
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาทให้แก่

สมาชิกเกษียณอาย ุ

วนัที 21 กุมภาพนัธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายรวิพงษ์ ศุภศ รี 

กรร มการ  แ ละ นายก ฤษ ณ ชัย  สิ น ธุ ปร ะสิ ท ธิ            

ทีปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จาํกดั เขา้ร่วมงานเลียงสังสรรค์การเกษียณอายุ

ของนางทุเรียน ขาํศิริ สมาชิกแผนกอัลซิลลารี ผลิต 

ณ บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบ

สร้อยคอทองคาํหนัก 1 บาท มูลค่า 21,200  บาท 

(สองหมืนหนึงพนัสองร้อยบาทถว้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ ได้รับ “รางวัลสหกรณ์ทีผ่านเกณฑ์การจัด

มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศต่อเนือง 5 ปี” 

  วนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก นาย

มานะกูล พรรณเรณู นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นาย

ธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ นายกฤษณชัย สินธุ-

ประสิทธิ ทีปรึกษาสหกรณ์ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผู ้จดัการ นางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจา้หน้าที-

ธุรการ และนางสาวปาริชาติ บวัระยบั นักศึกษา

ฝึกงาน เข้าร่วมงานวนัสหกรณ์แห่งชาติ ประจาํปี 

2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจงัหวดั-

อ่างทอง ซึงจดัโดยชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง

และ                   (อ่านต่อหน้า 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประธานฯ มอบสรอ้ยคอทองคาํหนัก 1 บาท 
ใหแ้กน่างทุเรียน  ขาํศิริ เนืองจากเกษียณอายุ 

กรรมการฯ และเจา้หน้าทีสหกรณฯ์ 
ร่วมงานวนัสหกรณแ์ห่งชาติ ประจาํปี 2559 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

»�·Õè 30 ©ºÑº·Õè 331  
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เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศรี    เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ    มงคลหวา หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญช ี

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล   แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ  

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ             นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นายพีระภัทร  ลอยละล่ิว 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา  อนุสิ 

 นายมานะกูล  พรรณเรณู นางละออ  แกวสาระ 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ    วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก 

นายพีระภัทร ลอยละล่ิว กรรมการ 

นายพงษศักดิ์ คงม ี กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู กรรมการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย กรรมการ 

นางละออ แกวสาระ กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à �̈ÒÀÒ¾ÊÇ´È¾ºỐ Ò - ÁÒÃ´ÒÊÁÒªÔ¡ 

ÁÒÃ´Ò¹ÒÂ¡ÄÉ³ªÑÂ  ÊÔ¹ Ø̧»ÃÐÊÔ· Ô̧์ (29 ¡.¾. 59) 

ºỐ Ò¹Ò§ÊÒÇÍÀÔªÒ Í Ô̧ÅÒÀ (20 ¡.¾. 59) 

ÁÒÃ´Ò¹ÒÂÂÔ¹´Õ  ¡ÅÑ¹่©Í�Í¹ (23 ¡.¾. 59) 
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สหกรณ์ฯ ได้รับ “รางวัลสหกรณ์ทีผ่านเกณฑ์การจัด 

มาตรฐานสหกรณ์ระดับดีเลิศฯ”  (ต่อจากหน้า 1) 

และสํานักงานสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมีนาย 

สุรเชษ นิมกุล นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั-

อ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน 

  ในการจดังานครังนีได้จดัพิธีวางพานพุ่ม

ดอกไมส้ดถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์

โด ย ผู ้แ ท นข อ งส ห กร ณ์ ทุ กแ ห่ ง  ทํา บุ ญเ ลี ย ง

ภตัตาหารพระภิกษุสงฆ ์จาํนวน 9 รูป การทอดผา้ป่า

หารายได้ให้แก่ชมรมฯ และการมอบโล่รางวลั

สหกรณ์ “สหกรณ์ดี เ ด่นร ะดับจังหว ัดอ่างทอ ง 

ประจาํปี 2558” และ “รางวลัสหกรณ์ทีผ่านเกณฑ์

การจดัมาตรฐานสหกรณ์ในระดบัดีเลิศต่อเนือง

ตงัแต่พุทธศักราช 2554 ถึงพุทธศกัราช 2558” ณ 

หอประชุมชนั 2 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัอ่างทอง 

และรับประทานอาหารกลางวนัพร้อมกับจบัสลาก

ของขวญัให้แก่ผู ้มาร่วมงาน  40 ชิ น ซึงของรางวลั

ได้รับการบริจาคจากสหกรณ์ต่าง ๆ สหกรณ์ละ 2 

รางวลั แต่ละรางวลัมีมูลค่าไม่นอ้ยกวา่ 300 บาท 

 อนึง สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้รับ“รางวลั

สหกรณ์ทีผ่านเกณฑ์การจดัมาตรฐานสหกรณ์ใน

ระดับดีเลิศต่อเนืองตังแต่พุทธศักราช 2554 ถึง

พุทธศกัราช 2558” ดว้ย 

ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้ารับการฝึกอบรมทีนนทบุรี 

 วนัที 10 - 12 กุมภาพนัธ์ 2559 นางสาวณัฐิ-

ยา  สร้อยทรัพย์ ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ เขา้รับ

การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู ้ตรวจสอบกิจการ” ณ 

โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึงจดัโดย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

และมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจาํนวนมาก 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการ สสอป. 2 ครัง 

วันที 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคระห์สมาชิก-

สหกรณ์อมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาย

วิรัต ชูจิตต์ นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ และกรรม-

การ สสอป. พร้อมกับเจ้าหน้าที สสอป. ทําการ

ประชุมประจาํเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการ-

สสอป. ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

วันที 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ นายวิรัต            

ชูจิตต์ และกรรมการ สสอป. พร้อมกับเจ้าหน้าที 

สสอป. ทาํการประชุมคณะกรรมการ สสอป. วาระ

พิเศษ ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั เพือรับรองงบการเงิน 

และกาํหนดประมาณการรายจา่ยประจาํปีเสนอต่อที

ประชุมใหญ่ สสอป. 

รองประธานฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที ร่วมประชุม

ประจาํเดือนชมรมสหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง 

วนัที 17 กุมภาพนัธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ- 

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางนาถ มงคล-

หวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป เข ้าร่วมการประชุมคณะ-

กรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ประจาํ-

เดือนกุมภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงาน

สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพันธ์ 

จนัทร์เทียน ประธานชมรมฯ เป็นประธานในที

ประชุม และนายนรุทธิ  อุทธา สหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง เขา้ร่วมการประชุมดว้ย 
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ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการชมรมฯ เดือนมกราคม 2559 มีมติ

รับรองรายรับ - รายจ่ายชมรม ฯ ประจํา เ ดือน

มกราคม 2559  โดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน

ธันวาคม 2558 จํานวน 59,438.12 บาท รายรับ 

2,000 บาท รายจ่าย 5,407 บาท และเงินคงเหลือยก

ไปเดือนกุมภาพนัธ์ 2559 จาํนวน 56,031.12 บาท 

ติดตามผลการประชุมครังก่อน 1 เรือง คือ ติดตาม

ความคืบหน้าในการจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติ 

รับทราบการเชือมโยงธุรกิจระหวา่งสหกรณ์สมาชิก

ชมรมฯและรับทราบเรืองทีสํานักงานสหกรณ์-

จงัหวดัอ่างทองแจง้ให้ทราบ 

นายก สสอป.  กรรมการ และผู้ตรวจบัญชี ร่วมกัน

มอบเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท แก่ทายาทสมาชิก 

สสอป. 

วนัที 24 กุมภาพนัธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ และนางสาวสมหมาย

สราญจิตร์ ผูต้รวจบญัชี สสอป. เดินทางไปมอบเงิน

สงเคราะห์แก่ทายาทของนายฉลอง ฉําพจน์ สมาชิก

สสอป. รอบ 1/2556 ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออม-

ทรัพย์สหภาพแรงงานแพนเอเซีย เปเปอร์ไทย ซึง

เสียชีวิต เป็นเงิน 600,000 บาท โดยมอบในงาน

ฌาปนกิจศพ ทีวดัชุมพลสามคัคีธรรม บา้นห้วยแห้ง 

ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 

กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ

ประจําปี 2558  สอ.สร. ไทยคูราโบ จํากัด 

วนัที 28 กุมภาพนัธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนายธนกฤต วโร-

ตนม์ กรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2558 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูรา-

โบ จํากัด  ณ  สโมส รบริ ษัทไทยคูราโบ จําก ัด                   

จ.ปทุมธานี 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคู-

ราโบ จาํกัด มีสมาชิก 667 คน ทุนเรือนหุ้น 100.40 

ลา้นบาท เงินรับฝากจากสมาชิก เงินฝากออมทรัพย์

2.38 ลา้นบาท เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ 12.46 ลา้น

บาท เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รายเดือน 0.74 ลา้น

บาท เงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ 124.69 ล้านบาท         

ทีประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 2.55 และ

จ่ายเงินเฉลียคืน ร้อยละ 2.00 

กรรมการฯ เข้าร่วมรับฟังการนําเสนอและคัดเลือก

ผลงานนวัตกรรมฯ ทีนนทบุรี 

วนัที 29 กุมภาพนัธ์ 2559 นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั และนายรวิพงษ์ ศุภ-

ศรี กรรมการ เขา้ร่วมรับฟังการนาํเสนอและคดัเลอืก

ผลงานนวตักรรมการบริหารจดัการสหกรณ์ออม-

ทรัพยด์ีเด่นระดบัประเทศ ประจาํปี 2558 ณ โรงแรม

ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึงจัดโดยชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั 
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ฉบบัที่ 331 ประจําเดือน เมษายน 2559 

 
คณะกรรมการ สสอป. เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดา

กรรมการ สสอป. ที อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

วนัที 2 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ นางสิริภสัสร เอียม-

สุวรรณ เลขานุการ นายวรัิต ชูจิตต์ นายชยัยา ตีบไธ-

สง กรรมการฯ เ ดินทางไปเ ป็นเจ้าภาพสวดศ พ

มารดานายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ กรรมการ 

สสอป. ทีวดัโบสถ์วรดิตถ ์อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  

 

 

 

 

 

 

 

นายก สสอป. และกรรมการ สสอป. ร่วมงานพระราช 

ทานเพลิงศพมารดากรรมการ สสอป. 

  วนัที 3 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นายสํารวย 

รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 นายสมจิตร์ แสนโคตร์ 

ผู ้ช่วยเหรัญญิก และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ 

เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพนางวนัเพ็ญ สินธุ-

ประสิทธิ มารดานายกฤษณชยั สินธุประสิทธิ กรรม-

การ สสอป. ทีวดัโบสถ์วรดิตถ ์อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

สหกรณ์ฯ ม อบโต๊ะม้าหิน ให้  สนง.ตรวจบัญชี- 

สหกรณ์อ่างทอง 

วนัที 4 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง- 

ประธานกรรมการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก  นาย- 

รวิพงษ์  ศุภศรี กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ ร่วมกนัมอบโต๊ะมา้หินอ่อน (ราคา 

2,800 บาท) ให้แก่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์-

อ่างทอง ทีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง

เนืองจากสํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์อ่างทองไดท้าํ

การสอบบญัชีประจาํปี 2558 ใหแ้ก่สหกรณ์ฯ  

กรรมการฯ และสมาชิก ร่วมการสัมมนาและประชุม

ใหญ่ สสสอป. จํานวน 13 คน 

 วนัที 5 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายพุกัตร์ 

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์-

ออมทรัพยส์ถานประกอบการ และรองประธานฝ่าย

การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเร-

ยอน จาํกดั นายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการ สสอป. พร้อม

ดว้ยนายพีระภทัร ลอยละลิว นายณัฐภูมิ สุวรรณ-

วงศา นางละออ แก้วสาระ กรรมการสหกรณ์ฯ นาง

นาถ มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป นางสาวดวงกมล 

แก้วสุกใส เจา้หน้าทีธุรการ นายบุญส่ง  เมืองมีศรี 

นายพรชัย  แก้วสาระ นางอชัณา วายุพกัตร์ นายสุ-

ทนต์ อยู่สะอาด นายสราวุฒิ  นิลทคช นางสุนี  ชู-

จิตต์ สมาชิก รวมทงัหมด 13 ท่าน เขา้ร่วมสัมมนา 

และประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 ของสมาคม-

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์-

สถานประกอบการ ณ หอ้งแซฟไฟร์115 อาคารอิม-

แพค ฟอรั ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

รองประธานฯ และกรรมการฯ ร่วมการสัมมนากับ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ทีพัทยา 

วนัที 5 มีนาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และกรรมการ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคกลาง พร้อมด้วยนาย

ธนกฤต วโรตนม์ กร รมการสหกรณ์ฯ เข้า ร่วม
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ฉบบัที่ 331 ประจําเดือน เมษายน 2559 

 
โครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพยภ์าค-

ตะวนัออกและภาคกลาง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์  

เมืองพทัยา จ.ชลบุรี 

เหรัญญิก และหัวหน้าฝ่ายทัวไป ร่วมการประชุมใหญ่ 

สส.ชสอ. 

