจําปี 2557 เป็ นเงิน 135 ล้านบาท
10. รั บ ทราบแผนงานและงบประมาณ
รายรับ - รายจ่ายประจําปี 2557 โดยประมาณการ
รายรับ จํานวน 24,610,000 บาท ประมาณการราย -
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จ่าย จํานวน 7,074,714 บาท
11. มี ม ติ เ ลื อ กตังนางสาวณั ฐิ ญ า สร้ อ ยทรัพย์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจําปี 2558
12. รับทราบเรื องนายทะเบี ย นสหกรณ์ ท าํ
การแต่ ง ตังนางสาวปนั ด ดา ศรี เงิ น ยวง หั ว หน้ า
สํา นัก งานตรวจบัญชี ส หกรณ์ อ่า งทอง เป็ นผูส้ อบ
บัญชี ของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2558 (สหกรณ์ ฯ ไม่
ต้องเลือกตังผูส้ อบบัญชีประจําปี 2558)
13. ทําการเลื อกตังกรรมการแทนกรรมการ
ทีหมดวาระ 7 คน คือ นายพีระภัทร ลอยละลิ ว นาย
พงษ์ศกั ดิ คงมี นายลิ ขิต มีบาํ รุ ง นายอนุ รักษ์ ทองโตนด นายเฉลย ชมบุหรัน นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี และ
นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา
ทังนี หลังจากการเลิกประชุ ม สหกรณ์ฯ ได้
ทําการจ่ายเงินปั นผลและเงินเฉลียคืนให้แก่สมาชิ กที
เข้าร่ วมการประชุมใหญ่ดว้ ย
สหกรณ์ ฯ มอบประกาศนียบัตรพร้ อมเงินรางวัลแก่
กรรมการฯ สมาชิก และเจ้ าหน้ าทีดีเด่ น รวม 14 คน
วันที 2 กุ ม ภาพันธ์ 2558 หลัง พิ ธี เ ปิ ดการ
ประชุ มใหญ่สามัญ ประจําปี 2557 สหกรณ์ ฯ ได้ทาํ
การมอบประกาศนี ย บั ต รพร้ อ มเงิ น รางวัล แก่
กรรมการฯ สมาชิ ก และเจ้า หน้า ที ดี เด่ น ประจํา ปี
2557 รวม 14 คนดังนี คือ
สมาชิกระดับดีมาก
1. นางเพ็ ญ ศรี สิ นธุ ประสิ ทธิ 2. นาย
สายัณห์ แผนประดิ ษฐ์ 3. นางดวงพร หิ รัญศุ ภโชติ
4. นายมาโนช นิ มนวล 5. นางพรชนก นิ มนวล
6. นางเฉลียว สังข์เงิน 7. นางเยือน แย้มกลีบ 8. นาย
ปรี ช า ฉิ ม พาลี 9. นางพยอม ลอยละลิ ว 10. นาง
ศิริพร ศรี สุวรรณธนู
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รายชื อกรรมการระดับดีมาก
1. นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธาน
กรรมการฯ 2. นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธาน
ฝ่ ายการเงิ น 3. นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง รองประธาน
ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
รายชื อเจ้ าหน้ าทีระดับดีมาก
1. นางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าที
เงินกู้
การมอบรางวัลแก่ ส มาชิ ก กรรมการ และ
เจ้า หน้า ที สหกรณ์ ฯ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิ บ าล
และเป็ นการมอบรางวัลให้เป็ นปี แรกของสหกรณ์ฯ
สําหรั บรางวัลสู งสุ ดคือ ระดับดีเด่ น ซึงในปี
พ.ศ. 2557 ไม่ มีผ้ ทู ได้
ี รับรางวัลดีเด่ น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้ า ร่ วมการฝึ กอบรมกั บ
ชสอ. ทีเชียงใหม่
วัน ที 27 - 29 มกราคม 2558 นายศรี โ พธิ
วายุ พ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้า ร่ ว มการ
ฝึ กอบรม หลัก สู ต ร “คณะกรรมการอํา นวยการ”
ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชี ยงใหม่ ซึ ง
จัดโดยชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จํากัด
ก า รฝึ ก อบ รม มี วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ เ พื อ ใ ห้
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมมีความรู ้ ทัศนคติเกียวกับแนวคิด
การบริ หารงานสหกรณ์ บทบาท หน้าที และความ
รั บ ผิ ด ชอบของกรรมการอํา นวยการ ตลอดจน
รั บ ทราบเกี ยวกับ ระเบี ย บ คํา สั ง ข้อ บัง คับ และ
กฏหมายที เกี ยวข้องกับ หน้า ที ของคณะกรรมการ
อํานวยการ และเพื อให้มีทกั ษะเกี ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ
ต่างๆ ของคณะกรรมการอํานวยการ ทังนี เพือจะได้
นําองค์ความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
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ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ ร่ วมสั มมนาและทัศนศึกษาทีประเทศลาว
วั น ที 30 มกราคม - 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558
นางสาวณั ฐิ ญ า สร้ อ ยทรั พ ย์ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การ
สหกรณ์ ฯ เดิ น ทางไปร่ ว มโครงการสั ม มนาเรื อง
“นโยบายและแนวทางการบริ หารสิ นเชือของ ชสอ.”
พร้อมทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว (เวี ย งจัน น์ แพท่ า ง้อ น และเมื อ ง
วังเวียง) และงานเลี ยงขอบคุ ณสหกรณ์ ผูใ้ ช้บริ การ
สิ นเชื อของ ชสอ. ประจํา ปี งบประมาณ 2557
ณ โรงแรมแกรนด์พ าราไดซ์ อ.เมื อง จ.หนองคาย
จัดโดย ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จํากัด โดยมีผแู ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิ ก ชสอ.
