สสอป. มอบเงิน สงเคราะห์ ศพ 600,000 บาท ให้ แ ก่
ทายาทสมาชิ กทีเสี ยชี วิต
วันที 21 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายกฤษณชัย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ นายวิรั ต ชูจ ิต ต์
กรรมการ สสอป. และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู จ้ ดั การศู น ย์ป ระสานงานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน ร่ วมกันทํา พิธี มอบเงิ น
สงเคราะห์ จํานวน 600,000 บาท ให้แ ก่ น างปานแก้ว บุญสํารวย และบุต รของนายวิรั ต บุญ สํา รวย
สมาชิ ก สสอป. รอบ 1/2554 โดยมอบในงาน
ฌาปนกิ จศพทีวัดนําอาบ ต.โพธิ ทอง จ.อ่างทอง

มอบเงินสงเคราะห์ ศพ สสอป.
จํานวน 600,000 บาท ให้ แก่ทายาทของ
นายวิรัต บุญสํารวย สมาชิก สสอป.

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท แก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ
วันที 7 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษฐ์ เลขานุ การ และนายมานะกูล พรรณเรณู
กรรมการ ร่ วมกันมอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท
มูลค่า 20,200 บาท (สองหมื นสองร้ อยบาทถ้วน)
ให้แก่ นายพิ นิจ วงษ์ค าํ สมาชิ ก แผนกอ๊อกซิ ลลารี
ผลิ ต เนื องจากเกษียณอายุ โดยมอบให้ในงานเลี ยง
สังสรรค์การเกษียณอายุ ทีร้ านอาหารไทย-ลาวคารา
โอเกะ อ.เมือง จ.อ่างทอง
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการ
ดําเนินการ สส. ชสอ.
วัน ที 5 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
ในฐานะทีปรึ กษาสมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ.เข้าร่ วม
การประชุ มคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์
สมาชิ ก ของชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศ
ไทย ณ ห้องประชุม 601 อาคาร ชสอ. ถ.นครอินทร์
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายลิขิต
มีบํารุง
เหรัญญิก
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ

2

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มีนาคม 2559
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย

นายธวัช นาควัน
สมาชิกแผนกสโตร์ (2 ก.พ. 59)

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
กองบรรณาธิการ
 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา อนุสิ
 นายมานะกูล พรรณเรณู นางละออ แกวสาระ
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

นายยุทธนา เนียมสจํารัส
สมาชิกแผนกสปิ นนิง ผลิต (2 ก.พ. 59)

นายวิษณุ สังข์บัวศรี
สมาชิกแผนกอัลซิลลารี ผลิต (15 ก.พ. 59)
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นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ คณะกรรมการ
ดําเนินการ สส.ชสอ. (ต่ อจากหน้ า 1)
อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี ที ประชุ มมีม ติ อ นุ มัติ แ บบ
อาคารสมาคมฯ และอนุ ม ัติ จ่า ยค่ า จ้างเขี ย นแบบ
ตามทีบริ ษทั ไตรพีระ จํากัด เสนอมา
ที ปรึกษาสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม กับ คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้ างความรู้ฯ ชสอ.
วัน ที 5 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พักตร์ ผูเ้ ชี ยวชาญประจําคณะกรรมการพัฒนาและ
เสริ มสร้ างความรู ้ ดา้ นวิช าการ ชสอ. ชุ ดที 43 เข้า
ร่ วมการประชุ ม ประจํา เดื อ นคณะกรรมการฯ
ประจํา เดื อ นมกราคม 2559 ณ ห้ อ งประชุ ม 301
อาคาร ชสอ. โดยมีนายวินยั ทองทิพย์ ประธานคณะ
กรรมการฯ เป็ นประธานในทีประชุ ม
สหกรณ์ ฯ รับ นั กศึ กษาเข้ าฝึ กงานกับสหกรณ์ ฯ
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ฯ ทํา การรั บ นางสาว
ปาริ ชาติ บัวระยับ นัก ศึ กษาภาคปกติ หลักสู ตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช ารั ฐ ประศาสน
ศาสตร์ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงการณ์ จ.ปทุมธานี
เข้าฝึ กงานกับสหกรณ์ ฯ ระหว่างวันที 11 มกราคม
- 13 พฤษภาคม 2559
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดื อนมกราคม 2559
วัน ที 12 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิร ั ต ชู จ ิต ต์ และกรรมการฯ พร้ อ มกับ เจ้า หน้าที สสอป. ทําการประชุ มครังที 8 ประจํา เดื อ น
มกราคม 2559 ณ ห้องประชุ ม 301 ชุ มนุม สหกรณ์
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ออมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด อ.บางกรวย
จ.นนทบุ รี
ทีประชุ มมี มติติดตามผลการประชุ มคราว
ก่ อ นหลายเรื อง มี ม ติปรั บ ค่ า จ้า งประจํา ปี 2558
ครึ งปี หลัง ให้แ ก่เ จ้า หน้า ที ร้ อ ยละ 8 ของค่า จ้า ง
ของเจ้าหน้าที (สสอป. ปรั บค่า จ้า งให้เ จ้า หน้า ที ปี
ละ 2 ครั ง คือ หกเดือ นแรก และหกเดือ นหลัง
โดยหกเดื อนแรก ปรั บให้ ร้ อ ยละ 8 เช่ น กัน ) และ
มีมติจ่า ยค่ าตอบแทนการทํา งานให้เ จ้า หน้าที เป็ น
เงิน 30,000 บาท (เจ้า หน้าทีทีทํางานมา 1 ปี และ
ลาออกจากงาน จ่ายค่ าตอบแทนให้ 10,000 บาท)
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
พิจารณาแบบอาคาร สส.ชสอ.
วัน ที 18 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
เข้า ร่ ว มการประชุ ม “คณะกรรมการดํา เนิ น การ
พิจารณาแบบอาคารสํา นัก งาน สส.ชสอ. เพือให้
เป็ น ไปตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference
:TOR)การก่ อ สร้า งอาคารสํ า นัก งาน สส.ชสอ.
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ส กรณ์ ส มาชิ ก ของ
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย” ครั ง
ที 1/2559 ณ ห้องประชุ ม 601
นายก สสอป. ร่ วมการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํา ปี
สอ.สหภาพแรงงานแพนฯ ที สิ งห์ บุรี
วัน ที 20 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
เข้า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ สามัญ ประจํา ปี 2558
สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานแพนเอเซี ย เป-
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เปอร์ ไ ทย จํา กัด ณ ห้อ งประชุ มอาคารสํ า นัก งาน
บริ ษ ทั ซี .เอส.เปเปอร์ มิ ล ล์ จํา กัด จ.สิ ง ห์บุรี การ
ประชุ ม ใหญ่ม ีน างสา วสมหมาย สราญจิต ร์
ประธานกรรมการฯ เป็ นประธานในที ประชุ ม
นายกสมาคมฯ ได้ก ล่า วปราศรั ย ต่ อ ที
ประชุ มและเชิญชวนให้ส มาชิ ก สหกรณ์ พร้ อ มกับ
บุคคลในครอบครั วสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สมาคมฯ
และได้มอบนาฬิ ก าของสมาคมฯ 9 เรื อ น ให้แ ก่
สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ทีเป็ นสมาชิ ก สสอป. ด้วย
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ วมเป็ นเจ้ าภาพสวด
ศพบิ ดาเจ้ าหน้ าที สสอป.
วัน ที 26 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัชรพล วิช ัยประเสริ ฐ อุ ปนายก คนที 3 นาย
นุ กู ล ยังสี กรรมการผูจ้ ดั การ นายวิรัต ชู จิตต์ และ
นายชัย ยา ตีบ ไธสง กรรมการสมาคมฯ เดิ น ทาง
ไปร่ วมพิ ธีอาบนําศพ และเป็ นเจ้าภาพสวดศพบิด า
นางสาวลัก ขิ ก า ประชานิ ก ร (ไหม) เจ้า หน้า ที
สสอป. ทีศาลา 3 วัด ละหาร เลขที 17 หมู่ 2 ซอย
เทศบาล 4 ถนนสายบางกรวย - ไทรน้อ ย ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุ รี
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มพิธีฌาปนกิจศพ
บิด าเจ้ าหน้ าที สสอป.
วัน ที 28 มกราคม.2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสํ า รวย รอดวงษ์ อุ ปนายก คนที 2 นายนุ ก ูล
ยังสี กรรมการผู จ้ ดั การ นายวิรัต ชู จิตต์ และ นาย
กฤษณชัย สิ น ธุ ป ระสิ ทธิ กรรมการ สสอป. เข้า
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ร่ ว มพิธี ฌ าปนกิ จศพนายยม ทองมาก อายุ 62 ปี
บิด านางสาวลัก ขิก า ประชานิ ก ร ณ ว ดั ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุ รี
กรรมการชมรมสหกรณ์ ออมทรั พย์ ภาคกลาง และ
กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ าร่ วมสั มมนา ทีสิ งห์ บุรี
วันที 30 มกราคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ภาคกลาง นายเฉลย ชมบุหรั น กรรมการชมรมฯ และ
นายอนุ รั ก ษ์ ทองโตนด กรรมการสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้าร่ วมการ
สั ม มนา เรื อง "แนวทางการบริ ห ารสหกรณ์ ใ น
ศตวรรษที 21" ณ โรงแรมไชยแสงพาเลซ ต.บางพุทธา อ.เมื อง จ.สิ ง ห์บุรี โดยมี น ายสุ รัตน์ จัน ทร์ วันเพ็ญ กล่าวต้อนรับผู ้เข้าร่ วมการสัมมนา จาก 35
สหกรณ์ จํา นวน 60 คน และกล่ า วรายงานต่ อ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํากั ด การ
สั ม มนาครั งนี ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ นจากชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน
100,000 บาท