 วนัที 6 มีนาคม 2559 นายลิขิต  มีบํารุง 

เหรัญญิก และนางนาถ  มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป 

เข้า ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ ําปี 2558 ขอ ง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ-

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้อง

แซฟไฟร์ 204-206 เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม 

คณะกรรมการ สสอป. ประจําเดือนมีนาคม 2559 

วนัที 12 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคระห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)        

นายวิรัต  ชู จิตต์ นายกฤษ ณชัย สิ นธุประสิ ทธิ         

แ ล ะ ก ร ร ม ก าร  ส ส อ ป .  พร้ อ ม กับ เ จ้าห น้ า ที   

สสอป. ทาํการประชุมประจําเ ดือนมีนาคม 2559 

คณะกรรมการ สสอป. ณ ห้องประชุม 301 ชุมนุม-

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

สหกรณ์ฯ ม อบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท แก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ

  วนัที 12 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

ประธานกรรมการ และนายเฉลย  ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้า ร่วมงานเลียง-

สังสรรค์การเกษียณอายุของนางพสัราพร  ทวคีูณ-

ชยัยศ สมาชิกแผนกวสิโคส ผลิต ทีบา้นพกั ต.จาํปา-

หล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมมอบสร้อยคอหนกั 1 

บาท มูลค่า 21,300 บาท (สองหมืนหนึงพนัสามร้อย- 

บาทถว้น) 

กรรมการฯ ร่วมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ-

กลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ  

 วนัที 13 มีนาคม 2559 นายมานะกูล พรรณ-

เรณู กรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมประจาํเดือน

คณะกรรมการสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผู ้ใช้-

แรงงาน (สอร.) ณ หอ้งประชุมสโมสรพนกังานการ-

ไฟฟ้านครหลวง เขตวดัเลียบ กรุงเทพฯ โดยมีมูล-

นิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์เป็นเจา้ภาพจดัประชุม 

รองประธานฝ่ายการเงิน และเจ้าหน้าที ร่วมประชุม

ประจาํเดือนชมรมสหกรณ์จงัหวัดอ่างทอง 

วนัที 17 มีนาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางนาถ มงคล-

หวา้ หัวหน้าฝ่ายทวัไป เข ้าร่วมการประชุมคณะ-

กรรมการชมรมสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง ประจาํ-

เดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสํานักงานสห-

กรณ์จงัหวดัอ่างทอง โดยมี พ.ต.อ. พีระพนัธ์ จนัทร์-

เทียน ประธานชมรมฯ เป็นประธานในทีประชุม 

และนายนรุทธิ อุทธา สหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เข้า

ร่วมการประชุมด้วย 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย 10 ราย 

วันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายปร ะชาสัมพันธ์  นายลิขิต มีบํา รุง 

เหรัญญิก และนายพีระภทัร ลอยละลิว กรรมการฯ 

เดินทางไปเยยีมไขน้ายศกัดินรินทร์ คาํพราว สมาชิก

แผนกบริหาร (ซีวลิ) ทีบา้นพกั ต.สายทอง อ.ป่าโมก 

จ.อ่างทอง เนืองจากเป็นไขห้วดัใหญ่  
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วันที 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายลิขิต มีบาํรุง

เหรัญญิก นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั นายรวิพงษ์ ศุภศรี 

นายพงษ์ศ ัก ดิ  คงมี  และนายธนกฤต วโรตนม์ 

กรรมการ เดินทางไปเยียมไข้นายสุชาติ บําเ ทิง 

สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ทีโรงพยาบาลอ่างทอง 

เนืองจากเกิดอุบติัเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายลิขิต มีบาํรุง 

เหรัญญิก และนายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการฯ 

เดินทางไปเยียมไขน้างมาเลียม วงษ์ศรีงาม สมาชิก

แผกหอ้งปฏิบตัิงานเคมี ณ บา้นพกั ต.โพสะ อ.เมือง 

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 

วันที 2 มีนาคม 2559 นายลิขิต  มีบํารุง เห-

รัญญกิ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั กรรมการ และนางสาว

นุชนารถ  แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบญัชี เดินทางไป

เยียมไข้นายสุนทร  หุ่นกลาํ สมาชิกแผนกซีวิล ที

โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ เนืองจากเกิดอุบตัิเหตุ

ไมฟ้าดขา 

วันที 7 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นางละออ แก้วสาระ และนาง

เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเยียมไขน้าง

ชลธิชา  กิ งไทร ทีบ้านพัก อ.ไชโย จ.อ่างทอ ง 

เนืองจากป่วยกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 

วันที 18 มีนาคม 2559 นายลิขิต  มีบาํรุง  เห- 

รัญญกิ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั และนายพงษ์ศักดิ คงมี 

กรรมการ เดินทางไปเยยีมไขส้มาชิกป่วย 3 ราย คือ 

- นางมะลิ เส็งรอตรัตน์ สมาชิกแผนกอลั-

ซิลลารี ผลิต ทีบ้านพกั ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากผ่าตดันิวล๊อค  