ทีใช้บริ การเงินกูข้ อง ชสอ. (มีการจ่ายดอกเบียเงินกู้
ตังแต่วนั ที 1 พฤศจิ กายน 2556 - 31 ตุลาคม 2557)
100 สหกรณ์ๆ ละ 1 คนเข้าร่ วมโครงการ

ประธานกรรมการฯ เข้ า ร่ วมการสั ม มนากั บ กรม
ส่ งเสริมสหกรณ์ ฯ
วั น ที 4 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 นายกฤษณชัย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ เดิ นทางไปร่ วม
การสั ม มนา “โครงการสร้ า งความเชื อมันของ
ประชาชนต่อระบบสหกรณ์ ” ณ โรงแรมรามาการ์ เด้นท์ กรุ งเทพฯ ซึ งจัดโดยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
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การสัมมนามีวตั ถุ ประสงค์เพือเสริ มสร้ า ง
ความรู ้ ความเข้าใจมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ
ในการส่ ง เสริ ม กํา กับ ดู แ ล และตรวจสอบการ
ดํา เนิ น งานของสหกรณ์ แ ละมาตราการป้ อ งกั น
ปั ญหาข้ อ บก พ ร่ องที อาจเกิ ดขึ นใ นสหก รณ์
ตลอดจนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิ ด
ความเชือมันและศรัทธาระบบสหกรณ์

ประธานฯ และผู้จัดการ ร่ วมรั บฟั งการชี แจงการเป็ น
สหกรณ์ นําร่ องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
วั น ที 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 นายกฤษณชัย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปร่ วมรับฟั งการชีแจง
รายละเอียดและสิ ทธิ ประโยชน์ของการเข้าร่ วมเป็ น
สหกรณ์ นํ า ร่ องใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ข อง
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด
ณ ห้อ งประชุ ม 601 อาคารสํ า นัก งาน ชสอ. ถนน
นครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
กรรมการ และเจ้ า หน้ า ที สหกรณ์ ฯ 10 คน ร่ วมการ
สั มมนาทีลพบุรี
วันที 14 กุ มภาพันธ์ 2558 นายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายการเงิ น นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
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นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง นายพงษ์ ศ ัก ดิ คงมี นาย
รวิพงษ์ ศุภศรี นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการฯ
นางสาวณัฐ ริ ญา สร้ อ ยทรั พ ย์ ผูต้ รวจสอบกิ จการ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และนางสาว
ฐิ ติพ ร ควรบําเรอ เจ้า หน้าทีเงิ นกู้ เดิ นทางไปร่ วม
การสั ม มนา เรื อง “พระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ มเติ ม
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที 20) พ.ศ.
2557 ” ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี โดย
มีนายสุ พจน์ หนู เกลียง ผูพ้ ิพากษารองหัวหน้าศาล
จัง หวัด สี คิ ว เป็ นวิ ท ยากร จัด โดยกรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือให้ผเู ้ ข้าร่ วม
การสั ม มนาได้ รั บ ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี ยวกั บ
กฎหมายว่าด้วยสัญญาคําประกันและสัญญาจํานอง
(ฉบับ แก้ไ ข) สามารถนํา ไปปฏิ บ ัติ ใ นการทํา นิ ติ กรรมได้อย่างถูกต้อง ฯลฯ
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจําปี 3 สหกรณ์ ฯ
วั น ที 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ทีปรึ กษา
สหกรณ์ ฯ และกรรมการ ชสอ. นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จ ัด การ นางสาวนุ ช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ
เจ้า หน้ า ที บัญ ชี และนางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํา เรอ
เจ้าหน้าที การเงิ น เดิ นทางไปร่ วมการประชุ มใหญ่
สามัญประจํา ปี 2557 สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ส หภาพแรงงานไทยคาร์ บ อนแบล็ ค จํา กั ด ณ โรงจอด
รถจัก รยานยนต์บ ริ ษ ทั ไทยคาร์ บ อนแบล็ ค จํา กัด
(มหาชน) อ.เมือง จ.อ่างทอง
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วันที 15 กุมภาพันธ์ 2558 นายกฤษณชัย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ และนางนาถ
มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป เดิ นทางไปร่ วมการ
ประชุ ม ใหญ่สามัญประจํา ปี 2557 สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานไทยคู ร าโบ จํา กัด อ.เมื อ ง
จ.ปทุมธานี
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางละออ แก้วสาระ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู จ้ ัด การ เดิ น ทางไปร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ
ประจําปี 2557 สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด ณ อาคาร4
หมู่ 1 ถนนนิคมรถไฟ กม. 11 เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ
กรรมการ ชสอ. เยียมสหกรณ์ สมาชิ ก ชสอ. ทีจังหวัด
ชลบุรี 4 สหกรณ์ ฯ
วั น ที 13 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ พร้ อมกับเจ้าหน้าทีชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน 4 คน เข้าเยียม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ นจัง หวัด ชลบุ รี 4 สหกรณ์
ได้แก่ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขชลบุรี จํากัด
อ.เมื อ ง จ.ชลบุ รี 2. สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ผู ผ้ ลิ ต เครื องปรับอากาศมิตซู บิซิ จํากัด นิ คมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.เมือง จ.ชลบุรี 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยออยล์ จํา กัด อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 4. สหกรณ์
ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จํากัด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
กรรมการ ชสอ. เข้ าร่ วมสั มมนาโครงการ “ชสอ. พบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ภาคตะวันออก - ภาคตะวันตก
วั น ที 14 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการเชื อมโยงเครื อข่ายและกิ จการ
พิ เ ศษเข้ า ร่ ว มการสั ม มนาโครงการ "ชสอ. พบ
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สหกรณ์ สมาชิ กภาคใต้" ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิ ตีจอมเที ยน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุ ลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด เป็ นประธานพิธี
เปิ ดการสั ม มนา ซึ งจัด โดยชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ร่ วมกับชมรมสหกรณ์
ออมทรั พย์ภาคตะวันออก และชมรมสหกรณ์ ออม
ทรั พย์ภาคตะวันตก และมีผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนา 84
คน

ประธานฯ และผู้ จั ด การ ร่ วมประชุ ม ประจํ า เดื อ น
ชมรมสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทอง
วั น ที 17 กุ ม าพั น ธ์ 2557 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการประชุ มประจําเดือน
กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์
จังหวัดอ่า งทอง ณ ห้องประชุ มสํา นักงานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพันธ์ จันทร์ เทียน
กรรมการชมรมฯ ทํา หน้า ที ประธานในที ประชุ ม
โดยมี น ายนรุ ท ธิ อุ ท ธา สหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง
(คนใหม่) เข้าร่ วมการประชุมด้วย
ที ประชุ ม มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนมกราคม 2558 รับรอง
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รายรับ - รายจ่ายชมรม ฯ ประจําเดือนมกราคม 2558
โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ นธั น วาคม2557
จํานวน 68,674.27 บาท มีรายรับ 3,367.59 บาท
รายจ่าย 1,571.00 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน
กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 70,470.86 บาท ติดตามผล
การประชุมคราวก่อน 1 เรื อง รับทราบการเชือมโยง
ธุ รกิ จระหว่างสหกรณ์ สมาชิ ก และรั บทราบเรื องที
สหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทองแจ้ง ให้ ท ราบหลายเรื อง
ติ ด ตามความคื บ หน้ า เรื องการจัด งานวัน สหกรณ์
แห่งชาติประจําปี 2558 ในวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558
กรรมการ ชสอ. ร่ วมตรวจประเมิ น การประกวด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ดเี ด่ น 4 สหกรณ์ รวม 3 จังหวัด
เดื อ นกุ ม ภ า พั น ธ์ 2 55 8 นา ย ศรี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการเชื อมโยงเครื อข่ายและกิ จการ
พิเศษ พร้ อมกับ กรรมการฯ และเจ้าหน้าที ชุ มนุ ม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด เดิ นทาง
ไปทําการตรวจประเมินการประกวดสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ดี เ ด่ น ประจํา ปี 2557 ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด รวม 4 สหกรณ์
วั น ที 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ทํา การตรวจ
ประเมิ น การประกวดสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ดี เ ด่ น
สหกรณ์ขนาดใหญ่มาก ทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แพร่
จํากัด อ.เมือง จ.แพร่
วั น ที 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ทํา การตรวจ
ประเมิ น การประกวดสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ดี เ ด่ น
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
สาธารณสุ ขเชียงใหม่ จํากัด และสหกรณ์ขนาดใหญ่
มาก ที สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ม หาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่
จํากัด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 ทําการตรวจประ -
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เมินการประกวดสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่ น สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ข นาดใหญ่ ม าก ที สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กทม.จํา กัด เขตดิ น แดง กรุ งเทพมหานคร และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ทีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพมหานคร
กรรมการ ชสอ. กรรมการฯ และเจ้ า หน้ า ที ฯ ร่ วม
สั มมนา และทัศนศึกษา ทีจังหวัดกระบี
วันที 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2558 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. และทีปรึ กษาสหกรณ์ ฯ
นายเฉลย ชมบุหรัน รองประธานฝ่ ายการเงิ น นาย
เสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทั ย นางสาวไข่ มุ ก ข์ จั น ทโคตร์
กรรมการฯ และนางสาวนุ ช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ
เจ้า หน้า ที การเงิ น เข้า ร่ ว มการสั ม มนา เรื อง “การ
บริ หารการเงิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์” ณ โรงแรม
กระบีรอยัล อ.เมื อง จ.กระบี พร้ อมกับทัศ นศึ ก ษา
หมู่ เ กาะพี พี และอ่ า วมาหยา ซึ งจัด โดยชุ ม นุ ม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

รองประธานฯ และผู้จัดการ ร่ วมการสั มมนาทีลพบุรี
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิรัติ ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จ ัด การ เข้ า ร่ วมการสั ม มนา เรื อง
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“สหกรณ์ ต้องปรั บ ตัวอย่า งไร? กับ กฎหมายใหม่ :
การคําประกันและจํานอง” ณ โรงแรมลพบุรีอินน์
จ.ลพบุ รี ซึ งจัด โดยสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
กรรมการ ชสอ. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ
และคณะกรรมการต่ างๆ รวม 5 ครัง
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2558 นายศรี โพธิ
วายุ พ ัก ตร์ กรรมการ ชสอ. เข้า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กัด และคณะกรรมการอื น
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ชสอ. รวม 5 ครัง ดังนี คือ
วันที 3 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาและเสริ ม สร้ า งความรู ้ ด้า น
วิชาการ ชุดที 42 ครังที 11
วันที 3 กุมภาพันธ์ 2558 เข้าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อข่ายและกิ จการพิเศษ
ชุดที 42 ครังที 10
วันที 10 กุมภาพันธ์ 2558 เข้า ร่ วมการ
ประชุ มคณะกรรมการพัฒนาและเสริ มสร้างความรู ้
ด้านวิชาการ ชุดที 42 ครังที 12 (วาระพิเศษ)
วั น ที 22 มกราคม 2558 เข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที 11
วั น ที 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เข้ า ร่ วมการ
ประชุ มคณะกรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจการ
พิเศษ ชุดที 42 ครังที 11 (วาระพิเศษ)
กรรมการฯ และที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ มูลนิธิพพิ ธิ ภัณฑ์ แรงงานไทย
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง
กรรมการฯ และนายศรี โพธิ วายุ พ กั ตร์ ที ปรึ ก ษา
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ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558
สหกรณ์ ฯ เข้าร่ วมการประชุ มใหญ่สามัญ ประจําปี
2557 มู ล นิ ธิ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ รงงานไทย ณ โรงแรม
อีสตัน ตรงข้ามสถานีรถไฟมักกะสัน กรุ งเทพฯ
กรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ มประจําเดือน สอร.