สําหรับหัวข้อการอบรม ประกอบด้วย การ
บรรยายพิ เ ศษของ ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์
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ประธานกรรมการ ชสอ. "นโยบายของ ชสอ.ต่ อ
สหกรณ์สมาชิก" นายทรงชัย แจ้งสกุล ผูอ้ ํานวยการ
ศู น ย์ถ่ ายทอดเทคโนโลยีก ารสหกรณ์ ที 1 จังหวัด
ปทุ ม ธานี บรรยาย เรื อง "การบริ หารสหกรณ์ ใ น
ทศวรรษที 21" และนายวันชัย แสงดาว เลขานุ ก าร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สิงห์บุรี จํากัด ทําการแนะนํา
เรื อง การบริ หารงานสหกรณ์ และสถานที ใน
จัง หวัด สิ งห์ บุ รี และในภาคเย็ น เป็ นงานเลี ยง
สังสรรค์ผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนา
กรรมการชมรมฯ ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ภาคกลาง ทีสิ งห์ บุรี
วันที 30 มกราคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานชมรมสหกรณ์ ออมทรั พย์ภ าค
กลาง และนายเฉลย ชมบุหรั น กรรมการชมรมฯ
เ ข้ า ร่ วม การ ปร ะ ชุ มค ณ ะ ก รร ม กา ร ช ม ร ม ฯ
ประจําเดื อนกุมภาพัน ธ์ 2559 ณ โรงแรมไชยแสงพาเลซ อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี
ที ประชุ ม รั บ ทราบเรื องการจัด โครงการ
“โครงการ ชสอ. พบสหกรณ์ ออมทรัพย์ภ าคกลาง
และภาคตะวันออก” ทีโรงแรมแอมบาสเดอร์ หาดจอมเทียน เมื องพัทยา ติ ดตามความคื บหน้า ในการ
จัด งานวัน ออมแห่ ง ชาติ ข องชมรมสหกรณ์ อ อมทรัพย์ภาคกลาง ทีจังหวัดปทุมธานี ฯลฯ
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ สอ.
พนักงานพัตราภรณ์ ไทยการย้อม จํากัด
วันที 31 มกราคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นางลัด ดา ไชยสิ ท ธิ เหรั ญ ญิก นายวิร ัต ชูจ ิต ต์
และนายชัยยา ตีบไธสง กรรมการสสอป. เดิ น ทาง

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มีนาคม 2559
ไปร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ส ามัญ ประจํา ปี 2558
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์พ นัก งานบริ ษ ทั พัต ราภรณ์
ไทยการย้อ ม จํา กัด โดยนายศรี โ พธิ วายุพ กั ตร์
นายก สสอป. ได้ก ล่ า วปราศรั ย และนายชัย ยา
ตีบไธสง แนะนํา เรื อง “การสมัค รเข้า เป็ น สมาชิ ก
สสอป.” ต่ อทีประชุ ม โดยสหกรณ์ฯ ได้ม อบของ
ให้แก่ ผู้เข้าร่ วมประชุ มใหญ่ทุกคนด้วย
สหกรณ์ ฯ มีส มาชิ ก 110 คน ทุน ดํา เนิ น งาน 31.24 ล้านบาท ทุนเรื อนหุ ้น 16.62 บาท ทุน สํา รอง 4.83 ล้า นบาท กํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี 2558
จํา นวน 1,513,599.19 บาท ที ประชุ ม อนุ ม ตั ิ
จ่ายเงิ น ปั น ผล ร้ อ ยละ 6 จ่ายเงิน เฉลียคืน ร้อ ยละ
8.5 ที ประชุ ม ทํา การเลื อ กตังนางสาวไพเราะ
ประพิ ณเลิศ เป็ นประธานกรรมการฯ และเลื อ กตัง
กรรมการอืนอี ก 6 คน

