ปที่ 32 ฉบับที่ 355
เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

นายกสสอป. กรรมการฯ และ ประธานสหกรณ ฯ
มอบเงิ น 600,000 บาทให แ ก ภ รรยาสมาชิ ก
เสียชีวิต
วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต ชู จิต ต
กรรมการสมาคมฯ และ นายลิขิ ต มีบํารุง ประธาน
กรรมการศู น ย ป ระสานงานสหกรณ อ อมทรั พ ย
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด รวมกัน มอบเงิ น
สงเคราะหศพ จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถวน) ใหแ กนางกมลมาศ นาคทั บ ที ผูรับประโยชน
ของนายธงชัย นาคทับที สมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต
โดยมอบในงานฌาปนกิจศพ สมาชิกที่เสียชีวิต ณ วัด
นางชํา ต. คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ. อางทอง

คณะกรรมการ สมาชิ ก และเจ า หน า ที่ จั ด ทํ า
แผนกลยุทธสหกรณที่อุทัยธานี
วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 สหกรณออมทรัพยฯ
จั ด การสั มมนา “การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ประจํ า ป
2561 - 2565” ณ โรงแรมบานสวนรีสอรท อ. บานไร
จ. อุ ทั ย ธานี โดยมี ค ณะกรรมการ สมาชิ ก และ
เจาหนาที่สหกรณฯ รวม 24 คน เขารวมการสัมมนา
และได รั บ การสนั บ สนุ น ด า นวิ ท ยากรจากชุ ม นุ ม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
การสั ม มนามี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ส มาชิ ก
คณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณ
1. มีค วามเขาใจในจุดมุงหมายของการจัดทํ า
แผนกลยุท ธ ที่ส หกรณฯ จะจัด ทําขึ้ นมาใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน
2. รับทราบจุดแข็ง จุดออนของสหกรณฯ โดย
การรวมกันวิเคราะหสถานการณภายใน
3. รับทราบโอกาส อุปสรรคของสหกรณฯ โดย
รวมกันวิเคราะหสถานการณภายนอก
4. รวมกันกําหนดวิสัยทัศ น เปาประสงค และ
แผนกลยุทธประจําป 2561 - 2565 สําหรับเปนกรอบ
ในการดําเนินงานของสหกรณ
(อานตอหนา 3)
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นายลิขิต
มีบ ํารุง
ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายกฤษณชัย
สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก
นายเฉลย
ชมบุหรั่น
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายพีระภัทร
ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายพงษศักดิ์
คงมี
กรรมการ
à¨ÒË¹Ò·ÕÊè Ë¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÏ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่การเงิน

