ปที่ 31 ฉบับที่ 341
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้ แ ก่
สมาชิ กทีเกษียณอายุ 5 ราย
วั น ที 5 มกราคม 2560 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน ทําการมอบสร้อยคอ
ทองคําหนัก 1 บาท มูลค่ า 20,600 บาท (สองหมื น
หกร้ อ ยบาทถ้ ว น) ให้ แ ก่ น างเรณู แจ่ ม สุ ว รรณ์
สมาชิ ก แผนกบริ ห าร (ทรั พยากรมนุ ษ ย์) และนาย
มานิตย์ แจ่มสุ วรรณ์ สมาชิก แผนกเซ็ นทรัล (ซ่ อมบํารุ ง) คนละ 1 เส้ น เนื องจากเกษียณอายุ โดยมอบ
ให้ ณ ทีทําการสหกรณ์ฯ

วันที 6 มกราคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ และนายเฉลย ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ ทํา การมอบสร้ อยคอ
ทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 20,600 บาท (สองหมื น
หกร้อ ยบาทถ้วน) ให้แก่ นางระพีพรรณ ชมสุ วรรณ์
สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต โดยมอบให้ในงานเลียง
สั ง สรรค์ ก ารเกษี ย ณอายุ ณ บ้า นพัก ต.จํา ปาหล่ อ
อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 7 มกราคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
(อ่ านต่ อหน้ า 3)

มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่
นายมานิตย์ – นางเรณู แจ่มสุวรรณ์ คนละ 1 เส้น
เนื องจากเกษี ยณอายุ

มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท
ให้แก่นางระพีพรรณ ชมสุวรรณ์
เนื องจากเกษี ยณอายุ
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559)
นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ

กรรมการ และผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2559 สอ.พนักงานบริ ษทั รอยัลปอร์ ซเลน จํากัด (20 ธ.ค. 59)

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กองบรรณาธิการ นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสายัณห แผนประดิษฐ
 นางสาวณัฐริญา อนุสิ  นายสุทัศน เอี่ยมแสง
 นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายวิรัต ชูจิตต
 นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ประธานกรรมการ มอบของเยียมไข้ให้แก่
นายพิสิษฐ์ ยิ มวิลยั เนื องจากเกิดอุบตั ิเหตุแขนหัก
(28 ธ.ค. 59)

กรรมการ และเจ้าหน้าที ร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระ
สวดบิดานายฉัตรชัย สวนขวัญ (29 ธ.ค. 59)
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สหกรณ์ฯ มอบสร้ อยคอทองคําฯ (ต่อจากหน้ า 1)
ประธานกรรมการ และนายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น ทําการมอบสร้ อ ยคอทองคํา
ให้แ ก่ ส มาชิ ก ที เกษี ย ณอายุ 2 ราย โดยมอบให้ ณ
ทีทําการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนี
- นายสมชาย วงษ์ คํ า สมาชิ ก แผนกอ็อ กซิ ลลารี ผลิต สหกรณ์ฯ มอบสร้ อยคอทองคํา หนัก 1
บาท มูลค่า 20,500 บาท (สองหมืนห้าร้ อยบาทถ้วน)
- นางสุ นทร เกตุ นาค สมาชิ ก แผนกพี ออน
สหกรณ์ฯ มอบสร้ อ ยคอทองคํา หนัก 2 สลึ ง มูลค่า
10,400 บาท (หนึงหมืนสี ร้อยบาทถ้วน)
ทีประชุ ม ใหญ่ สหกรณ์ ฯ อนุ มัติจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ
4.15 และเงินเฉลียคืนร้ อยละ 5.00
วันที 31 มกราคม 2560 สหกรณ์ฯ ได้จดั การ
ประชุ มใหญ่สามัญ ประจํา ปี 2559 ณ สโมสรพนักงานบริ ษทั ฯ โดยมี น ายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุ ม และมี
กรรมการร่ ว มดํ า เนิ น การประชุ ม ใหญ่ คื อ นาย
ศรี โ พธิ วายุ พ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นาย
สายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์ เลขานุ ก าร นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ โดยมี นายขจรยศ วัล ไพรจิตร
ผูแ้ ทนสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง เป็ นประธานในพิ ธี
เปิ ดการประชุ มใหญ่ พร้ อ มกับมี ผู้แ ทนสํานัก งาน
ตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ อ่ างทอง ผู้ แ ทนสหกรณ์ ฯ ใน
จังหวัดอ่างทอง และมีสมาชิ กฯ เข้าร่ วมประชุมใหญ่
ตามสมควร ทีประชุมใหญ่มีมติในเรื องต่าง ๆ ดังนี
1. ทําการไว้อาลัยแก่ส มาชิ กที เสี ยชี วิตในปี
พ.ศ. 2559 จํานวน 3 ท่าน
2. รั บทราบเรื องการมอบสร้ อ ยคอทองคํา
หนัก 1 บาท ให้แ ก่ สมาชิ ก ที เกษี ยณอายุในปี พ.ศ.