นายก สสอป. และกรรมการฯ ปฏิบัติงานที สสอป.
วันที 1 กุ มภาพัน ธ์ 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรั พย์สถานประกอบ (สสอป.) และ
นายชัยยา ตี บไธสง กรรมการฯ เดิน ทางไปปฏิ บตั ิ
หน้าทีเร่ ง ด่วน ณ ทีทํา การ สสอป.อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บาง-
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กรวย จ.นนทบุ รี
ค ณะ ก รร ม ก า รอํ า นว ย ก าร ส ส อ ป . ป ร ะชุ ม
ประจําเดื อนกุมภาพันธ์ 2559
วันที 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบ (สสอป.) เข้า
ร่ ว ม กา ร ปร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก รร ม การ อํ า น วย ก า ร
ประจําเดื อนกุมภาพัน ธ์ 2559 ณ ห้อ งประชุ ม 301
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
จ.นนทบุ รี เพื อเตรี ย มการ จัด การประชุ ม ใหญ่
สามัญประจําปี 2559 ในวันที 5 มีนาคม 2559
รองประธานฝ่ ายการเงิน ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้ างความรู้ฯ ชสอ.
วันที 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ ผูเ้ ชี ยวชาญประจําคณะกรรมการพัฒนาและ
เสริ มสร้ างความรู ้ ด ้านวิช าการ ชสอ. ชุ ดที 43 เข้า
ร่ วมการประชุ ม ประจํา เดื อ นคณะกรรมการฯ
ประจําเดื อนกุมภาพัน ธ์ 2559 ณ ห้อ งประชุ ม 301
อาคาร ชสอ. โดยมีนายวินยั ทองทิพย์ ประธานคณะ
กรรมการฯ เป็ นประธานในทีประชุ ม

กรรมการ และเจ้ าหน้าที เข้ าร่วมประชุมใหญ่
สอ.สร. ไทยคาร์บอนแบล็ค จํากัด (4 ก.พ. 59)

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มีนาคม 2559
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ฯ ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ กับ
สอ. สหภาพแรงงานไทยคาร์ บ อนแบล็ค จํากัด
วันที 4 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ว เฮีย ง ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิน นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ นางสาวนุ ช นารถ แก้วนํา เชื อ เจ้า หน้า ที บัญ ชี และนางสาวฐิ ต ิพ ร ควรบํา เรอ เจ้า หน้า ที การเงิ น เข้า ร่ วมการประชุ ม ใหญ่ส ามัญ ประจํา ปี
2558 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานไทย
คาร์ บอนแบล็ค จํากัด ณ โรงจอดรถจัก รยานยนต์
บริ ษ ทั ไทยคาร์ บอนแบล็ค จํากัด (มหาชน) ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่า งทอง โดยนายสุ วฒั น์ แก้วเฮีย ง
ได้รับเชิ ญให้ก ล่าวปราศรัยต่อ ทีประชุ มใหญ่ และ
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ได้รับเชิ ญให้กล่า วปราศรัย
ในนามนายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.)
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานไทย
คาร์ บอนแบล็ค จํากัด มีสมาชิ ก 281 คน ทุน เรื อนหุ ้น 200.93 ล้า นบาท ทุน สํ ารอง 12.33 ล้า นบาท
เงิ น ให้กู ้แ ก่ ส มาชิ ก 365.90 บาท เงิ น รับ ฝาก
103.64 ล้านบาท กําไรสุ ทธิ ประจําปี 2558 จํานวน
11,449,508.87 บาท ทีประชุ มใหญ่อ นุ ม ตั ิจ่ายเงิ น ปั นผล ร้ อ ยละ 4.75 และจ่ายเงิ นเฉลี ยคื น ร้ อ ยละ 1
นายก สสอป. ไปปฏิ บัติงานเร่ งด่ วนทีสมาคมฯ
วันที 6 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรั พย์สถานประกอบการ เดิ นทางไป
ปฏิ บ ตั ิง านเร่ ง ด่ วนที สํ า นัก งานสมาคมฯ อาคาร
ชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
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นายก สสอป. เข้ าร่ ว มการประชุ ม ร่ ว ม 7 และ 3
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ที ชสอ. นนทบุรี
วันที 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และกรรมการ สสอป. 3 ท่า นเข้าร่ วมประชุ มกับ 7
สมาคม และ 3 สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ฯ ณ
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ดังนี คือ
เวลา 14.00 น. เข้าร่ วมการประชุ ม “คณะ
เตรี ยมงานประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2558 สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
(7 สมาคม)” กับ 7 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ฯ ณ
ห้อ งประชุ ม 601 ทีประชุ มรั บ ทราบกําหนดการจัด
งานทํา บุ ญ ครบรอบก่ อตังสมาคม ในวัน ที 14
กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคาร ชสอ. พิจารณาเตรี ยมการ
จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ร่ วมกันทัง
7 สมาคมฯ และพิ จารณาสั ดส่ วนของงบประมาณ
โครงการก่ อสร้ างอาคารสํานักงาน ทัง 7 สมาคม
เวลา 15.30 น. เข้า ร่ วมการประชุ มร่ วม ระหว่าง สสอ.รรท., สสอค. และสสอป. ณ ห้องประชุม
301 ที ประชุ ม รั บ ทราบเรื องการคํา นวณเงิ น สงเคราะห์ระหว่างสมาคม ไตรมาส 2 (ระหว่า งเดือ น
เมษายน - มิ ถุ น ายน 2558) 3 เดื อ น ไตรมาส 3
(ระหว่างเดือ นกรกฏาคม - สิ งหาคม 2558) 2 เดื อน
พิ จารณาเรื องการคํา นวณเงิ น สงเคราะห์ ร ะหว่า ง
สมาคม ไตรมาส 4 (ระหว่ า งเดื อ นกั น ยายน ธั น วาคม 22558) 4 เดื อ น พิ จ ารณาเรื องการรั บ
สมาชิ ก สมทบ และ พิ จารณานโยบายเกี ยวกับ การ
ร่ วมลงทุนก่อสร้ างอาคารสํานักงานของ 7 สมาคมฯ