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2558 นายวิรัต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนางละออ
แก้ ว ส าระ ก รรมก ารฯ เข้ า ร่ วมการประ ชุ ม
ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผใู ้ ช้แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ กรุ งเทพฯ
สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงินทําบุ ญ และช่ วยเหลื อการกุศ ล
จํานวน 2 ราย
วันที 12 มกราคม 2558 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงิ น ร่ ว มทํา บุ ญ ทอดผ้า ป่ าเพื อทํา บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ
ส่ ว นกุ ศ ลให้ ก ับ สมาชิ ก ที ล่ ว งลับ ไปแล้ว ร่ ว มกับ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํานวน
1,000 บาท
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ฯ ทําการ
บริ จ าคเงิ น ซื อปุ๋ ยอิ น ทรี ย ์เ พื อสนับ สนุ นโครงการ
เกษตรเพื ออาหารกลางวันนัก เรี ย นโรงเรี ย นบ้า นคลองสง อ.ละแม จ.ชุมพร จํานวน 1,000 บาท
สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ วยทําบุญสมาชิ กอุปสมบท 500
บาท
วั น ที 24 มกราคม 2558 นายมานะกู ล
พรรณเรณู และนายพีระภัทร ลอยละลิว กรรมการฯ
ทําการมอบเงิ นช่ วยทําบุญให้แก่นายธนาคาร ออมสิ น สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต เนื องจากทํา การ
อุ ป สมบท ณ บ้ า นเลขที 48 หมู่ 2 ต.จํา ปาหล่ อ
อ. เมือง จ.อ่างทอง จํานวน 500 บาท
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สหกรณ์ ฯ มอบของที ระลึก แก่ ส มาชิ กทํ า การมงคล
สมรส
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558 นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบของทีระลึ ก (หม้อหุ ง
ข้าวไฟฟ้ า มูลค่า 600 บาท) ให้แก่นายสาธิ ต อ่อนจริ ง สมาชิ กแผนกบอลเลอร์ เฮ้าท์ เนื องจากทําการ
มงคลสมรส โดยมอบให้ ที ทํ า การสหกรณ์ ฯ
เนืองจากไม่ได้ไปมอบในวันงาน

กรรมการฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 7 ราย
วันที 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นายพี ระภัทร ลอยละลิ ว
กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ
เดินทางไปเยียมไข้นางสาวอารี ย ์ จันทโคตร์ สมาชิ ก
แผนกวิสโคส ผลิต ทีบ้านพักหน้าโรงงาน ต.โพสะ
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากทําการผ่าตัด
วันที 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายลิขิต มีบาํ รุ ง
เหรั ญญิ ก และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการฯ
เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายแก่ น กล้ า วงษ์ ศ รี ง าม สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ า งทองเวชการ
เนืองจากป่ วยเป็ นแผลในกระเพาะอาหารและลําไส้
- นางสาวพัชร บ่ องาม สมาชิ กแผนกบริ หาร
(ไฟฟ้ า ) ที หอพัก บริ ษ ทั ฯ (ชมดาว) เนื องจากเป็ น
ซี สต์ทีปากมดลูก
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ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายลิ ขิต มี บาํ รุ ง
เหรัญญิ ก นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง และนายพีระภัท ร
ลอยละลิ ว กรรมการฯ เดินทางไปเยียมไข้นายฉัตรชัย สวนขวัญ สมาชิ ก แผนกอ็ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ที
บ้านพัก ต.ป่ าโมก อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เนื องจาก
ป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และนายณั ฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา กรรมการฯ
เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายวัช ระ เอี ยมแสง สมาชิ ก
แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้า นพัก ต.บ้า นแห อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนื องจากประสบอุบตั ิเหตุในขณะทํางาน
ทําให้เอ็นนิวมือฉี ก
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายพีระภัทร
ลอยละลิ ว กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นางสาวอรพรรณ สมตั ว สมาชิ ก แผนก
ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเคมี ที บ้า นพัก ต.หั ว ไผ่ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากประสบอุบตั ิเหตุรถชน
- นางสาวศิ ริขวัญ ป่ าพฤกษา สมาชิ กแผนก
ห้องปฏิ บตั ิ การเคมี ที บ้านพัก ต.จํา ปาหล่ อ อ.เมือง
จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดซีสต์
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
7 ราย สหกรณ์ฯ ได้ซือของเยียมไข้สมาชิ ก เป็ นเงิ น
คนละ 300 บาท
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ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2557
เมือวันที 2 กุมภาพันธ์ 2558 เพือนสมาชิ กทีเข้าร่ วม
ประชุ ม ใหญ่ ค งได้ รั บ ทราบการยกย่ อ งชมเชย
สมาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้าที สหกรณ์ แล้ว โดย
สหกรณ์ฯ ได้ทาํ การมอบประกาศนี ยบัตรพร้ อมกับ
เงินรางวัลคนละ 1,000 บาท การมอบรางวัลดังกล่าว
สื บ เนื องมาจากสหกรณ์ ฯ ได้ดาํ เนิ นงานตามหลัก
ธรรมาภิ บ าลในสหกรณ์ ซึ งมี หั ว ข้อ ที สหกรณ์ ฯ
จะต้อ งดํา เนิ น งานในเรื องของการยกย่อ งชมเชย
สมาชิ ก ผู ้ถื อ หุ ้ น คณะกรรมการผู ้บ ริ หาร และ
เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิการ โดยที ประชุ มคณะกรรมการ
ดํ า เนิ นการได้ แ ต่ ง ตั งคณะทํ า งานยกร่ างการ
ดําเนิ นงานตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ 7 คน
ได้แก่ นายกฤษณชัย สิ นธุ ป ระสิ ทธิ นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ นายลิ ขิต มีบาํ รุ งนางเกษมศรี เมฆหมอก และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชื อ โดย
มอบหมายคณะทํา งานยกร่ า งการดํา เนิ น งานตาม
หลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ จัดทําแบบประเมินผล
ขึน 3 แบบ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา คือ
การยกย่ องชมเชยสมาชิ ก มอบหมายให้นาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
และนายลิขิต มีบาํ รุ ง เป็ นผูย้ กร่ างแบบประเมิน
การยกย่ องชมเชยกรรมการ มอบหมายให้
นางเกษมศรี เมฆหมอก และนางสาวนุ ช นารถ
แก้วนําเชือ เป็ นผูย้ กร่ างแบบประเมิน
การยกย่ องชมเชยเจ้ าหน้ าที มอบหมายให้ -

ฉบับที่ 318 ประจําเดือน มีนาคม 2558
นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ และนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง เป็ นผูย้ กร่ างแบบประเมิน
หลั ง จากผู ้ที ได้ รั บ มอบหมายได้ ย กร่ าง
หลักเกณฑ์การประเมินแล้ว จึงนําเสนอต่อทีประชุ ม
ค ณ ะ ทํ า ง า น ย ก ร่ า ง แ ล ะ เ ส น อ ต่ อ ที ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที 32 เพือพิจารณา ซึ ง
หลังจากพิจารณาแล้วคณะกรรมการได้กาํ หนดแบบ
ประเมินทัง 3 ประเภท เพือทําประเมินผลคัดเลื อก
ดังนี
การยกย่ อ งชมเชยสมาชิ ก ทํา การคัด เลื อ ก
สมาชิ ก 10 คน เพือมอบประกาศเกี ยรติคุณและเงิ น
รางวัล ซึ งตามแบบประเมินสมาชิ กต้องมีคุณสมบัติ
การเป็ นสมาชิกทีดีและดีเด่น โดยเน้นหัวข้อหลัก คือ
1. อายุการเป็ นสมาชิกตังแต่ 15 ปี ขึนไป
2. การเข้าร่ วมประชุมใหญ่ 3 ปี ติดต่อกัน
3. การฝากเงิ นกับสหกรณ์ฯ มียอดเงิ นฝาก
มากกว่า 300,000 บาท
4. การลาออกจากสหกรณ์ ฯ ต้องไม่ เคย
ลาออก
5. การใช้ สิ น เชื อในทางที ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
6. การถื อหุ ้นกับสหกรณ์ฯ โดยถื อหุ ้นเกิน
กว่าข้อบังคับ 3 เท่า
7. การเข้าร่ วมอบรมและศึ กษาดู งานกับ
สหกรณ์ฯ ปี ละ 2 ครัง
ตามแบบประเมิ นที กํา หนดให้ส มาชิ ก ที มี
คะแนนรวม ตังแต่ 81-90 คะแนน ได้รับยกย่องเป็ น
สมาชิ กระดับดี มาก หากคะแนนรวมตังแต่ 91-100
คะแนน ได้ รั บ ยกย่ อ งเป็ นสมาชิ ก ดี เ ด่ น ซึ งผล
คะแนนทัง 10 ท่านอยูใ่ นระดับ 81-90 คะแนน จึงได้
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รับการยกย่องเป็ นสมาชิกระดับดีมาก ดังนี
ชือ นามสกุล
คะแนนทีได้ รับ
1. นางเพ็ญศรี
สิ นธุ ประสิ ทธิ 90
2. นางดวงพร
หิ รัญศุภโชติ 88
3. นายสายัณห์
แผนประดิษฐ์ 88
4. นายมาโนช
นิมนวล
87
5. นางพรชนก
นิมนวล