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2559 รวม 28 ท่าน และมอบสร้ อยคอทองคําหนัก 2
สลึง 2 ท่าน เป็ นเงินทังสิ น 557,150 บาท
3. รับทราบจํานวนสมาชิ ก ณ วันสิ นปี 2558
จํานวน 1,157 คน สมาชิ ก เข้าใหม่ ปี 2559 จํานวน
101 คน และสมาชิ กลาออกจากสหกรณ์ฯ ด้วยเหตุ
ต่า งๆ 23 คน สมาชิ ก คงเหลื อ 1,212 คน (สมาชิ ก
สามัญ 961 คนสมาชิกสมทบ 251 คน)
4. ทํา การรั บรองรายงานการประชุ ม ใหญ่
สามัญประจําปี 2558
5. รั บ ทราบผลการดํา เนิ น งานสหกรณ์ ฯ
ประจําปี 2559
6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิ จการ
ประจํา ปี 2559 ของนางสาวณั ฐิ ย า สร้ อ ยทรั พ ย์
ผูต้ รวจสอบกิ จการ
7. มีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงิ นสด สําหรั บปี สิ นสุ ด
วัน ที 31 ธั น วาคม 2559 สหกรณ์ ฯ มี สิ น ทรั พ ย์
521,619,710.47 บาท ทุนเรื อนหุ ้น 339,396,800 บาท
ทุนสํารอง 28,213,469.18 บาท กําไรสุ ทธิ ประจํา ปี
17,294,625.16 บาท
8. อนุ มตั ิการจัดสรรกําไรสุ ทธิ รายการต่างๆ
ตามข้อ บังคับสหกรณ์ ฯ โดยจ่า ยเงิ น ปั น ผลร้ อ ยละ
4.15 และเงินเฉลียคืน ร้อยละ 5.00
9. กํา หนดวงเงิ น กู้ ยืมและคําประกัน ของ
สหกรณ์ฯ ประจําปี 2560 เป็ นเงิน 135 ล้านบาท
10. รั บ ทราบแผนงาน และงบประมาณ
รายรั บ - รายจ่ าย ประจําปี 2560 โดยประมาณการ
รายรั บ จํานวน 27,282,300 บาท ประมาณการรายจ่าย จํานวน 8,290,752 บาท
11. มีมติตดั จําหน่ายหนีสู ญของสหกรณ์ออม-
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ทรัพย์คริ สตัล จํากัด จํานวนเงิน 821,463.99 บาท
12. มีมติเลือกตังนางสาวณัฐิยา สร้ อยทรั พย์
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจําปี 2560
13. ทํา การเลื อ กตังนางสาวรุ่ งทิ พย์ วัชรเมธานนท์ ผู ้สอบบัญชี รับอนุ ญ าตเลขที 4542 เป็ น
ผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ฯ ประจําปี 2560
14. ทําการเลื อกตังกรรมการแทนผูท้ ี หมด
วาระ ดังนี กรรมการ 8 คน ได้แก่ นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง นายณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา นายเฉลย ชมบุหรั น
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายวิรัต ชู จติ ต์ นาย
อนุ รัก ษ์ ทองโตนด นายสมยศ นัน ตาวัง และนาย
รวิพงษ์ ศุ ภศรี โดยผูท้ ีได้รับการเลื อกตังลําดับที 8
ดํา รงตํา แหน่ ง กรรมการ 1 ปี เนื องจากเป็ นการ
เลือกตังแทนกรรมการทีเสี ยชี วติ
ทังนี หลังจากการเลิกประชุม สหกรณ์ ฯ ได้
ทําการจ่ายเงินปั นผล และเงินเฉลียคืน ให้แก่ ส มาชิ ก
ทีเข้าร่ วมการประชุมใหญ่ดว้ ย
สหกรณ์ ฯ มอบประกาศนี ยบั ตรพร้ อมเงิ นรางวัลแก่
สมาชิ ก กรรมการ และเจ้าหน้ าทีสหกรณ์ รวม 9 คน
วัน ที 31 มกราคม 2560 หลังพิ ธี เ ปิ ดการ
ประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2559 เป็ นพิ ธี ม อบ
ประกาศนี ยบัตร และเงิน รางวัล 1,000 บาท ให้แ ก่
กรรมการ สมาชิ ก และเจ้าหน้า ที สหกรณ์ ฯ ระดับ
ดีเด่น และดีมาก ประจําปี พ.ศ. 2559 ดังนี
- นายขจรยศ วั ลไพรจิต ร ผู ้แ ทนสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง ทําการมอบประกาศนียบัตร และเงิน
รางวัล 1,000 บาท ให้แ ก่ กรรมการทีได้รับคะแนน
ระดับดีมาก 4 คน คื อ นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ
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นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
- นางสาวเตื อนใจ สั ม พั นธ์ ป ระที ป รั กษาการในตํ า แหน่ ง หั ว หน้ า สํ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ อ่างทอง ทําการมอบประกาศนี ยบัตร และ
เงินรางวัล 1,000 บาท ให้แก่ นางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีสหกรณ์ทีได้คะแนนระดับดีมาก
- นายสุ วั ฒน์ แก้ วเฮีย ง ประธานกรรมการ
มอบประกาศนี ยบัต ร และเงิ น รางวัล 1,000 บาท
ให้แก่ สมาชิ กสหกรณ์ดีเด่น 2 คน ได้แก่ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ นายกมลศักดิ พัฒ นสิ ง ห์ และ
มอบประกาศนี ยบัต ร และเงิ น รางวัล 1,000 บาท
ให้ แ ก่ สมาชิ ก สหกรณ์ ร ะดับ ดี มาก 2 คน ได้ แ ก่
นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ และนางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ

สหกรณ์ ฯ จัดอบรมสมาชิ กใหม่ ประจําเดื อนธันวาคม
วัน ที 13 ธัน วาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮี ย ง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จ ัดการ ร่ วมกัน อบรมสมาชิ ก ใหม่ 5 คน
ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยก่ อ น
การอบรมสหกรณ์ ฯ ได้ฉายวิดีโอ “30 ปี แห่ งความ
เชื อมัน ศรัทธา พึงพาตนเอง” ให้สมาชิกได้ชมด้วย
ทังนี สหกรณ์ฯ ได้มอบหมอนผ้าห่มตรา -
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สหกรณ์ฯ ให้แก่ สมาชิกทีเข้าร่ วมการอบรมทุกคน
รองประธานฝ่ ายการเงิ น ได้ รั บ การแต่ ง ตั งเป็ นที
ปรึกษากิติมศักดิ ชสอ.