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มีนาคม 2559
ประธานสหกรณ์ ฯ และกรรมการฯ ร่ ว มประชุ ม
ประจําเดือน สอร. ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 13 กุ ม ภาพัน ธ์ 2559 นายมานะกู ล
พรรณเรณู กรรมการสหกรณ์ ฯ เดิน ทางไปร่ วมการ
ประชุมประจําเดือนของสหพันธ์ สหกรณ์ออมทรั พย์
ผูใ้ ช้แรงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง
เขตวัดเลี ยบ กรุ ง เทพฯ โดยมี มูล นิ ธิ ไพศาล ธวัช ชัยนันท์ เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม
ที ประชุ มมี ม ติ รับรองรายงานการประชุ ม
ประจํา เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 รั บ รองรายรั บ รายจ่าย สอร. ประจําเดือนธันวาคม 2558 และเดือน
มกราคม 2559 โดยมี เ งิ น เหลื อ ยกมาจากเดื อ น
ธัน วาคม 2558 เป็ น เงิ น 179,239.32 บาท รายรั บ
834.75 บาท รายจ่าย 13.500 บาทมีเงินคงเหลือยกไป
เดื อ นกุ มภาพัน ธ์ 2559 เป็ นเงิ น 166,574.07 บาท
รับทราบผลการดําเนิ นงานและปั ญหาของสหกรณ์
สมาชิ ก รั บทราบรายงานจากชุ มนุ ม สหกรณ์ ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด รับทราบรายงานจาก
คณะกรรมการบริ หารฯ และกรรมการฝ่ ายต่าง ๆ

นายก สสอป. และกรรมการร่ วมงานทํ า บุ ญ วั น
ครบรอบการก่ อตัง 7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
วันที 14 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุ-
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พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชูจิตต์ พร้อมกับกรรมการ และผูต้ รวจสอบ
กิ จ การ เข้ า ร่ วมพิ ธี ท ํา บุ ญ วัน ครบรอบการก่ อ ตัง
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ทรั พย์ และการสั มมนากรรมการสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ทงั 7 สมาคม ณ อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์
ออมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิ กชุ มนุ มสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นประธานฯ
พิธีทาํ บุญประกอบด้วยการถวายภัต ตาหาร
ถวายสั ง ฆ ทานแล ะ
ปั จ จัย ของทุ ก สมาคม
การสวดบังสกุ ลให้แ ก่
สมาชิ ก ที เสี ยชี วติ ของ
ทุ ก ส ม า ค ม ตั ง แ ต่ ปี
พ.ศ. 2554 - ปั จจุบัน
และการสักการะศาล 3
ศาล (ศาลพระพุ ท ธ
ศาลพระพรหม และศาลตา - ยาย
การสั ม มนากรรมการสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส หกรณ์ ออมทรั พย์ 7 สมาคมฯ ดร.ก๊ ก
ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. กล่าวรายงานต่อ นาย
เลิ ศปั ญญา บูรณะบัณ ฑิตย์ อธิ บดี ก รมกิ จการสตรี และครอบครั ว ประธานในพิ ธี เ ปิ ดการสั ม มนา
จากนันเป็ นการบรรยาย เรื อง “แนวทางในการ
ดําเนินงานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ” ต่ อจากนัน
ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ. พร้ อ มกับนายก
สมาคมฯ 6 สมาคมฯ ได้ ร่ ว มกัน นํา การสั ม มนา

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มีนาคม 2559
กรรมการสมาคมฌาปนกิ จ ฯ 7 สมาคมฯ 3 เรื อง
ได้แ ก่ 1. แนวทางการดําเนิ นการก่ อ สร้ า งอาคารสํานักงาน 2. ระบบการบริ หารงาน และแนวทางการ
พัฒนาอย่างต่อ เนื อง 3. การจัดหลักสู ตรอบรมสั มมนาเชิ ง ปฏิ บตั ิ ก ารพัฒนาศัก ยภาพกรรมการและ
เจ้าหน้าที 7 สมาคมฯ
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิ กป่ วย 8 ราย
วันที 2 กุม ภาพันธ์ 2558 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการฯ นายลิ ขิ ต มี บ ํ า รุ ง
เหรัญญิก และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการฯ
ทําการเยียมไข้นายธวัช นาควัน สมาชิกแผนกสโตร์
เนืองจากประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน โดยทําการ
เยี ยม ณ ที ทํา การสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ
วั น ที 4 กุม ภาพั น ธ์
2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานฝ่ าย
การเงิ น และนายอนุ รั ก ษ์
ทองโตนด กรรมการ ทํา
การเยียมไข้นางนนทรี เกษจันทร์ สมาชิ กแผนกห้อ งปฏิบตั ิงานเคมี ณ ทีทําการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
วัน ที 4 กุม ภาพั น ธ์ 2559 นายสุ วฒ
ั น์ แก้ว เฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายลิ ขิ ต มี บํา รุ ง เหรั ญ ญิ ก
และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ เดินทางไป
เยียมไข้นางศิริอร สอ้านวงศ์ สมาชิ กแผนกวิสโคส
ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ า งทอง เนื องจากเข้า รั บการ
ผ่าตัด
วันที 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายลิขิต มีบาํ รุ ง
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เหรั ญญิก นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย นายพงษ์ศัก ดิ คงมี
นายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการฯ และนางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชื อ เจ้าหน้าทีบัญชี เดินทางไปเยียมไข้
นายไพฑูรย์ โล่ทอง สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ณ
บ้านพัก ต.จําปาหล่ อ อ.เมื อ ง จ.อ่างทอง เนื องจาก
เกิ ดอุบตั ิเหตุรถเฉี ยวชน
วันที 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสายัณห์ แผนประดิ ษฐ์
เลขานุ การ นายลิขิต มี บาํ รุ ง เหรัญญิก และนายมานะกู ล พรรณเรณู กรรมการฯ เดิน ทางไปเยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 2 ราย คือ
- นายวิ ษ ณุ สั ง ข์ บั ว ศรี สมาชิ ก แผนกอัล ซิ ล ลารี ผลิ ต ทีโรงพยาบาลอ่า งทอง เนื องจากเกิ ด
อุบตั ิเหตุทาํ ให้ศีรษะกระแทกพืนบ้าน
- นายยุ ท ธนา เนี ย มจํ ารั ส สมาชิ ก แผนก
สปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้ า นพั ก ต.ป่ าโมก อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากเกิ ดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
วันที 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการ และนายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรั ญญิ ก เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายสมทรง จัน ทร์ สว่าง สมาชิ ก แผนกเซ็ น ทรั ล ซ่ อมบํารุ ง ทีบ้านพัก
ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
วันที 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนุรักษ์ ทองโตนด กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นางนกยูง รัก ขาว สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที โรงพยาบาล
อ่างทอง เนืองจากเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่า
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพื อการกุศล
วัน ที 7 มกราคม 2559 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
กระปุกออมสิ นรู ปแพะ จํา นวน 44 กระปุก เป็ นเงิ น
1,980 บาท ให้แก่ องค์ การบริ หารส่ วนตําบลจําปา-

