ควรบําเรอ เจ้าหน้าที การเงิน เข้าร่ วมประชุมใหญ่ สามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2558 บริ ษ ัท สหประกัน ชี วิ ต จํา กัด (มหาชน) ณ ชัน 8 โรงแรมโฟร์ วิ ง ส์
กรุ งเทพมหานคร โดยมี ผู ้แ ทนสหกรณ์ และ
ผูส้ งั เกตการณ์เข้าร่ วมประชุมกว่า 500 คน
ที ประชุ ม ใหญ่ เ ห็ น ชอบตามวาระต่ า งๆ
ที คณะกรรมการบริ ษัทเสนอให้พิ จ ารณา และได้
จัดการเลือกตังคณะกรรมการเพือทดแทนกรรมการที
ต้องออกตามวาระ 3 คน และกรรมการที ลาออกอีก
2 คน ที ประชุ ม ได้มี ม ติ ใ ห้ พลตํา รวจเอกนิ พ จน์
วีระสุนทร ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
คนใหม่ โดยมี น ายเผด็ จ มุ่ งธัญ ญา รองประธาน
กรรมการคนที 1 นายสิ ท ธิ ชัย อึ งภากรณ์ รองประธานกรรมการคนที 2 นายอานัน ท์ หิ น แก้ว
นายประกิต พิลงั กาสา พ.ต.อ.นพ.ดนุ กฤต กลัมพากร กรรมการ ผศ.บรรเจิ ด พฤฒิกิ ตติ รศ.ธาดาศัก ดิ
วชิรปรี ชาพงษ์ นายวรรพัทร หิรัญชลรัตน์ กรรมการ
และนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการเลขานุการ
ประธานกรรมการฯ และเจ้ า หน้ าที ร่ วมประชุ ม กรรมการสมาคม สสอป. เข้าร่ วมประชุ มประจําเดื อน
ใหญ่ ส ามัญประจํ าปี บริ ษัท สหประกัน ชี วิต จํากัด เมษายน 2558
(มหาชน)
วันที 28 เมษายน 2558 นายศรี โพธิ วายุวันที 27 เมษายน 2558 นายกฤษณชัย สิน - พักตร์ นายกสมาคมฯ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ
ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ และนางสาวฐิติพร (อ่ านต่ อหน้ า 3)
นายกสมาคม สสอป. มอบเงิน สงเคราะห์ จํา นวน
600,000 บาท ให้ แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
วันที 7 พฤษภาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส ถานประกอบการ (สสอป.) ทําการมอบเงิน สงเคราะห์
จํา นวน 600,000 บาท ให้แ ก่ น ายคณิ ต ศร หน่ า ยสังขาร สมาชิกสหกรณ์แผนกสปิ นนิ ง ผลิต ซึงเป็ น
บุตรของนายประทุม หน่ายสังขาร สมาชิกสมาคมฯ
ทีเสี ยชีวิตเมือวันที 1 พฤษภาคม 2558 โดยมอบให้
ในพิ ธี ฌ าปนกิ จ ศพที วัด ราชปั ก ษี (นก) ต.โพสะ
อ.เมือง จ.อ่างทอง
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รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย
ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต
ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต
มีบํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา
กรรมการ

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยทําบุญงานศพแก่นายสมพิศ
บัวระยับ เนืองจากบิดาเสียชีวติ (27 เม.ย. 58)

เจ้าหน้ าทีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาทีบ่ ัญชี
เจาหนาทีก่ ารเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นายธนกฤต วโรตนม
 นางสาวไขมุกข จันทโคตร นางละออ แกวสาระ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายรวิพงษ ศุภศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ทีปรึกษาฯ ประธานฯ และรองประธานฯ ร่วมประชุม
ประจําเดือนคณะกรรมการ สสอป. (28 เม.ย. 58)