วัน ที 14 ธั น วาคม 2559 พลโท ดร.วีร ะ
วงศ์ ส รรค์ ประธานกรรมการชุ มนุ มสหกรณ์ อ อม
ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํา กัด ได้ลงนามในคํา สั ง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ที
131/2559 เรื อง แต่งตังที ปรึ ก ษากิ ตติ มศักดิ ชุ มนุ ม
สหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํากัด ระบบ
ต่างๆ รวม 8 ระบบ ทังนี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รอง
ประธานฝ่ ายการเงินของสหกรณ์ฯ ได้รับการแต่ งตัง
เป็ นที ปรึ ก ษากิ ตติมศัก ดิ ระบบสวัส ดิก าร โดยการ
แต่งตังดังกล่าวมีผลตังแต่วนั ที 19 กันยายน 2559
สหกรณ์ ฯ นํ าสมาชิ ก กรรมการฯ และเจ้ า หน้ า ที ฯ
ถวายสั กการะพระบรมศพ รัชกาลที 9
วันที 16 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ ออมทรั พย์
นําโดยนายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นาย
ศรี โ พธิ วายุ พกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นาย
สายัณ ห์ แผนประดิ ษ ฐ์ เลขานุ ก าร นายณั ฐ ภู มิ
สุ วรรณวงศา กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จ ัด การ นํ า สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ กรรมการ และ
เจ้า หน้า ทีสหกรณ์ ฯ รวม 37 คน เดิ นทางไปถวาย
สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระทีนังดุ สิตมหาปราสาท
พระบรมราชวัง กรุ งเทพฯ
กรรมการฯ และผู้ จั ด การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่
สอ.พนักงานบริษัทรอยัลปอร์ ซเลน จํากัด ทีแก่งคอย
วันที 20 ธันวสาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และที ปรึ กษา
สหกรณ์ออมทรัพย์พนัก งานบริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน
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จํากัด นายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ เดิ นทางไปร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ ส ามัญประจําปี 2559 สหกรณ์ อ อมทรัพย์พนักงานบริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน จํากัด ณ โรงอาหาร บริ ษัท รอยัล ปอร์ ซเลน จํา กั ด โรงงาน 1
ต.ตาลเดียว อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี ทังนี นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การได้รับเชิ ญให้ก ล่ าวปราศรั ยต่ อที
ประชุ มใหญ่ และได้รั บเชิ ญให้ จบั รายชื อสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ เพือมอบเงินรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รวม
3 รางวัล และรางวัลละ 500 บาท รวม 5 รางวัล
สหกรณ์ ออมทรั พย์พนัก งานบริ ษทั รอยัล ปอร์ ซเลน จํากัด มี ส มาชิ ก 631 คน ทรั พย์สิน รวม
253,964,542.97 บาท ทุนเรื อนหุ้น 61,781,480 บาท
ทุนสํารอง9,223,388.88 บาท ทุนสะสม1,109,476.33
บาท เงิ น รั บฝาก 40,123,761.58 บาท เงิ น ให้กู้แ ก่
สมาชิ ก ระหว่า งปี 130,356,982.25 บาท กําไรสุ ทธิ
ประจําปี 2559 จํานวน 4,598,560.31 บาท ทีประชุ ม
ใหญ่มีมติ จ่า ยเงิ นปั นผล ร้ อยละ 4.75 และ จ่ายเงิ น
เฉลียคืน ร้ อยละ 7.50
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่
สอ.พนักงานบริษัทรอยัลปอร์ ซเลน จํากัด ทีแก่งคอย
วันที 20 ธันวาคม 2559 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ เดิ นทางไปร่ วมการ
ประชุ มใหญ่ ส ามัญประจํา ปี 2559 สหกรณ์ อ อมทรัพยฺ พ์ นักงานบริ ษทั รอยัลปอร์ซเลน จํากัด ณ โรงอาหารบริ ษัท รอยัล ปอร์ ซ เลน จํา กัด โรงงาน 1
ต.ตาลเดียว อ.แก่ งคอย จ.สระบุ รี ทังนี นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ ได้รับเชิญให้กล่ าวปราศรัยต่ อ ทีประชุ ม
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ใหญ่ ในฐานะนายกสมาคมฯ และได้ท ําการมอบ
นาฬิ ก าสมาคมฯ ให้ แ ก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ ฯ ที เป็ น
สมาชิ ก สสอป. รวม 9 คน
ที ปรึ ก ษากิ ต ติ ม ศั กดิ ชสอ. เข้ าร่ ว มกิ จกรรม และ
สั มมนากับ ชสอ.
วัน ที 23 ธัน วาคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ ที ปรึ กษากิ ต ติ ม ศัก ดิ ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เข้าร่ วมโครงการทําดี
เพือพ่อ ถวายเป็ นพระราชกุ ศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช ณ สํ านัก งานชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริ ญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเช้า “กิจกรรมปฏิญาณ
ตนเพือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย”์ กิ จกรรมพิธี
เปิ ดป้าย “ชสอ. สี ขาว สะอาด โปร่ งใส” กิจกรรมพิธี
เปิ ดป้าย “ศูนย์ก ารเรี ยนรู ้สหกรณ์ออมทรัพย์” บริ เวณ
ประตู ทางเข้าอาคาร ชสอ. พิธี มอบรางวัลส่ งเสริ มคุณธรรม “ขยัน” และรางวัลการประกวดคํา ขวัญวันออมแห่งชาติ ประจําปี 2559 และการระดมความ
คิ ด เห็ น “แนวทางการปฏิ รู ประบบการเลื อ กตัง
กรรมการดําเนินการ ชสอ.”
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สํ า หรั บ ภาคบ่ า ย เป็ นการสั ม มนาคณะ
ที ปรึ ก ษากิ ตติ ม ศัก ดิ เรื อง “โครงการสั มมนาเพื อ
กํา หนดกรอบทิ ศ ทางแผนพัฒ นา ชสอ. ฉบับ ที 5
ปี บัญชี 2560 - 2564” โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์ สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็ นประธานพิ ธีเ ปิ ด
การสัมมนา ต่อด้วยการระดมความคิ ดเห็ น “ระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 4.0 : ระบบสหกรณ์ออมทรั พย์ที
มี เ สถี ย รภาพ เติ บ โตอย่ า งยั งยื น บนโครงสร้ า ง
พื นฐานพึ งพาตนเอง และความร่ วมมื อ กั น ของ
สหกรณ์ ” ดําเนินการโดย นายสถิ ตย์ชยั วารนนท์ วนิช ประธานคณะทํางานจัดทําร่ างแผนพัฒนา ชสอ.
ฉบับ ที 5 ผศ.บรรเจิ ด พฤฒิ กิ ต ติ ที ปรึ กษาคณะทํางานจัดทําร่ างแผนพัฒนาฯ และนายอนันต์ ชาตรู ประชี วนิ คณะทํางานฯ
นายก สสอป. และกรรมการ ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ วิสามัญ สสอ. รรท. ที ชสอ.
วัน ที 24 ธัน วาคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายพัช รพล วิช ัยประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 นาย
สมจิตร แสนโคตร และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ครั งที 4/2559
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ราชการรั ฐวิส าหกิ จไทย ณ ห้อ งประชุ ม 701
ชัน 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี นางสุ มาลี
ยุกตานนท์ นายกสมาคมฯ เป็ นประธานในทีประชุม
วาระการประชุ มที สํ า คัญ ของการประชุ ม
ใหญ่ในครังนี คือ การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ที
17 ข้อ 21 เพือกําหนดการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
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เพิ มขึนจากปี ละ 4,000 บาท เรี ยกเก็บเป็ นเงิน ปี ละ
4,500 บาท ซึ งที ประชุ ม ใหญ่ มีม ติ เ ห็ น ชอบให้ท ํา
การแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ตามที คณะกรรมการฯ
เสนอ และมีมติกาํ หนดระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าพวงหรี ด และค่ าพิธี กรรมทางศาสนาของ
สมาชิ กสมาคม พ.ศ. 2560
นายก สสอป. และกรรมการฯ ประชุ ม ประจําเดื อน
ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ สสอป. ที ชสอ.
