
 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ  มอบสร้อยคอทองคํา หนัก 1 บาท ให้แก่

สมาชิกทีเกษียณอาย ุ5 ราย 

 วันที 5 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน ทาํการมอบสร้อยคอ

ทองคาํหนกั 1 บาท มูลค่า 20,600 บาท (สองหมืน

หกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่นางเรณู  แจ่มสุวรรณ์ 

สมาชิกแผนกบริหาร (ทรัพยากรมนุษย์) และนาย

มานิตย ์ แจ่มสุวรรณ์ สมาชิกแผนกเซ็นทรัล (ซ่อม-

บาํรุง) คนละ 1 เส้น เนืองจากเกษียณอายุ โดยมอบ

ให ้ณ ทีทาํการสหกรณ์ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที 6 มกราคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ และนายเฉลย  ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ ทาํการมอบสร้อยคอ

ทองคําหนัก 1 บาท มูลค่า 20,600 บาท (สองหมืน

หกร้อยบาทถว้น) ใหแ้ก่นางระพีพรรณ  ชมสุวรรณ์ 

สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต โดยมอบให้ในงานเลียง

สังสรรค์การเกษียณอายุ ณ บ้านพัก ต.จาํปาหล่อ           

อ.เมือง จ.อ่างทอง   

 วันที 7 มกราคม 2560 นายสุวฒัน์  แกว้เฮยีง 

(อ่านต่อหน้า 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 

ปท่ี 31 ฉบับท่ี 341 

มอบสรอ้ยคอทองคาํหนัก 1 บาท ใหแ้ก่ 
นายมานิตย ์– นางเรณู  แจ่มสุวรรณ์ คนละ 1 เสน้ 

เนืองจากเกษียณอายุ 

มอบสรอ้ยคอทองคาํหนัก 1 บาท  
ใหแ้ก่นางระพพีรรณ  ชมสุวรรณ์  

เนืองจากเกษียณอายุ 



มีความสุขนะครับ  2 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  31 
 

ฉบับที ่341 ประจําเดอืน กุมภาพนัธ 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ      นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

กองบรรณาธิการ นายเฉลย  ชมบุหร่ัน  

 นายสายัณห  แผนประดิษฐ 

 นางสาวณัฐริญา  อนุสิ     นายสุทัศน  เอี่ยมแสง 

 นายณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา นายวิรัต  ชูจิตต 

 นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ  ทองโตนด 

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

       อารดเวิรค    นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 34 (2559) 

นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

นายมานะกูล พรรณเรณ ู     รองประธานฝายการเงิน 

นายเฉลย      ชมบุหรั่น  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ   เลขานุการ 

นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก 

นางสาวณัฐริญา  อนุสิ กรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร กรรมการ 

นายธนกฤต วโรตนม กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา กรรมการ 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

นางเกษมศร ี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ 

 

กรรมการ และผูจ้ดัการ เขา้ร่วมประชุมใหญ ่

สามญัประจาํปี 2559 สอ.พนักงานบริษทัรอยลั- 

ปอร์ซเลน จาํกดั (20 ธ.ค. 59) 

ประธานกรรมการ มอบของเยยีมไขใ้ห้แก่ 

นายพิสิษฐ์  ยิมวิลยั เนืองจากเกิดอุบติัเหตุแขนหัก 

(28 ธ.ค. 59) 

กรรมการ และเจา้หนา้ที ร่วมเป็นเจา้ภาพฟังพระ

สวดบิดานายฉัตรชยั  สวนขวญั (29 ธ.ค. 59) 
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สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําฯ (ต่อจากหน้า 1) 

ประธานกรรมการ และนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ รอง- 

ประธานฝ่ายการเงิน ทาํการมอบสร้อยคอทองคํา

ให้แก่สมาชิกทีเกษียณอายุ 2 ราย โดยมอบให้ ณ           

ทีทาํการสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดงันี 

 - นายสมชาย  วงษ์คํา สมาชิกแผนกอ็อก-

ซิลลารี ผลิต สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํ หนกั 1 

บาท มูลค่า 20,500 บาท (สองหมืนหา้ร้อยบาทถว้น) 

 - นางสุนทร  เกตุนาค สมาชิกแผนกพีออน 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํ หนัก 2 สลึง มูลค่า 

10,400 บาท (หนึงหมืนสีร้อยบาทถว้น)  

ทีประชุมใหญ่สหกรณ์ฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลร้อยละ 

4.15 และเงินเฉลียคืนร้อยละ 5.00  

  วนัที 31 มกราคม 2560 สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัการ

ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2559 ณ สโมสรพนกั-

งานบริษทัฯ โดยมีนายสุวฒัน์  แก้วเฮียง ประธาน-

กรรมการ ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม และมี

กรรมการร่วมดําเนินการประชุมใหญ่  คือ นาย        

ศรีโพธิ วายุพักตร์ รอ งประธานฝ่ายการเงิน นาย

สายณัห์  แผนประดิษฐ์  เลขานุการ นางเกษมศรี  

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ โดยมีนายขจรยศ วลัไพรจิตร 

ผูแ้ทนสหกรณ์จงัหวดัอ่างทอง เป็นประธานในพิธี

เปิดการประชุมใหญ่ พร้อมกับมีผู้แทนสํานักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง ผู้แทนสหกรณ์ฯ ใน

จงัหวดัอ่างทอง และมีสมาชิกฯ เขา้ร่วมประชุมใหญ่

ตามสมควร ทีประชุมใหญ่มีมติในเรืองต่าง ๆ ดงันี  

1. ทาํการไวอ้าลยัแก่สมาชิกทีเสียชีวิตในปี 

พ.ศ. 2559 จาํนวน 3 ท่าน  

2. รับทราบเรืองการมอบสร้อยคอทองคํา 

หนัก 1 บาท ให้แก่สมาชิกทีเกษียณอายุในปี พ.ศ. 