- นายวัชระ เอียมแสง สมาชิกแผนกสปิน-

นิง ผลิต ทีบ้านพัก ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 

เนืองจากเป็นไขห้วดัใหญ่สายพนัธ์ุเอ  

- นายธาตรี อยู่ยืน สมาชิกแผนกเซ็นทรัล- 

ซ่อมบาํรุง ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ อ.เมือง          

จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคเก๊า 

วันที 21 มีนาคม 2559 นายลิขิต มีบาํรุง เห-

รัญญกิ นายรวพิงษ ์ศุภศรี และนางละออ แก้วสาระ

กรรมการ เดินทางไปเยยีมไขส้มาชิกป่วย 2 ราย คือ 

- นายนที เหรียญทอง สมาชิกแผนกสปิน-

นิง ผลิต ทีบา้นพกั ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

เนืองจากสายตาพล่ามวั 

- นางทัศนีย์  โมกขศักดิ สมาชิกแผนกสปิน-

นิง ผลิต ทีบา้นพกั ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

เนืองจากผ่าตดันิวล๊อก 

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั

10 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทาํการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา - มารดา และ        

คู่สมรสของสมาชิก 

 วันที 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายรวิพงษ์ ศุภศรี 

กรรม การ  แ ละนางส าวนุช นารถ  แ ก้วนํา เ ชื อ 

เจา้หนา้ทีบญัชี ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพ

บิดานางสาวอภิชา อธิลาภ สมาชิกแผนกหอ้งปฏิบตั-ิ 
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งานเคมี ณ วัดดาวดึงส์ษาราม ต.หัวไผ่  อ.เมือ ง           

จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

วันที 23 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก 

นายมานะกูล พรรณเรณู นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา 

กรรมการ นางนาถ มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป 

และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจา้หน้าทีธุรการ 

ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพมารดานายยินดี 

กลั น ฉ อ้อ น ส ม าชิ ก แ ผน ก อ๊ อ ก ซิ ล ล ารี  ผ ลิ ต              

ณ วดัท้องคุ ้ง อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเ งิน

ทาํบุญ 500 บาท 

วันที 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย ชมบุหรั น รอ ง

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํรุง เหรัญญิก นาง

ล ะ อ อ  แ ก้ วส า ร ะ  น าย ณัฐ ภู มิ  สุ ว ร ร ณ ว งศ า 

กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ นาง

นาถ มงคลหวา้ หวัหน้าฝ่ายทวัไป นางสาวนุชนารถ 

แก้วนาํเชือ เจา้หนา้ทีบญัชี นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ 

เจา้หน้าทีการเงิน และนางสาวดวงกมล แก้วสุกใส 

เจา้หนา้ทีธุรการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระสวด

งานศพมารดานายกฤษณชยั สินธุประสิทธิ สมาชิกฯ 

แผนกบริหาร (สปินนิ ง ซ่อมบํารุง) ทีวดัโบสถ์-        

วรดิตถ ์อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 

บาท 

วันที 4 มีนาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นายสายณัห์ แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทยั และนาย

ณฐัภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ เป็นเจา้ภาพฟังพระ

สวดงานศพบิดานายอิสรา ม่วงอ่อน สมาชิกแผนก-

อ๊อกซิลลารี ผ ลิต ณ บ้านพัก ต.ป่า งิ ว อ .เ มือ ง           

จ.อ่างทอง พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 300 บาท 

วันที 7 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง

ประธานกรรมการ นายสาย ัณห์  แผ นประดิษฐ์ 

เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก นายณัฐภูมิ 

สุวรรณวงศา กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจ้ดัการ นางนาถ  มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป และ

นางสาวดวงกมล แก้วสุกใส เจ้าหน้าทีธุร การ 

เดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระสวดงานศพภรรยา

นายถวิล  แก่นแกว้ สมาชิกแผนกพน้สภาพการเป็น-

พนักงาน ทีวัดพายทอง  ต .ส ายทอ ง อ . ป่าโมก          

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

  

 

 

 

 

 

วันที  26 มีนาคม 2559 นายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน นายเฉลย  ชมบุหรั น รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ นางสาวณัฐริญา อนุสิ 

นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา และนางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการเดินทางไปเป็นเจา้ภาพฟังพระสวด

งานศพบิดานางสาวบุญลือ  จนัพลา สมาชิกแผนก

ห้องปฏิบติัการเคมี และนายวิรัต จนัพลา สมาชิก

แ ผ น ก วิส โ ค ส  ผ ลิ ต  ที วัด จําป าหล่อ  อ . เ มื อ ง              

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ คนละ 500 บาท (รวม 

เป็นเงิน 1,000 บาท) 
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ระหวา่งวนัที 19 - 20 มีนาคม 2559 สหกรณ์

ไดจ้ดัโครงการสัมมนา เรือง “การจัดทําแผนกลยุทธ์ 

ประจําปี 2559 - 2560” ขึน ณ สมฤดี รีสอร์ท จงัหวดั

นครนายก โดยมีคณะกรรมการ เจา้หน้าที ผูต้รวจ-

สอบกิจการ และสมาชิก เขา้ร่วมการสัมมนา รวม 27 

คน การสัมมนามีวตัถุประสงค์ เพือให้ผู ้เข้าร่วม

สัมมนามีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการจดัทาํ

แผนกลยทุธ์ทีสหกรณ์ฯ จะจดัขึนมาใหเ้ป็นแนวทาง

เดียวกนั เพือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของสหกรณ์ฯ 

ในสถานการณ์ของบริษทัฯ ใน 2 ปีขา้งหนา้ และเพือ

ร่วมกนักาํหนดแผนงานของสหกรณ์ฯ ทีสามารถไป

ปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สหกรณ์ฯ ทีกาํหนดขึนใหม่ รวมทงัเพือสร้างความ

สามคัคีเป็นอนัเดียวกนัระหว่างกรรมการ เจา้หน้าที 

ผู ้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกผู ้เข้าร่วมสัมมนา 

โดยมีนายสุวฒัน์  แกว้เฮียง ประธานกรรมการฯ เป็น

ประธานเปิดการสัมมนา 

ก่อนทีจะเริมดาํเนินการจดัทาํแผนกลยุทธ์ 

สหกรณ์ฯ ไดเ้ชิญนายสมพล  ตนัติสันติสม ผูจ้ดัการ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ-

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บรรยาย

เรือง “กระบวนการและขันตอนในการจัดทําแผน-        

กลยุทธ์ให้ประสบความสําเร็จ” เป็นการบรรยายให้

ผูเ้ขา้ร่วมไดม้องเห็นแนวทางการคิดหาวธีิทีจะนาํมา

ประยุกต์ใชใ้นการจดัทาํแผนงานของสหกรณ์ฯ ให้

มองเห็นภาพสหกรณ์ฯ ในอนาคต ทีมีการพฒันาให้

เกิดความก้าวหน้า พร้อมทังแผนป้อ งกันต่างๆ           

ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินการต่อไป และไดม้ีการ - 

 

