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เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํ า หนั ก 1 บาทให้ แ ก่
สมาชิ กเกษียณอายุ
วันที 21 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายรวิพ งษ์ ศุ ภ ศรี
กรรมการ และนายกฤษณชั ย สิ นธุ ประสิ ทธิ
ทีปรึ กษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้าร่ วมงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุ
ของนางทุเรี ยน ขําศิริ สมาชิ กแผนกอัลซิ ลลารี ผลิ ต
ณ บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทอง พร้ อมมอบ
สร้ อ ยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูล ค่ า 21,200 บาท
(สองหมืนหนึงพันสองร้อยบาทถ้วน)

สหกรณ์ ฯ ได้ รับ “รางวัลสหกรณ์ ทีผ่ านเกณฑ์ การจัด
มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศต่ อเนื อง 5 ปี ”
วันที 26 กุมภาพัน ธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย
มานะกูล พรรณเรณู นายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา นาย
ธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ทีปรึ กษาสหกรณ์ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จดั การ นางสาวดวงกมล แก้วสุ ก ใส เจ้า หน้ า ที ธุ ร การ และนางสาวปาริ ช าติ บัวระยับ นัก ศึ ก ษา
ฝึ กงาน เข้าร่ วมงานวัน สหกรณ์ แ ห่ งชาติ ประจํา ปี
2559 ณ ห้องประชุ ม องค์ก ารบริ หารส่ วนจัง หวัด อ่า งทอง ซึ งจัดโดยชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง
และ
(อ่ านต่ อหน้ า 3)

ประธานฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท
ให้แก่นางทุเรียน ขําศิริ เนื องจากเกษียณอายุ

กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ
ร่วมงานวัน สหกรณ์แห่งชาติ ประจําปี 2559
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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
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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

ÁÒÃ´Ò¹ÒÂÂÔ¹´Õ ¡ÅÑ¹่ ©ÍÍ¹ (23 ¡.¾. 59)

ÁÒÃ´Ò¹ÒÂ¡ÄÉ³ªÑÂ ÊÔ¹¸Ø»ÃÐÊÔ·¸Ô์ (29 ¡.¾. 59)
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สหกรณ์ ฯ ได้ รับ “รางวัลสหกรณ์ ทีผ่ านเกณฑ์ การจัด
มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศฯ” (ต่ อจากหน้ า 1)
และสํ า นักงานสหกรณ์ จ งั หวัดอ่ างทอง โดยมี น าย
สุ ร เชษ นิ มกุ ล นายกองค์ก ารบริ หารส่ วนจังหวัด อ่างทอง เป็ นประธานเปิ ดงาน
ในการจัดงานครั งนี ได้จดั พิ ธี วางพานพุ่ ม
ดอกไม้สดถวายสักการะพระบิดาแห่ ง การสหกรณ์
โดย ผู ้ แ ทนของสห กรณ์ ทุ ก แห่ ง ทํ า บุ ญ เ ลี ยง
ภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ จํานวน 9 รู ป การทอดผ้าป่ า
หารายได้ใ ห้ แ ก่ ช มรมฯ และการมอบโล่ ร างวัล
สหกรณ์ “ สหกรณ์ ดี เ ด่ น ระดั บ จัง หวัด อ่ า งทอง
ประจําปี 2558” และ “รางวัลสหกรณ์ทีผ่า นเกณฑ์
การจัด มาตรฐานสหกรณ์ ในระดับ ดี เ ลิ ศ ต่ อ เนื อง
ตังแต่ พุทธศัก ราช 2554 ถึ ง พุ ทธศัก ราช 2558” ณ
หอประชุมชัน 2 องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอ่างทอง
และรั บประทานอาหารกลางวันพร้ อมกับจับสลาก
ของขวัญให้แ ก่ผู ้มาร่ วมงาน 40 ชิ น ซึ งของรางวัล
ได้รับการบริ จาคจากสหกรณ์ต่าง ๆ สหกรณ์ ละ 2
รางวัล แต่ละรางวัลมีมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 300 บาท
อนึ ง สหกรณ์ อ อมทรั พย์ฯ ได้รั บ “รางวัล
สหกรณ์ ทีผ่ า นเกณฑ์ก ารจัดมาตรฐานสหกรณ์ ใน
ระดับ ดี เ ลิ ศ ต่ อ เนื องตังแต่ พุ ท ธศั ก ราช 2554 ถึ ง
พุทธศักราช 2558” ด้วย
ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้ ารับการฝึ กอบรมทีนนทบุรี
วันที 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวณัฐิยา สร้ อยทรั พย์ ผูต้ รวจสอบกิ จการสหกรณ์ เข้ารั บ
การฝึ กอบรมหลัก สู ต ร “ผู ้ต รวจสอบกิ จการ” ณ
โรงแรมริ ชมอนด์ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ซึ งจัด โดย
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํา กัด
และมีผเู ้ ข้าร่ วมการอบรมจํานวนมาก
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นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. 2 ครัง
วันที 16 กุมภาพัน ธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคระห์ ส มาชิ ก สหกรณ์อมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชูจิตต์ นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ และกรรมการ สสอป. พร้ อ มกั บ เจ้า หน้ า ที สสอป. ทํา การ
ประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการสสอป. ณ ห้อ งประชุ ม 301 ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
วันที 25 กุมภาพัน ธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ นายวิรั ต
ชู จิต ต์ และกรรมการ สสอป. พร้ อ มกับเจ้า หน้า ที
สสอป. ทําการประชุ มคณะกรรมการ สสอป. วาระ
พิ เ ศษ ณ ห้ อ งประชุ ม 301 ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เพือรับรองงบการเงิ น
และกําหนดประมาณการรายจ่ายประจําปี เสนอต่อ ที
ประชุมใหญ่ สสอป.
รองประธานฝ่ ายการเงิน และเจ้ าหน้ าที ร่ ว มประชุ ม
ประจําเดือนชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ จ งั หวัด อ่ า งทอง ประจํา เดื อ นกุ มภาพัน ธ์ 2559 ณ ห้อ งประชุ มสํ า นัก งาน
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทอง โดยมี พ.ต.อ. พี ร ะพัน ธ์
จัน ทร์ เ ที ย น ประธานชมรมฯ เป็ นประธานในที
ประชุ ม และนายนรุ ท ธิ อุ ท ธา สหกรณ์ จงั หวัด อ่างทอง เข้าร่ วมการประชุ มด้วย
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ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นมกราคม 2559 มี ม ติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรม ฯ ประจํา เดื อ น
มกราคม 2559 โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อน
ธั น วาคม 2558 จํา นวน 59,438.12 บาท รายรั บ
2,000 บาท รายจ่าย 5,407 บาท และเงิ นคงเหลือยก
ไปเดื อ นกุ มภาพัน ธ์ 2559 จํานวน 56,031.12 บาท
ติดตามผลการประชุ มครังก่ อน 1 เรื อง คื อ ติ ดตาม
ความคื บ หน้ า ในการจัด งานวัน สหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ
รับทราบการเชือมโยงธุ รกิจระหว่างสหกรณ์ส มาชิ ก
ชมรมฯและรั บ ทราบเรื องที สํ า นัก งานสหกรณ์ จังหวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ
นายก สสอป. กรรมการ และผู้ต รวจบั ญชี ร่ วมกัน
มอบเงิน สงเคราะห์ 600,000 บาท แก่ ทายาทสมาชิ ก
สสอป.
วันที 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ และนางสาวสมหมาย
สราญจิตร์ ผูต้ รวจบัญชี สสอป. เดิ นทางไปมอบเงิน
สงเคราะห์แก่ ทายาทของนายฉลอง ฉําพจน์ สมาชิ ก
สสอป. รอบ 1/2556 ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานแพนเอเซี ย เปเปอร์ ไ ทย ซึ ง
เสี ย ชี วิต เป็ นเงิ น 600,000 บาท โดยมอบในงาน
ฌาปนกิ จศพ ทีวัดชุ มพลสามัคคีธรรม บ้านห้วยแห้ง
ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
กรรมการสหกรณ์ ฯ ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ
ประจําปี 2558 สอ.สร. ไทยคูราโบ จํากัด
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รอง-
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ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ เข้าร่ วมประชุ มใหญ่สามัญประจําปี
2558 สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จํา กั ด ณ สโมสรบริ ษั ท ไทยคู ร าโบ จํา กั ด
จ.ปทุมธานี
สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานไทยคู ราโบ จํากัด มีส มาชิ ก 667 คน ทุนเรื อนหุ ้น 100.40
ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิ ก เงิ นฝากออมทรั พย์
2.38 ล้านบาท เงิ นฝากออมทรั พย์พิเศษ 12.46 ล้าน
บาท เงิ น ฝากออมทรัพย์พิเศษ รายเดื อ น 0.74 ล้า น
บาท เงิ น ให้กู้แ ก่ สมาชิ กคงเหลือ 124.69 ล้านบาท
ที ประชุ มอนุ ม ัติ จ่า ยเงิ น ปั น ผล ร้ อ ยละ 2.55 และ
จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 2.00
กรรมการฯ เข้ า ร่ วมรั บ ฟั งการนํ าเสนอและคั ด เลื อก
ผลงานนวัตกรรมฯ ทีนนทบุรี
วันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายลิขิต มีบาํ รุ ง
เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่ มหฤทัย และนายรวิพงษ์ ศุ ภศรี กรรมการ เข้าร่ วมรับฟั งการนําเสนอและคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมการบริ หารจัดการสหกรณ์ อ อมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 2558 ณ โรงแรม
ริ ช มอนด์ อ.เมื อ ง จ.นนทบุ รี ซึ งจัดโดยชุ ม นุ ม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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คณะกรรมการ สสอป. เป็ นเจ้ าภาพสวดศพมารดา
กรรมการ สสอป. ที อ.ป่ าโมก จ.อ่ างทอง
วันที 2 มีนาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ นางสิ ริภ สั สร เอียมสุ วรรณ เลขานุการ นายวิรัต ชูจิตต์ นายชัยยา ตีบไธสง กรรมการฯ เดิ น ทางไปเป็ นเจ้ า ภาพสวดศพ
มารดานายกฤษณชั ย สิ นธุ ประสิ ท ธิ กรรมการ
สสอป. ทีวัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง

นายก สสอป. และกรรมการ สสอป. ร่ วมงานพระราช
ทานเพลิงศพมารดากรรมการ สสอป.
วันที 3 มีนาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายสํารวย
รอดวงษ์ อุ ปนายก คนที 2 นายสมจิต ร์ แสนโคตร์
ผู ้ช่ ว ยเหรั ญ ญิ ก และนายวิรั ต ชู จิ ต ต์ กรรมการฯ
เดิ นทางไปร่ วมพิธี ฌ าปนกิ จศพนางวัน เพ็ญ สิ น ธุ ประสิ ทธิ มารดานายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ กรรมการ สสอป. ทีวัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
สหกรณ์ ฯ มอบโต๊ ะ ม้ าหิ น ให้ สนง.ตรวจบั ญ ชี สหกรณ์ อ่างทอง
วันที 4 มีนาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียงประธานกรรมการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาย-
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รวิพงษ์ ศุ ภ ศรี กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมกันมอบโต๊ะม้าหิ นอ่ อน (ราคา
2,800 บาท) ให้แ ก่ สํ า นัก งานตรวจบัญชี ส หกรณ์ อ่ า งทอง ที สํ านัก งานตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ อ่ างทอง
เนืองจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทองได้ทาํ
การสอบบัญชีประจําปี 2558 ให้แก่ สหกรณ์ฯ
กรรมการฯ และสมาชิ ก ร่ วมการสั มมนาและประชุ ม
ใหญ่ สสสอป. จํานวน 13 คน
วันที 5 มีนาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ และรองประธานฝ่ าย
การเงิ นสหกรณ์ อ อมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ สสอป. พร้ อม
ด้วยนายพีร ะภัทร ลอยละลิ ว นายณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา นางละออ แก้วสาระ กรรมการสหกรณ์ ฯ นาง
นาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป นางสาวดวงกมล
แก้วสุ กใส เจ้าหน้าที ธุ ร การ นายบุ ญส่ ง เมื อ งมีศรี
นายพรชัย แก้วสาระ นางอัชณา วายุ พกั ตร์ นายสุ ทนต์ อยู่ สะอาด นายสราวุฒิ นิ ล ทคช นางสุ นี ชู จิตต์ สมาชิ ก รวมทังหมด 13 ท่าน เข้าร่ วมสัมมนา
และประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2558 ของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สถานประกอบการ ณ ห้องแซฟไฟร์ 115 อาคารอิมแพค ฟอรั ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
รองประธานฯ และกรรมการฯ ร่ ว มการสั ม มนากั บ
ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคกลาง ทีพัทยา
วันที 5 มีนาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ภาคกลาง พร้ อ มด้วยนาย
ธนกฤต วโรตนม์ กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้า ร่ ว ม
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โครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภ าคตะวันออกและภาคกลาง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
เหรัญญิก และหัวหน้ าฝ่ ายทัวไป ร่ วมการประชุ มใหญ่
สส.ชสอ.
วัน ที 6 มี น าคม 2559 นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรัญญิก และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2558 ของ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุมนุมสหกรณ์อ อมทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ ห้อ ง
แซฟไฟร์ 204-206 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดือนมีนาคม 2559
วัน ที 12 มี น าคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคระห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ นายกฤษณชั ย สิ นธุ ป ระสิ ทธิ
และกรรมการ สสอป. พร้ อมกั บ เ จ้ า หน้ า ที
สสอป. ทํา การประชุ มประจําเดื อ นมี น าคม 2559
คณะกรรมการ สสอป. ณ ห้องประชุม 301 ชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท แก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ
วันที 12 มีนาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ เข้า ร่ วมงานเลี ยงสังสรรค์ก ารเกษียณอายุข องนางพัสราพร ทวีคู ณชัยยศ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ทีบ้านพัก ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้ อ มมอบสร้ อ ยคอหนัก 1
บาท มูลค่า 21,300 บาท (สองหมืนหนึงพันสามร้อย-