2559 รวม 28 ท่าน และมอบสร้อยคอทองคาํหนกั 2 

สลึง 2 ท่าน เป็นเงินทงัสิน 557,150 บาท 

3. รับทราบจาํนวนสมาชิก ณ วนัสินปี 2558 

จาํนวน 1,157 คน สมาชิกเข้าใหม่ ปี 2559 จาํนวน 

101 คน และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ฯ ด้วยเหตุ 

ต่างๆ 23 คน สมาชิกคงเหลือ 1,212 คน (สมาชิก 

สามญั 961 คนสมาชิกสมทบ 251 คน) 

4. ทาํการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

สามญัประจาํปี 2558 

5. รับทราบผลการดําเนินงานสหกรณ์ฯ 

ประจาํปี 2559 

6. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

ประจําปี  2559 ของนางสาวณัฐิยา สร้อยทรัพย ์                 

ผูต้รวจสอบกิจการ  

7. มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกํา-

ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ นสุด 

วันที 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย ์

521,619,710.47 บาท ทุนเรือนหุ้น 339,396,800 บาท 

ทุนสํารอง 28,213,469.18 บาท กาํไรสุทธิประจาํปี 

17,294,625.16 บาท 

8. อนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิรายการต่างๆ 

ตามข้อบงัคับสหกรณ์ฯ โดยจ่ายเงินปันผลร้อยละ 

4.15 และเงินเฉลียคืน ร้อยละ 5.00 

9. กําหนดวงเงินกู้ยืมและคําประกันของ 

สหกรณ์ฯ ประจาํปี 2560 เป็นเงิน 135 ลา้นบาท 

10. รับทราบแผนงาน และงบประมาณ 

รายรับ - รายจ่าย ประจาํปี 2560 โดยประมาณการ 

รายรับ จาํนวน 27,282,300 บาท ประมาณการราย- 

จ่าย จาํนวน 8,290,752 บาท 

           11. มีมติตดัจาํหน่ายหนีสูญของสหกรณ์ออม- 
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ทรัพยค์ริสตลั จาํกดั จาํนวนเงิน 821,463.99 บาท 

12. มีมติเลือกตงันางสาวณฐัิยา สร้อยทรัพย ์

เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี 2560 

13. ทาํการเลือกตังนางสาวรุ่งทิพย์  วชัร-

เมธานนท์ ผู ้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4542 เป็น

ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2560  

14. ทาํการเลือกตงักรรมการแทนผูที้หมด

วาระ ดงันี กรรมการ 8 คน ได้แก่ นายสุทศัน์ เอียม-

แสง นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นายเฉลย  ชมบุหรัน 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายวริัต  ชูจติต ์นาย

อนุรักษ์  ทองโตนด นายสมยศ  นันตาวงั และนาย 

รวพิงษ์  ศุภศรี โดยผูที้ไดรั้บการเลือกตังลาํดบัที 8 

ด ํารงตําแหน่งกรรมการ 1 ปี เ นืองจากเป็นการ

เลือกตงัแทนกรรมการทีเสียชีวติ  

  ทงันี หลงัจากการเลิกประชุม สหกรณ์ฯ ได ้

ทาํการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลียคืน ให้แก่สมาชิก

ทีเขา้ร่วมการประชุมใหญ่ดว้ย  

สหกรณ์ฯ มอบประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่ 

สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ รวม 9 คน  

วนัที 31 มกราคม 2560 หล ังพิธีเปิดการ

ประชุมใหญ่สาม ัญ ประจาํปี 2559 เป็นพิธีมอบ

ประกาศนียบตัร และเงินรางวลั 1,000 บาท ให้แก่

กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ระดับ

ดีเด่น และดีมาก ประจาํปี พ.ศ. 2559 ดงันี  

  - นายขจรยศ วัลไพรจิตร ผู ้แทนสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง ทาํการมอบประกาศนียบตัร และเงิน

รางวลั 1,000 บาท ให้แก่กรรมการทีไดรั้บคะแนน

ระดบัดีมาก 4  คน คือ นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง ประ- 

ธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รองประธาน-

ฝ่ายการเงิน นายสายณัห์  แผนประดิษฐ์  เลขานุการ 

นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก 

  - นางสาวเตือนใจ  สัมพันธ์ประทีป รักษา-

การในตําแห น่ง หัวหน้า สํ านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์อ่างทอง ทาํการมอบประกาศนียบตัร และ

เงินรางวลั 1,000 บาท ให้แก่ นางสาวดวงกมล  แก้ว-

สุกใส เจา้หนา้ทีสหกรณ์ทีไดค้ะแนนระดบัดีมาก  

- นายสุวัฒน์  แก้วเฮียง ประธานกรรมการ 

มอบประกาศนียบัตร และเงินรางวลั 1,000 บาท 

ใหแ้ก่ สมาชิกสหกรณ์ดีเด่น 2 คน ไดแ้ก่ นายกฤษณ-

ชยั  สินธุประสิทธิ นายกมลศักดิ  พัฒนสิงห์ และ

มอบประกาศนียบัตร และเงินรางวลั 1,000 บาท 

ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ระด ับดีมาก 2 คน ได้แก่ 

นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ และนางสาวพรรษพร  

แสงประพาฬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่ประจําเดือนธันวาคม  

  วนัที 13 ธันวาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผู ้จ ัดการ ร่วมกันอบรมสมาชิกใหม่ 5 คน        

ณ หอ้งประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยก่อน

การอบรมสหกรณ์ฯ ไดฉ้ายวิดีโอ “30 ปี แห่งความ

เชือมนั ศรัทธา พึงพาตนเอง” ใหส้มาชิกไดช้มดว้ย  

ทงันี  สหกรณ์ฯ  ไดม้อบหมอนผา้ห่มตรา  - 
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สหกรณ์ฯ ใหแ้ก่สมาชิกทีเขา้ร่วมการอบรมทุกคน 

รองประธานฝ่ายการเงิน  ได้รับการแต่งตังเป็นที

ปรึกษากติิมศักดิ ชสอ. 

วนัที 14 ธันวาคม 2559 พลโท ดร.วีระ   

วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด ได้ลงนามในคาํสั ง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํก ัด ที 

131/2559 เรือง แต่งตงัทีปรึกษากิตติมศักดิ ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั ระบบ

ต่างๆ รวม 8 ระบบ ทงันี นายศรีโพธิ  วายพุกัตร์ รอง

ประธานฝ่ายการเงินของสหกรณ์ฯ ไดรั้บการแต่งตงั

เป็นทีปรึกษากิตติมศักดิ ระบบสวสัดิการ โดยการ

แต่งตงัดงักล่าวมีผลตงัแต่วนัที 19 กนัยายน 2559  

สหกรณ์ฯ นําสมาชิก กรรมการฯ และเจ้าหน้าทีฯ 

ถวายสักการะพระบรมศพ รัชกาลที 9 

วนัที 16 ธนัวาคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย ์

นาํโดยนายสุวฒัน์ แกว้เฮียง ประธานกรรมการ นาย

ศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นาย

สายัณ ห์ แผนประดิษฐ์  เลขานุการ นายณัฐภู มิ 

สุวรรณวงศา กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก 

ผู ้จ ัดการ นําส มาชิกสหกรณ์ฯ กรรม การ แล ะ

เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ รวม 37 คน เดินทางไปถวาย

สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระทีนงัดุสิตมหาปราสาท 

พระบรมราชวงั กรุงเทพฯ 

กรรมการฯ และผู้จัดการเข้าร่วมการประชุมใหญ่       

สอ.พนักงานบริษัทรอยัลปอร์ซเลน จํากัด ทีแก่งคอย 

 วนัที 20 ธันวสาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  รอ งประธานฝ่ายการเ งิน แ ละทีปรึกษา