นายศรีโพธิ วายุพกั ตร์ กรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ
สมาชิก 3 สหกรณ์ ทีมาศึกษาดูงาน ชสอ. (9 พ.ค. 58)
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กรรมการสมาคม สสอป. เข้าร่ วมประชุ มประจําเดื อน
เมษายน 2558 (ต่ อจากหน้ า 1)
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการสมาคมฯ เข้าร่ วมการ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ(สสอป.) ชุ ดที 3 ครั งที 2 (ประจําเดื อนเมษายน
2558) ณ ห้องประชุ ม 301 ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด โดยมีน ายศรี โ พธิ
วายุพ ัก ตร์ นายกสมาคมฯ ทํา หน้า ที ประธานใน
ทีประชุ ม ทีประชุมอนุ มตั ิจ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่
ทายาทสมาชิ ก ที เสี ย ชี วิ ต 1 ราย เป็ นเงิ น 600,000
บาท (หกแสนบาทถ้วน) อนุ มตั ิให้สมาคมฯ เปิ ดรับ
สมาชิกทุกเดือน โดยเริ มตังแต่เดือนมิถุนายน 2558
(โดยเปิ ดรั บสมาชิ ก ทุ ก วัน ที 1 - 20 ของทุ ก เดื อน)
อนุมตั ิรายรับ - รายจ่ายประจําเดือน รับทราบจํานวน
สมาชิกเข้าและลาออกจากสมาคมฯ ฯลฯ
นายกสมาคม สสอป. ทําพิธีมอบเงิน สงเคราะห์ แ ก่
ทายาทสมาชิก 600,000 บาท ทีอําเภอวาปี ปทุม
วัน ที 29 เมษายน 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.)
นางลัด ดา ไชยสิ ท ธิ เหรั ญ ญิ ก นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการฯ และนางสาวลัก ขิ ก า ประชานิ กร
เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เดิ นทางไปมอบเงิน สงเคราะห์
ให้ แ ก่ ท ายาท (พี สาว) ของนายอุ ด ม สื บ สุ น ทร
สมาชิ ก สมาคมฯ ศูน ย์ประสานงานสหกรณ์ ออมทรั พย์ว าปี ปทุม จํากัด ณ สํานัก งานสหกรณ์ เลขที 375/13-14 หมู่ ที 25 ต.หนองแสง อ.วาปี ปทุ ม
จ.มหาสารคาม 44120 (โทร. 043 799420) จํานวน
เงิ น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้ว น) โดยมีน าย
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เกี ย รติ ยศ ดวงพิทัก ษ์ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ 4 สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดมหาสารคาม
เป็ นประธานพิธีเปิ ดการมอบเงินสงเคราะห์ โดยมี
นายเสรี ไชยปั ญหา ประธานกรรมการฯ กรรมการ
ดําเนินการ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ คณะกรรมการศูนย์
ประสานงานสมาคมฯ และสมาชิกเข้าร่ วมงาน โดย
ก่อนพิธีมอบเงินสงเคราะห์ นางสาวลักขิกา ประชานิกร เจ้าหน้าทีสมาคมฯ ได้บรรยาย เรื อง "การสมัคร
เข้า เป็ นสมาชิ ก สมาคม สสอป." และนายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ได้กล่าวปราศรัยให้ความ
เชือมันในเรื องความเข้มแข็งของการดําเนิ นงานของ
สมาคมฯ ให้ผรู ้ ่ ว มงานได้รับทราบ โดยนายก และ
กรรมการสมาคมฯ ได้ท ํา การมอบนาฬิ ก าของ
สมาคมฯ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์วาปี ปทุม จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ มส่ ง เสริ ม สหกรณ์ 4 และทายาท
สมาชิกทีเสียชีวิตด้วย
กรรมการ ชสอ. เยียมชมกิจการบริษัทเมโทรฯ
วั น ที 30 เ ม ษ า ย น 2558 น า ย ศ รี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. พร้อมกับคณะกรรมการ
ดําเนิ น การ ทีปรึ กษา ผูต้ รวจสอบกิ จการ และฝ่ าย
จัดการชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทยจํากัด เข้าเยียมชมกิจการบริ ษทั เมโทรซีสเต็มส์คอร์ ปอเรชั น จํา กัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เขต
ประเวศ กรุ งเทพฯ ซึ งเป็ นตัวแทนจําหน่ ายเครื องค อ ม พิ ว เต อ ร์ ทุ ก ร ะ ดั บ ทุ ก ยี ห้ อ อุ ป ก ร ณ์ คอมพิวเตอร์ จําหน่ ายซอฟแวร์ ธุรกิจ พร้ อมกับให้
คําปรึ กษา ออกแบบ และติดตังระบบครบวงจร และ
เป็ นบริ ษทั ที ชสอ. อยู่ร ะหว่างการเจรจาให้ทาํ การ
ออกแบบ พัฒ นา และติ ด ตังโปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพือสหกรณ์สมาชิก และบริ การ
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ ชสอ. ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะกรรมการและ
สมาชิก 3 สหกรณ์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.
วัน ที 8 พฤษภาคม 2558 ดร.เฉลิ ม พล
ดุลสัมพัน ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการดําเนิ นการ นายนนทธัช สมาธิ
รองผู ้จ ั ด การใหญ่ พร้ อ มกั บ เจ้ า หน้ า ที ชุ ม นุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ให้การ
ต้อ นรั บ คณะกรรมการ สมาชิ ก และเจ้า หน้ า ที
สหกรณ์ ออมทรั พย์ 3 สหกรณ์ คื อ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จํากัด จํานวน 20 คน สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ค รู ตาก จํา กัด จํา นวน 80 คน และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สตูล จํากัด จํานวน 40 คน
ทีปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ ว มการสั ม มนากับ ชสอ.
ทีนนทบุรี
วั น ที 9 พ ฤษ ภ า ค ม 2558 น า ย ศ รี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด และทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ เข้าร่ วม
การสัมมนา เรื อง “คําประกันอย่างไรไม่ให้เสี ยง”
ณ โรงแรมริ ชมอนด์ ถนนรั ต นาธิ เ บศร์ อ.เมื อ ง
จ.นนทบุรี ซึงจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
รองประธานกรรมการฯ คนที 2 และประธานคณะกรรมการพัฒ นาและเสริ มสร้ า งความรู ้ ด ้า น
วิชาการ เป็ นประธานเปิ ดการอบรม
การสั ม มนามี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อรั บ ทราบ
ความรู ้ด ้านการคําประกัน โดยสามารถนําไปเป็ น
แนวทางในการดําเนินงานและป้องกันความเสี ยงใน
การคํา ประกัน และเพื อรั บ ทราบเงื อนไขการคํา
ประกันและจํานองตามกฏหมาย หน้าทีของเจ้าหนี -
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สิทธิของลูกหนี และผูค้ าํ ประกัน
ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ ร่ วมการแข่ งขั น กี ฬ าเชื อม
สัมพันธไมตรี 5 หน่ วยงาน
วั น ที 9 พ ฤษภ าคม 255 8 น ายศ รี โพ ธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิ จการ
พิเศษ ชสอ. และทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ เดินทางไปเยียม
และให้ก ํา ลัง ใจนัก กี ฬ า และกองเชี ย ร์ เ จ้า หน้า ที
ชุมนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ซึ งเข้า ร่ วมการแข่ ง ขัน กี ฬ าเชื อมสัม พัน ธไมตรี
5 หน่ ว ยงาน ซึ งได้แก่ ชุมนุ มสหกรณ์ ก ารเกษตรแห่ งประะทศไทย จํากัด (ซึงเป็ นเจ้าภาพจัดงานใน
ปี นี ) ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทยจํากัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจํากัด บริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และ
สํานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์ เขตพืนที 1 และเขตพืน
ที 2 ซึงจัดขึนทีสนามกีฬาในร่ ม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ริ มคลองประปา) กรุ งเทพฯ