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มีนาคม 2559
หล่ อ อ.เมื อง จ.อ่า งทอง เพื อมอบเป็ น ของขวัญใน
การจัดกิ จกรรมวัน เด็ก แห่ งชาติ ประจําปี 2559 ใน
วันที 9 มกราคม 2559 ของ อบต.จําปาหล่อ
สหกรณ์ ฯ มอบบั ญชี เ งินฝากออมทรัพย์ ให้ แก่ สมาชิ ก
ทีภรรยาคลอดบุตร
วัน ที 16 มกราคม 2559 สหกรณ์ ฯ ทําการ
มอบสมุ ด เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พ ร้ อ มกั บ เงิ น ฝาก
จํา นวน 500 บาท ให้ แ ก่ น ายสุ ท ธิ พงษ์ รั ต นะ
สมาชิกแผนกบริ หาร (โรงงานหนองแค)
วัน ที 26 มกราคม 2559 สหกรณ์ ฯ ทําการ
มอบสมุ ด เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ พ ร้ อ มกั บ เงิ น ฝาก
จํา นวน 500 บาท ให้ แ ก่ น ายศั ก ดิ ชั ย ทองอยู่
สมาชิกแผนกบอยเลอร์ เฮ้าท์
สหกรณ์ ฯ มอบพวงหรีดเคารพศพ และช่ วยเงินทําบุญ
แก่สมาชิ ก 1,000 บาท เนื องจากบิดาเสี ยชี วิต
วัน ที 11 มกราคม 2559 สหกรณ์ ฯ ทําการ
มอบพวงหรี ดดอกไม้สดเคารพศพบิดานางรั ตนาพร
ปุราทะกา สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต และช่ วยเงิ น
ทํา บุ ญ จํา นวน 1,000 บาท (หนึ งพัน บาทถ้ว น)
เนื องจากบิ ด าเสี ยชีวิตที จังหวัดนครราชสี มา และ
สหกรณ์ฯไม่ได้เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ า ภาพฟั ง พระสวดงานศพบิ ด า
สมาชิ กสหกรณ์ ฯ
วันที 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ แ ละนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดศพบิดา
นายปรี ชา ตรี กาลนนท์ สมาชิกแผนกพ้นสภาพการ
เป็ น พนัก งาน ณ วัดแก่ งคอย อ.แก่ ง คอย จ.สระบุ รี
พร้อมช่วยเงินทําบุญ จํานวน 500 บาท
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สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย มี
นโยบายทีจะส่ ง เสริ ม ให้ส หกรณ์ ในแต่ ล ะจังหวัด
รวมตัวกันในนาม “สั นนิบาตสหกรณ์จังหวัด” (ไม่ใช่
สาขาของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ ง ประเทศไทย แต่ มี
ลักษณะเช่นเดียวกับชมรมต่างๆ) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ
1. สร้ างความสั มพัน ธ์ และเครื อข่ ายความ
ร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ ในในการช่ วยเหลือซึ งกัน
และกั น ด้า นพัฒ นาทรั พยากรบุ ค คล การบริ ห าร
จัดการ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ การรั ก ษาผลประโยชน์
ส่ วนรวมของสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาอุ ปสรรค
ต่าง ๆ
2. เป็ นพืนฐานของการจัดตังสาขาของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
สั นนิบาตสหกรณ์ จังหวัด
1. ประกอบด้วย สหกรณ์ทุกสหกรณ์ ในจังหวัดนัน ๆ เป็ นสมาชิ ก