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายมานะกูล พรรณเรณู

กองบรรณาธิการ
 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา
 นายวิรัต ชูจิตต
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค  นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
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คณะกรรมการ สมาชิ ก และเจ า หน า ที่ จั ด ทํ า
แผนกลยุทธสหกรณที่อุทัยธานี (ตอจากหนา 1)
5. รวมกั นกํ าหนดแผนงานของสหกรณฯ ที่
สามารถไปปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับแผนกลยุทธ
ของสหกรณฯ ที่กําหนดขึ้นใหม
6. สรางความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ระหว า งสมาชิ ก คณะกรรมการ และเจ า หน า ที่
สหกรณ
วั น ที่ 3 มี น าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในพิธีเปด การ
สัมมนา ดร. ธานี กอบุญ กรรมการชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแห งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) และประธาน
กรรมการสหกรณ อ อมทรั พ ยส าธารณสุ ข สกลนคร
จํากัด เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดทําแผนกล
ยุทธ” จากนั้นเปนการประชุมกลุมยอย 4 กลุม เพื่อ
กําหนดจุดแข็ง จุดออนของสหกรณฯ กําหนดโอกาส
และอุปสรรคจากปจจัยภายนอกสหกรณฯ
วันที่ 4 มีนาคม 2561 แบงกลุมผูเขารวมการ
สัมมนาเป น 4 กลุ มเพื่ อจัด ทํา แผนกลยุ ท ธป ระจํ าป
2561 - 2565
หลั งจากเสร็ จการสั มมนาคณะผู เ ข าร วมการ
สัมมนาไดเดินทางไปไหวพระที่วัดถ้ําเขาวงษ อ.บานไร
จ.อุ ทัย ธานี และแวะซื้ อของฝากที่ “ตลาด 100 ป
สามชุก” อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี
สหกรณ ฯ มอบกระเช า ของขวั ญใหแ ก สมาชิ ก ที่
ชวยงานสหกรณฯ
วันที่ 19 กุมภาพั นธ 2561 นายลิขิต มีบํ ารุ ง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการ นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญชี
และนางสาวฐิ ติ พ ร ควรบํ า เรอ เจ า หน า ที่ ธุ ร การ
เดินทางไปมอบกระเชาของขวัญมูลคา 2,000 บาท
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ใหแ ก นายไชยพั นธน ทรัพยสุ ทธิ สมาชิ กสหกรณ ฯ
เพื่ อ เป น ก า รข อ บคุ ณที่ ไ ด ทํ าห น าที่ เ ป น ก อ ง
บรรณาธิการวารสารขาวสหกรณ และทําหนาที่เขีย น
การตูนลงในวารสารขาวเปนประจําทุกเดือน
สหกรณฯ มอบเงินคาอาหารกลางวันใหแกนักศึกษา
ที่ทําการฝกงานกับสหกรณฯ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 นางนาถ มงคลหวา
หัวหนา ฝา ยทั่วไป มอบเงินคา อาหารกลางวั นใหกับ
นักศึกษาฝกงานจํานวน 2 คน ไดแก นางสาวอรัญญา
มะโนรื่ น สาขาวิช าการตลาด เป นเงิ น 4,375 บาท
และนางสาวสุ กาญดา อยู เพ็ช ร สาขาวิ ชาการบั ญ ชี
เป นเงิ น 3,450 บาท โดยนั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองคนเป น
นั ก ศึ กษาจากวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค อ างทอง โดยทํ าการ
ฝกงานกับสหกรณฯ ตั้งแตวันที่ 23 ตุล าคม 2560 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
นายก สสอป. กรรมการ และสมาชิ ก สสอป. เขา
รวมการสัมมนาและประชุมใหญ สสอป.
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิ จสมาชิ ก สหกรณ ออมทรั พ ย
สถานประกอบการ (สสอป.) และรองประธานฝ า ย
การเงิน สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํ า กั ด นายวิ รั ต ชู จิ ต ต กรรมการสมาคมฯ และ
กรรมการสหกรณ ฯ นายกฤษณชั ย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ์
นางสาวณัฐ ริญ า อนุสิ นายปรีชา ตรีกาลนนท นาย
พรชัย แกวสาระ นางอัชณา วายุพักตร นางสุนี ชูจิตต
นางสุภ าพ ไพจิต รจินดา นางสาวประนอม พานคํา
สมาชิ ก สสอป. เข าร วมการประชุ มสั มมนาสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุมวิช าชี พ และเขารวมการ
ประชุมใหญ สามัญประจํ าป 2560 สมาคมฌาปนกิ จ
สง เคร าะห ส มาชิ ก ส หก รณ ออ มท รั พย ส ถา น
ประกอบการ (สสอป.) ณ หองประชุมแกรนด ไดมอนด
บอลรู ม อาคารอิ ม แพค ฟอรั่ ม เมื อ งทองธานี
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จ.นนทบุ รี การประชุมสัมมนามีนางนภา เศรษฐกร
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนประธานใน
พิธี เ ป ด โดยมี ดร.ก ก ดอนสํ า ราญ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห ส หกรณ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปนผู
กลาวรายงานตอประธานในพิธเี ปด
สําหรับในภาคบาย เปนการประชุมใหญส ามัญ
ประจํ า ป 2560 ของสมาคม สสอป. และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหอื่นๆ รวม 6 สมาคมฯ
กรรมการและผูจัดการเขารวมการสัมมนาที่สิงหบุรี
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 นายเฉลย ชมบุหรั่น
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัด การ เขา
รวมการสัมมนาเรื่ อง “การวิ เคราะหความเสี่ ยงผาน
การอานงบการเงิน และเทคนิคการควบคุมภายใน”
ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สิงหบุรี โดยมีผูเขารวมการสัมมนากวา 90 คน
การจั ด สั ม มนาครั้ ง นี้ ไ ด รั บ เกี ย รติ จ าก นาย
อนั น ต ชาตรู ป ระชี วิ น บรรยายเรื่ อ ง เทคนิ ค การ
คว บ คุ ม ภา ย ใน สห ก รณ อ อม ท รั พ ย แ ล ะร อ ง
ศาสตราจารยสง เสริ ม หอมกลิ่น บรรยายเรื่อง การ
วิเคราะหความเสี่ยงผานการอานงบการเงิน
อนึ่ ง พลโท ดร.วี ร ะ วงศ ส รรค ประธาน
กรรมการ เปนประธานในพิธีเปดพรอมบรรยายพิเศษ
และมอบเงินสนับ สนุ น 200,000.- บาท ให กับ เขต
พื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคกลาง โดยมีนายสุรตั น
จันทรวันเพ็ญ ประธานเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ.
ภาคกลาง และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบ
นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารว มการประชุ ม
ใหญ สส.ชสอ.
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ในฐานะที่ป รึกษา
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สส.ชสอ. และ สมาชิก สส.ชสอ. พรอมกับนายวิรัต ชูจิตต
สมาชิ ก สส.ชสอ. เข า รวมการประชุ ม ใหญ สามั ญ
ประจําป 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ
สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
(สส.ชสอ.) ณ หองประชุมแกรนด ไดมอนด บอลรูม
อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทอง
ธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ
นายก สส.ชสอ. ทําหนาทีป่ ระธานในที่ป ระชุม และมี
สมาชิ ก เข า ร ว มการประชุ ม ประมาณ 600 คน ที่
ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห ส มาคมฯ ทํ า การจ า ย เงิ น
สงเคราะห ศ พแก ผู รับ ผลประโยชน ข องสมาชิ ก ที่
เสียชีวิต เปนเงินศพละ 625,000 บาท (หลังจากหัก
รอยละ 4 แลว คงเหลือไดรับจริง 600,000 บาท)