วัน ที 24 ธัน วาคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรั ต ชู จิ ตต์ กรรมการ พร้ อ มกับ กรรมการฯ
อืนๆ และเจ้าหน้า ที สมาคมฯ ทําการประชุ มคณะกรรมการ สสอป. ชุดที 3 ครังที 27 ณ ห้องประชุ ม
301 ชัน 3 อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
นอกจากวาระการประชุมตามปกติทีประชุ ม
มีมติอ นุ มตั ิจ่ายเงิน สงเคราะห์แ ก่ ผรู้ ั บผลประโยชน์
ของสมาชิกทีเสี ยชีวติ 3 ราย เป็ นเงิน 1,800,000 บาท
นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่ ว มเป็ นเจ้ าภาพสวด
ศพมารดากรรมการสมาคมฯ ที อ.หนองแซง
วัน ที 27 ธัน วาคม 2559 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
สิ ริภสั สร เอี ยมสุ วรรณ เลขานุ ก าร นายชุ มพล ภูมิ พันธ์ ผูช้ ่ วยเลขานุการ นายสมจิตร แสนโคตร ผูช้ ่วย
เหรั ญ ญิ ก นายวิ รัต ชู จิต ต์ และนายเสด็ จ บุ น นาค
กรรมการ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพคุณแม่เย็น
รอดวงษ์ มารดานายสํารวย รอดวงษ์ อุ ปนายก คนที
2 ทีวัดหนองนําสร้าง อ.หนองแซง จ.สระบุรี
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ประธานฯ และผู้ จั ด การ เข้ าร่ ว มการประชุ ม ผ่ า น
วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ทีสํ านักงานตรวจบัญชี ฯ
วัน ที 29 ธันวาคม 2559 นายสุ วฒ
ั น์ แก้วเฮี ย ง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมการประชุ มวิดีโอคอนเฟอร์ เรนซ์ (ประชุ มทางไกล) กับอธิ บดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ณ ห้อ งประชุ มสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง
การประชุ ม ดัง กล่ า วมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อ
ชี แจง และทํ า ความเข้า ใจระเบี ย บนายทะเบี ย น
สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิ จการของสหกรณ์
พ.ศ. 2559 ซึ งกําหนดให้ผตู ้ รวจสอบกิ จการต้องผ่าน
การอบรมการตรวจสอบกิ จการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรื อหน่ ว ยงานอื นที ได้ รั บ การรั บ รอง
หลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯลฯ
กรรมการ และเจ้ าหน้ าที ร่ วมทําบุญตักบาตรข้ าวสาร
อาหารแห้ ง กับบริษัทฯ
วันที 4 มกราคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุ ห รั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรั ญ ญิ ก นายมานะกู ล พรรณเรณู นายอนุ รั ก ษ์
ทองโตนด นายรวิพงษ์ ศุ ภ ศรี นายพี ระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทั วไป นางสาว
นุ ช นารถ แก้วนําเชือ นางสาวฐิ ติพร ควรบํา เรอ
และนางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีสหกรณ์
เข้าร่ วมทําบุญตัก บาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง เนื อง
ในโอกาสวัน ขึ นปี ใหม่ 2560 ณ บริ เวณหน้ า ตึ ก
บริ หาร บริ ษทั ไทยเรยอนจํากัด (มหาชน) ซึ งจัดโดย
บริ ษทั ฯ โดยมีฝ่ายบริ หาร พนักงาน เข้าร่ วมกิจกรรม
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จํานวนมาก
สหกรณ์ ฯ รับนักศึกษาฝึ กงานกับสหกรณ์ ฯ 2 คน
วันที 4 มกราคม 2560 สหกรณ์ฯ ทําการรับ
นางสาวธิ ด ารั ตน์ อุป มาล และนางสาวดวงฤทัย
กําปั น นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าการคอมพิ ว เตอร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิท ยาลัยราชภัช พระนครศรี อยุ ธ ยา เข้า ฝึ กประสบการณ์ วิช าชี พ กับ สหกรณ์ ฯ
โดยนัก ศึ กษาทังสองคนจะทํา การฝึ กงานถึ ง วัน ที
6 มีนาคม 2560
สหกรณ์ ฯ มอบเงินสิ นไหมทดแทนประกันชี วิตกลุ่มฯ
แก่สมาชิก 30,000 บาท
วัน ที 5 มกราคม 2560 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ร่ วมกันมอบเงินสิ นไหมทดแทน
การประกันชีวติ กลุ่มจากบริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ
จํากัด (มหาชน) ให้แก่นางพรพรรณ บุญกล้า สมาชิก
แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต เนื องจากมารดาเสี ยชี วิตจาก
อุบตั ิเหตุ และมารดาเป็ นสมาชิกสมทบของสหกรณ์
และถื อหุ ้นกับสหกรณ์ ฯ เกิ น 100,000 บาท (หนึ งแสนบาทถ้วน) สหกรณ์ ฯ จัดทําประกันชี วิตกลุ่มฯ
ให้ แต่เนื องจากมารดานางพรพรรณ บุญกล้า มีอายุ
เกิ น 65 ปี จึงได้รับสิ น ไหมทดแทนจากบริ ษทั ประกัน 30,000 บาท
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อนึ ง หากมารดาของนางพรพรรณ บุญกล้า
อายุ ไม่ เ กิ น 65 ปี เสี ยชี วิตโดยอุ บ ัติเ หตุ ทายาทจะ
ได้รั บเงิ น สิ น ไหมทดแทน จํา นวน 200,000 บาท
(หากเสี ยชี วติ ตามปกติ จะได้รับเงินสิ นไหมทดแทน
จํานวน 50,000 บาท)
สหกรณ์ ฯ จัดอบรมสมาชิ กใหม่ ประจําเดื อนมกราคม
วัน ที 10 มกราคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จ ัด การ ร่ วมกั น อบรมสมาชิ ก ใหม่ 2 คน และ
นัก ศึ ก ษาฝึ กงาน 2 คน ณ ห้ อ งประชุ ม สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน โดยก่อนการอบรมสหกรณ์ฯ ได้
ฉายวิดี โ อ “30 ปี แห่ ง ความเชื อมัน ศรั ทธา พึ งพา
ตนเอง” ให้สมาชิกได้ชมด้วย
ทังนี สหกรณ์ ฯ ได้มอบหมอนผ้ าห่ ม ตรา
สหกรณ์ให้แก่สมาชิ กทีเข้าร่ วมการอบรมทังสองคน
นายก สสอป. และกรรมการ ประชุ ม ประจํ าเดื อน
มกราคม 2560 ที ชสอ.