ฉบับที่ 330 ประจําเดือน มีนาคม 2559

คล การบริ หารจัดการ การดําเนิ นธุ รกิ จ การรั ก ษา
ผลประโยชน์ส่ วนรวมของสหกรณ์ และการแก้ไ ข
ปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ปั จจุบัน ได้มี การจัด ตังสั น นิ บ าตสหกรณ์
จังหวัดขึนมารวม 10 จังหวัด ได้แก่ สันนิบาตจังหวัด
เพชรบุ รี สั นนิ บาตจังหวัดชลบุรี สั นนิ บาตจังหวัด
น่ า น สั น นิ บ าตจั ง หวัด กํ า แพงเพชร สั น นิ บ าต
เชี ยงราย สั นนิ บาตจังหวัดลําปาง สันนิ บาตจังหวัด
เพชรบูรณ์ สันนิบาตจังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี สันนิ บาต
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสันนิบาตจังหวัดปั ตตานี
สํ า หรั บ คณะ ทํ า งานเ ตรี ย มการจั ด ตั ง
สั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง ตามคํา สั งที
74/2558 เรื อง แต่ งตังคณะทํา งานเตรี ยมการจัดตัง
สั น นิ บ าตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ซึ งลงนามโดย
ดร.ก๊ ก ดอนสํ าราญ ประธานกรรมการดํา เนิ นการ
สันนิ บาตสหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย มี 6 คน ได้แก่
1. นายศรีโพธิ วายุพักตร์ ประธานกรรมการ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบ่อแร่ จํากัด
2. นายณัฐ ชั ย จิตรถนอม ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอ่างทอง จํากัด
3. นายประยูร ดําเนิ น ประธานกรรมการ
สหกรณ์โคเนืออ่างทอง จํากัด
4. นายสมบู รณ์ คงสงค์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู อ่างทอง จํากัด
5. นายธนกฤต ตังทวีทรัพย์ ประธานกรรม2. มี วตั ถุ ประสงค์เ พื อสร้ างความสั มพัน ธ์ การสหกรณ์บริ การเมืองใหม่ชยั มงคล จํากัด
และเครื อ ข่ายความร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ ในการ
6. นายสํ ารวม บุญมาก ผูต้ รวจสอบกิ จการ
ช่วยเหลือซึงกันและกัน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุค - สหกรณ์ผูเ้ พาะเลียงสัตว์นาอ่
ํ างทอง จํากัด
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อนึง เนืองจากนายสมบูรณ์ คงสงค์ ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ่างทอง จํากัด ได้เกษียณอายุ
ดังนัน นางอนัญญา แสงพราย รักษาการผูจ้ ดั การ จึง
เป็ นผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม แทน ซึ งคณะทํางานฯ จะได้
เสนอชือให้ประธานกรรมการดําเนินการ สันนิบาตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ทํา การแต่ งตังให้ เ ป็ น
คณะทํางานฯ ต่อไป
วันที 7 มกราคม 2559 คณะทํางานเตรี ยมการ
จัดตังสั น นิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทองได้ทาํ การ
ประชุ ม ครั งที 1 ณ ห้ อ งประชุ ม สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอนโดยมี น ายศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์ ประธาน
กรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านบ่อแร่ จํากัด ทํา
หน้าทีประธานในการประชุ ม
ที ประชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ช อ บกั บ กา รจั ด ตั ง
สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง มีมติให้เชิ ญผูแ้ ทน
ชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง 3 ท่ านเข้า ร่ วมเป็ น
คณะทํา งานฯ เพิ มเติ ม คื อ ประธานชมรมฯ รอง
ประธานชมรมฯ และ เลขานุ การชมรมฯทังนี จะได้
เสนอชือให้ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยทําการแต่งตังต่อไป มีมติให้ใช้ทีทําการสหกรณ์
การเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด เป็ นทีตังของสันนิบาต
สหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง มี ม ติ ใ ห้ ทํา การเลื อ กตัง
ประธานคณะทํางาน รองประธานคณะทํางาน และ
เลขานุ ก าร ในการประชุ มครังต่อ ไปเพื อให้ผู ้แทน
ชมรมฯ เข้าร่ วมประชุมด้วย และมีมติกาํ หนดจัดการ
ประชุ มครังต่อไปในวันที 14 มกราคม 2559 ณ ห้อง
ประชุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรวิ เ ศษชั ย ชาญจํา กั ด
วัน ที 14 มกราคม 2559 คณะทํางานจัดตัง
สันนิบาตจังหวัดอ่างทองทําการประชุมครังที 2 ณ ห้อง
ประชุ มสหกรณ์การเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด อ.วิเศษ-
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ชัยชาญ จํากัด จ.อ่างทอง โดยมี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
ประธานกรรมการสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยนบ้านบ่ อแร่
จํากัด ทําหน้าทีประธานการประชุ ม โดยมีผูเ้ ข้าร่ วมการ
ประชุ ม 8 คน
ทีประชุ มมี มติ เลือกตั ง นายศรี โพธิ วายุพักตร์
ประธานกรรมการสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยนบ้านบ่อแร่
จํากัด เป็ น ประธานคณะทํ างานจัดตั งสั นนิ บาตสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ.พีรพันธุ์ จันทร์ เทียน กรรมการ
สหกรณ์ ออมทรั พย์ ต ํารวจอ่ างทอง จํากัด (ประธาน
ชมรมสหกรณ์ จ ังหวัดอ่ า งทอง) เป็ นรองประธาน
คณะทํา งานฯ นางสาวชั ชฏา ศุ ข ะพัน ธ์ ผู ้ จ ัดการ
สหกรณ์ ผู้เลี ยงและค้าสั ตว์อ่ างทอง จํากัด (เลขานุ การ
ชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง) เป็ นเลขานุ การ และนาง
อนัญญา แสงพลาย รั กษาการผู้ จดั การสหกรณ์ ออม
ทรั พย์ครู อ่างทอง จํากัด เป็ น เหรั ญญิก ทีประชุ มมี มติ
แจ้งให้ทีประชุ มชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ซึ งจะ
ประชุ มในวันที 18 มกราคม 2559 ได้รับทราบเรื องการ
เตรี ยมการจัดตังสันนิบาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง และ
ขอความสนับสนุ นในการจัดตังจากทุ กสหกรณ์ ด้วย
และให้กําหนดวันประชุ มสหกรณ์ ในจังหวัดอ่ างทอง
เพือขอมติ จดั ตังสั นนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทองใน
วันที 17 มีนาคม 2559
ในการประชุ มประจําเดือนมกราคม 2559 ใน
วันที 18 มกราคม 2559 ของชมรมสหกรณ์ จังหวัด
อ่ างทองที ประชุ มมี มติ เห็ นชอบให้ดาํ เนิ นการจัดตัง
สั นนิ บาตสหกรณ์ จังหวัดอ่ างทองและจะได้ทําการ
ประชุ มสหกรณ์ ในจัง หวัดอ่ างทองเพื อทําการจัดตัง
สันนิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทองในวันที 17 มีนาคม
2559 อี กไม่ นานเราจะได้ เห็ นบทบาทของสั น นิ บ าต
จังหวัดอ่างทองในเร็ ววันนีอย่างแน่ นอน
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนมี น าคม 2559 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และท่ าน
ผูอ้ ่ านทุกท่ านแล้วครั บ
ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณสมพร สุ วรรณผดุ ง ทีได้รับการว่าจ้างจากบริ ษทั ให้มาทํา งานเป็ น
พนัก งานเป็ น กรณี พิเศษ งานนี ป้ าเปี ยกไม่ เหงาแล้ว
ครั บ ###๙๙๙### ขออนุ โ มทนาบุ ญ กับ คุ ณโสภณ
ฉิ มวัย ที ได้จดั พิธีอุ ปสมบทลูกชายไปเรี ยบร้ อยแล้ว
เมื อต้น เดือนกุมภาพัน ธ์ ทีผ่ านมาครั บ จัดงานบวช
แล้ว ต้อ งจัด งานแต่ ง ต่อ เลยหรื อ เปล่ า ครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดีก บั คุ ณสุ ทธิพ งษ์ รั ตนะ (โรงงานหนองแค) และ คุ ณ ศั ก ดิ ชั ย คงอยู่
(บอยเลอร์ เฮ้าท์) ทีภรรยาคลอดบุตรไปเมือเร็ ว ๆ นี
ครั บ ###๙๙๙### หลังเดินทางมาจากปทุมธานี เพือ
มารั บเงิ นปั น ผลจากสหกรณ์ คุ ณพูน ศรี สมรอบรู้
แล้ว คุ ณอัช ณา วายุพักตร์ และคุ ณพวงทอง หมี ทอง
ก็ช วนป้ า น้อ ยไปเทียวงานวัด ขุน อิ น ทประมูล เพื อ
ไหว้พระ และซื อของกลับบ้าน นานๆ เพือนเก่ าจะ
ได้เ จอกัน ทีค รั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี
กับ คุ ณมงคล ดุษณีย์ และคุณสหเทพ รักวงษ์ วาน ที