 

ระดมความคิดเ ห็นเ รือ ง “จุดอ่อน จุดแข็ง  ของ

สห กรณ์ฯ  ในส ถานการณ์ของบริษัทฯ ใน  2  ปี 

ข้างหน้า” โดยมีนายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รองประธาน

ฝ่ายการเงิน เป็นผู ้ด ําเ นินรายการ ซึงสรุปได้ว่า 

สถานการณ์การยืนข้อเรียกร้องระหว่างสหภาพ-

แรงงานไทยเรยอน กับบริษทัฯ ไม่น่าจะมีปัญหา

รุนแรงเพราะสหภาพแรงงานฯ ไดรั้บประสบการณ์

จากการนดัหยุดงานครังก่อน และไม่ต้องการเห็น

สภาพสมาชิ กทีขาดรายได้ ไม่ มี เ งินใช้ จ่ายใน

ครอบครัวทาํใหมี้หนีสินเพิมขึน อย่างไรก็ตามถึงแม้

จะมีผลกระทบต่อ ส หกร ณ์ฯ ขอ ให้ เ ชื อมั น ว่า 

สหกรณ์ฯ จะยงัคงสภาพอยู่ได ้ขอใหส้มาชิกมีความ

เชือมั นในองค์กร ไม่ตืนตระหนก เ มือสมาชิก

เ ดือ ดร้อ นสหกร ณ์ฯ จะเ ป็นอ งค์กรทีให้ความ

ช่วยเหลือไดเ้ป็นอนัดบัแรก ต่อดว้ยการสรุปผลการ

ดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 2 ปีทีผ่านมา คือ “การ

ดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์ประจาํปี 2557-2558” โดย

มีนางเกษมศรี  เมฆหมอก ผู้จดัการ เป็นผู้สรุปผล

และนาํเสนอต่อผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา 
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 ในวนัที 20 มีนาคม 2559 ผูเ้ขา้ร่วมทุกคน

ไดช่้วยกันจดัทาํแผนกลยุทธ์ประจาํปี 2559 - 2560  

รวมทงัสิน 8 กลยทุธ์ คือ 1. กลยทุธ์สร้างความมนัคง

ใหก้บัสหกรณ์ 2. กลยทุธ์การพฒันาการบริหารงาน

สหกรณ์ 3. กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพชีวติทีดีของ

สมาชิกและครอบครัวอย่างยงัยืน 4. กลยุทธ์สร้าง

บริการทีประทบัใจให้กับ

สมาชิก 5. กลยุทธ์เชือม-

โยงธุรกิจแบบพนัธมิตรกบั

สหกรณ์อืน 6. กลยุทธ์การ

จดักิจกรรมในชุมชน 7. กล

ยุทธ์ ส่ง เส ริมให้ส มาชิก

ดําเ นินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 8. กล-

ยุทธ์ เสริมสร้ างความรู้ให้แก่สมาชิก กรรมการ 

เจา้หนา้ที ให้มีคุณภาพเพือพฒันาสหกรณ์อยา่งยงัยนื  

โดยจะขอกล่าวถึงกลยทุธ์ทีไดเ้ปลียนแปลง

และเพิมเติมวธีิการ/ขนัตอนการดาํเนินการมาแจง้แก่

สมาชิกเป็นบางขอ้ คือ ในแผนงานเรือง “การประกนั

หนีสูญ” เพือลดภาระของผู้คําประกัน สมาชิกผู้กู้ ต้อง

หักเงินเข้าบัญชีเงินฝากเพือกองทุนคําประกันเงินกู้

สามัญทีใช้บุคคลคําประกัน เดือนละ 500 บาท โดย

สหกรณ์ฯ จะหักเงินจากเงินเดือนของสมาชิกทุก

วนัที 7 สําหรับสมาชิกทีรับค่าจา้งเป็นวิก และทุกสิน

เดือนสําหรับสมาชิกทีรับค่าจา้งรายเดือน ซึงเงินฝาก

เพือการคําประกันหนีนี สมาชิกจะไม่สามารถเบิก

เงินไปใช้ไดต้ราบใดทียงัส่งคืนเงินกู้ตามสัญญาไม่

เสร็จสิ น  เ มือสมาชิกชําร ะหนีครบตามสัญญา

สหกรณ์ฯ จะคืนเงินฝากเพือกองทุนคาํประกนัเงินกู้

นีแก่สมาชิกทังจํานวนพร้อมดอกเบีย หรือหาก

สมาชิกผูกู้ ้ออกจากงาน สหกรณ์ฯ จะโอนเงินนีชาํระ

หนีของสมาชิกผูกู้้ ก่อนจะเรียกเก็บหนีทีเหลือจากผู-้

คาํประกนั ถึงแมจ้ะเป็นเงินจาํนวนไม่มากแต่จะช่วย

แบ่งเบาภาระให้แก่ผูค้าํประกันได้ระดบัหนึง และ

การหักเงินค่าหุ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดกู้ทีใช้

บุคคลคําประกันตามจํานวนทีได้รับจริง คือ  ถ้า

สมาชิกผู้กู้ได้รับเงินกู้ไม่

เกิน 500,000 บาท หักซือ

หุ้นเท่ากับ 2% หากได้รับ

เงินกู้เกิน 500,000 บาท 

หักซือหุ้นเท่ากับ 1 % ซึง

เ ดิม จะ หัก เ พื อซื อ หุ้น

เท่ากันทังหมด คือ 1% 

เ พือเ ป็นการส่งเ สริม-

การออมใหแ้ก่สมาชิก เมือสมาชิกกู้เงินไดก้็ควรออม

บางส่วนไว ้ถึงแม้จะเป็นเงินไม่มากนักก็ตาม การ

เก็บสถิติทีผูค้าํประกนัทีตอ้งชําระหนีแทนผูกู้้ และ

จาํนวนเงินทีผูค้าํประกนัตอ้งจา่ยแทนผูกู้ ้เพือหาแนว

ทางแก้ไขและป้องกันเป็นการพัฒนาระบบการ

บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แผนงาน

ส่งเสริมใหส้มาชิกทาํฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือความ

มนัคงของครอบครัวสมาชิก โดยสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้