วัน ที 19 มกราคม 2560 นายศรี โ พธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรั ต ชู จิ ต ต์ กรรมการ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการฯ ชุ ด ที 3 ครั งที 28 ประจํา เดื อ น
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุ ม 301 ชัน 28 อาคาร
ชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี โดยมี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฯ เป็ นประธานในทีประชุม
นอกจากวาระการประชุ ม ตามปกติ แ ล้ ว
ทีประชุ มมี มติอ นุ มตั ิจ่ายเงิ นสงเคราะห์ ศพแก่ ผู้รั บ
ผลประโยชน์ข องสมาชิ ก สสอป. ทีเสี ยชี วติ 5 ราย
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จาก 5 ศูนย์ประสาน เป็ นเงิน 3 ล้านบาท กําหนดวัน
ประชุ มใหญ่สามัญ ประจําปี 2559 ของสมาคมฯ ใน
วันที 25 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศู นย์แสดงสิ นค้ า และการประชุ มอิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี
จ.นนทบุรี ฯลฯ
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 2 ราย
วันที 22 ธันวาคม 2559 นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก และ
นายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชือ เดินทางไป
เยียมไข้ นายสมชาย พงษ์ไพร สมาชิกแผนกบริ หาร
(ทรั พยากรมนุ ษ ย์) ที โรงพยาบาลอ่ างทองเวชการ
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคระบบการหายใจ
วันที 28 ธัน วาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ ทําการเยียมไข้นายพิสิษ ฐ์
ยิ มวิลยั สมาชิ กแผนกบริ หาร (เวอร์ คชอพ) ทีแผนก
เวอร์ คชอพ เนืองจากประสบอุบตั ิเหตุแขนหัก
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
2 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทํา การซื อของเยี ยมไข้ใ ห้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิ ด า มารดาสมาชิ ก
3 ราย
วันที 27 ธันวาคม 2559 นายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนางนาถ
มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพ
สวดศพบิดานายฉัต รชัย สวนขวัญ สมาชิ ก แผนก
อ๊อ กซิ ล ลารี ผลิ ต ที บ้า นพัก ต.นรสิ ง ห์ อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
วันที 29 ธันวาคม 2559 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
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ประธานกรรมการ นายศรี โ พธิ วายุพ ัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายเฉลย ชมบุ ห รั น รองประธานฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ และนายมานะกู ล
พรรณเรณู เดิ นทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพนางสาว
เนตรนิ ภาพรรณ์ ทองอ่อน สมาชิ ก สหกรณ์ฯ แผนก
ห้อ งปฏิ บตั ิก ารเคมี ที วัดป่ าโมกวรวิหาร ต.ป่ าโมก
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 3,000 บาท
วั น ที 2 มกราคม 2560 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิ น และนายเฉลย
ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เดิน ทาง
ไปเป็ น เจ้าภาพสวดศพบิดาของนายอดุ ล ย์ สุ มะนา
สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีวัดศิ ริ มงคล ต.ถลุ ง เหล็ก อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี และช่วยเงินทําบุญ 500
บาท
สหกรณ์ ฯ บริจาคเงิน และสิ งของเพือการกุศล 3 ราย
วันที 22 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
เงินเพือการกุศล 2 ราย คือ
- บริ จาคเงินร่ วมโครงการจิตอาสาปั นนําใจ
เพื อการศี ก ษา ปี 2559 ให้แ ก่ โรงเรี ยนบ้านรั งงาม
ร่ วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริ
ลิคไฟเบอร์ จํากัด เป็ นเงิน 1,000 บาท
- บริ จาคเงิ นร่ วมเป็ นเจ้าภาพบริ การอาหาร
ว่าง เครื องดืม ณ จุดบริ การประชาชนทีมาถวายความ
อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุ ล ยเดช ที กรุ ง เทพฯ ร่ วมกับ สํ า นัก งานสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง เป็ นเงิน 1,000 บาท
วันที 11 มกราคม 2560 บริ จาคตุก๊ ตา จํานวน
20 ตัว มู ลค่า 360 บาท เพื อเป็ นของขวัญในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 ขององค์ก าร
บริ หารส่ วนตําบลจําป่ าหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
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ในรอบปี บัญ ชี ข องสหกรณ์ ฯ คื อ ทุ ก วัน ที
31 ธันวาคม ทุกปี สหกรณ์ฯ กําหนดให้มีการประเมิ น ผลการทํา งาน และการเข้า ร่ วมกิ จกรรมต่ า งๆ
เพื อมอบรางวัล ให้ แ ก่ กรรมการ เจ้า หน้ า ที และ
สมาชิ ก ดี เด่น ทังนี ตามแผนกลยุทธ์ ของสหกรณ์ ฯ