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัรอยลั ปอร์ซเลน

จาํกัด นายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ และนาง 

เกษมศรี  เมฆหมอก ผู ้จดัการ เดินทางไปร่วมการ

ประชุมใหญ่สาม ัญประจาํปี  2559 สหกรณ์ออม-

ทรัพยพ์นกังานบริษทัรอยลั ปอร์ซเลน จาํกดั ณ โรง-

อาหาร บริษัทรอย ัลปอร์ซเลน จํากัด โรงงาน 1          

ต.ตาลเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทงันี นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการไดรั้บเชิญให้กล่าวปราศรัยต่อที

ประชุมใหญ่ และได้รับเชิญให้จบัรายชือสมาชิก

สหกรณ์ฯ เพือมอบเงินรางวลั ๆ ละ 1,000 บาท รวม 

3 รางวลั และรางวลัละ 500 บาท รวม 5 รางวลั 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษทัรอยลั-

ปอร์ซเลน จาํกัด มีสมาชิก 631 คน ทรัพย์สินรวม 

253,964,542.97 บาท ทุนเรือนหุ้น 61,781,480 บาท 

ทุนสํารอง9,223,388.88 บาท ทุนสะสม1,109,476.33 

บาท เงินรับฝาก 40,123,761.58 บาท เงินให้กู้แ ก่       

สมาชิกระหว่างปี 130,356,982.25 บาท กาํไรสุทธิ

ประจาํปี 2559  จาํนวน 4,598,560.31 บาท ทีประชุม

ใหญ่มีมติจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 4.75 และ จ่ายเงิน

เฉลียคืน ร้อยละ 7.50 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมการประชุมใหญ่        

สอ.พนักงานบริษัทรอยัลปอร์ซเลน จํากัด ทีแก่งคอย 

 วนัที 20 ธันวาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) 

และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการ เดินทางไปร่วมการ

ประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2559 สหกรณ์ออม-

ทรัพยฺพ์นกังานบริษทัรอยลัปอร์ซเลน จาํก ัด ณ โรง-

อาหารบริษัทรอยัลปอร์ซเลน จาํกัด  โรงงาน 1        

ต.ตาลเดียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ทงันี นายศรีโพธิ 

วายุพกัตร์ ได้รับเชิญให้กล่าวปราศรัยต่อทีประชุม
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ใหญ่ในฐานะนายกสมาคมฯ และได้ทําการมอบ

นาฬิกาสมาคมฯ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทีเป็น

สมาชิก สสอป. รวม 9 คน 

ทีปรึกษากิตติมศักดิ ชสอ. เข้าร่วมกิจกรรม และ

สัมมนากับ ชสอ. 

วนัที 23 ธันวาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ ทีปรึกษากิตติมศ ักดิชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด เขา้ร่วมโครงการทาํดี

เพือพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สํานักงาน-

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมประกอบดว้ยพิธีเจริญพระ-

พุทธมนต์ และถวายภตัตาหารเชา้ “กิจกรรมปฏิญาณ

ตนเพือ ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย”์ กิจกรรมพิธี

เปิดป้าย “ชสอ. สีขาว สะอาด โปร่งใส” กิจกรรมพิธี

เปิดป้าย “ศูนยก์ารเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย”์ บริเวณ

ประตูทางเขา้อาคาร ชสอ. พิธีมอบรางวลัส่งเสริม-

คุณธรรม “ขยนั” และรางวลัการประกวดคาํขวญั-    

วนัออมแห่งชาติ ประจาํปี 2559 และการระดมความ

คิดเ ห็น “แนวทางการปฏิ รูประบบการเลือกต ัง

กรรมการดาํเนินการ ชสอ.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับภาคบ่าย เ ป็นการสัมมนาคณ ะ         

ทีปรึกษากิตติมศักดิ เรือง “โครงการสัมมนาเพือ

กําหนดกรอบทิศทางแผนพัฒนา ชสอ. ฉบบัที 5      

ปีบญัชี 2560 - 2564” โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์-

สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานพิธีเปิด

การสัมมนา ต่อดว้ยการระดมความคิดเห็น “ระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย ์4.0 : ระบบสหกรณ์ออมทรัพยที์

มีเสถียรภาพ เ ติบโตอย่างย ั งยืน บนโครงสร้ าง

พืนฐานพึงพาตนเอง  และความร่วมมือกันของ

สหกรณ์” ดาํเนินการโดย นายสถิตย์ชยั วารนนท์ -

วนิช ประธานคณะทาํงานจดัทาํร่างแผนพฒันา ชสอ. 

ฉบับที 5 ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ ทีปรึกษาคณะ-

ทาํงานจดัทาํร่างแผนพฒันาฯ และนายอนนัต์ ชาตรู-

ประชีวนิ คณะทาํงานฯ 

นายก สสอป. และกรรมการ ร่วมการประชุมใหญ่- 

วิสามัญ สสอ. รรท. ที ชสอ.   

วนัที 24 ธันวาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายพชัรพล  วิชัยประเสริฐ อุปนายก คนที 3 นาย 

สมจิตร แสนโคตร และนายวรัิต  ชูจิตต์ กรรมการฯ 

เข้า ร่วมการประชุ มใหญ่วิส ามัญ ค รังที 4/2559 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย ณ ห้องประชุม 701 

ชนั 7 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ-

ไทย จาํกัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนางสุมาลี 

ยุกตานนท์ นายกสมาคมฯ เป็นประธานในทีประชุม 

วาระการประชุมทีสําคญัของการประชุม

ใหญใ่นครังนี คือ การแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ ขอ้ที 

17 ขอ้ 21 เพือกาํหนดการเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 
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เพิมขึนจากปีละ 4,000 บาท เรียกเก็บเป็นเงินปีละ 

4,500 บาท ซึงทีประชุมใหญ่ มีมติเห็นชอบให้ทํา

การแก้ไขขอ้บงัคบัสมาคมฯ ตามทีคณะกรรมการฯ 

เสนอ และมีมติกาํหนดระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยการ

จ่ายเงินค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของ

สมาชิกสมาคม พ.ศ. 2560 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ประชุมประจําเดือน

ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ สสอป. ที ชสอ.  