นายวิรัต ชูจติ ต์ กรรมการ สมาคมฯ
มอบนาฬิ กา สสอป. ให้ แก่ทายาทสมาชิก
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รองประธานฝ่ ายการเงิน และ นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เข้าร่ วมสัมมนา เรื อง
“เครื องมือป้ องกันความเสี ยงจากการลงทุนปี แพะ”
และร่ วมประชุมประจําเดือนของสหพันธ์สหกรณ์ ออมทรั พย์ผูใ้ ช้แรงงาน (สอร.) ณ ห้องเฟื องฟ้ า 1
อาคารนันทการ สํานักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ ง ประเทศไทย กรุ งเทพฯ โดยมีส หกรณ์ อ อมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยจํากัด เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม
รองประธานฝ่ ายการเงิน และกรรมการ เข้ าร่ วมการ
อบรมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
วัน ที 11 - 13 พฤษภาคม 2558 นายเฉลย
ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายอนุ รักษ์
ทองโตนด กรรมการ เข้าร่ ว มฝึ กอบรม หลัก สู ต ร
“เทคนิ ค การประเมิ น อสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พื องาน
สหกรณ์” ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การฝึ กอบรมมีวตั ถุประสงค์เพือให้ผเู ้ ข้ารับ
การอบรมได้รั บ รู ้ แ ละเข้า ใจในกระบวนการและ
วิธีก ารในการประเมิน อสังหาริ มทรั พย์อนั จะเป็ น
การป้ องกัน การประเมิ น ที ผิด พลาดและนํา มาซึ ง
ความมันคงในการดําเนินงานของสหกรณ์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และผู้จัดการสหกรณ์
ร่ วมการสัมมนาที ชสอ.
วันที 16 พฤษภาคม 2558 นายวิรัต ชูจิต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพัน ธ์ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เข้าร่ วมรับฟังการสัมมนา เรื อง
รองประธานฯ 2 ท่ าน ร่ วมการสัมมนา และประชุ ม “นวัต กรรมกับ การบริ หารจัด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์” ณ ห้ อ งประชุ ม 701 สํา นั ก งานชุ ม นุ ม ประจําเดือนพฤษภาคม กับ สอร.
วันที 10 พฤษภาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรัน สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
ทีปรึกษาสหกรณ์ฯ เข้าร่ วมการทัศนศึกษานครฉางชา
เมืองจางเจียเจีย ประเทศจีน
วันที 10 - 14 พฤษภาคม 2558 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. และทีปรึ กษาสหกรณ์ฯ
พร้ อ มกับ ผูเ้ ข้าร่ ว มการสัมมนา เรื อง “คําประกัน
อย่างไรไม่ให้เสียง” คณะกรรมการ ชสอ. เจ้าหน้าที
ชสอ. รวม 40 คน เดินทางไปทัศนศึกษาเมืองจางเจียเจีย เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้
เข้าชมเขาเทียนเหมินซาน ด้วยการนั งกระเช้าไฟฟ้า
ความยาว 7.5 กม. ใช้เวลา 40 นาที เพือชมถําประตูสวรรค์ ลงบัน ไดเลือนในอุโ มงค์กลางภูเขาเพือขึ น
ไปชมประตูสวรรค์ และลงจากประตูสวรรค์ เดินชม
หน้า ผาลอยฟ้ า ผ่า นทางเดิ น กระจก ชมโชว์น าง
จิ งจอกขาวทิ ยิงใหญ่ตระการตา ขึนลิพฟ์ แก้วไป่ หลง
ความสูง 326 เมตร เพือไปชมยอดเขาอวตาร สถานที
ถ่ายทําภาพยนตร์ เรื อง“อวตาร” (เขาเที ยนจื อซาน
หรื อเขาจักรพรรดิ) ชมภาพเขียนสิบลี ฯลฯ



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 30
การสัมมนาครั งนี มีว ัต ถุประสงค์เพือเป็ น
การส่ งเสริ มให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ได้มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ ตลอดจนได้ท ราบถึ ง
ความสําคัญของการจัดทํานวัตกรรมเพือนําไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานในสหกรณ์
ผู้ จัด การเข้ า ร่ วมการประชุ ม ประจํา เดื อ นชมรม
สหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
วัน ที 18 พฤษภาคม 2558 นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ัด การ เข้าร่ วมประชุ มประจําเดื อ น
คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ณ ห้อง
ประชุ มสํา นัก งานสหกรณ์ จ ังหวัด อ่ างทอง โดยมี
พ.ต.อ.พีระพันธ์ จันทร์เทียน กรรมการ ชมรมฯ ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุม
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อนมีนาคม 2558 รับรอง
รายรั บ-รายจ่ ายชมรมฯ ประจําเดื อนมีน าคม และ
เมษายน 2558 โดยมีเ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 65,949.86บาท มีร ายรั บ
16,500 บาท รายจ่าย 10,730 บาท และเงินคงเหลือ
ยกไปเดือนพฤษภาคม 2558 จํานวน 71,719.86 บาท
ติ ด ตามผลการประชุ ม คราวก่ อ น รั บ ทราบการ
เชื อมโยงธุ ร กิ จ ระหว่ า งสหกรณ์ ส มาชิ ก และ
รับทราบเรื องทีสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ
กํา หนดจัด การอบรมสั ม มนากรรมการสหกรณ์
สมาชิกในเดือนกันยายน 2558
ทีปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ และกรรมการฯ ร่ วมอบรม
หลักสู ตร “กรรมการดําเนินการใหม่ ” ทีกาญจนบุรี
วันที 19 - 22 พฤษภาคม 2558 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. และทีปรึ กษสหกรณ์ฯ
และนายณัฐภู มิ สุ ว รรณวงศา กรรมการสหกรณ์ -
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ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้าร่ วม
การอบรม หลักสูตร "กรรมการดําเนิ นการใหม่" รุ่ น
ที 20 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์ แควรี สอร์ ท อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด โดยมีผูเ้ ข้าร่ ว มการอบรม 170
คน โดยมี ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พัน ธ์ ประธานกรรมการฯ เป็ นประธานพิธีเปิ ดการอบรม
การอบรมในครังนี มีวตั ถุประสงค์ เพือให้
ผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมสามารถอธิบายสาระสําคัญของ
บทบาท ภาระหน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการดํา เนิ น การในฐานะผูบ้ ริ หารสหกรณ์
ออมทรั พย์ มีค วามรู ้ แ ละสามารถบริ หารสหกรณ์
ออมทรัพย์ได้