ฉุกเฉินเพือส่งเงินสงเคราะห์ให้กบัสมาชิกทีมีความ

สนใจ ( เ พิ มจากยอดฉุก เฉินทีได้รับสิ ทธิปกติ) 

แผนงานสร้ างความมั งคงแก่ครอบครัวสมาชิก 

เพือใหค้รอบครัวสมาชิกมีหลกัประกนัด้านการเงิน

ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต และช่วยเหลือผู้คําประกัน

กรณีผู้กู้เสียชีวติ โดยกําหนดให้สมาชิกทีกู้เงินกู้สามัญ

ทีใช้บุคคลคําประกันยอดกู้ ตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป

ต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์- 
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สสอป.  แผนงานการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพือให้มี

ช่องทางการสือสารเพือใหข้้อมูลเขา้ถึงสมาชิกส่วน

ใหญ่ โดยจัดตังไลน์กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ เชิญชวน

สมาชิกให้สือสารกับสหกรณ์ฯ ผ่านเฟสบุ๊คและไลน์ 

รวมทังสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน แผนงาน

การจดังานครบรอบวนัจดัตงัสหกรณ์ฯ ในปี 2559 

ครบรอบ 33 ปี มีกิจกรรมหลายอย่าง ส่วนในปี 2560 

ครบรอบ 34 ปี สหกรณ์ฯ กําหนดจัดงานเลียงสังสรรค์

ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ และครอบครัวสมาชิกด้วย 

แผนงานทดสอบความรู้สมาชิก เ พือวัดความรู้

เกียวกับสหกรณ์ของสมาชิก โดยให้สมา ชิกทํา

แบบทดสอบเมือมาติดต่อกบัสหกรณ์ฯ และแผนการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินให้สมาชิก เพือแก้ไข

ปัญหาการขาดการวางแผนทางการเงินของสมาชิก 

และหาวิธีการแก้ไขปัญหาทางการเงินให้กับสมาชิก 

โดยจัดหาโปรแกรมวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิมาใช้ใน

สหกรณ์ฯ 

การประชุมสัมมนาจดัทาํแผนกลยทุธ์จดัขึน 

2 ปีครัง คือ จดัทาํแผนเพือดาํเนินการตามแผนงาน

เป็นเวลา 2 ปี สําหรับครังนีกําหนดถือใช้ในปี 2559 

และปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้รับความร่วมมือจาก

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที ผู้ตรวจสอบกิจการ และ

สมาชิก เป็นอย่างดี ขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้-

ตรวจสอบกิจการ ทีสละเวลาเข้าร่วมให้ความคิดเห็น

ในการจัดทําแผนในครังนี ขอบคุณคุณสมพล  ตนัติ-

สันติสม ผู้จดัการ สส.ชสอ. ทีเป็นวทิยาให้ความรู้

ก่อนจดัทาํแผนกลยทุธ์ จนประสบความสําเร็จดว้ยดี 

ต่อจากนีคณะกรรมการจะใช้แผนกลยุทธ์ทงั 8 กล-

ยุทธ์นี เป็นแนวทางในการดาํเนินการสหกรณ์ฯ ใน

ระหวา่งปี 2559 - 2560 ต่อไป  

 

  

รายได้ทางเดียว 

 เหมือนมีหลอดไฟดวงเดียวในหอ้ง แมก้าํลงั

ไฟจะแรงมาก แต่ถ้าหลอดขาด ทงัหอ้งก็มึดมิด 

 รายได้หลายทาง 

 เหมือนมีหลอดไฟหลายดวง แม้แต่ละ

หลอดจะกําลงัไม่แรงมาก แต่ก็ส่องสว่างได ้และถ้า

หากหลอดใดขาดลง หลอดอืนก็ยังส่องให้ความ

สว่างไดอ้ยู ่

 เราอยู่ในยุคทีอยากรู้อะไร ก็ศึกษาได้แ ค่

ปลายนิวสัมผสัใน google 

 ความประมาททีสุดของมนุษย์ของยุคนี จึง

เป็นการหยุดทาํตวัเองให้เก่งขึน หยุดพฒันาตนเอง 

เพราะคิดว่า ชีวติมนัคงดี เดียวสินเดือนเงินก็มา 

 แต่ไม่เคยตระหนักว่า วิกฤตก็มาได้ทุกเมือ

เช่นกัน 

 ความมนัคง  ไม่ไดว้ดักนัที ในยามปกติ เรา

หาได้เท่าไร แต่วดัก ันตอนทีในยามวิกฤติ  เรายงัมี

รายไดเ้ขา้มาเท่าไร? 

อย่าฝากทังห้องไว้กบัไฟหลอดเดียว 

อย่าฝากทังชีวิตไว้กับรายได้ทางเดียว 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจาํ 

เดือนเมษายน 2559 มาพบกบั ท่านสมาชิก และท่าน

ผูอ้่านทุกท่านแลว้ครับ 

ขอแสดงความยินดีกบั คุณจรัสศรี  ดอกบัว  

ทีไดจ้ดัพิธีมงคลสมรสให้แก่ลูกไปเมือกลางเดือน

มีนาคมทีผ่านมาครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณอัชณา วายุพักตร์ ทีมีหลานสะใภใ้หม่