วนัที 24 ธันวาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายวิรัต  ชูจิตต์ กรรมการ พร้อมกับ กรรมการฯ 

อืนๆ และเจา้หน้าทีสมาคมฯ ทําการประชุมคณะ-

กรรมการ สสอป. ชุดที 3 ครังที 27 ณ ห้องประชุม 

301 ชัน 3 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

  นอกจากวาระการประชุมตามปกติทีประชุม

มีมติอนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผูร้ับผลประโยชน์

ของสมาชิกทีเสียชีวิต 3 ราย เป็นเงิน 1,800,000 บาท 

นายก สสอป. และกรรมการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด

ศพมารดากรรมการสมาคมฯ ที อ.หนองแซง 

  วนัที 27 ธันวาคม 2559 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพยส์ถานประกอบการ (สสอป.) นาง

สิริภสัสร เอียมสุวรรณ เลขานุการ นายชุมพล ภูมิ-

พนัธ์ ผูช่้วยเลขานุการ นายสมจิตร  แสนโคตร ผูช่้วย

เหรัญญิก นายวิรัต ชูจิตต์ และนายเสด็จ บุนนาค 

กรรมการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพคุณแม่เย็น 

รอดวงษ ์มารดานายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 

2 ทีวดัหนองนาํสร้าง อ.หนองแซง จ.สระบุรี  

ประธานฯ แ ละผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมผ่าน     

วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ทีสํานักงานตรวจบัญชีฯ 

 วนัที 29 ธันวาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ เขา้ร่วมการประชุมวดีิโอคอนเฟอร์-

เรนซ์ (ประชุมทางไกล) กบัอธิบดีกรมตรวจบญัชี-

สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสํานกังานสหกรณ์จงัหวดั-

อ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง 

 การประชุมด ังกล่าวมีวตัถุประส งค์ เพือ

ชีแจง และทําความเข้าใจระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2559 ซึงกาํหนดใหผู้ต้รวจสอบกิจการตอ้งผ่าน

การอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ หรือหน่วยงานอืนทีได้รับการรับรอง

หลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ฯลฯ 

กรรมการ และเจ้าหน้าที ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสาร 

อาหารแห้ง กับบริษัทฯ 

 วนัที 4 มกราคม 2560 นายสุวฒัน์  แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายเฉลย  ชมบุหรั น รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายลิขิต  มีบํา รุง 

เหรัญญิก นายมานะกูล  พรรณเรณู นายอนุรักษ ์ 

ทองโตนด นายรวิพงษ์  ศุภศรี นายพีระภทัร  ลอย-

ละลิว กรรมการ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดัการ 

นางนาถ  มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ายทั วไป นางสาว      

นุชนารถ  แก้วนําเชือ นางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ 

และนางสาวดวงกมล  แก้วสุกใส เจา้หน้าทีสหกรณ์

เข้าร่วมทาํบุญตกับาตรขา้วสาร - อาหารแห้ง เนือง

ในโอกาสวนัขึนปีใหม่ 2560 ณ บริเวณหน้าตึก

บริหาร บริษทัไทยเรยอนจาํกดั (มหาชน) ซึงจดัโดย

บริษทัฯ โดยมีฝ่ายบริหาร พนกังาน เขา้ร่วมกิจกรรม 
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จาํนวนมาก 

สหกรณ์ฯ รับนักศึกษาฝึกงานกบัสหกรณ์ฯ  2 คน 

 วนัที 4 มกราคม 2560 สหกรณ์ฯ ทาํการรับ

นางสาวธิดารัตน์  อุปมาล และนางสาวดวงฤทัย  

ก ําปั น นักศึกษาสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภชัพระนครศรี-

อยุธยา เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสหกรณ์ฯ  

โดยนักศึกษาทงัสองคนจะทาํการฝึกงานถึงวนัที      

6 มีนาคม 2560 

สหกรณ์ฯ มอบเงนิสินไหมทดแทนประกนัชีวิตกลุ่มฯ 

แก่สมาชิก 30,000 บาท 

วนัที 5 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ  วายุ-

พกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ ร่วมกนัมอบเงินสินไหมทดแทน

การประกนัชีวติกลุ่มจากบริษทั กรุงเทพประกนัชีวติ

จาํกดั (มหาชน) ใหแ้ก่นางพรพรรณ บุญกลา้ สมาชิก

แผนกสปินนิง ผลิต เนืองจากมารดาเสียชีวิตจาก

อุบติัเหตุ และมารดาเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์

และถือหุ้นกับสหกรณ์ฯ เกิน 100,000 บาท (หนึง-

แสนบาทถว้น) สหกรณ์ฯ จดัทาํประกันชีวิตกลุ่มฯ 

ให ้แต่เนืองจากมารดานางพรพรรณ บุญกลา้ มีอายุ

เกิน 65 ปี จึงไดรั้บสินไหมทดแทนจากบริษทัประ-

กนั 30,000 บาท 

  

 

 

 

 

 

 

    อนึง หากมารดาของนางพรพรรณ บุญกลา้

อายุไม่เกิน 65 ปี เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ ทายาทจะ

ได้รับเงินสินไหมทดแทน จาํนวน 200,000 บาท 

(หากเสียชีวติตามปกติ จะไดร้ับเงินสินไหมทดแทน 

จาํนวน 50,000 บาท) 

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมาชิกใหม่ประจําเดือนมกราคม  

  วนัที 10 มกราคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ  วายุพกัตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผู ้จ ัดการ ร่วมกันอบรมสมาชิกใหม่  2 คน และ

นัก ศึกษา ฝึกงาน 2 คน ณ ห้องประชุมส หภาพ

แรงงานไทยเรยอน โดยก่อนการอบรมสหกรณ์ฯ ได้

ฉายวิดีโอ “30 ปี แห่งความเชือมนั ศรัทธา พึงพา

ตนเอง” ใหส้มาชิกไดช้มดว้ย  

ทงันี สหกรณ์ฯ ได้มอบหมอนผ้าห่มตรา

สหกรณ์ใหแ้ก่สมาชิกทีเขา้ร่วมการอบรมทงัสองคน 

นายก สสอป. และกรรมการ ประชุมประจําเดือน

มกราคม 2560 ที ชสอ. 