นายกสมาคม สสอป. และกรรมการ มอบเงิ น
สงเคราะห์ แก่ภรรยาสมาชิกสมาคมฯ 600,000 บาท
วันที 23 พฤษภาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พย์สถานประกอบการ (สสอป.)
นายนุ กูล ยังสี กรรมการผูจ้ ัด การ นายวิรั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการฯ และนางสาวลัก ขิ ก า ประชานิ กร
เจ้า หน้าที สมาคมฯ พร้ อมกับ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จํากัด
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ร่ ว มกันมอบเงิน สงเคราะห์ จํานวน 600,000 บาท
ให้แก่ น างปราณี บุ ญมีชัย ภรรยา และนายธวัชชัย
บุญมีชัย บุ ต รของนายอภิชาติ บุญมีชัย อายุ 53 ปี
สมาชิกสมาคมฯ รอบ 2/2557 ของศูนย์ประสานงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุรินทร์ จํากัด
ซึงเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็ งตับ
อนึง ก่อนพิธีมอบเงินสงเคราะห์ เจ้าหน้าที
สมาคมฯ ไดั เ ป็ นวิ ท ยากรบรรยายเรื องสิ ทธิ
ประโยชน์การป็ นสมาชิก สมาคมฯ ให้ก รรมการฯ
และสมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบด้วย
หั ว หน้ า ฝ่ ายทัวไปมอบสมุ ด เงิน ฝากให้ แ ก่ ส มาชิ ก
เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
วันที 27 เมษายน 2558 นางนาถ มงคลหว้า
หัว หน้าฝ่ ายทั วไป มอบสมุด บัญ ชี เงิ น ฝากพร้ อ ม
เงินฝาก จํานวน 500 บาท ให้แก่นายไพฑูรย์ โล่ทอง
สมาชิกแผนกสปิ นนิ ง ผลิต
วันที 11 พฤษภาคม 2558 นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป มอบสมุดบัญชีเงินฝากพร้อม
เงินฝาก จํานวน 500 บาท ให้แก่นายวราทัศน์ ทานะจิตต์ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิดา - มารดา สมาชิก
จํานวน 3 ราย
วันที 27 เมษายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพฟังพระ
สวดงานศพบิดานายสมพิศ บัวระยับ สมาชิกแผนก
ไฟฟ้า ณ บ้านพักหลังโรงเรี ยนอ่างทองปัทมโรจน์ วิทยาคม อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500
บาท
วันที 3 พฤษภาคม 2558 นายกฤษณชัย สิน-
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ธุประสิทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ เลขานุ ก าร นางละออ แก้วสาระ นางสาว
ไข่ มุ ก ข์ จัน ทโคตร์ นายอนุ รั ก ษ์ ทองโตนด นาย
รวิพงษ์ ศุ ภ ศรี นายสุ ทัศน์ เอียมแสง กรรมการฯ
นายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์ ที ปรึ กษา และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพฟังพระ
สวดงานศพบิ ด านายคณิ ศร หน่ ายสังขาร สมาชิ ก
สหกรณ์ฯ แผนกสปิ นนิ ง ผลิต (นายประทุม หน่ ายสังขาร สมาชิกสมทบ) ทีวัดราชปั กษี (นก) ต.โพสะ
อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 300 บาท
วันที 30 พฤษภาคม 2558 นายวิรัต ชูจิต ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง นายอนุ รักษ์ ทองโตนด นางละออ แก้วสาระ
นางสาวไข่ มุ ก ข์ จัน ทโคตร์ กรรมการ และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพ
ฟั ง พระสวดงานศพมารดานายมานะ เกษางาม
สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ณ บ้านพัก ต.จําปาหล่อ
อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท

กรรมการ ชสอ. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการดําเนินการ
และคณะกรรมการต่างๆ รวม 7 ครัง
เดื อน พ ฤษ ภ า ค ม 25 5 8 น า ย ศ รี โ พ ธิ
วายุพ ัก ตร์ ก รรมการ ชสอ. เข้า ร่ วมการประชุ ม
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คณะกรรมการดํา เนิ น การชุ ม นุ มสหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด และคณะกรรม
การอืน ณ ห้องประชุม สํานักงาน ชสอ. รวม 7 ครัง
ดังนี คือ
วั น ที 7 พฤษภาคม 2558 เข้ า ร่ วมการ
ประชุมคณะกรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจการ
พิเศษ ชุดที 42 ครังที 16
วัน ที 8 พฤษภาคม 2558 เข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาและเสริ มสร้ า งความรู ้ ด ้า น
วิชาการ ชุดที 42 ครังที 14 (วาระพิเศษ)
วันที 17 พฤษภาคม 2558 เข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที 16
วัน ที 19 พฤษภาคม 2558 เข้า ร่ วมการ
ประชุมคณะกรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจการ
พิเศษ ชุดที 42 ครังที 17 (วาระพิเศษ)
วันที 26 พฤษภาคม 2558 เข้าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาและเสริ มสร้ า งความรู ้ ด ้า น
วิชาการ ชุดที 42 ครังที 15 (วาระพิเศษ)
วัน ที 27 พฤษภาคม 2558 เข้า ร่ วมการ
ประชุมคณะกรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจการ
พิเศษ ชุดที 42 ครังที 18 (วาระพิเศษ)
วันที 29 พฤษภาคม 2558 เข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการดํา เนิ นการ ชุ ด ที 42 ครั งที 17
(วาระพิเศษ)
สหกรณ์ ฯ บริ จ าคเงิน ช่ วยเหลื อ ผู้ ป ระสบภัย ชาว
เนปาล จํานวน 2,000 บาท
วัน ที 12 พฤษภาคม 2558 สหกรณ์ฯ ร่ ว ม
บริ จาคเงิ น เพื อช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระสบธรณี พิ บัติ ภ ัย
ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ร่ วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย -
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จํากัด จํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)
กรรมการสมาคม สสอป. และเจ้ าหน้ าที เข้ าพบศู นย์
ประสานงานเอสเอสเคกลการ จ.สมุทรปราการ
วันที 25 พฤษภาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์สมาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ นายพัชรพล
วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก นายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ
และนางสาวลักขิกา ประชานิ กร เจ้าหน้าทีสมาคมฯ
เดิ น ทางมาพบคณะกรรมการศู น ย์ป ระสานงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เอส เอส เค กลกาล จํา กัด
และประธานกรรมการ และเหรัญญิก สหกรณ์ออม ทรั พ ย์ เอสเอสเค แสตมป์ ปิ ง จํา กัด ณ ที ทํา การ
สหกรณ์ฯ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เพือทํา
ความเข้าใจเกียวกับการสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ และ
บุ ค คลในครอบครั ว ของสมาชิ ก เข้า เป็ นสมาชิ ก
สม า ค ม ฌ า ป น กิ จ สง เ ค ร า ะ ห์ สม า ชิ ก สถา น
ประกอบการ
อนึง นายกสมาคมฯ ได้ทาํ การมอบนาฬิกา
ของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์สถานประกอบการ เป็ นที ระลึก ให้แ ก่
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เอส เอส เค กลกาล จํา กัด
จํานวน 1 เรื อนด้วย
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หรื อไม่ ก็ ไ ด้ ทังนี ขึ นอยู่ ก ับ ความพร้ อ ม ความ
ต้องการศึกษาหาความรู ้ เกียวกับสหกรณ์ทีท่านเป็ น
เจ้าของ
อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ได้ดาํ เนิ นการตาม
แผนงาน ซึงจากแบบประเมินของสมาชิก ทีเข้ าร่ วม
ให้ ค วามคิด เห็ น ว่ า การจั ด อบรมสั ม มนาครั งนี อยู่
ในเกณฑ์ ดี 65.55% อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 28.02% การ
ได้รั บ ผลตอบรั บ ที ดี จึ ง ถื อ ว่ าสหกรณ์ ฯ ประสบความสําเร็ จ ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิกกลุ่มใด ในนามของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด ต้องขอขอบคุณผูบ้ รรยายทัง 5 หัวข้อ ดังนี
ขอบคุณ คุ ณเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ
ที นํ า แบบประเมิ น การคั ด เลื อ กสมาชิ ก ดี เ ด่ น
กรรมการดี เ ด่ น และเจ้า หน้า ที ดี เ ด่ น มาชี แจงแก่
สมาชิ ก ซึ งสมาชิ ก ที เข้าร่ ว มการอบรมสัมมนาจะ
ได้รับความรู ้และได้เข้าใจถึงวิธีการประเมินคัดเลือก
สมาชิก ดี เด่น กรรมการดี เด่น และเจ้าหน้าทีดี เด่ น
โดยได้รับทราบว่าจะปฏิบตั ิตนอย่างไรจึ งจะได้รั บ
การคั ด เลื อ ก ซึ งเป็ น รางวั ล ชมเชยที สหกรณ์ ฯ
ต้องการมอบให้ ตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์

จากการอบรมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ฯ เมือ
วัน ที 31 พฤษภาคม - 1 มิ ถุ น ายน 2558 พวกเรา
ผู ้เ ข้ า ร่ วมอบรมสั ม มนา รุ่ นที 1 ประกอบด้ว ย
กรรมการ เจ้ า หน้ า ที และสมาชิ ก รวม 45 คน
เดิ น ทางไปยังจังหวัดนครนายก เพือจัด การอบรม
สัมมนาทางวิชาการ 5 เรื อง ด้วยกัน คือ
1) ทํา อย่ า งไร จึ ง ได้เ ป็ นสมาชิ ก ดี เ ด่ น
กรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าทีดีเด่น
2) คุณค่าสหกรณ์
3) การเสวนาเรื อง “การใช้ ชี วิ ต ตาม
แนวทางสหกรณ์อย่างไร ครอบครัวจึง
มันคง”
4) สสอป. ช่วยครอบครัวท่านอย่างไร?
5) การสร้างความมันคงให้ครอบครัวโดย
วิธีการสหกรณ์
ถึ ง แม้ก ลุ่ ม เป้ าหมายสมาชิ ก จะไม่ เ ป็ น
ไปตามความต้อ งการของคณะกรรมการก็ ต าม
(สมาชิ ก ที ไม่เ คยไปอบรมกับสหกรณ์ ) แต่ ก ารได้
นําความรู้ ทีเป็ นประโยชน์ มามอบแก่ สมาชิ กถื อเป็ น
สิ งสํ า คัญ และเพิ มคุ ณ ค่ า สหกรณ์ ม ากขึน รวมทัง
สมาชิ ก ที ได้เ ข้าร่ วมอบรมเกิ ด แรงผลัก ดัน ซึ งขอ
เพีย งแค่ สมาชิ ก ได้น ําส่ ว นที เป็ นประโยชน์ไ ปใช้
และได้มีก ารบอกกล่าวต่ อกัน ไป เพียงเท่านี ก็ยอด
เยียมแล้ว การจัด อบรมสัมมนาเป็ นเรื องของการ
สมัค รใจเข้าร่ ว มของสมาชิ ก สหกรณ์ จ ะคัด เลือ ก
สมาชิ ก ไปเสี ยเองคงไม่ได้ เพราะสมาชิ ก ทุ ก คนมี
ขอขอบคุ ณ คุ ณ สมพล ตั น ติ สั นติ ส ม
สิ ทธิ เท่ าเที ยมกัน สมาชิ กมีสิทธิ เลื อกที จะเข้าร่ ว ม ผูจ้ ดั การสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
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ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีได้
นํา ความรู ้ เ รื อง หลัก การ อุ ด มการณ์ และวิ ธี ก าร
สหกรณ์ มาให้สมาชิกได้ศึกษา และมีความเข้าใจได้
รั บ รู ้ ถึ ง คุ ณ ค่ า ของสหกรณ์ ต ามความหมาย คื อ
“สหกรณ์อยู่บนพืนฐานแห่ งคุณค่าของการช่ วยตนเอง
ความรั บผิดชอบต่ อตนเอง ความเป็ นประชาธิป ไตย
ความเสมอภาค ความเทียงธรรม และความเป็ น
เอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื อมันในคุณค่าทางจริยธรรม
แห่ งความสุ จริต ความเปิ ดเผย ความรับผิดชอบต่ อสังคม
และความเอืออาทรต่อผู้อืน โดยสื บทอดประเพณีปฏิบัติ
ของผู้ริเริมการสหกรณ์ ”
ขอบคุณ คุณสุ ภาพ ไพจิตร์ จินดา ขอบคุ ณ
คุ ณ วิ รั ต ชู จิ ต ต์ และ คุ ณ สุ นี ชู จิ ต ต์ สมาชิ ก
สหกรณ์ ฯ ที ได้เ ล่ า เรื องการใช้ชี วิ ต ตามแนวทาง
สหกรณ์ ในเรื องของ
การออมให้ ผู ้เ ข้า ร่ วม
อบรมได้รับฟัง ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื องการถือหุน้ การ
ฝากเงิ น และการกู้เงิ น
ใน ย าม ที จํ า เป็ น จ น
สามารถส่ งลูก เรี ยนใน
ระดับสู ง มีงานทํา เมื อ
ทัง 3 ท่าน เกษียณอายุ ยัง
มีเ งิ น เก็บ อย่ า งพอเพีย งในการใช้ ชี วิตประจํา วัน
ต่อไป โดยไม่เดื อดร้ อน ซึงยังคงถื อหุ้นและฝากเงิน
ไว้กบั สหกรณ์ฯ เพือนําผลประโยชน์ จากเงินปั นผล
และดอกเบียเงินฝากมาใช้ จ่ายในการดําเนินชีวิต ไม่
ต้ องทํางานหนักเพือรายได้ เสริมหลังเกษียณอายุ ได้
พักผ่อนใช้ ชีวติ อย่างมีความสุ ข ถือเป็ นแบบอย่างทีดี
ทีสมาชิกรุ่ นหลังต้องนําแบบอย่างมาใช้เป็ นอย่างยิ ง