ฉบับที่ 331 ประจําเดือน เมษายน 2559
บาทถ้วน)
กรรมการฯ ร่ วมประชุ มประจําเดื อนคณะกรรมการกลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ
วันที 13 มีนาคม 2559 นายมานะกูล พรรณเรณู กรรมการฯ เข้า ร่ วมการประชุ มประจํา เดื อ น
คณะกรรมการสหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ผู ้ ใ ช้ แรงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุมสโมสรพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลี ยบ กรุ งเทพฯ โดยมีมูล นิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์ เป็ นเจ้าภาพจัดประชุม
รองประธานฝ่ ายการเงิน และเจ้ าหน้ าที ร่ ว มประชุ ม
ประจําเดือนชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่ างทอง
วัน ที 17 มี น าคม 2559 นายศรี โพธิ วายุ พักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไป เข้าร่ วมการประชุ มคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ จ งั หวัด อ่ า งทอง ประจํา เดื อ นมี นาคม 2559 ณ ห้อ งประชุ มสํ า นักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพันธ์ จันทร์ เที ย น ประธานชมรมฯ เป็ นประธานในทีประชุ ม
และนายนรุ ทธิ อุทธา สหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง เข้า
ร่ วมการประชุมด้วย
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 10 ราย
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรัญญิก และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการฯ
เดินทางไปเยียมไข้นายศักดินริ นทร์ คําพราว สมาชิ ก
แผนกบริ หาร (ซี วลิ ) ทีบ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง เนืองจากเป็ นไข้หวัดใหญ่
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วันที 25 กุมภาพัน ธ์ 2559 นายลิขิต มีบาํ รุ ง
เหรั ญ ญิก นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย นายรวิพงษ์ ศุ ภ ศรี
นายพงษ์ ศ ัก ดิ คงมี และนายธนกฤต วโรตนม์
กรรมการ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายสุ ช าติ บํา เทิ ง
สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทอง
เนืองจากเกิดอุบตั ิเหตุ

วันที 25 กุมภาพัน ธ์ 2559 นายลิขิต มีบาํ รุ ง
เหรั ญญิ ก และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการฯ
เดินทางไปเยียมไข้นางมาเลี ยม วงษ์ศรี งาม สมาชิ ก
แผกห้องปฏิบตั ิงานเคมี ณ บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
วันที 2 มี นาคม 2559 นายลิขิต มีบ ํารุ ง เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ และนางสาว
นุ ช นารถ แก้ วนํา เชื อ เจ้า หน้าที บัญ ชี เดิ น ทางไป
เยี ยมไข้นายสุ นทร หุ่ น กลํา สมาชิ ก แผนกซี วิล ที
โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนื องจากเกิ ดอุ บตั ิเหตุ
ไม้ฟาดขา
วันที 7 มี นาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นางละออ แก้วสาระ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเยียมไข้นาง
ชลธิ ช า กิ งไทร ที บ้า นพัก อ.ไชโย จ.อ่ า งทอง
เนืองจากป่ วยกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
วันที 18 มีนาคม 2559 นายลิขิต มีบาํ รุ ง เห-
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รัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย และนายพงษ์ศ ักดิ คงมี
กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 3 ราย คือ
- นางมะลิ เส็ งรอตรัตน์ สมาชิ กแผนกอัล ซิ ลลารี ผลิ ต ทีบ้า นพัก ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทอง
เนืองจากผ่าตัดนิ วล๊อค
- นายวัช ระ เอี ยมแสง สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ทีบ้า นพัก ต.บ้า นแห อ.เมื อ ง จ.อ่า งทอง
เนืองจากเป็ นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ
- นายธาตรี อยู่ยืน สมาชิ ก แผนกเซ็ นทรัล ซ่ อมบํารุ ง ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคเก๊า
วันที 21 มี นาคม 2559 นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี และนางละออ แก้วสาระ
กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คือ
- นายนที เหรี ย ญทอง สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีบ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
เนืองจากสายตาพล่ามัว
- นางทัศนีย์ โมกขศั กดิ สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีบ้านพัก ต.โรงช้าง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
เนืองจากผ่าตัดนิ วล๊อก
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
10 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทาํ การซื อของเยี ยมไข้ให้แ ก่
สมาชิกทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิ ด า - มารดา และ
คู่สมรสของสมาชิ ก
วันที 20 กุมภาพัน ธ์ 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี
กรรมการ และนางสาวนุ ช นารถ แก้ ว นํ า เชื อ
เจ้าหน้าทีบัญชี ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพ
บิดานางสาวอภิชา อธิ ลาภ สมาชิกแผนกห้องปฏิบตั -ิ
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งานเคมี ณ วัด ดาวดึ ง ส์ ษ าราม ต.หัวไผ่ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายลิ ขิต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก
นายมานะกู ล พรรณเรณู นายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา
กรรมการ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป
และนางสาวดวงกมล แก้วสุ ก ใส เจ้า หน้าที ธุ รการ
ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพมารดานายยินดี
กลั นฉอ้ อ น สมาชิ กแ ผนกอ๊ อ กซิ ลล ารี ผ ลิ ต
ณ วัด ท้อ งคุ ้ง อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง พร้ อ มช่ วยเงิ น
ทําบุญ 500 บาท
วันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายสายัณ ห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นาง
ละอ อ แก้ ว ส าระ น าย ณั ฐ ภู มิ สุ วรร ณ วงศ า
กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ นาง
นาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป นางสาวนุ ชนารถ
แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบัญชี นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
เจ้าหน้าทีการเงิ น และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส
เจ้าหน้าทีธุ รการ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวด
งานศพมารดานายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ สมาชิกฯ
แผนกบริ ห าร (สปิ นนิ ง ซ่ อ มบํา รุ ง) ที วัด โบสถ์ วรดิตถ์ อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500
บาท
วันที 4 มี น าคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุ การ นายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย และนาย
ณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ เป็ นเจ้าภาพฟั งพระ
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สวดงานศพบิดานายอิสรา ม่วงอ่อ น สมาชิ ก แผนกอ๊ อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ณ บ้า นพั ก ต.ป่ างิ ว อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทําบุญ 300 บาท
วันที 7 มี นาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายสายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์
เลขานุ ก าร นายลิขิ ต มีบาํ รุ ง เหรั ญญิก นายณัฐภู มิ
สุ วรรณวงศา กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และ
นางสาวดวงกมล แก้ ว สุ กใส เจ้ า หน้ า ที ธุ ร การ
เดิ น ทางไปเป็ นเจ้า ภาพฟั ง พระสวดงานศพภรรยา
นายถวิล แก่ นแก้ว สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนั ก งาน ที วัด พายทอง ต.สายทอง อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท

วันที 26 มีนาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการฯ นายศรี โพธิ วายุ พกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวณัฐ ริ ญา อนุ สิ
นายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การเดินทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวด
งานศพบิดานางสาวบุญลื อ จันพลา สมาชิ กแผนก
ห้อ งปฏิ บตั ิก ารเคมี และนายวิรัต จัน พลา สมาชิ ก
แผ นกวิ ส โคส ผ ลิ ต ที วั ด จํ า ปาหล่ อ อ.เ มื อ ง
จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ คนละ 500 บาท (รวม
เป็ นเงิน 1,000 บาท)
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ระหว่างวันที 19 - 20 มีนาคม 2559 สหกรณ์
ได้จดั โครงการสัมมนา เรื อง “การจัดทําแผนกลยุทธ์
ประจําปี 2559 - 2560” ขึน ณ สมฤดี รี สอร์ ท จังหวัด
นครนายก โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที ผูต้ รวจสอบกิจการ และสมาชิก เข้าร่ วมการสัมมนา รวม 27
คน การสั ม มนามี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื อให้ ผู ้เ ข้า ร่ วม
สัม มนามี ความเข้าใจในจุ ดมุ่ งหมายของการจัดทํา
แผนกลยุทธ์ทีสหกรณ์ฯ จะจัดขึนมาให้เป็ นแนวทาง
เดียวกัน เพือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของสหกรณ์ ฯ
ในสถานการณ์ของบริ ษทั ฯ ใน 2 ปี ขา้ งหน้า และเพือ
ร่ วมกันกําหนดแผนงานของสหกรณ์ฯ ทีสามารถไป
ปฏิ บัติ ได้จริ ง และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ข อง
สหกรณ์ฯ ทีกํา หนดขึนใหม่ รวมทังเพือสร้ างความ
สามัคคีเป็ นอันเดียวกันระหว่า งกรรมการ เจ้าหน้าที
ผู ้ต รวจสอบกิ จการ และสมาชิ ก ผู ้เ ข้า ร่ วมสั มมนา
โดยมีนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการฯ เป็ น
ประธานเปิ ดการสัมมนา
ก่ อ นทีจะเริ มดําเนิ นการจัดทําแผนกลยุทธ์
สหกรณ์ฯ ได้เชิญนายสมพล ตันติสันติสม ผูจ้ ดั การ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยาย
เรื อง “กระบวนการและขั นตอนในการจั ด ทํ าแผนกลยุทธ์ ให้ ประสบความสํ าเร็ จ” เป็ นการบรรยายให้
ผูเ้ ข้าร่ วมได้มองเห็นแนวทางการคิดหาวิธีทีจะนํา มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนงานของสหกรณ์ ฯ ให้
มองเห็นภาพสหกรณ์ฯ ในอนาคต ทีมีการพัฒนาให้
เกิ ด ความก้ า วหน้ า พร้ อ มทังแผนป้ อ งกั น ต่ า งๆ
ให้สอดคล้องกับการดําเนินการต่อไป และได้มีการ -