  วนัที 19 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พกัตร์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก-

สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)  

นายวิรัต  ชู จิตต์ กรรมการ เข้า ร่วมการประชุม

คณะกรรมการฯ ชุดที 3 ครังที 28 ประจําเดือน

มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 301 ชัน 28 อาคาร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด      

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมีนายศรีโพธิ วายุพกัตร์ 

นายกสมาคมฯ เป็นประธานในทีประชุม 

นอกจากวาระการประชุมตามปกติแล้ว       

ทีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่ผู้รับ

ผลประโยชน์ของสมาชิก สสอป. ทีเสียชีวติ 5 ราย 
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จาก 5 ศูนยป์ระสาน เป็นเงิน 3 ลา้นบาท กาํหนดวนั

ประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2559 ของสมาคมฯ ใน

วนัที 25 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ศูนยแ์สดง-

สิ นค้าแ ละก ารประ ชุ มอิมแ พ็ค เ มื องทอ งธานี                

จ.นนทบุรี ฯลฯ 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ เยียมไข้

สมาชิกป่วย 2 ราย 

  วันที 22 ธันวาคม 2559 นายสายณัห์  แผน-

ประดิษฐ์ เลขานุการ นายลิขิต  มีบาํรุง เหรัญญิก และ 

นายเสน่ห์  ชุ่มหฤทยั หวัหนา้ฝ่ายสินเชือ เดินทางไป

เยียมไข ้นายสมชาย  พงษไ์พร สมาชิกแผนกบริหาร 

(ทรัพยากรมนุษย์) ทีโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ     

อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่วยเป็นโรคระบบการ-

หายใจ 

 วันที 28 ธันวาคม 2559 นายสุวฒัน์  แก้ว-

เฮียง ประธานกรรมการ ทาํการเยียมไข้นายพิสิษฐ์  

ยิมวลิยั สมาชิกแผนกบริหาร (เวอร์คชอพ) ทีแผนก

เวอร์คชอพ เนืองจากประสบอุบติัเหตุแขนหกั  

อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิกป่วยทงั 

2 ราย สหกรณ์ฯ ได้ทําการซือของเยียมไข้ให้แก่

สมาชิกทุกคน เป็นเงิน คนละ 300 บาท 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา  มารดาสมาชิก        

3 ราย 

 วันที 27 ธันวาคม 2559 นายเฉลย ชมบุหรั น 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์  และนางนาถ   

มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทวัไป เดินทางไปเป็นเจา้ภาพ

สวดศพบิดานายฉัตรชัย  สวนขวญั สมาชิกแผนก 

อ๊อกซิลลารี ผลิต ทีบ้านพกั ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก         

จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

  วันที 29 ธันวาคม 2559 นายสุวฒัน์ แก้วเฮียง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ วายุพักตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเ งิน นายเฉลย ชมบุหรัน รอง-

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนายมานะกูล 

พรรณเรณู เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพนางสาว

เนตรนิภาพรรณ์ ทองอ่อน สมาชิกสหกรณ์ฯ แผนก

ห้องปฏิบติัการเคมี ทีวดัป่าโมกวรวิหาร ต.ป่าโมก  

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 3,000 บาท  

 วันที 2 มกราคม 2560 นายศรีโพธิ วายุ-

พักตร์  รอ งประธานฝ่ายการเงิน และนายเฉลย       

ชมบุหรั น รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ เดินทาง

ไปเป็นเจา้ภาพสวดศพบิดาของนายอดุลย์ สุมะนา 

สมาชิกแผนกสปินนิง ผลิต ทีวดัศิริมงคล ต.ถลุง-

เหล็ก อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี และช่วยเงินทาํบุญ 500 

บาท 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงิน และสิงของเพือการกศุล 3 ราย 

 วันที 22 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ บริจาค

เงินเพือการกุศล 2 ราย คือ 

 - บริจาคเงินร่วมโครงการจิตอาสาปันนาํใจ

เพือการศีกษา ปี 2559 ให้แก่โรงเรียนบ้านรังงาม 

ร่วมกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยอคริ

ลิคไฟเบอร์ จาํกดั เป็นเงิน 1,000 บาท  

 - บริจาคเงินร่วมเป็นเจา้ภาพบริการอาหาร

วา่ง เครืองดืม ณ จุดบริการประชาชนทีมาถวายความ

อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดช ทีกรุงเทพฯ ร่วมกับสํานักงานสหกรณ์

จงัหวดัอ่างทอง เป็นเงิน 1,000 บาท  

 วันที 11 มกราคม 2560 บริจาคตุก๊ตา จาํนวน 

20 ตวั มูลค่า 360 บาท เพือเป็นของขวญัในการจดั

กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ประจาํปี 2560 ขององค์การ

บริหารส่วนตาํบลจาํป่าหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 
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  ในรอบปีบัญชีของสหกรณ์ฯ คือทุกวนัที  