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558
รวมทังต้อ งขอบคุ ณ คุ ณกฤษณชั ย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ
ประธานกรรมการฯ ที เป็ นผูด้ ํา เนิ น รายการการ
เสวนาครังนี
ขอบคุ ณ คุ ณศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ที นําเรื อง
ของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) มาฝาก
ผูเ้ ข้า ร่ วมอบรมสั ม มนา การสมัค รเป็ นสมาชิ ก
สสอป. ช่วยให้ลูกหลานของท่านไม่ตอ้ งลําบาก เมือ
ท่ า นจากไป นอกจากสามารถนํ า เงิน ที ได้ รั บ จาก
สมาคมฯ มาชําระหนีแล้ว ยังมีเงินเหลือเป็ นสมบัติแก่
ลูกหลานได้ อกี ทางหนึงด้ วย เพียงท่านสมัครเข้าเป็ น
สมาชิก สสอป. เสียค่าสมัคร 100 บาท ค่าธรรมเนียม
50 บาท และจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท
ระยะเวลา 1 ปี ซึ งเงิ น 4,000 บาท นี จะนํา ไป
ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ก่
สมาชิ ก ที เสี ยชี วิ ต
โดยกํา หนดมอบ
ให้รายละ 600,000
บาท ซึ งคุ ้ม ครอง
การเสี ยชี วิ ต ทุ ก
กรณี หากมี ส มาชิ ก เสี ยชี วิ ต น้ อ ย
เ งิ น ส ง เ ค ร า ะ ห์
ล่ ว งหน้ า 4,000 บาทใช้ ไ ม่ ห มด ในปี ต่ อไป
สมาคมฯ จะเรี ยกเก็ บ น้อยกว่ า 4,000 บาท ทังนี
ขึนอยูก่ บั การเสียชีวิตของสมาคมฯ แต่หากมีสมาชิก
เสี ยชีวิต มาก สมาคมจะช่วยเหลือโดยเรี ยกเก็บจาก
สมาชิ กไม่เกิน ปี ละ 4,000 บาท ถือว่าคุม้ ค่ากับเงิ น
ตอบแทนทีได้รับ
ขอขอบคุณ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประ-
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ธานกรรมการชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จํากัด ทีให้เกียรติบรรยายเรื อง “การสร้ าง
ความมันคงให้ ครอบครัวโดยวิธีการสหกรณ์ ” ถึงแม้
ท่ า นจะมีภ าระกิ จ มากมาย แต่ ท่ านก็ไ ด้สละเวลา
นําความรู ้ดี ๆ มามอบให้แก่ สมาชิก สหกรณ์ ฯ ของ
เรา ซึงท่านได้บรรยายเรื องของเศรษฐกิจพอเพียงให้
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมสัม มนาได้รั บฟั ง การเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ถือ ได้ว่า มีค วามมันคงในชี วิต ระดับหนึ ง
เพราะด้ว ยวิ ธี ก ารสหกรณ์ คื อ “การนํ าหลัก การ
สหกรณ์ มาประยุ ก ต์ ใช้ ในการดํ าเนิน กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสั งคม เพือประโยชน์ ของมวลสมาชิ ก
และชุ มชน โดยไม่ ละเลยหลักการธุ รกิจทีดี ” การ
ช่ ว ยเหลือซึ งกัน และกัน ถือเป็ นสิ งสําคัญ สมาชิ ก
ออม เงิ น กั บ ส หก ร ณ์ ไ ด้ รั บ ผ ลต อ บ แท น สู ง
ยามสมาชิกเดือดร้อนสหกรณ์เป็ นทีพึงทางการเงิ น
ได้เ สมอ ประกอบกับ การใช้ชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ
พอเพียง จะทําให้สมาชิกมีความมันคงยิงขึน

สํา หรั บ การจัด อบรมสัม มนาสมาชิ ก ใน
รุ่ นที 2 คงจะต้องขอให้สมาชิกติดตามประกาศของ
สหกรณ์ ฯ ว่าจะจัด เมือไร? เรื องอะไร? อยากฝาก
ไว้ว่ า การศึ ก ษาอบรมเป็ นสิ งสํ า คัญ เป็ นหน้ า ที
ของสมาชิ ก ทีจะต้ อ งรั บ ทราบข้ อ มู ล ความรู้ เ รื อง
ของสหกรณ์ ในฐานะทีท่ า นเป็ นเจ้ าของสหกรณ์
เพราะสหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นของกรรมการ หรื อ
เจ้าหน้าที คณะกรรมการเป็ นเพียงผูบ้ ริ หารทีสมาชิก
เลือกให้เป็ นตัว แทนในการบริ หารงาน เจ้าหน้าที
เป็ นผูป้ ฏิบตั ิตามนโยบาย หรื อมติของคณะกรรมการ
เพื อให้ ส หกรณ์ ด ํา เนิ น การไปตามวัต ถุ ป ระสงค์
ขอเพี ย งสมาชิ กสละเวลาเข้ า ร่ วม การอบรม
สัม มนากับ สหกรณ์ เ พี ย งปี ละ 1 ครั ง ก็ เ พี ย งพอ
แล้ว และหวังเป็ นอย่างยิงว่า ในการจัดอบรมสัมมนา
สมาชิก ครังต่อไป สมาชิกจะเข้าร่ ว มอบรมสัมมนา
กับสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด นะคะ

ขอบคุณ กรรมการ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ
ทุ ก ท่ านที เข้า ร่ ว มอบรมสัมมนา เพืออํานวยความ
สะดวก และบริ การแก่สมาชิก และทีขาดไม่ได้เลย
ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านทีเสียสละเวลาเข้ าร่ วม
อบรมสัมมนาในครังนีเป็ นอย่างสู ง

และสุดท้ายจริ งๆ สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณ คุณศรีโพธิ
วายุ พัก ตร์ กรรมการ ชสอ. ที ได้ประสานงานให้
ชสอ. มอบหมายให้ ประธานกรรมการ ชสอ. มาเป็ น
วิทยากรบรรยายให้แก่สหกรณ์ฯ โดย ชสอ. จ่ายค่าพาหนะ และเบียเลียงให้วิทยากรด้วยค่ะ