87
6. นางเฉลียว
สังข์เงิน
85
7. นางเยือน
แย้มกลีบ
85
8. นายปรี ชา
ฉิ มพาลี
85
9. นางพยอม
ลอยละลิว
83
10. นางศิริพร
ศรี สุวรรณธนู 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 มีมติให้คดั เลือกกรรมการ
ดีเด่นจํานวน 3 คน แยกแบบประเมินเป็ น 2 ชุด โดย
คัดเลือกสมาชิกเป็ นผูป้ ระเมิน 6 คนและให้เจ้าหน้าที
สหกรณ์ฯ เป็ นผูป้ ระเมิน 5 คน รวมผูป้ ระเมิน 11 คน
ผลการประเมิ น หากมี ผ ลคะแนน ตั งแต่ 81-90
คะแนน ได้รับยกย่องเป็ นกรรมการระดับดี มาก แต่
ถ้าคะแนนรวมตังแต่ 91-100 คะแนน ได้รับยกย่อง
เป็ นกรรมการดี เด่น ซึ งผลคะแนนทัง 3 ท่านอยู่ใ น
ระดับ คะแนน 81-90 คะแนน จึ ง ได้รับ ยกย่องเป็ น
กรรมการระดับดีมาก ดังนี คือ
1. นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ าย
การเงิน 86.84 คะแนน
2. นายกฤษณชัย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธาน
กรรมการฯ 84.83 คะแนน
3. นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง รองประธานฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์ 83.16 คะแนน
การยกย่ องชมเชย เจ้ าหน้ าที 5 คน คณะ -
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กรรมการสหกรณ์ฯ มีมติให้คดั เลือกเจ้าหน้าทีดีเด่น
2 คน แยกแบบประเมินเป็ น 2 ชุ ด โดยกําหนดแบบ
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
ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชา) ซึ งมอบหมายให้คณะกรรมการ
อํา นวยการ ผู จ้ ัด การ และหัว หน้า ฝ่ ายทัวไป เป็ น
ผูป้ ระเมิน และแบบประเมินเจ้าหน้าทีระดับหัวหน้า
ขึ นไป มอบหมายให้ ค ณะกรรมการทังคณะเป็ น
ผูป้ ระเมิ น ผลการประเมิ นมี เจ้าหน้าที เพียง 1 คนที
ได้รับยกย่องเป็ นเจ้าหน้าทีระดับดีมาก คือ นางสาว
นุ ช นารถ แก้ ว นํ าเชื อ เจ้ า หน้ า ที การเงิ น 85.43
คะแนน
การกําหนดให้มีการยกย่องชมเชยสมาชิ ก
กรรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ นอกจากเพือให้
เป็ นไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลในสหกรณ์ แ ล้ ว
กรรมการฯ และเจ้า หน้า ที สหกรณ์ ฯ ที ได้รั บ การ
ยกย่องชมเชย และได้รับรางวัล จะมีกาํ ลังใจในการ
ปฏิบตั ิหน้าทีของตน และมีความภาคภูมิใจทีได้รับ
การคั ด เลื อ ก สํ า หรั บ ผู ้ที ไม่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
ก็ จ ะต้อ งปรั บ ปรุ ง การทํา งานให้ ดี ยิ งขึ น สํ า หรั บ
สมาชิ กทุกท่านก็มีสิทธิ ทีจะได้รับการยกย่องชมเชย
เช่ น กัน เพี ย งแต่ เ ป็ นสมาชิ ก ที ดี รั ก การเก็ บ ออม
(เพิมหุ ้น และฝากเงิ นกับสหกรณ์ ฯ) ใช้บริ การของ
สหกรณ์ ฯ อย่างคุ ม้ ค่ า และเป็ นประโยชน์ เข้า ร่ วม
กิจกรรมของสหกรณ์ ฯ อย่างสมําเสมอ เช่น การเข้า
ร่ วมการประชุมใหญ่ การอบรม และการศึกษาดูงาน
หรื อกิ จกรรมการต่างๆ ทีสหกรณ์ จดั ให้แก่ สมาชิ ก
เพราะนอกจากจะได้รั บ การยกย่ อ งแล้ ว ท่ า นจะ
ได้ ชื อว่ า เป็ นสมาชิ ก ที ดี เพราะท่ า นคื อ เจ้า ของ
สหกรณ์ ฯ สมควรทีจะให้ความสําคัญกับสหกรณ์ ฯ
เพือส่ งเสริ มให้สหกรณ์ฯ พัฒนาก้าวหน้าต่อไป
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สวัสดี ครับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อ นเมีน าคม 2558 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดีกบั คุณสาธิต อ่ อนจริ ง
ที เข า้ พิธ ี ม งคลส มรส เรี ย บร้ อ ยแล ว้ ขอให้มี
ความสุ ข มากๆ นะครับ ###๙๙๙### เช่ นกัน ขอ
แสดงความยิน ดีก บั คุณ พรพรรณ กระจัง ทอง
ที เข้า พิธ ี ม งคลสมรสก บั คุ ณ หนึ ง ลูก ชายของ
คุณสมหมาย เกษางาม ไปเมื อเร็ วๆ นี ขอให้ชีวิต
สมรสมีแ ต่ค วามสุ ข ตลอดไปครับ ###๙๙๙###
งานแต่ ง งานคุ ณ พรพรรณ เพื อนๆ ร่ ว มงานกัน
มากมายแต่ ค นที ได้รั บ คํา ชมว่ า สวยใกล้เ คี ย งกับ
เจ้าสาว คือ คุณกฤษณา เจิมสุ ริยวงศ์ ###๙๙๙###
ขอขอบคุ ณ คุณมยุรี ณ รั ง ศิล ป์ (ดิ ฐภัก ดีช ล)ที ได้
นํา น้อ งสาวและลู ก ชายมาสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก
สมทบของสหกรณ์ฯ พร้อ มกับ สมัค รเข้า เป็ น
สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ฯ (สสอป.)