และเพื อยกย่ อ งชมเชยให้ กรรมการ เจ้าหน้า ที ได้
ปรั บปรุ งการทํา งาน สํ า หรั บ สมาชิ ก ดี เ ด่ น เพื อให้
สมาชิ กใช้บริ การ มี ค วามเชื อมันสหกรณ์ฯ และเข้า
ร่ วมกิ จกรรมของสหกรณ์ ฯ โดยผลการคัดเลื อ ก
มีดงั นี
1) การคั ด เลื อกกรรมการดี เ ด่ น กําหนดให้
เจ้า หน้า ที 5 คน ตอบแบบประเมิ น และสมาชิ ก
จํานวน 10 คน ตอบแบบประเมิ น ซึ งแบบประเมิ น
จะแตกต่างกัน เนืองจากเจ้าหน้าทีมีความใกล้ชิดและ
รั บรู ้ ก ารปฏิ บตั ิ งานของกรรมการมากกว่า สมาชิ ก
จากนันนําผลการตอบแบบประเมิ นมารวมคะแนน
โดยมีเกณฑ์วดั ผลการประเมิน ดังนี
คะแนนรวม 91-100 คะแนน ได้รับรางวัล
กรรมการดีเด่น
คะแนนรวม 81-90 คะแนน ได้รับรางวัล
กรรมการระดับดีมาก
คะแนนรวม 71-80 คะแนน ได้รับรางวัล
กรรมการระดับดี
คะแนนรวม 61-70 คะแนน ได้รับรางวัล
กรรมการระดับพอใช้
คะแนนรวมน้ อ ยกว่า 61 คะแนน ต้ อ ง
ปรับปรุ ง
ในปี 2559 มีกรรมการทีได้รับคะแนนระดับ-
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ดีมาก จํานวน 4 คน ได้แก่
1. นายสุ วัฒน์ แก้ วเฮียง ประธานกรรมการ
2. นายศรีโพธิ วายุพักตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน
3. นายสายัณห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุ การ
4. นายลิขิต มีบํารุง เหรัญญิก
2) การคัดเลื อกเจ้ าหน้ าทีดี เด่ น กําหนดให้
คณะกรรมการอํานวยการ 5 คน ตอบแบบประเมิ น
แก่ เ จ้ า หน้ า ที ระดั บ หั ว หน้ า ขึ นไป 2 คน และ
กํา หนดให้เ จ้าหน้า ที ระดับหัวหน้ า ขึนไป ร่ วมกับ
คณะกรรมการอํานวยการ ตอบแบบประเมิ น แก่
เจ้าหน้าที 3 คน จากนันนําผลการตอบแบบประเมิน
มารวมคะแนน โดยมี เ กณฑ์ วดั ผลการประเมิ น
เช่ น เดี ย วกับเกณฑ์ ก ารประเมิ น คณะกรรมการฯ
ข้างต้น เช่นกัน
ในปี 2559 มี เ จ้า หน้ า ที ที ได้รั บ คะแนน
ระดับ ดี ม าก จํา นวน 4 คนโดยได้รั บ คะแนน 83
คะแนน จํานวน 3 คน และได้รับคะแนน 85 คะแนน
จํานวน 1 คน คณะกรรมการมีมติ มอบประกาศนี ยบัต ร และรางวัล แก่ เ จ้า หน้ า ที สหกรณ์ ฯ ที ได้ รั บ
คะแนนสู งสุ ด จํานวน 1 คน ได้แก่ นางสาวดวงกมล
แก้วสุ กใส เจ้ าหน้ าทีธุรกการ
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3) การคัดเลือกสมาชิ กดีเด่ น คัดเลือกโดยเก็บ
ข้อมูลจากแบบประเมิน 10 ข้อ คือ
- การเข้าร่ วมประชุ มใหญ่ ส ามัญประจํา ปี
ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน
- การถือหุ้นกับสหกรณ์ (ถือตามเกณฑ์/ถือ
หุน้ เกินเกณฑ์ทีกําหนด)
- การฝากเงิ น กั บ สหกรณ์ (ฝากครบ 3
ประเภท)
- การเข้าร่ วมอบรมสัมมนากับสหกรณ์ฯ
- การศึ กษาดูงานกับสหกรณ์ฯ
- การเสนอแนะต่อสหกรณ์ฯ
- ความเชือมันต่อสหกรณ์ฯ (ไม่ถอนเงินฝาก
ช่วงการเจรจาต่อรอง)
- การลาออกจากสหกรณ์ ฯ (ต้อ งไม่ เ คย
ลาออก)
- การกู้เงินและไม่ผิดนัดชําระหนี
- การเป็ นอนุ ก รรมการเลื อ กตัง หรื อ การ
สมัครเข้ารับการเลือกตังกับสหกรณ์ฯ
โดยมีเกณฑ์วดั ผลการประเมิน เช่ นเดี ยวกับ
เกณ ฑ์ ก ารประ เมิ น คณ ะกรร มการฯ ข้ า งต้ น
เช่ นเดียวกัน
ในปี 2559 มีส มาชิ กที ได้รั บคะแนนระดับ
ดีเด่น จํานวน 2 คน และระดับดีมาก 2 คน ดังนี คือ
ก. สมาชิกทีได้ รับคะแนนระดับดีเด่ น
1. นายกฤษณชั ย สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ สมาชิ ก
แผนกบริ การ (สปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง)
2. นายกมลศั กดิ พั ฒนสิ งห์ สมาชิ กแผนก
ไฟฟ้า
ข. สมาชิ กทีได้ รับคะแนนระดับดีมาก
1. นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ สมาชิก-
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แผนกห้องปฏิบตั ิงานเคมี
2. นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ สมาชิกแผนก
บริ หาร (วิสโคส ผลิต)
ในวันที 31 มกราคม 2560 สหกรณ์ ฯ ได้จดั
พิ ธี ม อบประกาศนี ย บัตรและรางวัล แก่ กรรมการ
ดีเด่น เจ้าหน้าทีดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ในทีประชุ ม
ใหญ่ ส ามัญประจํา ปี 2559 ตามที สมาชิ กผู ้เ ข้า ร่ วม
ประชุ ม ได้รั บทราบกัน ทังนี เพื อเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ซึ งกําหนดให้ มี การยกย่ อง
ชมเชยกรรมการ เจ้าหน้ าที และสมาชิ ก เป็ นประจําทุ ก
ปี โดยสหกรณ์ฯ ได้ดาํ เนิ นการตามหลักธรรมาภิบาล
ในข้อนี มาเป็ นเวลา 3 ปี แล้ว โดยในปี พ.ศ. 2558
สหกรณ์ ฯ มอบรางวัล สมาชิ ก ดี ม ากให้แ ก่ ส มาชิ ก
เท่ า นัน เนื องจากไม่ มี ก รรมการฯ และ เจ้ า หน้ า ที
สหกรณ์ ฯ คนใดที ได้ รับคะแนนถึ ง เกณฑ์ ทีจะได้ รับ
รางวัลดีมากหรื อดีเด่ น
สําหรับสมาชิ กดีเด่น คงไม่ใช่ เ รื องยากหาก
ท่านใช้บริ ก ารกับสหกรณ์ฯ มีความเชื อมันสหกรณ์ฯ
และเข้าร่ วมกิ จกรรมกับสหกรณ์ฯ อย่างสมําเสมอ ปี
ต่อ ไปท่า นอาจจะได้รับรางวัล สมาชิ ก ดี เด่น ขอให้