ฉบับที่ 331 ประจําเดือน เมษายน 2559

ระดมความคิ ด เห็ น เรื อง “จุ ด อ่ อน จุ ด แข็ ง ของ
สหกรณ์ ฯ ในสถานการณ์ ข องบริ ษั ท ฯ ใน 2 ปี
ข้ างหน้ า” โดยมีนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธาน
ฝ่ ายการเงิ น เป็ นผู ้ด ํา เนิ น รายการ ซึ งสรุ ปได้ว่ า
สถานการณ์ ก ารยื นข้อ เรี ยกร้ อ งระหว่างสหภาพแรงงานไทยเรยอน กับ บริ ษ ทั ฯ ไม่ น่ า จะมี ปั ญหา
รุ นแรงเพราะสหภาพแรงงานฯ ได้รับประสบการณ์
จากการนัดหยุ ดงานครังก่ อ น และไม่ต้องการเห็ น
สภาพสมาชิ ก ที ขาดรายได้ ไม่ มี เ งิ น ใช้ จ่ า ยใน
ครอบครัวทําให้มีหนีสิ นเพิ มขึน อย่างไรก็ตามถึงแม้
จะมี ผ ลกระทบต่ อ สหกรณ์ ฯ ขอให้ เ ชื อมั นว่ า
สหกรณ์ฯ จะยังคงสภาพอยู่ได้ ขอให้สมาชิก มี ความ
เชื อมั นในองค์ ก ร ไม่ ตื นตระหนก เมื อสมาชิ ก
เดื อ ดร้ อ นสหกรณ์ ฯ จะเป็ นองค์ ก รที ให้ ค วาม
ช่วยเหลือได้เป็ นอันดับแรก ต่อ ด้วยการสรุ ป ผลการ
ดําเนิ น งานตามแผนกลยุทธ์ 2 ปี ทีผ่ านมา คื อ “การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจําปี 2557-2558” โดย
มีน างเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ เป็ นผู้ส รุ ปผล
และนําเสนอต่อผูเ้ ข้าร่ วมการสัมมนา
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ในวัน ที 20 มีนาคม 2559 ผูเ้ ข้า ร่ วมทุ กคน
ได้ช่วยกันจัดทําแผนกลยุท ธ์ ประจําปี 2559 - 2560
รวมทังสิ น 8 กลยุทธ์ คือ 1. กลยุทธ์สร้ างความมันคง
ให้กบั สหกรณ์ 2. กลยุทธ์ ก ารพัฒนาการบริ หารงาน
สหกรณ์ 3. กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชี วติ ทีดีของ
สมาชิ ก และครอบครั วอย่า งยังยืน 4. กลยุทธ์ สร้ า ง
บริ ก ารที ประทับใจให้ก ับ
สมาชิ ก 5. กลยุท ธ์ เ ชื อมโยงธุรกิจแบบพันธมิตรกับ
สหกรณ์อืน 6. กลยุทธ์ การ
จัดกิจกรรมในชุมชน 7. กล
ยุ ท ธ์ ส่ งเสริ มให้ ส มาชิ ก
ดํา เนิ น ชี วิต ตามแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพี ยง 8. กลยุ ท ธ์ เ สริ ม สร้ างความรู ้ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก กรรมการ
เจ้าหน้าที ให้มีคุณภาพเพือพัฒนาสหกรณ์อย่างยังยืน
โดยจะขอกล่าวถึงกลยุทธ์ทีได้เปลียนแปลง
และเพิ มเติมวิธีการ/ขันตอนการดําเนินการมาแจ้งแก่
สมาชิ กเป็ นบางข้อ คือ ในแผนงานเรื อง “การประกัน
หนีสู ญ” เพือลดภาระของผู้คําประกัน สมาชิ กผู้ก้ ตู ้ อง
หั กเงิน เข้ าบั ญชี เงิ น ฝากเพื อกองทุน คํ าประกั นเงิ น กู้
สามั ญที ใช้ บุค คลคํ าประกัน เดือนละ 500 บาท โดย
สหกรณ์ ฯ จะหัก เงิ น จากเงิ น เดื อ นของสมาชิ ก ทุ ก
วันที 7 สําหรับสมาชิ กทีรับค่าจ้างเป็ นวิก และทุกสิ น
เดือนสําหรับสมาชิกทีรับค่าจ้างรายเดือน ซึ งเงินฝาก
เพือการคําประกันหนี นี สมาชิ กจะไม่ สามารถเบิ ก
เงิ นไปใช้ได้ตราบใดที ยังส่ งคืนเงิน กู้ตามสั ญญาไม่
เสร็ จ สิ น เมื อสมาชิ ก ชํ า ระหนี ครบตามสั ญ ญา
สหกรณ์ฯ จะคืนเงินฝากเพือกองทุนคําประกันเงิ นกู้
นี แก่ ส มาชิ ก ทังจํา นวนพร้ อ มดอกเบี ย หรื อ หาก
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สมาชิกผูก้ ู้ออกจากงาน สหกรณ์ฯ จะโอนเงินนีชําระ
หนีของสมาชิก ผูก้ ู้ ก่อนจะเรี ยกเก็บหนีทีเหลือจากผู-้
คําประกัน ถึงแม้จะเป็ นเงินจํานวนไม่มากแต่จะช่ วย
แบ่ งเบาภาระให้แก่ ผูค้ าํ ประกันได้ระดับหนึ ง และ
การหัก เงิ น ค่ า หุ ้ น เป็ นเปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องยอดกู้ ที ใช้
บุ ค คลคํา ประกัน ตามจํา นวนที ได้ รั บ จริ ง คื อ ถ้ า
สมาชิ กผู้ก้ ไู ด้ รับ เงิน กู้ไ ม่
เกิน 500,000 บาท หั กซื อ
หุ้นเท่ ากับ 2% หากได้ รับ
เงิ น กู้ เ กิ น 500,000 บาท
หักซื อหุ้นเท่ ากับ 1 % ซึ ง
เดิ ม จะหั ก เพื อซื อหุ ้ น
เท่ า กัน ทังหมด คื อ 1%
เพื อเป็ นการส่ งเสริ มการออมให้แก่สมาชิก เมือสมาชิ กกู้เงินได้ก็ควรออม
บางส่ วนไว้ ถึ งแม้จะเป็ นเงิ น ไม่ มากนักก็ ตาม การ
เก็บสถิติทีผูค้ าประกั
ํ
นทีต้อ งชําระหนีแทนผูก้ ู้ และ
จํานวนเงินทีผูค้ าํ ประกันต้องจ่ายแทนผูก้ ู้ เพือหาแนว
ทางแก้ ไ ขและป้ อ งกั น เป็ นการพัฒ นาระบบการ
บริ หารจัด การให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด แผนงาน
ส่ งเสริ มให้สมาชิกทําฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือความ
มันคงของครอบครัวสมาชิก โดยสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้
ฉุ กเฉิ นเพือส่ งเงินสงเคราะห์ให้ก บั สมาชิ ก ทีมีค วาม
สนใจ (เพิ มจากยอดฉุ ก เฉิ น ที ได้ รั บ สิ ทธิ ป กติ )
แผนงานสร้ างความมั งคงแก่ ค รอบครั ว สมาชิ ก
เพือให้ครอบครัวสมาชิ กมีหลักประกันด้านการเงิน
ในกรณี สมาชิ ก เสี ย ชี วิต และ ช่ ว ยเหลื อผู้ คําประกั น
กรณีผ้ ูก้เู สี ยชี วติ โดยกําหนดให้ สมาชิ กทีกู้เงินกู้สามั ญ
ที ใช้ บุ ค คลคํ าประกั น ยอดกู้ตังแต่ 1 ล้ านบาทขึ นไป
ต้ องสมั ค รเป็ นสมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ -
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สสอป. แผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุ ก เพือให้มี
ช่องทางการสื อสารเพือให้ข้อ มูลเข้าถึงสมาชิ กส่ วน
ใหญ่ โดยจัด ตังไลน์ กลุ่ม สมาชิ กสหกรณ์ ฯ เชิ ญชวน
สมาชิ กให้ สือสารกับสหกรณ์ ฯ ผ่ านเฟสบุ๊คและไลน์
รวมทั งสร้ างแอปพลิเ คชั นบนสมาร์ ทโฟน แผนงาน
การจัด งานครบรอบวัน จัดตังสหกรณ์ ฯ ในปี 2559
ครบรอบ 33 ปี มีกิจกรรมหลายอย่าง ส่ วนในปี 2560
ครบรอบ 34 ปี สหกรณ์ ฯ กําหนดจัดงานเลียงสั งสรรค์
ให้ แ ก่ ส มาชิ กสหกรณ์ ฯ และครอบครั วสมาชิ กด้ ว ย
แผนงานทดสอบความรู ้ ส มาชิ ก เพื อวัด ความรู ้
เกี ยวกับสหกรณ์ ข องสมาชิ ก โดยให้ ส มาชิ ก ทํา
แบบทดสอบเมือมาติดต่อกับสหกรณ์ฯ และแผนการ
วิเ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น ให้ ส มาชิ ก เพื อแก้ ไ ข
ปั ญหาการขาดการวางแผนทางการเงิน ของสมาชิ ก
และหาวิ ธีการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน ให้ กับ สมาชิ ก
โดยจัดหาโปรแกรมวิเคราะห์ ฐานะทางการเงินมาใช้ ใน
สหกรณ์ ฯ
การประชุ มสัมมนาจัดทําแผนกลยุทธ์ จดั ขึน
2 ปี ครัง คื อ จัดทําแผนเพือดําเนิ นการตามแผนงาน
เป็ นเวลา 2 ปี สําหรับครังนีกําหนดถื อ ใช้ในปี 2559
และปี 2560 สหกรณ์ ฯ ได้ รั บ ความร่ วมมื อ จาก
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที ผู ้ตรวจสอบกิ จการ และ
สมาชิ ก เป็ นอย่ า งดี ขอบคุ ณสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ผู้ ตรวจสอบกิจการ ทีสละเวลาเข้ าร่ วมให้ ความคิด เห็ น
ในการจัดทําแผนในครั งนี ขอบคุ ณ คุณสมพล ตันติสันติ สม ผู้จดั การ สส.ชสอ. ทีเป็ นวิทยาให้ความรู ้
ก่อนจัดทําแผนกลยุทธ์ จนประสบความสําเร็ จด้วยดี
ต่อจากนีคณะกรรมการจะใช้แผนกลยุทธ์ ทงั 8 กลยุทธ์นี เป็ นแนวทางในการดําเนิ นการสหกรณ์ ฯ ใน
ระหว่างปี 2559 - 2560 ต่อไป