ด ว้ ย ค ร ับ ###๙ ๙ ๙ ### ข อ ข อ บ ค ุณ ส ม า ชิ ก
ส หก ร ณ์ฯ 4 ท่า นที ไ ด ท้ ํ า ก ารเ พิ มค่า หุ ้น ก บั
สหกรณ์ ฯ คือ คุณ กล้ า ปั น เงิน คุณ สุ ก ัญ ญา
บุญ ช่ ว ย คุณ ธนากร บุญ กระจ่ า ง และ คุณ พิศิ ษ ฐ์
ยิมวิลัย ขอให้ทุกท่านมีเงินค่าหุ ้นจํา นวนมากตอน
เกษีย ณอายุดว้ ยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยิน ดี ก บั คุณ พยุง สุ ค ัน ธรส ที ได้รับ ประกาศนี ย บัตรจากบริ ษทั ฯ หรื อรางวัลไครเซ็น อวอร์ ด ครับ
###๙๙๙### ขอเป็ นกํา ลัง ใจกับ น้อ งผึง คุณ ศรี
ประภา แสงสว่ า ง ที ช่ว งนี ลูก ชายไม่ค ่อ ยสบาย
บ่อย ขอให้น้อ งหายเป็ นปกติโดยเร็ ว และสุ ข ภาพ
แข็ง แรงครับ ###๙๙๙### วัน คล้า ยวัน เกิ ด เมื อ
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ปลายเดื อนกุมภาพันธ์ทีผ่านมา คุณเพ็ญศรี สิ นธุประสิ ทธิ ไปทํา บุญและปล่อยปลาหน้าเขีย งด้วย
ครับ ขอให้มีความสุ ขมากๆ ครับ ###๙๙๙### เกิ ด
ในเวลาใกล้เคียงกันเหมือนกัน สําหรับ คุณจรั สศรี
ดอกบัว ขอให้สุ ข ภาพแข็ง แรง ชี ว ิต หล งั การ
เกษีย ณอายุม ีแ ต่ค วามสุ ข ตลอดไปครับ ###
๙๙๙### ลงรู ป ก๋ ว ยเตี ยวลุ ย สวนในเฟสบุ ๊ค ได้ไ ม่
นาน ลู ก ค้า สั งซื อกัน หลายคนจน คุณ พรรษพร
แสงประพาฬ ต้องปิ ดรับออเดอร์ สงสัยต้องทําขาย
เป็ นอาชี พแล้วครับคุ ณใหญ่ ###๙๙๙### มีเฟสบุ๊ค
แล้ว สําหรับ คุณ เกีย รติศั กดิ ดอกบัว เชิ ญเพือนๆ
ไปสมัครป็ นเพือนได้นะครับ ###๙๙๙### เดิ นทาง
ไปร่ วมงานชุ มนุ มศิษย์เก่าทีวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเทคโนโลยีช ยั ภูมิ คุณ พัช ริ ด า ไพจิต ร์ จิน ดา
มีความสุ ขและสนุ กสนานมากทีได้พบกับเพือนเก่า
แม ว้ ่า จะต อ้ งเดิ น ทางไปไกลมากก็ต ามครับ
###๙๙๙### กลับ มาทํา งานแล้ว หลัง จากที หยุด
รัก ษาต วั หลายว นั เพราะป่ วย ขอให้ คุณ พัช รี
บ่ อ ง า ม สุ ข ภ า พ แ ข ็ง แ ร ง เ ห ม ือ น เ ดิ ม ค ร ับ
###๙๙๙### ระหว่า งการเดิ น ทางไปทํา ธุ ร ะที
ภาคเหนื อ คุณ วีร ะยุท ธ โตมะโน แวะไหว้ห ลวง
พ่อพระพุทธชิ นราชด้วย งานนี อิมบุญเลยครัครับ
สองสาวแผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต คุณพรพรรณ
บุญกล้ า และ คุณ รั ต นภรณ์ ปุร าทะกา เดิ นทางไป
ไหว้ร อยพระพุท ธบาทที เขาคิช กูฏ มาแล้ว ขอ
อนุ โ มทนาบุญ ด้ว ยครับ ###๙๙๙### ได้ข ่า วว่า
ตอนนี พืช ผัก และผลไม้ใ นสวนของ คุณ สมปอง
นาคกุญ ชร กํา ลัง เติบ โตรอว นั ขายอยู ่ ไม่น าน
เจ้าของคงมีเงิ นเพิมเป็ นกอบเป็ นกํา อย่าลื มมาฝาก
กับ สหกรณ์ฯ ด้ว ยนะครับ ###๙๙๙### เดิ น ทาง
ไปร่ วมงานแต่งงานทีภาคอีสาน คุณนําอ้ อย อุ่นจิต



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 29

13

พร้ อ มครอบครัว ถื อ โอกาสแวะท่อ งเที ยวไปด้ว ย
โดยเฉพาะที ท่า เสด็จ หนองคาย สงสัย จะช็อปปิ ง
เพลิ น เลยนะครับ ###๙๙๙### กลับ ไปอยู ่บ า้ นที
อยุธยาแล้ว คุณสุ ภาพ ไพจิตร์ จินดา สัปดาห์แรกก็
เจอทังฝนตก ไฟฟ้ า ดับ แถมนําไม่ไ หลอีก ทนนิ ด
หนึ งนะครับ เดี ยวก็ดีเอง ###๙๙๙### ผ่า นพ้นไป
ด้ว ยดี สํ า หรับ การประชุ ม ใหญ่ส ามัญ ประจํา ปี
2557 ของสหกรณ์ฯ ขอแสดงความยิน ดีก บั ผู ท้ ี
ได้รับ การเลื อกตังเป็ นกรรมการใหม่ เป็ นครั งแรก
2 ท่า น คือ คุณ รวิพ งษ์ ศุ ภ ศรี และคุณ ณัฐ ภูมิ
สุ ว รรณวงศา ###๙๙๙### เช่น เดีย วกัน ขอแสดง
ความยิน ดี ก บั คุณ เฉลย ชมบุห รั น ที ได้รับ การ
แต่งตังเป็ น รองประธานฝ่ ายการเงิน และ คุณวิรัต
ชู จิต ต์ ที ได้รับ การแต่ง ตังเป็ น รองประธานฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความเสี ย ใจก บั คุณ ทวีศ ัก ดิ
โฉมงาม ที สู ญ เสี ย คุ ณ แม่ไ ปเมื อเร็ ว ๆ นี ครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจกับคุณธนกร ชิ นะตัง กูร ที สู ญ เสี ย คุ ณ ตาไปเมื อเร็ ว ๆ นี ครับ ###