31 ธันวาคม ทุกปี สหกรณ์ฯ กําหนดให้มีการประ-

เมินผลการทํางาน และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ 

เพือมอบรางวลัให้แก่ กรรมการ เจ้าหน้าที และ

สมาชิก ดีเด่น ทงันี ตามแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯ 

และเพือยกย่องชมเชยให้ กรรมการ เจ้าหน้าที ได้

ปรับปรุงการทํางาน สําหรับสมาชิกดีเด่นเพือให้

สมาชิกใช้บริการ มีความเชือมนัสหกรณ์ฯ และเขา้

ร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ฯ โดยผลการคัดเลือก       

มีดงันี 

  1) การคัดเลือกกรรมการดีเด่น กําหนดให้

เจ้าหน้าที 5 คน ตอบแบบประเมิน และสมาชิก

จาํนวน 10 คน ตอบแบบประเมิน ซึงแบบประเมิน

จะแตกต่างกนั เนืองจากเจา้หนา้ทีมีความใกลช้ิดและ

รับรู้การปฏิบตัิงานของกรรมการมากกว่าสมาชิก 

จากนนันาํผลการตอบแบบประเมินมารวมคะแนน 

โดยมีเกณฑว์ดัผลการประเมิน ดงันี 

คะแนนรวม 91-100 คะแนน ไดรั้บรางวลั

กรรมการดีเด่น 

คะแนนรวม 81-90  คะแนน   ได้รับรางวลั

กรรมการระดบัดีมาก 

คะแนนรวม 71-80  คะแนน   ได้รับรางวลั

กรรมการระดบัดี 

คะแนนรวม 61-70  คะแนน   ได้รับรางวลั

กรรมการระดบัพอใช้ 

คะแน นรวมน้อ ยกว่า  61 คะแ นน ต้อ ง

ปรับปรุง 

            ในปี 2559 มีกรรมการทีไดรั้บคะแนนระดบั- 

ดีมาก จาํนวน 4 คน  ไดแ้ก่ 

1. นายสุวัฒน์  แก้วเฮียง  ประธานกรรมการ 

2. นายศรีโพธ ิ วายุพักตร์  รองประธานฝ่าย-

การเงิน 

  3. นายสายณัห์ แผนประดิษฐ์ เลขานุการ 

4. นายลขิิต  มีบํารุง เหรัญญิก 

2) การคัดเลือกเจ้าหน้าทีดีเด่น กําหนดให้

คณะกรรมการอาํนวยการ 5 คน ตอบแบบประเมิน

แ ก่ เ จ้าหน้า ทีร ะดับ หัวหน้าขึ นไป 2 คน  แ ล ะ

กําหนดให้เจ้าหน้าทีระดับหัวหน้าขึนไป ร่วมกับ

คณะกรรมการอ ํานวยการ ตอบแบบประเมิน แก่

เจา้หนา้ที 3 คน จากนนันาํผลการตอบแบบประเมิน

มารวมคะแนน โดยมีเกณฑ์วดัผลการประเมิน 

เช่นเดียวกับเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการฯ 

ขา้งตน้เช่นกนั 

ในปี 2559 มีเจ้าหน้าที ทีได้รับคะแนน

ระดับดีมาก จํานวน 4 คนโดยได้รับคะแนน 83 

คะแนน จาํนวน 3 คน และไดรั้บคะแนน 85 คะแนน 

จาํนวน 1 คน คณะกรรมการมีมติ มอบประกาศนีย-

บัตร และรางวลัแก่เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ทีได้รับ

คะแนนสูงสุด จาํนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวดวงกมล  

แก้วสุกใส เจ้าหน้าทีธุรกการ  
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3) การคัดเลือกสมาชิกดีเด่น คดัเลือกโดยเก็บ

ขอ้มูลจากแบบประเมิน 10 ขอ้ คือ 

- การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

ยอ้นหลงั 3 ปี ติดต่อกนั 

- การถือหุ้นกบัสหกรณ์ (ถือตามเกณฑ์/ถือ

หุน้เกินเกณฑที์กาํหนด) 

- การ ฝากเ งินกับส หกรณ์  (ฝ ากครบ 3 

ประเภท) 

- การเขา้ร่วมอบรมสัมมนากบัสหกรณ์ฯ 

  - การศึกษาดูงานกบัสหกรณ์ฯ 

  - การเสนอแนะต่อสหกรณ์ฯ 

- ความเชือมนัต่อสหกรณ์ฯ (ไม่ถอนเงินฝาก

ช่วงการเจรจาต่อรอง) 

- การลาออกจากสหกรณ์ฯ (ต้องไม่เคย

ลาออก) 

- การกู้เงินและไม่ผิดนดัชาํระหนี  

- การเป็นอนุกรรมการเลือกตัง หรือการ

สมคัรเขา้รับการเลือกตงักบัสหกรณ์ฯ 

  โดยมีเกณฑว์ดัผลการประเมิน เช่นเดียวกบั

เ ก ณ ฑ์ก าร ป ร ะ เ มิน ค ณ ะ ก รร มก า ร ฯ ข้า งต้น

เช่นเดียวกนั  

ในปี 2559 มีสมาชิกทีได้รับคะแนนระดับ

ดีเด่น จาํนวน 2 คน และระดบัดีมาก 2 คน ดงันี คือ 

ก. สมาชิกทีได้รับคะแนนระดับดีเด่น 

1. นายกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ สมาชิก

แผนกบริการ (สปินนิง ซ่อมบาํรุง) 

2. นายกมลศักดิ  พัฒนสิงห์ สมาชิกแผนก

ไฟฟ้า 

ข. สมาชิกทีได้รับคะแนนระดับดีมาก 

             1. นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ สมาชิก- 

แผนกหอ้งปฏิบติังานเคมี 

2. นางสาวไข่มุกข์   จันทโคตร์ สมาชิกแผนก

บริหาร (วสิโคส ผลิต) 

ในวนัที 31 มกราคม 2560 สหกรณ์ฯ ไดจ้ดั

พิธีมอบประกาศนียบตัรและรางวลัแก่ กรรมการ

ดีเด่น เจา้หน้าทีดีเด่น และสมาชิกดีเด่น ในทีประชุม

ใหญ่สามญัประจาํปี 2559 ตามทีสมาชิกผู ้เข้าร่วม

ประชุมไดรั้บทราบกนั ทงันี เพือเป็นไปตามหลัก-

ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ซึงกําหนดให้มีการยกย่อง

ชมเชยกรรมการ เจ้าหน้าที และสมาชิก เป็นประจําทุก

ปี โดยสหกรณ์ฯ ไดด้าํเนินการตามหลกัธรรมาภิบาล

ในข้อนีมาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว โดยในปี พ.ศ.  2558 

สหกรณ์ฯ มอบรางวลัสมาชิกดีมากให้แก่สมาชิก

เท่านัน เ นืองจากไม่มีกรรมการฯ และ เจ้าหน้าที

สหกรณ์ฯ คนใดทีได้รับคะแนนถึงเกณฑ์ทีจะได้รับ

รางวัลดีมากหรือดีเด่น 

สําหรับสมาชิกดีเด่น คงไม่ใช่เรืองยากหาก

ท่านใชบ้ริการกบัสหกรณ์ฯ มีความเชือมนัสหกรณ์ฯ 

และเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์ฯ อย่างสมาํเสมอ ปี

ต่อไปท่านอาจจะได้รับรางวลัสมาชิกดีเด่น ขอให้

สมาชิกทุกท่านไดป้ฏิบติัตามเกณฑที์กาํหนดขา้งตน้

ใหม้ากทีสุดเท่านนั ขอเป็นกาํลังใจให้สมาชิกทุกท่าน 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบบัประจํา 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ

ท่านผูอ้่านทุกท่านแลว้ครับ 

  กลับมาทํางานได้แล้ว หลงัจากทีป่วยจน

ต้องหยุดพักรักษาตัว นอนโรงพยาบาลไป 3 วนั 

สําหรับ คุณฉัตรชัย  เทียงทวี ขอให้สุขภาพแข็งแรง 

และหายโดยเร็วนะครับ %%$$%% ขอแสดงความ

ยินดีกบั คุณศุภนิตย์  สบายวนั ทีภรรยาคลอดลูกสาว

คนแรกไปเมือต้นเดือนมกราคมครับ %%$$%% 

ประสบอุบัติ เหตุถูกรถชน ต้อ งเข้า รักษาตัวใน

โรงพยาบาล ขอให้ คุณนนทรี  เกษจันทร์ หายเป็น

ปกติโดยเร็วครับ %%$$%% ไปร่วมกิจกรรมกับ 

ชสอ. ทีกาญจนบุรี คุณณัฐภูมิ  สุวรรณวงศา ไดรั้บ

รางวลัท่าเต้นอนัดบั 1 โดยได้รับถึงสองรางวลัเลย

ครับ %%$$%% ทีบา้นปลูกตน้ดอกดาวเรืองไวข้าย 

ตอนนีกาํลงัออกดอกสวยงามมากเลย  ไม่ทราบว่า 

คุณยุจิรา  ผดุงผล เปิดให้เข้าชมสวนดาวเรืองไหม

ครับ %%$$%% กลายเป็นคนว่างงงานแลว้ สําหรับ  

คุณบุญส่ง  เมืองมีศรี เนืองจากบริษทัเลิกต่อสัญญา

ให ้คนดีมีฝีมือวา่งงานไม่นานหรอกครับ ได้ข่าววา่ 

คุณประเชิญ  เจริญสุข ชวนไปทาํงานทีโรงกลึง แต่

เจ้าตัวบอกว่าขอหยุดพักสักหนึงเ ดือนก่อนครับ 

%%$$%% เ ดิ นท างไ ปเ ทีย วฮ่อ งกง  3  วัน กับ   

หลานๆ  คุณลําดวล  พงษ์สมทรง มีแต่ความสุขมาก

ทีสุดเลยครับ  ดีใจดว้ยนะครับ %%$$%% โชคดี

รับปีไก่ สําหรับ คุณสุชินทร์  ชิดชอบ ทีไดร้างวลัจาก

การไปทาํการสอยดาวทีวดังิ วราย โดยไดรั้บพดัลม

ต ัง โ ต๊ะ แ ล ะ ก ร ะ ติ ก นํา แ ข็ ง ใ บ ใ หญ่ เ ล ย ค รั บ  

%%$$%% เ ป็นอีกคนทีชอบสะสมพระเครือง 

เพือนทีมีพระดีๆ แลกเปลียนกับชมกับ คุณชนก  

ขั น ธค วร  ไ ด้น ะ ค รั บ  %%$$%% ช่ วง วัน เ ด็ ก

แห่งชาติ  คุณมงคล  ดุษณีย์ พาครอบครัวไปเทียว

จงัหวดัจนัทบุรีหลายวนั ดูแลว้ทุกคนมีความสุขมาก

เลย ครับ %%$$%% เ ดินทางไ ปเทียวญี ปุ่นกับ

ครอบครัวมาแลว้ สําหรับ คุณไชยพันธน์  ทรัพย์สุทธิ 

หลงัจากครบกาํหนดเทียวกบัครอบครัว คุณใหญ่อยู่

เทียวญีปุ่นต่อกบัคุณแบง๊ค ์อดีตพนกังานไทยเรยอน

อีก 3 วนัครับ %%$$%% ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณศิริพร  ศรีสุวรรณธนู  ทีไดจ้ดังานมงคลสมรสให้

ลูกส าวไปเ รี ยบร้อ ย แล้วค รั บ %%$$%% ขอ -

ขอบคุณเพือนสมาชิก 2 ท่านทีทาํการเพิมค่าหุ้นกบั

สหกรณ์ไดแ้ก่ คุณสมพงษ์  วงษ์คํา และคุณสมปอง  

นาคกุญชร ขอใหทุ้กท่านมีหุน้ในวนัเกษียณอายุเป็น

ลา้นบาทนะครับ  

ขออนุโมทนาบุญกบั คุณสมปอง  จาระนุ่น 

ทีได้นําไอติมสองถัง ขนม แปรง ยาสีฟัน แป้งไป

มอบใหน้กัเรียนโรงเรียนบา้นนาํผึง จ.อ่างทอง เนือง

ใ นโ อ ก า ส วัน เ ด็ ก แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ .  2 5 6 0  ค รั บ 

%%$$%% นอกจากจะพาลูกสาวไปเทียวงานวนั

เด็กแห่งชาติแลว้  คุณกิตติศักดิ  จันทโคตร์ ยงัพาลูก

สาวไปรับประทานราเมง็ทีร้านฮะจิบงัราเม็ง อยุธยา

ดว้ยครับ %%$$%% เปลียนชือและนามสกุลใหม่ 

แลว้นะครับ สําหรับ คุณราม  สุทธิวงษ์ โดยชือและ

นามสกุลใหม่ คือ “ณราม  พงศกรกิจพร”  ส่วนคุณจี 

เปลียนชือใหม่เป็น “พิมพ์นรา” ครับ %%$$%%  

ผ่าตดัทีโรงพยาบาลราชธานีไปเรียบร้อยแลว้ ขอให ้

คุณเพ็ญศรี  สินธุประสิทธ ิสุขภาพแข็งแรงและหาย

เป็นปกติโดยเร็วนะครับ %%$$%% ขอขอบคุณ
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สมาชิก 14 ท่าน ทีไดท้าํการเพิมเงินค่าหุ้นในเดือน