สมาชิ กทุกท่านได้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ทีกําหนดข้างต้น
ให้มากทีสุ ดเท่านัน ขอเป็ นกําลังใจให้ สมาชิ กทุกท่ าน
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สวัส ดี ค รั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนกุม ภาพั น ธ์ 2560 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
กลับมาทํา งานได้แ ล้ ว หลัง จากที ป่ วยจน
ต้อ งหยุ ดพัก รั ก ษาตัว นอนโรงพยาบาลไป 3 วัน
สําหรับ คุณฉั ตรชั ย เทียงทวี ขอให้สุขภาพแข็ง แรง
และหายโดยเร็ วนะครับ %%$$%% ขอแสดงความ
ยินดีก บั คุณศุ ภนิตย์ สบายวัน ทีภรรยาคลอดลูก สาว
คนแรกไปเมื อต้น เดือ นมกราคมครั บ %%$$%%
ประสบอุ บ ัติ เ หตุ ถู ก รถชน ต้ อ งเข้า รั ก ษาตั ว ใน
โรงพยาบาล ขอให้ คุ ณนนทรี เกษจัน ทร์ หายเป็ น
ปกติ โ ดยเร็ วครั บ %%$$%% ไปร่ วมกิ จกรรมกับ
ชสอ. ทีกาญจนบุรี คุณณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา ได้รับ
รางวัลท่ าเต้นอัน ดับ 1 โดยได้รับถึ งสองรางวัลเลย
ครับ %%$$%% ทีบ้านปลูกต้นดอกดาวเรื องไว้ข าย
ตอนนี กํา ลังออกดอกสวยงามมากเลย ไม่ ทราบว่า
คุ ณยุจิรา ผดุ งผล เปิ ดให้เข้าชมสวนดาวเรื อ งไหม
ครับ %%$$%% กลายเป็ นคนว่างงงานแล้ว สําหรับ
คุณบุญส่ ง เมื องมี ศรี เนื องจากบริ ษทั เลิกต่อ สั ญ ญา
ให้ คนดีมี ฝีมือ ว่างงานไม่น านหรอกครับ ได้ข่าวว่า
คุณประเชิ ญ เจริ ญสุ ข ชวนไปทํางานทีโรงกลึง แต่
เจ้า ตัวบอกว่า ขอหยุ ด พัก สั ก หนึ งเดื อ นก่ อ นครั บ
%%$$%% เดิ น ทางไปเ ที ย วฮ่ อ งกง 3 วัน กั บ
หลานๆ คุณลําดวล พงษ์ ส มทรง มี แต่ค วามสุ ขมาก
ทีสุ ดเลยครั บ ดีใจด้วยนะครั บ %%$$%% โชคดี
รับปี ไก่ สําหรับ คุณสุ ชินทร์ ชิ ดชอบ ทีได้รางวัลจาก
การไปทําการสอยดาวทีวัดงิ วราย โดยได้รับพัดลม
ตัง โ ต๊ ะ แ ล ะก ระ ติ กนํ า แข็ ง ใบใ หญ่ เ ลย ค รั บ
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%%$$%% เป็ นอี ก คนที ชอบสะสมพระเครื อง
เพื อนที มี พ ระดี ๆ แลกเปลี ยนกับ ชมกับ คุ ณชนก
ขั น ธค วร ได้ น ะครั บ %%$$%% ช่ วงวั น เ ด็ ก
แห่ ง ชาติ คุ ณมงคล ดุ ษณีย์ พาครอบครั วไปเที ยว
จังหวัดจันทบุรีหลายวัน ดูแล้วทุก คนมี ค วามสุ ข มาก
เลยครั บ %%$$%% เดิ น ทางไปเที ยวญี ปุ่ นกั บ
ครอบครัวมาแล้ว สําหรับ คุณไชยพันธน์ ทรัพย์สุทธิ
หลังจากครบกําหนดเทียวกับครอบครั ว คุณใหญ่อ ยู่
เทียวญีปุ่ นต่อกับคุณแบ๊งค์ อดีตพนักงานไทยเรยอน
อี ก 3 วัน ครั บ %%$$%% ขอแสดงความยิน ดี ก ับ
คุณศิ ริพร ศรีสุวรรณธนู ทีได้จดั งานมงคลสมรสให้
ลู ก สาวไปเรี ยบร้ อ ยแล้ ว ครั บ %%$$%% ขอขอบคุณเพือนสมาชิ ก 2 ท่านทีทําการเพิ มค่าหุ ้นกับ
สหกรณ์ ได้แก่ คุ ณสมพงษ์ วงษ์ คํ า และคุณสมปอง
นาคกุญชร ขอให้ทุกท่านมีหุน้ ในวันเกษี ยณอายุเป็ น
ล้านบาทนะครับ
ขออนุ โมทนาบุ ญ กับ คุ ณสมปอง จาระนุ่ น
ทีได้น ําไอติ มสองถัง ขนม แปรง ยาสี ฟัน แป้ งไป
มอบให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนบ้านนําผึง จ.อ่างทอง เนื อง
ในโ อกาสวั น เ ด็ ก แห่ งชาติ พ.ศ . 2560 ครั บ
%%$$%% นอกจากจะพาลู ก สาวไปเที ยวงานวัน
เด็กแห่ งชาติแล้ว คุ ณกิตติ ศักดิ จัน ทโคตร์ ยังพาลู ก
สาวไปรับประทานราเม็งทีร้ านฮะจิบงั ราเม็ง อยุธ ยา
ด้วยครับ %%$$%% เปลี ยนชื อและนามสกุ ลใหม่
แล้วนะครับ สําหรั บ คุ ณราม สุ ทธิวงษ์ โดยชื อและ
นามสกุลใหม่ คือ “ณราม พงศกรกิจพร” ส่ วนคุณจี
เปลี ยนชื อใหม่ เ ป็ น “พิ ม พ์ น รา” ครั บ %%$$%%
ผ่าตัดทีโรงพยาบาลราชธานี ไปเรี ยบร้ อ ยแล้ว ขอให้
คุณเพ็ญศรี สิ นธุประสิ ทธิ สุ ขภาพแข็งแรงและหาย
เป็ นปกติ โดยเร็ วนะครับ %%$$%% ขอขอบคุ ณ
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สมาชิ ก 14 ท่าน ทีได้ทาํ การเพิ มเงิ นค่าหุ ้นในเดือ น
มกราคมทีผ่านมา เช่ น คุณสุ วรรณา เฉลิม วัฒน์ คุ ณ
ปรินทร ชูเชิ ดกิจวัฒนา คุ ณสุ วรรณี ชู ตังต้ น คุ ณสื บศั กดิ พลอยดี คุ ณรณรงค์ ศิ ริวงษ์ และอีก 9 ท่านที
ไม่ได้กล่าวนามครับ ขอให้ทุกท่านมีหุ้นเป็ นจํานวน
มากในวันเกษียณอายุนะครับ %%$$%% มีอาการ
ปวดหลังรุ นแรง จนต้องพบหมอบ่ อย ๆ ขอให้ คุ ณ
สุ กัญญา ศุ ภศิลป์ ขอให้คุณโอ๋ หายเป็ นปกติ โดยเร็ ว
นะครั บ %%$$%% เ ดิ น ทางไ ปส่ งลุ งแ ละ ป้ า
เดิ นทางกลับอังกฤษ และลงรู ปในเฟสบุ๊ค ส์ ทําเอา
เพือนอวยพรให้ คุณเฉลิมศรี กลันฉอ้ อน เพราะคิดว่า
คุณนิดจะเดินทางไปต่างประเทศครับ เจ้าตัวต้องรี บ
บอกเพือนๆ ว่า แค่ มาส่ งลุงกับป้ าครั บ %%$$%%
เดินทางไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีพระบรมมหาราชวัง
เรี ยบร้อยแล้ว สําหรับ คุณศิริศักดิ ทรงวุฒเิ ลิศ (คุณ
พ่อ ) และ คุณพรรธน์ ชนัน ทรงวุฒิเลิศ (ลูกสาว) โดย
คุ ณแม่ เ ลี ยม ทรงวุ ฒิเ ลิศ (คุ ณแม่ ) อยู่เ ฝ้ าบ้านครั บ
%%$$%% ไปกราบพระบรมศ พวัน เ ดี ย วกั น