ได้รั บ การเลือ กตังเป็ นกรรมการมูล นิ ธิ ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอนไปเมือเร็ วๆ นี ครั บ ###๙๙๙###
สําหรั บกรรมการมูล นิ ธิฯ สองท่านที ไม่ส มัค รเป็ น
กรรมการต่อ คือ คุ ณสุ ภาพ ไพจิตร์ จิน ดา และคุณ
กมลศั กดิ พัฒ นสิ ง ห์ คุณ หนุ ่ ยต้อ งไปอยู ่อ ยุธ ยา
ส่ วนคุณ ก้อ ย ติดภาระกิ จส่ วนตัวขอบคุณ ทังสอง
ท่านทีทําหน้าทีกรรมการมูลนิ ธิ ฯ ด้วยดี ตลอด 2 ปี
ที ผ่ า นมาครั บ ###๙๙๙### ลูก สาวไปทํา งานที
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อเมริ กา ครบ 1 ปี แล้ว คุ ณเพิมพูลพัชร์ จ๋ วงพานิ ช
บ่นคิ ดถึง ลู กสาวผ่านเฟสบุ๊ค ส์ เลย คิดถึงก็บินไปหา
ได้ครับป้ าโอ่ง อเมริ กาใกล้นิ ดเดียวเอง ###๙๙๙###
ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ คุ ณนภา พรเจริ ญ ที ทําการ
อุปสมบทลูก ชายไปเมื อปลายเดื อ นกุม ภาพัน ธ์ ที
ผ่านมา ###๙๙๙### งานนี คุ ณณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา
เข้า ร่ ว มรํ า วงในตอนแห่ น าคด้ว ยครับ ได้ข ่า วว่า
น้อ งเอ็มมี รําได้สวยจริ งๆ ครั บ ###๙๙๙### แม้จะ
อยู่อยุธ ยา แต่ทุก ครังที เพือนในแผนกวิสโคส ผลิต
จัด งานอะไรก็ต าม คุ ณ สุ ภ าพ ไพจิตร์ จิน ดา จะ
เดิ นทางมาร่ วมงานอย่างสมําเสมอเลยครับ อย่างนี
เขาเรี ยกว่า รั กไม่เคยเปลียนแปลงครั บ ###๙๙๙###
ขอขอบคุณ เพือนสมาชิ ก ที ทํา การเพิ มค่า หุ ้น กับ
สหกรณ์ คือ คุ ณนกยูง รั ก ขาว คุ ณณัฐ ธินี สี นุ ต
คุ ณพิสิษฐ์ ยิ มวิลัย คุ ณณัฐ จิร ะ ยิงสม คุ ณวัน ชั ย
อดทน คุณลักขณา อดทน คุ ณเอกสิ ทธิ ประดิษ ฐ์ ทรั พย์ และคุ ณบุ ญเลิศ เหลืองอ่ อน ขอให้ทุก ท่า นมี
ทุนเรื อนหุ ้นก่ อนการเกษี ยณอายุเ ป็ นล้า นบาทด้วย
ครั บ
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุ ณสุ กัญญา ศุ ภศิ ลป์ ที สู ญ เสี ย เพื อนรั ก ไปเมื อเร็ ว ๆ นี ครับ ###
๙๙๙### เช่ นเดี ยวกัน ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุ ณ
มานะกูล พรรณเรณู และคุ ณจํ าเนี ยร จั น ทร์ ม า ที
สู ญ เสี ยพีชายไปเมื อต้น เดื อ นกุ มภาพัน ธ์ ทีผ่ า นมา
ครั บ ###๙๙๙### วัน ไหว้ในวัน ตรุ ษ จี น ได้ข่ า วว่ า
คุ ณสมชาย พงษ์ ไ พร จุ ดประทัดไปสองหมื นดอก
ใช้เวลาประมาณสิ บนาทีค รับ ###๙๙๙### ไม่ทราบ
ว่าเพราะนอนดึ ก หรื อ อย่ างไร น้ อ งชมพู่ คุ ณจารุ วรรณ์ อเนกศรี เป็ นลมต้อ งนอนโรงพยาบาล 1 คืน
ขอให้สุขภาพแข็งแรง อย่าลื มออกกําลังกายบ้างนะ
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ครับ ###๙๙๙### กลับมาจากญีปุ่นแล้ว สําหรั บ คุ ณ
การุ ณ เจียมจิตศิ ริพงษ์ หลังจากทีเดินทางไปเทียว
ประเทศญีปุ่นกับครอบครั วมา อย่าลืมของฝากด้วย
นะครั บ ###๙๙๙### ยัง ทํา หน้ า ที ในโรงงานอย่า ง
เข้ ม แข็ ง สํ า หรั บ คุ ณ ราวิ น ดรา นาท เน๊ ด (ราวี )
ขณะเดี ย วกัน ก็ ย ัง เป็ นสมาชิ ก ที ดี ข องสหกรณ์ ฯ
อย่างสมําเสมอครับ ###๙๙๙### เพราะซื อรถยนต์
คัน ใหม่ คุ ณสุ ทนต์ อยู่สะอาด เลยอยากให้บริ ษ ทั
เพิ มเวลาการเกษี ยณของพนักงานเป็ น 60 ปี เพือจะ
ได้มีเ วลาผ่ อ นรถอี ก สองปี คิ ด ดี มากเลยครั บ ###
๙๙๙### หมดวาระการดํารงตํา แหน่ ง นายกสมาคม
ผู ้สื อข่ า วจัง หวัด อ่ า งทองแล้ว สํ า หรั บ คุ ณ ภาดล
ไชยรักษ์ อย่างไรก็ตาม ตอนนี คุณเจียบก็ ยงั ทําหน้าที
เป็ นผู ้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครั ว
จังหวัด อ่ า งทองครั บ ###๙๙๙### อยู่ บ้า นสองคน
กับภรรยา สําหรับ คุณสมกิจ ชาญเขตรการณ์ แต่ใน
ฐานะผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า นลุ ง หมอต้ อ งออกปฎิ บ ั ติ
หน้าทีนอกบ้านเกื อบทุกวัน ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยิน ดีกับ คุ ณนนทรี เกษจัน ทร์ ที มีคุ ณแม่ คอย
ช่วยเหลือดูแลลูกและหลานเป็ นอย่างดี ตอนนี ถือว่า
ฟ้าสดใสแล้วต่อไปชีวติ ก็จะพบแต่สิ งดี ๆ ครับ
ขอแสดงความยิน ดีก บั คุ ณ ศรีโ พธิ วายุพักตร์ ประธานกรรมการสหกรณ์ เ ครดิตยูเ นี ยน
บ้า นบ่อ แร่ จํา กัด ที สหกรณ์ ฯ ของท่า นได้ร ั บ
รางว ลั “สหกรณ์ ดี เ ด่ น ระดับ จั ง หวัด อ่ า งทอง
ประจําปี 2558” และ “รางวัลสหกรณ์ทีผ่า นเกณฑ์
การจัด มาตราฐานสหกรณ์ ในระดับ ดี เ ลิ ศ ต่ อ เนื อง
ตังแต่พุทธศัก ราช 2554 ถึงพุ ทธศัก ราช 2558” ใน
งานวัน สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ประจําปี 2559 ที ผ่ า นมา
ครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุ ณ สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
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หลายท่ า นที นํ า บุ ค คลในครอบครัว มาสมัค รเป็ น
สมาชิ ก สสอป. ได้แ ก่ คุ ณ อนุ ส รณ์ สุ ขสํ า อางค์
(มารดา) คุณวิภาดา ทองประไพ (มารดาของตนเอง
และมารดาของสามี ) คุ ณมนั ส รั กทรั พย์ (มารดา)
คุณวันเฉลิม เครื อสาร (บิดา) คุ ณพีระภัทร ลอยละลิ ว (บิ ด า) คุ ณ วิ ไ ลวรรณ ดอนใหม่ (มารดา ) ###
๙๙๙### ขอขอบคุณสมาชิ กสหกรณ์ 2 ท่าน ทีสมัคร
เข้า เป็ นสมาชิ ก สสอป. ด้วยตนเอง คือ คุ ณประไพ
การมิ ตรี และคุ ณสุ รินทร์ สุ ขพันธ์ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความเสี ย ใจกั บ คุ ณ ปรี ช า ตรี ก าลนนท์ ที
สู ญเสี ยบิดาไปเมื อปลายเดื อ นกุ มภาพันธ์ ทีผ่ า นมา
##๙๙๙### เช่ น เดี ยวกัน ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุ ณ อภิ ช า อธิ ล า ภ ที สู ญเสี ยคุ ณ พ่ อ ไปในเวลา
ใกล้เคียงกันครับ ###๙๙๙### มีสิ นค้าใหม่จาํ หน่ าย
อีก แล้วครับ สํ า หรั บ คุ ณ วัฒ นชั ย - คุ ณ สายทอง
กลัด สนิท ตอนนี ทําผัก กาดดองออกมาขาย ขอเชิ ญ
เพื อนๆ ช่ วยกัน สนับ สนุ น เสี ยกบด้ว ยครั บ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณ ชั ยรั ช ศิ ริ พจนานนท์ ที ได้ง านทํา ใหม่เ ป็ นช่ า งต่อ กระบะ
รถยนต์ที สระบุรี ก็ข อให้ค ุณ ช ัย รัช มีป ระสบ
ความสํา เร็ จในงานใหม่ ทีทํา ด้วยครั บ ###๙๙๙###
สํา หรั บ คุ ณ บุ ญ ส่ ง เมื องมี ศ รี ที อาจจะไม่ไ ด้รั บ
การต่อสัญญาให้ทาํ งานกับบริ ษ ทั ฯ ได้ข่า วว่า คุ ณ
ประเชิ ญ เจริญสุ ข จองตัวให้ไปทํา งานที ร้ า นแล้ว
ครั บ คนมีฝี มือ ใคร ๆ ก็ อ ยากได้ค รั บ ###๙๙๙###
กํา ลัง เตรี ย มการปลูก บ้า นหลัง ใหม่ สํ า หรับ คุ ณ
สมชาย คุ ณเกษมศรี เมฆหมอก สร้ า งบ้า นเสร็ จ
เมื อไรอย่า ลืมชวนไปร่ วมทํา บุ ญขึ นบ้า นใหม่ด้วย
นะครั บ ###๙๙๙### พบกัน ฉบั บ หน้ า ###๙๙๙###
สวัสดี ครั บ ###๙๙๙###
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รายงานกิจการประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (MONTHLY REPORTS FEBRUARY 2016)
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
 ถอนระหว่ างเดือน 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
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย 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. เงินให้ก้แู 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. เงินให้ก้แู ก่ สหกรณ์อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม 2559 Revenues from January - February 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม 2559 Expenses from January - February 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,176 คน Pr
319,782,690.00 บาท Baht
10,928,780.99 บาท Baht
4,031,939.39 บาท Baht
4,239,559.69 บาท Baht
10,721,160.69 บาท Baht
104,367,303.03 บาท Baht
7,781,739.35 บาท Baht
2,352,166.90 บาท Baht
109,796,875.48 บาท Baht
6,069,300.00 บาท Baht
416,611.39 บาท Baht
257,111.39 บาท Baht
6,228,800.00 บาท Baht
28,213,169.18 บาท Baht
1,133,346.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