๙๙๙### แม้ว่าจะไม่ไ ด้อยู่ไทย เรยอนแล้ว แต่ย งั
เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ อยู ่สํ า หรับ คุณ การุ ณ ย์
เจียมจิต ศิริพงษ์ และทุกครั งที คนอัลซิ ลลารี ผลิต
จัดงานเกษียณอายุ คุณเต๋ าต้องมาร่ วมงานด้วยเสมอ
ล่าสุ ดก็มางานของ คุณสมภพ คุ้มวงษ์ ด้วยครับนับ
ถื อ นําใจจริ ง ๆ ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยิน ดี ก บั คุณ กชพร อุด มพงษ์ ที หลานชายได้รับ
พระราชทานปริ ญ ญาบัต รจากมหาวิท ยาลัย ธุ ร กิจ
บณ
ั ฑิต ย ไ์ ป เ มื อ เ ร็ ว ๆ นี ค ร ับ ###๙ ๙ ๙ ###
พาครอบครัว ไปเที ยวชะอํา เมื อต้น เดือ นมีน าคม
ทีผ่านมา คุณประเสริ ฐ พวงน้ อย และครอบครัวมี
ความสุ ขเป็ นอย่างมากครับ ###๙๙๙### หลังจาก
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การเกษีย ณอายุตอนนี คุณอัชณา วายุพัก ตร์ มีงาน
อดิ เรกทํา แล้ว นันคือ การช่วยหลานสาวดูแลและ
เก็บ เห็ ด นางฟ้ า ภูฐานที บ้า นพัก งานนี ทํา ฟรี ไ ม่มี
ค่าแรงครับ ท่านใดต้องการทานเห็ ดติดต่อได้ครับ
หลัง จากเข้า รัก ษาตัว ที โรงพยาบาลรอบ
แรกแล้ว คุณศิ ริขวัญ ป่ าพฤกษา ต้องเข้าผ่าตัดเป็ น
รอบที สอง ขอให้สุ ข ภาพแข็ง แรงหายเป็ นปกติ
โดยเร็ วครับ ###๙๙๙### ไปเที ยวสวนนกชัยนาท
มาแล ว้ สํ า หรับ คุณ ไ พ โรจ น์ แสงมะ หมัด
ไม่ทราบว่าซื อส้ม โอมาฝากเพื อนๆ บ้างหรื อเปล่า
ครับ ###๙๙๙### หลัง จากทานกุ ง้ ไปได้ไ ม่นาน
คุณ จุ ฑ า รั ต น์ กลิ นจัน ทน์ ก็ต อ้ งไป หาหม อ
ที โรงพยาบาลราชธานี เนื องจากมีอ ากาแพ้กุ ง้
โดนฉี ดยาไปหนึ งเข็มพร้ อมกับ หมอให้ย ามาทาน
ด้วย ###๙๙๙### ฝากบอกมาจาก คุณประยูร
คุ้มโศก รองประธานสหกรณ์ บริ การฯ ว่า สหกรณ์ บริ ก ารสหภาพแรงงานไทยเรยอน จะทํา การ
ประชุ ม ใหญ่ป ลายเดือ นมีน าคมนี ขอเชิ ญ สมาชิ ก
ทุก ท่า นสมัค รเข้า รับ การเลือ กตังเป็ นกรรมการฯ
และเข้า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่โ ดยพร้ อ มเพีย งกัน
###๙๙๙### จัดงานแต่งงานให้ลูกสาวไปเรี ยบร้ อย
แล้ว สํา หรับ คุณพงษ์ ทร ทับ แถม ขอแสดงความ
ยินดี ก บั คุณพ่อด้ว ยครับ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดี ก บั คุณศรี โพธิ วายุพัก ตร์ คุณปณิธ าน
ศรี ยางค์ และ คุณปรี ชา ตรี กาลนนท์ ที ได้รับการ
แต่ง ตังให้เ ป็ นที ปรึ ก ษาสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์อ อม
ทรัพ ย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด ด้วยครับ
###๙๙๙### สหกรณ์ ฯ กํา หนดจัด อบรมสมาชิ ก
วันที 25 - 26 เมษายน 2558 ขอเชิ ญสมาชิ กเข้าร่ วม
การอบรมโดยพร้ อ มเพีย งกัน ครับ ###๙๙๙###
พบกันฉบับหน้ า ###๙๙๙### สวัสดีครั บ
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รายงานกิจการประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2015
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 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 ก้ รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสินเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ ตงแต่
ั เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 Revenues from January - February 2015
15. รายจ่ ายตังแต่ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 Expenses from January - February 2015
16. รายได้ สูง (ตํา) กว่ าค่ าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

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

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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)