สํา หรั บ คุ ณไข่ มุกข์ จั น ทโคตร์ งานนี ไปคนเดี ย ว
ตามประสาคนโสดครับ
พาภรรยาและหลานชายไปเล่น นําทะเลที
สวนสยาม สํ าหรั บ คุ ณจักรรั ฐ น์ วุฒิเสถียร ทังสาม
คนมี ค วามสุ ข และสนุ ก สนานมากที สุ ด เลยครั บ
%%$$%% ขอขอบคุณ คุ ณธีระยุ ทธ ทองเพ็ ชร ที
นําพีภรรยา (ภรรยาของคุณนุกูล ฉายแสง) มาสมัค ร
เ ข้ า เป็ น ส ม า ชิ ก ส ม ท บ ข อง ส ห ก ร ณ์ ฯ ค รั บ
%%$$%% หารายได้เ สริ ม ให้ กับครอบครั วด้ว ย
การขายขนมปั ง ปิ ง ฝากเพื อนๆ ช่ วยอุ ดหนุ น คุ ณ
นนทรี เกษจันทร์ ด้วยนะครับ %%$$%% ขอแสดง
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ความเสี ยใจกับ คุ ณรั ฐเขต โฆษิตวรกิจกุล ที สู ญเสี ย
คุณแม่ไปเมือปลายเดื อนมกราคมครั บ %%$$%%
ขอแสดงความเสี ยใจกับ คุ ณปภาวิน อั ฐมาภรณ์ ที
สู ญ เสี ยลู ก ชายคนเดี ย วเพราะอุ บ ัติ เ หตุ ใ นเวลา
ใกล้เ คียงกัน %%$$%% ขอแสดงความเสี ยใจกับ
คุณธํารงค์ ศักดิ รักชาติเ จริ ญ ที สู ญเสี ยมารดาไปเมือ
เร็ ว ๆ นี ด้วยครั บ %%$$%% ชี พจรลงเท้าอี กแล้ว
คุณศรัณยพงศ์ กัง ขอนนอก เดิ น ทางไปเที ยวเมื อ ง
ดาลัต ประเทศเวียดนาม และยังได้เทียวงานกาชาดที
เวี ย ดนามด้ ว ย อิ จ ฉานะจะบอกให้ %%$$%%
นอกจากจะขายต้น ไม้ รับจ้า งจัดสวนแล้ว คุ ณศรีประภา แสงสว่าง ยังขายเสื อผ้า ผ่านทางเฟสบุ๊ค อี ก
ด้ว ย ฝากเพื อนๆ ช่ ว ยกัน สนับ สนุ น ด้วย นะครั บ
%%$$%% ขอแสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณพิ นิ จ คุ ณ
อํานวย พรพิริย กุล ที มีหลานคนที สองเมือเร็ ว ๆ นี
ครับ %%$$%% ขอแสดงความยินดี กบั คุ ณศรีโพธิ
คุณอัชณา วายุพักตร์ ทีกําลังจะมีเหลนอีกคนอีกไม่กี
เดื อนนี ครับ ถึงเวลาคงต้อ งไปผู ก ข้อมือ รับขวัญ ถึง
หาดใหญ่ครับ %%$$%% ปั นรถจัก รยานเพือออก
กําลังกายเป็ นประจําทุกวัน สํ าหรับ คุ ณจันทร์ ตรีญา
มาลาพงษ์ ขอให้สุขภาพแข็งแรงสมใจปรารถนานะ
ครั บ %%$$%% ขอแสดงความยิน ดี กับ คุ ณวิ ไ ลวรรณ ดอนใหม่ ที กําลัง จะมีข่ าวดี ในเร็ ววันนี ส่ วน
จะเป็ นเรื องอะไรต้อ งถามเจ้าตัวเองครับ %%$$%%
ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ ผู ้ ที ได้ รั บ การเลื อ กตัง
เป็ นกรรมการสหกรณ์ ฯ ชุ ดที 35 ได้แก่ คุ ณสมยศ
นั น ตาวั ง คุ ณพรรษพร แสงประพาฬ คุ ณ สุ ทั ศน์
เอียมแสง และคุ ณวิรัต ชู จิต ต์ เมื อวันที 31 มกราคม
2560 ด้ ว ยนะครั บ %%$$%% พบกั น ฉบับ หน้ า
%%$$%% สวัสดีครับ %%$$%%
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รายงานกิจการประจําเดือน มกราคม 2560 (MONTHLY REPORTS JANUARY 2017)
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
 ถอนระหว่างเดือน 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
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง 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. เงินให้ ก้แู 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. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม 2560 Revenues from January 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม 2560 Expenses from January 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,207 คน Pr
335,143,430.00 บาท Baht
10,298,226.59 บาท Baht
4,986,656.54 บาท Baht
5,006,862.93 บาท Baht
10,278,020.20 บาท Baht
115,812,845.85 บาท Baht
3,361,733.88 บาท Baht
2,337,282.95 บาท Baht
116,837,296.78 บาท Baht
6,909,600.00 บาท Baht
426,797.98 บาท Baht
217,997.98 บาท Baht
7,118,400.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
1,072,949.17 บาท Baht
40,060,000.00 บาท Baht

21,721,268.28 บาท Baht
111,067,305.69 บาท Baht
307,556,784.17 บาท Baht
30,794,950.00 บาท Baht
30,684,521.36 บาท Baht
307,667,212.81 บาท Baht
23,990,383.56 บาท Baht
1,082,710.50 บาท Baht
1,284,105.13 บาท Baht
419,139.68 บาท Baht
864,965.45 บาท Baht
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สหกรณ์ฯ เป็ น เจ้าภาพสวดศพนางสาวเนตรนิ ภาพรรณ์
ทองอ่อน สมาชิกแผนกห้องปฏิบตั ิการเคมี (29 ธ.ค. 59)

สหกรณ์ฯ รับ น.ส.ธิ ดารัตน์ อุปมาล และ
น.ส.ดวงฤทัย กําปั น นักศึกษาเข้าฝึ กงาน (4 ม.ค. 60)

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 2 สลึง ให้แก่
นางสุ นทร เกตุนาค เนื องจากเกษียณอายุ (7 ม.ค. 60)

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้แก่
นายสมชาย วงษ์คาํ เนื องจากเกษียณอายุ (7 ม.ค. 60)

สหกรณ์ฯ มอบประกาศนี ยบัตร และเงินรางวัลให้แก่กรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ดีมาก ประจําปี 2559
ในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (31 ม.ค. 60)