มกราคมทีผ่านมา เช่น คุณสุวรรณา  เฉลิมวัฒน์  คุณ

ปรินทร  ชูเชิดกิจวัฒนา คุณสุวรรณี  ชูตังต้น คุณสืบ-

ศักดิ  พลอยดี คุณรณรงค์  ศิริวงษ์ และอีก 9 ท่านที

ไม่ไดก้ล่าวนามครับ ขอให้ทุกท่านมีหุ้นเป็นจาํนวน

มากในวนัเกษียณอายนุะครับ  %%$$%%  มีอาการ

ปวดหลงัรุนแรง จนต้องพบหมอบ่อย ๆ ขอให้ คุณ  

สุกัญญา  ศุภศิลป์  ขอใหคุ้ณโอ๋หายเป็นปกติโดยเร็ว

นะ ครั บ %%$$%% เ ดิน ทา งไ ปส่ ง ลุ งแ ละ ป้ า

เดินทางกลบัองักฤษ และลงรูปในเฟสบุ๊คส์ ทาํเอา

เพือนอวยพรให ้คุณเฉลิมศรี  กลันฉอ้อน เพราะคิดวา่

คุณนิดจะเดินทางไปต่างประเทศครับ เจา้ตวัตอ้งรีบ

บอกเพือนๆ วา่ แค่มาส่งลุงกบัป้าครับ %%$$%% 

เดินทางไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทีพระบรมมหาราชวงั 

เรียบร้อยแลว้ สําหรับ คุณศิริศักดิ  ทรงวุฒิเลิศ  (คุณ

พ่อ) และ คุณพรรธน์ชนัน  ทรงวฒิุเลิศ (ลูกสาว) โดย

คุณแม่เลียม  ทรงวุฒิเลิศ (คุณแม่) อยู่เฝ้าบ้านครับ 

%%$$%% ไ ป กร าบพ ร ะ บ ร มศ พ วัน เ ดีย ว กัน 

สําหรับ คุณไข่มุกข์  จันทโคตร์  งานนีไปคนเดียว

ตามประสาคนโสดครับ  

พาภรรยาและหลานชายไปเล่นนําทะเลที

สวนสยาม สําหรับ คุณจักรรัฐน์ วุฒิเสถียร ทังสาม

คนมีความสุขและสนุกสนานมากทีสุดเลยครับ 

%%$$%% ขอขอบคุณ คุณธีระยุทธ  ทองเพ็ชร ที

นาํพีภรรยา (ภรรยาของคุณนุกูล  ฉายแสง) มาสมคัร

เ ข้ า เ ป็ น ส ม า ชิ ก ส ม ท บ ข อ ง ส ห ก ร ณ์ ฯ  ค รั บ 

%%$$%%  หารายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วย

การขายขนมปังปิง ฝากเพือนๆ ช่วยอุดหนุน คุณ

นนทรี  เกษจันทร์ ดว้ยนะครับ %%$$%% ขอแสดง

ความเสียใจกับ คุณรัฐเขต โฆษิตวรกิจกุล ทีสูญเสีย

คุณแม่ไปเมือปลายเดือนมกราคมครับ %%$$%% 

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณปภาวิน  อัฐมาภรณ์ ที

สูญเสียลูกช ายคนเดียวเพราะอุบัติ เหตุในเวลา

ใกล้เคียงกัน %%$$%%  ขอแสดงความเสียใจกับ 

คุณธํารงค์ศักดิ  รักชาติเจริญ ทีสูญเสียมารดาไปเมือ

เร็ว ๆ นีด้วยครับ %%$$%% ชีพจรลงเท้าอีกแล้ว 

คุณศรัณยพงศ์  กังขอนนอก เดินทางไปเทียวเมือง

ดาลตั ประเทศเวยีดนาม และยงัไดเ้ทียวงานกาชาดที

เวีย ดนามด้วย อิ จฉานะ จะบอกให้ %%$$%% 

นอกจากจะขายต้นไม้ รับจ้างจดัสวนแล้ว คุณศรี-

ประภา  แสงสว่าง ยงัขายเสือผ้าผ่านทางเฟสบุ๊คอีก

ด้วย ฝากเพือนๆ ช่วยกันสนับสนุนด้วย นะครับ 

%%$$%% ขอแสดงความยินดีกับ คุณพินิจ  คุณ

อํานวย  พรพิริยกลุ ทีมีหลานคนทีสองเมือเร็ว ๆ นี 

ครับ %%$$%% ขอแสดงความยินดีกบั คุณศรีโพธิ  

คุณอัชณา  วายุพักตร์ ทีกาํลงัจะมีเหลนอีกคนอีกไม่กี

เดือนนีครับ ถึงเวลาคงต้องไปผูกข้อมือรับขวญัถึง

หาดใหญ่ครับ %%$$%% ปันรถจกัรยานเพือออก

กาํลงักายเป็นประจาํทุกวนั สําหรับ คุณจันทร์ตรีญา 

มาลาพงษ์ ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรงสมใจปรารถนานะ

ครับ %%$$%% ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิไล-

วรรณ  ดอนใหม่  ทีกาํลงัจะมีข่าวดีในเร็ววนันี ส่วน

จะเป็นเรืองอะไรตอ้งถามเจ้าตวัเองครับ %%$$%%  

ขอ แ ส ดง คว ามยิน ดีกับ ผู้ ทีได้ รับก าร เ ลือ กตัง            

เป็นกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที 35 ได้แก่ คุณสมยศ  

นันตาวัง คุณพรรษพร  แสงประพาฬ คุณสุทัศน์  

เอียมแสง และคุณวิรัต  ชูจิตต์ เมือวนัที 31 มกราคม 

2560 ด้วยนะครับ %%$$%% พบกันฉบับหน้า 

%%$$%% สวสัดีครับ %%$$%% 
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รายงานกิจการประจาํเดือน มกราคม 2560 (MONTHLY REPORTS JANUARY 2017) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,207 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 335,143,430.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 10,298,226.59 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 4,986,656.54 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,006,862.93 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  10,278,020.20 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 115,812,845.85 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 3,361,733.88 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 2,337,282.95 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  116,837,296.78 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 6,909,600.00 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 426,797.98 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 217,997.98 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  7,118,400.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 29,963,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 1,072,949.17 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 21,721,268.28 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 111,067,305.69 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 307,556,784.17 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 30,794,950.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 30,684,521.36 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   307,667,212.81 บาท Baht 

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน  Loans to other co-operatives 23,990,383.56 บาท Baht 

13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 1,082,710.50 บาท Baht 

14. รายได้เดือนมกราคม 2560  Revenues from January 2017 1,284,105.13 บาท Baht 

15. รายจ่ายเดือนมกราคม 2560  Expenses from January 2017 419,139.68 บาท Baht 

16. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 864,965.45 บาท Baht 
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สหกรณ์ฯ เป็นเจา้ภาพสวดศพนางสาวเนตรนิภาพรรณ์  

ทองอ่อน สมาชิกแผนกห้องปฏิบตัิการเคมี (29 ธ.ค. 59) 

สหกรณ์ฯ มอบประกาศนียบตัร และเงินรางวลัให้แก่กรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ดีมาก ประจาํปี 2559  

ในวนัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรพัยฯ์ (31 ม.ค. 60) 

สหกรณ์ฯ รับ น.ส.ธิดารัตน์  อุปมาล และ 

น.ส.ดวงฤทยั  กาํปัน นกัศกึษาเขา้ฝึกงาน (4 ม.ค. 60) 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํหนกั 2 สลึง ให้แก่ 

นางสุนทร  เกตุนาค เนืองจากเกษียณอาย ุ(7 ม.ค. 60) 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคาํหนกั 1 บาท ให้แก ่

นายสมชาย  วงษ์คาํ เนืองจากเกษียณอาย ุ(7 ม.ค. 60) 