36,662,779.47 บาท Baht
110,298,243.24 บาท Baht
289,834,174.30 บาท Baht
31,880,900.00 บาท Baht
33,313,917.75 บาท Baht
288,401,156.55 บาท Baht
4,451,342.47 บาท Baht
2,419,978.00 บาท Baht
2,832,527.93 บาท Baht
715,006.51 บาท Baht
2,117,521.42 บาท Baht
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กรรมการฯ เยี่ยมไขนางนนทรี เกษจันทร สมาชิกแผนกหองปฏิบัติงานเคมี ที่สหกรณออมทรัพยฯ
และเยี่ยมไขนางศิริอร สอานวงศ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่โรงพยาบาลอางทอง (4 ก.พ. 59)

กรรมการฯ มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท ใหแก
นายพินิจ วงษคํา สมาชิกแผนกออกซิลลารี่ ผลิต
เนื่องจากเกษียณอายุ (7 ก.พ. 59)

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 7 สมาคมฯ
และประธาน ชสอ. ถายรูปรวมกันบริเวณที่ดิน
ที่จะสรางตึกสํานักงาน 7 สมาคม (14 ก.พ. 59)

สหกรณฯ เปนเจาภาพฟงพระสวดงานศพบิดา
นายปรีชา ตรีกาลนนท สมาชิกพนสภาพการเปน
พนักงาน ที่ อ.แกงคอย จ.สระบุรี (18 ก.พ. 59)

กรรมการฯ เยี่ยมไขนายสมทรง จันทรสวาง
สมาชิกแผนกเซ็นทรัล ซอมบํารุง ที่บานพัก
อ.ปาโมก จ.อางทอง (19 ก.พ. 59)