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 30

12

สวัสดีครั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อ นมิถุ น ายน 2558 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ข่ า วดี ค รั บ คุ ณ ศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายก
สมาคม สสอป. แจ้งว่าตังแต่ เดื อนมิถุน ายน 2558
สสอป. เปิ ดรั บสมัครสมาชิ ก ทุ ก เดื อ น โดยเปิ ดรั บ
สมั ค ร ทุ กวั น ที 1 - 20 ของแต่ ละเดื อนครั บ
###๙๙๙### หลานทําขนมมาให้ คุณณรงค์ คําคติ
ช่ ว ยข า ยให้ ใ น รา คา ถุ งละ 2 0 บา ท เพื อน ๆ
ที รั บ ประทานแล้ว ต่ า งชมว่ า ขนมอร่ อยมากเลย
ครับ ###๙๙๙### ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสายัณห์
แผนประดิษ ฐ์ เนื องในโอกาสทําบุ ญวัน ครบรอบ
การเสียชีวิตให้กบั คุณแม่ครับ ###๙๙๙### สามีอายุ
ครบ 62 ปี แล้ว คุณปานแก้ ว บุ ญสํ ารวย จัดงานวัน
เกิดเล็กๆ ให้ทีบ้าน บรรยายกาศเป็ นไปด้วยความรัก
และความอบอุ่นครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณ
สราวุฒ ทวีคูณ ทีได้นาํ คุณพ่อ และคุณแม่มาสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอป.
ในเดื อนพฤษภาคมที ผ่านมาครั บ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยิน ดี ก ับ คุ ณ วราทั ศ น์ ทานะจิต ต์ ที
ภรรยาคลอดบุ ต รไปเมื อเร็ ว ๆ นี ครั บ ###๙๙๙###
เดิ นทางไปทํางานที บริ ษ ัท กราซิม จํากัด ประเทศ
อิน เดี ยแล้ว สําหรั บ คุ ณกําธร ตังใจ อยู่ทางนี คุ ณ
วราภรณ์ ตังใจ คอยดูแลลูกแทนครับ ###๙๙๙ ###
กํา ลัง ทํา อาชี พ เสริ มด้ว ยการขายเสื อผ้า ที บิ กซี
อ่างทองสําหรับ คุ ณสมศั ก ดิ เสนะวีระกุ ล ขอให้
กิจการเจริ ญก้าวหน้าด้วยดี เฮง ๆ นะครับ และฝาก
เพื อนสมาชิ ก ไปช่ ว ยกั น อุ ด หนุ นด้ ว ยครั บ ###

ฉบับที่ 321 ประจําเดือน มิถุนายน 2558
๙๙๙### ไปพักผ่อน และเทียวทะเลทีเกาะล้าน เมือง
พัทยากับคนทีรู ้ใจมาเรี ยบร้ อย สําหรับ คุณรุ่ งอรุ ณ
ภู่เผือก งานนี หลายคนอิจฉาไปตามๆ กัน ครับ ###
๙๙๙### ยังคงเข้าร่ ว มการแข่ งขัน วิ งมาราธอนอยู่
เป็ นประจํา สําหรับ คุณกฤษณ์ เย็นทรวง ล่าสุ ดคุณ
กฤษณ์ เข้าร่ ว มวิ งมินิ มาราธอน (21 กม.) ที วัดม่ว ง
จ.อ่างทอง ขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยิ น ดี ก ั บ คุ ณ นุ ช นารถ
แก้ ว นํ าเชื อ ที คุ ณ พ่ อ ทํา การผ่า ตัด นิ ว และต่ อ มลู ก หมากสํา เร็ จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี ค รั บ ###๙๙๙###
อนุ โ มทนาบุ ญ กับ คุ ณ ธงชั ย นาคทั บ ที ที ทํา การ
อุปสมบทเป็ นเวลา 15 วัน เมือต้น เดื อนมิถุนายนที
ผ่านมาครับ
เดิ น ทางไปอบรมหลัก สู ต ร “กรรมการ
ดําเนิ น การใหม่ ” รุ่ น ที 20 ทีกาญจนบุรี คุ ณณัฐภู มิ
สุ วรรณวงศา กลายเป็ นเด็ก ทีสุ ด ในรุ่ น แต่ ก็เป็ นที
รู ้ จั ก แ ล ะ เ อ็ น ดู จ า ก เ พื อ น ร่ ว ม รุ่ น ด้ ว ย ค รั บ
###๙๙๙### เพราะผ้า ปู ที นอนใช้ม าหลายปี คุ ณ
อัชณา วายุพกั ตร์ จึงตัดสิ นใจซือใหม่พร้อมกันสอง
ชุด เลย ###๙๙๙### ช่ ว งนี รู ้ สึก ว่า คุ ณภาดล ไชยรักษ์ จะใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากขึน สังเกตุ
ได้จ ากเฟสบุ๊ค ที โพสต์ข ้อความเกี ยวกับพระเป็ น
ประจํา ขอนุ โมทนาบุ ญ ด้ว ยครั บ ###๙๙๙###
หลัง จากได้รั บ การเลื อกตังเป็ นกรรมการสมาคม
สสอป. แล้ว คุ ณวิรัต ชู จิตต์ ได้ปฏิบตั ิ หน้าที อย่าง
เข้ม แข็ ง เดิ น ทางไปทําหน้า ที กรรมการสมาคมฯ
อย่างต่อเนืองเลยครับ อย่างนีต้องตบมือให้ดงั ๆ เลย
###๙๙๙### ได้ข่าวว่า คุณทศพล ถุงทรัพย์ กําลังทํา
แพสํา หรั บ ตกปลาไว้ใ นแม่ น ํา ที หน้า บ้า น เพื อน
สมาชิกทีสนใจอยากไปตกปลาติดต่อกับคุณโอมได้
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ครั บ ###๙๙๙### ใช้เวลาว่างในวัน หยุด งานช่ ว ย
พีสาวเลียงหลานสําหรั บ คุ ณดวงกมล แก้ วสุ ก ใส
เพือช่วยคุณแม่ซึงต้องเลียงช่วงทีตนเองทํางาน ชื น
ชมในนําใจจริ ง ๆ ครับ ###๙๙๙### ตอนนี ไม่ตอ้ ง
ดืมชาเขียวเพือชิงโชคแล้วนะครับ แค่แชร์ในเฟสบุ๊ค
ก็มีสิทธิลุน้ รางวัล ก็ขอให้ คุณพงษ์ ทร ทับแถมได้
รับรางวัลในฐานะทีแชร์ ภ าพเครื องดื มของคุณ ตัน
นะครับ เฮง ๆ ###๙๙๙### ใช้เวลาว่างออกกําลังกาย
ด้วยการเล่นโยคะ สําหรับ คุณวิศรุ ต ช้ างขํา ตอนนี
หุ่นก็เพียวลมอยูแ่ ล้ว ระวังผอมมากเกินไป นะครับ
ขอแสดงความยินดีกบั สมาชิกสหกรณ์ฯ ที
ได้เข้ารั บ “พระราชทานเหรี ยญกาชาด สมนาคุ ณ
ชันที 2 (บริ จาคโลหิ ต ครบ 50 ครั ง)และ ชัน 3
(บริ จาคโลหิ ตครบ 75 ครัง) รวม 7 ท่าน ได้แก่ คุณ
กฤษณชั ย สิ นธุ ประสิ ทธิ คุ ณวัชริ นทร์ คล้ ายแก้ ว
คุณวิเชี ย ร น้ อยคล้ าย คุณสายัณห์ แผนประดิษ ฐ์
คุณกิติศั กดิ ดอกบัว คุ ณสราวุ ฒิ แสงแก้ วสุ ข และ
คุ ณอารี ย์ รั ตนโสม ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณมานิตย์ แสนพันธ์ ทีสู ญเสี ยคุณพ่อไป
เมือเร็ ว ๆ นี ครับ ###๙๙๙### สามสาวแผนกสปิ น
นิ ง ผลิต พากันไปเยียมญาติทีจังหวัดสุรินทร์ และได้
แวะชมการแสดงกรั น ตึ ม ด้ว ย ทัง คุ ณ รั ต นภรณ์
ปุ ราทะกา คุณศิริพร ศรีสุวรรณธนู และ คุณกําไร
สั ญ ญเดช ต่ างบอกว่าสนุ ก นสนานชื นมืนมากเลย
ครั บ ###๙๙๙### ไม่สบายป่ วยเป็ นไข้ ตาอักเสบ
ปวดตา และไวรัสขึนตา ทําเอาน้องหญิง คุณธนกร
ชินะตังกูร ต้องหยุดงานไปถึงสามวัน ตอนนี กลับมา
ทํางานได้แล้ว ขอให้สุข ภาพแข็งแรงโดยเร็ ว ครั บ
###๙๙๙### นี ก็ป่วยเป็ นไข้หวัด ใหญ่ สายพัน ธ์เอ
พร้อมกัน 3 คน คือ คุณชลธิชา กิงไทร พร้อมกับลูก
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อีก สองคน ทําให้ต ้องเข้ารั ก ษาตัว ในโรงพยาบาล
ขอให้ ห ายเป็ นปกติ ทั งสามคนโดยเร็ วเช่ น กั น
###๙๙๙### เขียนคําคมบนเฟสบุ๊คว่า “ความรักเรา
เหมือน Taxi ใช่เขาว่างเขาจะรับเรา” ทําเอาเพือนๆ
ต่ า งกดไลน์ ไปตามๆ กัน เพราะถู ก ใจคํา คมของ
คุณอภิชา อธิลาภ แต่ชกั สงสัยว่าจะมีคนกล้าทําแบบ
นีกับน้องใหม่หรื อครับ
ผ่านพ้นไปด้วยดี สําหรับ การจัดการอบรม
สัม มนาสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ประจํา ปี 2558 รุ่ นที 1
ทีนครนายก โดยมีผูเ้ ข้าร่ ว มการอบรม 45คน ###
๙๙๙### เข้า อบรมกับ สหกรณ์ ฯ เป็ นครั งแรก
สํา หรั บ คุ ณ มยุ รี ดิ ฐ ภั ก ดี ช ล เจ้า ตัว บอกว่ า เป็ น
สมาชิกสหกรณ์ฯ มา 20 ปี แต่ไม่เคยเข้าร่ วมอบรม
เลย คิดแล้วเสี ยดายเวลา 20 ปี ทีผ่านไปมากเลยครับ
###๙๙๙### มาเข้าร่ วมอบรมกับสหกรณ์ฯ เป็ นครัง
แรกเหมือ นกัน สําหรั บ คุ ณจุ ฑ ามาศ จารุ อ รรจนภั ท ร์ แถมงานเลี ยงสั ง สรรค์ ช่ ว งกลางคื น ยัง
ร้องเพลงให้นอ้ งๆ ฟังด้วยครับ ###๙๙๙## แม้จะไม่
สบาย ไอจนเสี ยงแหบ แต่ คุณเกษมศรี เมฆหมอก
ก็ทาํ หน้าทีวิทยากรได้เป็ นอย่างดี บรรยายได้ชดั เจน
เข้ า ใจง่ า ยดี ค รั บ ขอตบมื อ ให้ เ ลย ###๙๙๙###
มาร่ วมอบรมกับสหกรณ์ฯ ทังสองคน สําหรับ คุ ณ
เกรียงไกร สุ ทธิวิชัยพร และคุ ณจิราภรณ์ ทรัพย์ อุ ภั ย ตอนเย็น คุ ณ เกรี ยงไกรร้ อ งเพลงให้ฟั ง ได้
ไพเราะมากด้วยครั บ ###๙๙๙### ตังใจจะไปร่ ว ม
การอบรมกับสหกรณ์ ฯ แต่ต อนหลัง คุณประนอม
พานคํา เปลียนใจ ไปเทียวเกาะช้างแทนไม่เป็ นไร
รอไปอบรมกับสหกรณ์ ฯ ในรุ่ น ที สองตอนปลาย
ปี 2558 ###๙๙๙### พบกันฉบับหน้ า ###๙๙๙###
สวัสดีครับ
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤษภาคม 2558 (MONTHLY REPORTS MAY 2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิ ก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดื อน Withdrawal in this month
คงเหลื อสิ นเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดื อน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดื อน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน
Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิ ก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้ รู ะหว่ างเดื อน Loans to members in this month
 รับชํ าระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้ แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ ตังแต่ เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558 Revenues from January - May 2015
15. รายจ่ ายตังแต่ เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558 Expenses from January - May 2015
16. รายได้ สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