ไปเมือเร็วๆ นี ไม่ทราบว่าป้าออ้ยรับขวญัหลาน

สะใภใ้หม่ด้วยอะไรครับ ###๙๙๙### หลงัจากการ

เกษียณอายุไปแล้ว  คุณสุภาพ  ไพจิตร์จินดา ตอ้ง

ยืนภาษีเป็นปีสุดทา้ย ทาํเอาเจา้ตวับ่นไปเลย เพราะ

ไม่มีรายไดท้ังปี  แต่ตอ้งเสียภาษีเพิมอีก 749 บาท 

เอาเถอะครับ ได้เงินเกษียณมาแลว้ ก็ต ้องจ่ายเงิน

ภาษีเพิมแบบนีแหละครับ ###๙๙๙### ขอแสดง

ความยินดีกับ คุณประทวน สัญญะวิรี เนืองในโอ-

กาสวนัครบรอบของการแต่งงานครบ 9 ปีในเดือน

มีนาคมทีผ่านมา ขอให้รักกนัมากๆ ยิ งขึนและ

ตลอดไปครับ ###๙๙๙### ยงัให้บริการรับผูกผา้

สถานทีจดังานในงานมงคลและงานอวมงคลอยู่

เป็นประจาํสําหรับ คุณศักดิชัย  อยู่สุข เพือสมาชิก

ท่านใดต้องการใช้บริการติดต่อกบัคุณบึม แผนก

แ วร์ เ ฮ า้ท ์ไ ด ้นะ คร ับ ###๙ ๙ ๙ ### ไ ป ร่วม งาน

แต่งงานของเพือน คุณรัตนา  มหันตริยะ แต่งตวั

ดว้ยชุดไทยสวยงามมากเลย เพือนชมว่าไม่มีเคา้

สาวโรงงานเหลืออยู่เลย ดีใจแทนดว้ยนะครับ ###

๙๙๙### ผ่านพ้นวนัเกิดไปไดไ้ม่นาน คุณสุดารัตน์  

ม่วงคง ก็ออกรถยนต์ป้ายแดงมาขบั และตังชือรถ

ว่า “น้องรถดี” ดว้ยครับ ###๙๙๙### กิจการปลูก

ขา้วโพดกาํลงัดาํเนินไปดว้ยดี คณุสายทอง  กลดัสนิท 

ลงทุนไ ปซือ ฟางทีแ ปดแก้วเพือ ไปทํา ปุ๋ยหมัก

ปรับปรุงดินทีไร่ข้าวโพด ก็ขอให้กิจการเจริญ-

รุ่งเรืองยิง ๆ ขึนไป ###๙๙๙### นงัเครืองบินพร้อม

กบัครอบครัวไปเล่นนาํทะเลทีจงัหวดักระบี สําหรับ 

คุณวันเฉลมิ เครือสาร หวงัวา่กลบัมาทาํงานแล้วไฟ

คงแรงขึนอีกมากมายนะครับ ###๙๙๙### นอกจาก

จะขายนําอ ้อยแ ล้ว คุณทัศนีย์ โมกขศักดิ  ย ังขาย

แตงโมอีกด้วยครับ ขอชืนชมในความขยนัขนัแข็ง

ดว้ยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยนิดีกบั คุณนัฐ-

พงษ์ บําเทิง ทีได้รับรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ

จากการขายประกนัชีวติกบับริษทัประกนัชีวิตแห่ง

หนึง เก่งมากเลยครับ  ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญ

กับ  คุ ณกฤ ษณชั ย  สิ น ธุประสิ ทธิ  ทีได้จ ัดงาน

อุปสมบทน้องชายไปเมือปลายเดือนมีนาคมทีผ่าน

มาครับ ###๙๙๙### 

เพราะใกล ้เกษ ีย ณอ าย ุแ ล ว้ คุณเฉล ียว   

สังข์เงิน จึงเตรียมทาํอาชีพหลงัการเกษียณอายุดว้ย

การตงัร้านขายข้าวสารตอนนีทดลองนาํข ้าวสาร

หอ มมะล ิมาจําหน่ายทีสหกรณ์ฯ เ พือนสมาชิก

สามารถอุดหนุนไดค้รับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ

เพือนสมาชิก 4 ท่านทีทาํการเพิมค่าหุ้นกบัสหกรณ์

ไดแ้ก่ คุณจุฬาลักษณ์  ศรีแส ด คุณบุญชู  กลม-

สะอาด คุณนุชนารถ  แก้วนําเชือ และคุณเกียรติศักดิ  

มีคํา ขอให้ทุกท่านมีหุ้นในวนัเกษียณอายุเป็นลา้น

บาทนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสียใจกับ 

คุณถวิล  แก่นแก้ว ทีสูญเสียภรรยาไปเมือต้นเดือน

มีนาคมทีผ่านมา ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอแสดง

ความเสียใจกบั คุณบุญลือ จันพลา  และคุณวิรัช  

จันพลา ทีสูญเสียคุณพ่อไปตอนปลายเดือนมีนาคม
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ทีผ่าน และสูญเสียคุณแม่ไปเมือเดือนทีแลว้ครับ 

##๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณพงศ์พันธ์ุ  สุวรรณบัตร 

และ คุณจักรกฤษ  ชนะพาล ทีไดน้าํคุณพ่อของทัง

สองท่านมาสมคัรเขา้เป็นสมาชิก สสอป. เรียบร้อย

แล้วครับ ###๙๙๙### เกิดปลายเดือนมีนาคมทีผ่าน

มา น้องชมพู่  คุณจารุวรรณ  นาคดี ไดรั้บคาํอวยพร

และของขวญัจากเพือนๆ เป็นจาํนวนมาก ดีใจแทน

ดว้ยครับ ###๙๙๙### ของขวญัวนัเกิดที คุณศรี-

ประภา  แสงสว่าง ไดร้ับจากลูกชายและมีค่ามาก

สําหรับคุณแม่ก็คือ เกรดการเรียน 3.94 นบัว่าเป็น

ของขวญัทีมีค่ามากสําหรับคุณผึงครับ ###๙๙๙### 

หลงัจากทีไดรั้บเงินค่าล่วงเวลายอ้นหลงัจากบริษทั 

คุณเพ็ญศรี  สินธุประสิทธิ ก็นําเงินทีได้รับไปซือ

นาฬิกาไซโก้เรือนใหม่ให้สามี น่ารักมากครับคุณ

โอ่ง ###๙๙๙### เนืองในโอกาสวนัเกิดของภรรยา 

คุณสมปอง ภู่ระหงษ์ แ ละลูกสาวพาภรรยาไป

ทานพิชซ่า ถือวา่เป็นครอบครัวทีอบอุ่นและน่ารัก

มากครับ ###๙๙๙### ไดร้ับนาฬิกายีห้อคาสิโอ 

เ ป็ น ข อ ง ข ว ญั ว นั เ ก ิด จ า ก ส า ม ี ค ุณ ศ ิร ิข ว ัญ                  

ป่าพฤกษา บอกว่ามีความสุขมากทีสุดเลย ดีใจ       

ดว้ยนะครับ ###๙๙๙### 

เพราะพูดกบัคนในครอบครัวไวว้่า ถ้าถูก

หวยจะพาไปเลียงบาบิคิวพาซ่า คุณประเสริฐ  พวง-

น้อย เลยต้องทาํตามคาํพูด วา่แต่วา่ถูกหวยไดเ้งิน

คุ ม้ค ่าอ าหารทีตอ้งไปเลี ยงหรือเ ปล ่าครับ ###

๙๙๙### เพราะวา่เดินทางตลอด พกัผ่อนน้อย คุณ

ศรีโพธิ  วายุพักตร์ มีอาการไอติดต่อกนัหลายวนั 

จนเสียงแหบแห้งไปเลยครับ ###๙๙๙### เพราะ

ตอ้งอยู ่ช่วยงานแต่งงานลูกน้าชาย คุณดวงกมล  

แก้วสุกใส จึงไม่ไดเ้ดินทางไปร่วมการสัมมนาการ

จดัทาํแผนกลยุทธ์กบัสหกรณ์ฯ ทีนครนายก ไว ้

การอบรมสมาชิกคราวต่อไปก็แล้วกันครับ ###

๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณมยุรี  ดิฐภักดีชล สมาชิก

จากสํานกังานใหญ่ ทีเขา้ร่วมการสัมมนาและให้

ขอ้คิดทีเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ เป็นอย่างมาก

ครับ ###๙๙๙### เช่นเดียวกนั ขอขอบคุณคุณเพ็ญ-

รัตน์  สิทธิพงศ์  คุณประยูร  มินภายสงค์ คุณวิรัต   

ชูจิตต์  คุณพรชัย  แก้วสาระ สมาชิกแผนกพ้น-

สภาพการเป็นพนกังาน  แ ละคุณนพ พล นาค -

หัวเพ็ชร์ สมาชิกแผนกอ็อกซิลลารี ผลิต ทีเข ้าร่วม

การสัมมนาการจดัทาํแผนงานกับสหกรณ์ฯ  และ

ให้ขอ้คิดทีเป็นประโยชน์เช่นเดียวกนั ###๙๙๙### 

การสัมมนาการจดัทาํแผนงานครังนีสมาชิกไดร้ับ

ประโยชน์จากแผนกลยุทธ์ทีสหกรณ์ฯ จดัทาํขึน

หลายประการอย ่างแน่นอนโดยเฉพาะ  การส่ง -

เสริมการออม ให้แก่สมาชิกครับ ###๙๙๙### 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณนนทรี เกษ-

จันทร์ ทีสูญเสียคุณลุงไปเมือเร็วๆ นี ###๙๙๙### 

มีเฟชบุ๊คส์เป็นของตวัเองแล้ว สําหรับ คุณบัณฑิต  

สิงห์พันธ์ุ แต่เพือนๆ บอกว่าเจา้ตวัไม่ค่อยอพัเดท

ขอ้ ม ูล เ ลยค ร ับ  เ พือ น ๆ ฝ ากบอ กมาครับ  ###

๙๙๙### อากาศร้อนเดือนมีนาคม คุณศิรินุช  แย้ม-

มนัส บอกว่าไม่ตอ้งไปเทียวไหนไกลหรอกครับ 

เทียวชมต้นไมร้อบ ๆ บา้นตวัเองก็มีความสุขและ

ประหยดัรายจ่ายครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ

ยินดีก ับทุกท่านทีได้รับเงินค่าล่วงเวลายอ้นหลงั

จากบริษทัฯ อย่าลืมมาฝากเงินไวก้บั สหกรณ์ฯ  

บา้งนะครับ “ดอกเบียสูง ไม่เสียภาษีดอกเบียเงิน-

ฝาก” ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้า ###๙๙๙###  

สวัสดีครับ ###๙๙๙### 
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ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  30 
 

ฉบบัที่ 331 ประจําเดือน เมษายน 2559 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน มีนาคม 2559 (MONTHLY REPORTS MARCH 2016) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION  SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,181 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 322,814,260.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 10,721,160.69 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 11,058,045.21 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 10,205,501.65 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  11,573,704.25 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 109,796,875.48 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 2,276,201.07 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,768,852.91 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  107,304,223.64 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,228,800.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 409,553.53 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 132,853.53 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  6,505,500.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 28,213,169.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,074,141.01 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 40,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 34,528,043.15 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 109,251,526.36 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 288,401,156.55 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 94,848,600.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 88,566,528.39 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   294,683,228.16 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 4,051,342.47 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 3,860,690.00 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม - มีนาคม 2559  Revenues from January - March 2016 4,500,273.80 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม - มีนาคม 2559  Expenses from January - March 2016 1,050,648.27 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 3,449,625.53 บาท Baht 
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ÊË¡Ã³�Ï Ñ̈´ÊÑÁÁ¹Ò¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÊÁÒªÔ¡ ¼Ù�µÃÇ¨ÊÍº¡Ô¨¡ÒÃ áÅÐà �̈ÒË¹�Ò·Õ่ÊË¡Ã³�Ï à¾×่Í Ñ̈´·ํÒá¼¹¡ÅÂØ·¸�ÊË¡Ã³�Ï  

»ÃÐ¨ํÒ»� 2559 – 2560 ·Õ่ÊÁÄ ṌÃÕÊÍÃ�· .̈¹¤Ã¹ÒÂ¡ (19 - 20 ÁÕ.¤. 59) 

 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕ่ÂÁä¢�¹ÒÂÈÑ¡ Ố์¹ÃÔ¹·Ã�  ¤ํÒ¾ÃÒÇ  

ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ºÃÔËÒÃ («ÕÇÔÅ) ·Õ่º�Ò¹¾Ñ¡ (23 ¡.¾. 59) 

¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ àÂÕ่ÂÁä¢�¹ÒÂÊØ¹·Ã  ËØ�¹¡Åํ่Ò ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ «ÕÇÔÅ 

·Õ่âÃ§¾ÂÒºÒÅÍ�Ò§·Í§àÇª¡ÒÃ (2 ÁÕ.¤. 59) 

¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». áÅÐÊÁÒªÔ¡ ÊÊÍ». à¢�ÒÃ�ÇÁ¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò  

áÅÐ»ÃÐªØÁãË�ÊÒÁÑ»ÃÐ¨ํÒ»� 2558 (5 ÁÕ.¤. 59) 

 

ÊË¡Ã³�Ï ÁÍºÊÃ�ÍÂ¤Í·Í§¤ํÒ Ë¹Ñ¡ 1 ºÒ· ãË�á¡�¹Ò§¾ÑÊÃÒ¾Ã  

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

 