ฉบับที่ 331 ประจําเดือน เมษายน 2559

รายได้ ทางเดียว
เหมือนมีหลอดไฟดวงเดียวในห้อง แม้กาํ ลัง
ไฟจะแรงมาก แต่ถ้าหลอดขาด ทังห้องก็มึดมิด
รายได้ หลายทาง
เหมื อ นมี ห ลอดไฟหลายดวง แม้ แ ต่ ล ะ
หลอดจะกําลังไม่แรงมาก แต่ก็ส่อ งสว่างได้ และถ้า
หากหลอดใดขาดลง หลอดอื นก็ ย ัง ส่ อ งให้ค วาม
สว่างได้อยู่
เราอยู่ ในยุค ที อยากรู ้ อ ะไร ก็ ศึ ก ษาได้แ ค่
ปลายนิ วสัมผัสใน google
ความประมาททีสุ ดของมนุษ ย์ของยุคนี จึง
เป็ น การหยุดทําตัวเองให้เก่ งขึน หยุดพัฒนาตนเอง
เพราะคิดว่า ชีวติ มันคงดี เดียวสิ นเดือนเงินก็มา
แต่ ไ ม่ เ คยตระหนั กว่ า วิกฤตก็ม าได้ ทุกเมื อ
เช่ นกัน
ความมันคง ไม่ได้วดั กันที ในยามปกติ เรา
หาได้เ ท่า ไร แต่ วดั กันตอนทีในยามวิก ฤติ เรายัง มี
รายได้เข้ามาเท่าไร?
อย่าฝากทังห้ องไว้ กบั ไฟหลอดเดียว
อย่าฝากทังชี วิตไว้ กบั รายได้ ทางเดียว
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนเมษายน 2559 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และท่ าน
ผูอ้ ่ านทุกท่ านแล้วครั บ
ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณจรั สศรี ดอกบัว
ทีได้จดั พิธีมงคลสมรสให้แก่ ลูกไปเมือกลางเดือ น
มีน าคมทีผ่ า นมาครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยินดีก ับ คุ ณอัช ณา วายุพั กตร์ ทีมี หลานสะใภ้ใหม่
ไปเมื อเร็ วๆ นี ไม่ทราบว่า ป้ าอ้อ ยรั บ ขวัญ หลาน
สะใภ้ใหม่ด้วยอะไรครั บ ###๙๙๙### หลังจากการ
เกษียณอายุไปแล้ว คุ ณสุ ภาพ ไพจิตร์ จิน ดา ต้อ ง
ยืนภาษีเป็ นปี สุ ดท้าย ทําเอาเจ้าตัวบ่นไปเลย เพราะ
ไม่มีรายได้ทังปี แต่ ต อ้ งเสี ยภาษี เ พิ มอี ก 749 บาท
เอาเถอะครับ ได้เ งิ น เกษี ยณมาแล้ว ก็ต ้อ งจ่า ยเงิ น
ภาษีเ พิ มแบบนี แหละครั บ ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดีกับ คุ ณประทวน สั ญญะวิรี เนื องในโอกาสวันครบรอบของการแต่ งงานครบ 9 ปี ในเดื อน
มีน าคมที ผ่ า นมา ขอให้ร ัก กัน มากๆ ยิ งขึนและ
ตลอดไปครับ ###๙๙๙### ยัง ให้บ ริ ก ารรั บผูก ผ้า
สถานที จัด งานในงานมงคลและงานอวมงคลอยู่
เป็ น ประจําสําหรับ คุณศั กดิชั ย อยู่สุ ข เพือสมาชิ ก
ท่านใดต้อ งการใช้บ ริ ก ารติดต่ อ กับคุณ บึม แผนก
แวร์ เ ฮ้า ท์ไ ด้น ะครับ ###๙ ๙๙### ไปร่ ว มงาน
แต่ ง งานของเพือน คุณรั ตนา มหั น ตริ ย ะ แต่ งตัว
ด้วยชุด ไทยสวยงามมากเลย เพือนชมว่าไม่มี เ ค้า
สาวโรงงานเหลืออยู่เลย ดีใจแทนด้วยนะครั บ ###
๙๙๙### ผ่านพ้นวันเกิ ดไปได้ไม่นาน คุ ณสุ ด ารั ตน์
ม่ วงคง ก็ออกรถยนต์ป้ายแดงมาขับ และตังชื อรถ
ว่า “น้ องรถดี” ด้วยครั บ ###๙๙๙### กิ จการปลู ก