1,114
298,194,330.00
9,269,642.93
3,207,415.24
3,450,138.68
9,026,919.49
106,260,175.14
4,228,258.84
5,201,872.66
105,286,561.32
6,511,600.00
401,051.00
205,721.00
6,706,930.00
26,513,169.18
1,277,860.47
30,060,000.00

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

28,298,658.79
77,012,173.50
291,264,270.14
28,924,400.00
30,208,979.04
289,979,691.10
29,163,164.80
6,678,482.25
7,895,072.47
1,394,592.16
6,500,480.31

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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สหกรณฯ ชวยเงินทําบุญงานศพมารดานายมานะ
เกษางาม จํานวน 500 บาท (30 พ.ค. 58)

นายกสมาคม สสอป. กรรมการ และเจาหนาทีฯ่ มอบเงินสงเคราะห จํานวน 600,000 บาท แกทายาทสมาชิก
สมาคมฯ ที่เสียชีวติ ณ ที่ทาํ การศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยวาปปทุม จํากัด
จ.มหาสารคาร (29 เม.ย. 58) และสหกรณออมทรัพยพนักงานสหกรณสุรินทร จํากัด จ.สุรินทร (23 พ.ค. 58)

กรรมการ ชสอ. และทีป่ รึกษาสหกรณฯ พรอมกับผูเขารวมการสัมมนา คณะกรรมการ ชสอ. เจาหนาที่ ชสอ.
เดินทางไปทัศนศึกษาเมืองจางเจีย่ เจีย้ เมืองฉางชา สาธารณรัฐประชาชนจีน (10 - 14 พ.ค. 58)