กรรมการฯ เข า ร ว มประชุ ม ใหญ สอ.สหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 นายเฉลย ชมบุหรั่น
และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เขารวมประชุมใหญ
สามัญประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด ณ ที่
ทําการสหกรณฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
นายก สสอป. เขาปฏิบัติงานที่สมาคมฯ รวม 4 วัน
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายศรี โพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรั พ ย ส ถานประกอบการ (สสอป.) นายอนุ ส รณ
จั น ทรส เลขานุ ก าร นางสิ ริ ภั ส สร เอี่ ย มสุ ว รรณ
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กรรม การผู จั ด กา ร แ ละนา งลั ด ด า ไช ย สิ ท ธิ์
กรรมการฯ ทํ า การสอบสั ม ภาษณ ผู ส มั ค รเข า เป น
เจาหนาที่สมาคมฯ รวม 2 คน โดยนางสาวกันยารัตน
ดิลัยวรรณ เปนผูไดรับการคัด เลือกใหเปนเจาหนาที่
สมาคมฯ
วันที่ 9, 15, 22 และ 29 มีนาคม 2561 นาย
ศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ เขาปฏิบัติงาน และ
นางลัดดา ไชยสิทธิ์ กรรมการฯ เขาปฏิบัติงานสมาคมฯ
ณ ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด อ. บางกรวย จ. นนทบุรี
นายก สสอป. เข ารว มการประชุ มคณะกรรมการ
อํานวยการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรั พ ย ส ถานประกอบการ (สสอป.) เข า ร ว มการ
ประชุ มคณะกรรมการอํ านวยการสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ
(8 สมาคมฯ) ครั้ ง ที่ 1 ณ ห อ งประชุ ม สมาคม
ฌาปนกิ จ สงเคราะห ส หกรณ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม
สหกรณ ออมทรั พยแ ห ง ประเทศไทย ชั้ น 5 อาคาร
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พย แ ห ง ประเทศไทย จํ า กั ด
ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กก
ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ.ในฐานะประธานคณะ
กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