ฉบับที่ 331 ประจําเดือน เมษายน 2559
ข้าวโพดกําลังดําเนินไปด้วยดี คุณสายทอง กลัดสนิท
ลงทุ น ไปซื อฟางที แปดแก้ ว เพื อไปทํา ปุ๋ ยหมั ก
ปรั บ ปรุ งดิ น ที ไร่ ข้า วโพด ก็ ข อให้ กิ จ การเจริ ญ รุ่ งเรื องยิ ง ๆ ขึนไป ###๙๙๙### นังเครื องบิน พร้ อ ม
กับครอบครัวไปเล่นนําทะเลทีจังหวัดกระบี สําหรับ
คุณวันเฉลิม เครือสาร หวังว่ากลับมาทํางานแล้วไฟ
คงแรงขึนอีก มากมายนะครับ ###๙๙๙### นอกจาก
จะขายนํา อ้อ ยแล้ว คุ ณทั ศ นี ย์ โมกขศั กดิ ยัง ขาย
แตงโมอีกด้วยครั บ ขอชื นชมในความขยัน ขัน แข็ง
ด้วยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกบั คุณนัฐ พงษ์ บํ าเทิง ที ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศระดับประเทศ
จากการขายประกันชี วติ กับบริ ษทั ประกัน ชี วิตแห่ ง
หนึง เก่งมากเลยครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญ
กั บ คุ ณ กฤษณชั ย สิ นธุ ป ระสิ ทธิ ที ได้ จ ั ด งาน
อุปสมบทน้องชายไปเมือปลายเดือ นมีนาคมทีผ่าน
มาครับ ###๙๙๙###
เพราะใกล้เ กษีย ณอายุแ ล้ว คุ ณ เฉลีย ว
สั งข์ เงิน จึงเตรี ยมทําอาชี พหลังการเกษียณอายุด ว้ ย
การตังร้ านขายข้า วสารตอนนี ทดลองนํา ข้าวสาร
หอมมะลิม าจํา หน่ า ยที สหกรณ์ฯ เพื อนสมาชิ ก
สามารถอุด หนุ น ได้ค รับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ
เพือนสมาชิ ก 4 ท่านทีทําการเพิ มค่าหุ ้นกับสหกรณ์
ได้แ ก่ คุ ณ จุฬ าลัก ษณ์ ศรีแ สด คุ ณ บุญ ชู กลมสะอาด คุ ณนุ ชนารถ แก้ วนําเชื อ และคุ ณเกียรติ ศักดิ
มี คํา ขอให้ทุกท่านมี หุ้นในวันเกษี ยณอายุเ ป็ นล้า น
บาทนะครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุ ณถวิล แก่ นแก้ ว ที สู ญเสี ยภรรยาไปเมือต้นเดือ น
มีนาคมทีผ่านมา ###๙๙๙### เช่ นเดียวกัน ขอแสดง
ความเสี ย ใจกับ คุ ณ บุ ญ ลื อ จัน พลา และ คุ ณ วิรั ช
จันพลา ทีสู ญเสี ยคุ ณพ่อ ไปตอนปลายเดื อนมีนาคม
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ทีผ่ า น และสู ญเสี ย คุณ แม่ไ ปเมือเดือ นที แล้วครั บ
##๙๙๙### ขอขอบคุณ คุ ณพงศ์ พั น ธุ์ สุ วรรณบัตร
และ คุ ณจักรกฤษ ชนะพาล ทีได้นาํ คุณ พ่ อ ของทัง
สองท่ านมาสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก สสอป. เรี ยบร้ อย
แล้วครับ ###๙๙๙### เกิ ดปลายเดื อนมี นาคมที ผ่าน
มา น้องชมพู่ คุ ณจารุวรรณ นาคดี ได้รับคําอวยพร
และของขวัญจากเพือนๆ เป็ นจํานวนมาก ดีใจแทน
ด้ว ยครั บ ###๙๙๙### ของขวัญ วัน เกิ ด ที คุ ณศรีประภา แสงสว่ าง ได้รับ จากลูก ชายและมีค่า มาก
สําหรั บคุณแม่ก็คือ เกรดการเรี ยน 3.94 นับว่า เป็ น
ของขวัญที มีค่ามากสําหรั บคุณผึงครั บ ###๙๙๙###
หลังจากทีได้รับเงินค่ าล่วงเวลาย้อนหลังจากบริ ษทั
คุ ณเพ็ญศรี สิ น ธุป ระสิ ท ธิ ก็น ําเงิน ที ได้รับไปซื อ
นาฬิ ก าไซโก้เรื อนใหม่ให้ส ามี น่ า รัก มากครั บคุ ณ
โอ่ง ###๙๙๙### เนื องในโอกาสวันเกิ ดของภรรยา
คุ ณ สมปอง ภู่ ร ะหงษ์ และลู ก สาวพาภรรยาไป
ทานพิ ชซ่ า ถือ ว่าเป็ นครอบครั วทีอบอุ่น และน่ ารั ก
มากครั บ ###๙๙๙### ได้รั บนาฬิ ก ายี ห้อ คาสิ โ อ
เ ป็ น ข อ งข ว ญั ว นั เ กิ ด จ า ก ส าม ี คุ ณ ศิ ร ิข ว ัญ
ป่ าพฤกษา บอกว่า มี ค วามสุ ข มากที สุ ด เลย ดี ใ จ
ด้วยนะครับ ###๙๙๙###
เพราะพู ด กับคนในครอบครั วไว้ว่า ถ้า ถูก
หวยจะพาไปเลียงบาบิ คิวพาซ่ า คุ ณประเสริฐ พวงน้ อย เลยต้อ งทําตามคํา พูด ว่าแต่ วา่ ถูก หวยได้เ งิน
คุ ม้ ค่า อาหารที ต้อ งไปเลี ยงหรื อ เปล่า ครับ ###
๙๙๙### เพราะว่าเดินทางตลอด พัก ผ่ อ นน้อ ย คุณ
ศรี โพธิ วายุพักตร์ มีอ าการไอติ ด ต่ อ กัน หลายวัน
จนเสี ย งแหบแห้ง ไปเลยครั บ ###๙๙๙### เพราะ
ต้อ งอยู ่ช่ วยงานแต่ ง งานลูก น้า ชาย คุณ ดวงกมล
แก้ วสุ กใส จึงไม่ได้เดินทางไปร่ วมการสัมมนาการ
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จัด ทํา แผนกลยุท ธ์ ก บั สหกรณ์ฯ ที นครนายก ไว้
การอบรมสมาชิ ก คราวต่อ ไปก็แ ล้ว กัน ครั บ ###
๙๙๙### ขอขอบคุณ คุ ณมยุรี ดิ ฐ ภั กดีช ล สมาชิ ก
จากสํา นัก งานใหญ่ ที เข้าร่ วมการสัมมนาและให้
ข้อคิดทีเป็ น ประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ เป็ นอย่า งมาก
ครั บ ###๙๙๙### เช่ นเดี ยวกัน ขอขอบคุณคุ ณเพ็ญรั ต น์ สิ ท ธิพงศ์ คุ ณประยูร มิ น ภายสงค์ คุ ณวิรัต
ชู จิต ต์ คุ ณ พรชั ย แก้ ว สาระ สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ น พนัก งาน และ คุ ณ นพพล นาคหั วเพ็ชร์ สมาชิ ก แผนกอ็อกซิ ลลารี ผลิต ทีเข้า ร่ วม
การสัมมนาการจัด ทํา แผนงานกับสหกรณ์ฯ และ
ให้ขอ้ คิดที เป็ นประโยชน์เช่ นเดี ยวกัน ###๙๙๙###
การสัมมนาการจัดทําแผนงานครังนี สมาชิ ก ได้รั บ
ประโยชน์จากแผนกลยุทธ์ ทีสหกรณ์ ฯ จัดทํา ขึ น
หลายประการอย่า งแน่ น อนโดยเฉพาะ การส่ ง เสริมการออม ให้แ ก่ สมาชิก ครั บ ###๙๙๙###
ขอแสดงความเสี ย ใจกับ คุณนนทรี เกษจันทร์ ที สู ญเสี ยคุณ ลุง ไปเมื อเร็ วๆ นี ###๙๙๙###
มีเฟชบุ๊คส์ เป็ น ของตัวเองแล้ว สํา หรั บ คุ ณบั ณฑิต
สิ งห์ พันธุ์ แต่เ พือนๆ บอกว่าเจ้า ตัวไม่ ค่อ ยอัพเดท
ข้อ มูล เลยครั บ เพื อนๆ ฝากบอกมาครั บ ###
๙๙๙### อากาศร้ อ นเดื อ นมี นาคม คุ ณศิ รินุช แย้ ม มนั ส บอกว่า ไม่ ตอ้ งไปเที ยวไหนไกลหรอกครั บ
เทียวชมต้นไม้รอบ ๆ บ้า นตัวเองก็มีค วามสุ ข และ
ประหยัด รายจ่า ยครั บ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยิน ดีก ับทุก ท่ า นที ได้รับ เงิ น ค่า ล่วงเวลาย้อ นหลัง
จากบริ ษ ทั ฯ อย่า ลืม มาฝากเงิ น ไว้ก บั สหกรณ์ ฯ
บ้างนะครับ “ดอกเบี ยสู ง ไม่ เ สี ยภาษีด อกเบี ยเงิน ฝาก” ###๙๙๙### พบกัน ฉบับ หน้ า ###๙๙๙###
สวัสดี ครั บ ###๙๙๙###
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รายงานกิจการประจําเดือน มีนาคม 2559 (MONTHLY REPORTS MARCH 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 แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. 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 - มีนาคม 2559 Revenues from January - March 2016
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - มีนาคม 2559 Expenses from January - March 2016
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,181 คน Pr
322,814,260.00 บาท Baht
10,721,160.69 บาท Baht
11,058,045.21 บาท Baht
10,205,501.65 บาท Baht
11,573,704.25 บาท Baht
109,796,875.48 บาท Baht
2,276,201.07 บาท Baht
4,768,852.91 บาท Baht
107,304,223.64 บาท Baht
6,228,800.00 บาท Baht
409,553.53 บาท Baht
132,853.53 บาท Baht
6,505,500.00 บาท Baht
28,213,169.18 บาท Baht
1,074,141.01 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

34,528,043.15 บาท Baht
109,251,526.36 บาท Baht
288,401,156.55 บาท Baht
94,848,600.00 บาท Baht
88,566,528.39 บาท Baht
294,683,228.16 บาท Baht
4,051,342.47 บาท Baht
3,860,690.00 บาท Baht
4,500,273.80 บาท Baht
1,050,648.27 บาท Baht
3,449,625.53 บาท Baht
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¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕ่ÂÁä¢¹ÒÂÈÑ¡´Ô์¹ÃÔ¹·Ã ¤ํÒ¾ÃÒÇ

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕ่ÂÁä¢¹ÒÂÊØ¹·Ã ËØ¹¡Å่ํÒ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ «ÕÇÔÅ

ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ºÃÔËÒÃ («ÕÇÔÅ) ·Õ่ºÒ¹¾Ñ¡ (23 ¡.¾. 59)

·Õ่âÃ§¾ÂÒºÒÅÍÒ§·Í§àÇª¡ÒÃ (2 ÁÕ.¤. 59)

¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». áÅÐÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ». à¢ÒÃÇÁ¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò

ÊË¡Ã³Ï ÁÍºÊÃÍÂ¤Í·Í§¤ํÒ Ë¹Ñ¡ 1 ºÒ· ãËá¡¹Ò§¾ÑÊÃÒ¾Ã

áÅÐ»ÃÐªØÁãËÊÒÁÑ»ÃÐ¨ํÒ» 2558 (5 ÁÕ.¤. 59)

·ÇÕ¤Ù³ªÑÂÂÈ à¹×่Í§¨Ò¡à¡ÉÕÂ³ÍÒÂØ (12 ÁÕ.¤.59)

ÊË¡Ã³Ï ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÊÁÒªÔ¡ ¼ÙµÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ áÅÐà¨ÒË¹Ò ·Õ่ÊË¡Ã³Ï à¾×่Í¨Ñ´·ํÒá¼¹¡ÅÂØ·¸ÊË¡Ã³Ï
»ÃÐ¨ํÒ» 2559 – 2560 ·Õ่ÊÁÄ´ÕÃÕÊÍÃ· ¨.¹¤Ã¹ÒÂ¡ (19 - 20 ÁÕ.¤. 59)