5

ฉบับที่ 355 ประจําเดือน เมษายน 2561

ที่ป ระชุมทําการรับ รองรายงานการประชุ ม
คณ ะก รรม การอํ า นวย การส ม าค มฌ าปน กิ จ
สงเคราะหส มาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ
ครั้ ง ที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2560 รั บ ทราบเรื่ องที่
สส.ชสอ. ทํา หนัง สือ ถึ ง อธิ บ ดี กรมการศาสนา เพื่ อ
ขอรั บ พระราชทานผ าพระกฐิ นและเครื่ องพระกฐิ น
พระราชทานประจําป 2561 เพื่อนําไปถวายพระสงฆ
จําพรรษา ณ พระอารามหลวงวัด บู รพาราม ต. ใน
เมื อ ง อ. เมื อ ง จ. สุ ริ น ทร ในวั น อาทิ ต ย ที่ 18
พฤศจิ ก ายน 2561 โดยในป นี้ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยส าธารณสุข ไทย
(สสธท.) เป น เจ า ภาพร ว มกั บ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห 8 สมาคมฯ มี ม ติ กํ า หนดกรอบวงเงิ น
งบประมาณรายการครุภัณฑอ าคารสํา นั กงาน สฌ.
สอ. เปนเงิน 20 ลานบาท โดย สสอป. ตองจายเงิน
สมทบ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
นายก สสอป. และกรรมการฯ รวมการประชุมใหญ
สอ. มิตซูบิชิมอเตอรส ประเทศไทย จํากัด ที่ชลบุรี
วันที่ 11 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห ส มาชิ ก สหกรณ
ออมทรั พย ส ถานประกอบการ (สสอป.) และ นาย
วิรัต ชูจิตต กรรมการสมาคมฯ เดินทางเขารวมการ
ประชุ ม ใหญ สามั ญ ประจํ า ป 2560 สหกรณ อ อม
ทรัพยมิต ซูบิชิมอเตอรส ประเทศไทย จํากัด ณ โรง
อาหาร 3 บริ ษั ท มิต ซู บิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)
จํากัด เลขที่ 199 หมู ที่ 3 นิค มอุ ตสาหกรรมแหลม
ฉบั ง ตํ าบลทุ ง สุ ข ลา อํา เภอศรี ราชา จั ง หวั ด ชลบุ รี
20230 โดยมี น ายวั ฒ นชั ย สมิ ติ น ทร ประธาน
กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
กอนการประชุม ใหญ นายศรี โ พธิ์ วายุ พักตร
นายกสสอป. และนายวั ฒนชั ย สมิ ติ นทร ประธาน
ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิมอเตอรส
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ประเทศไทย จํ า กั ด ได ร ว มกั น ทํ า การมอบเงิ น
สงเคราะหของสมาคม สสอป. และสมาคม สส.ชสอ.
จํานวนเงิน 1,201,381.21 บาท (หนึ่งลานสองแสน
หนึ่ งพั นสามร อยแปดสิ บ เอ็ ด บาทยี่ สิบ เอ็ ด สตางค )
ให แก ผูรับผลประโยชน ข องนายชั ย ภิญ โญ สมาชิ ก
สมาคมฯ ที่เสียชีวิต

คณะกรรมการอํานวยการ ทําการอบรมสมาชิกใหม
และประชุมประจําเดือนมีนาคม 2561
วั น ที่ 13 มีน าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธาน
ฝายการเงิน นายมานะกู ล พรรณเรณู รองประธาน
ฝ า ยประชาสั ม พั น ธ นายสายั ณ ห แผนประดิ ษ ฐ
เลขานุการ และนายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เหรัญญิก
ร วมกั น อบรมสมาชิ ก ใหม จํ า นวน 5 คน ณ ห อ ง
ประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน สมาชิกใหมทุกคน
ต อ งเข า รั บ การอบรมกั บ สหกรณ ฯ ก อ นจึ ง จะทํ า
ธุ ร กรรมกับ สหกรณ ฯ ได ทั้ ง นี้ สหกรณ ฯ ได ม อบ
หมอนผาหมตราสหกรณฯ ใหแกสมาชิกที่เขารวมการ
อบรมดวย
หลั ง การอบรมสมาชิ ก ใหม คณะกรรมการ
อํ า นวยการ 5 ท า น และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัด การสหกรณฯ ได ทํา การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ
ความคื บ หน า ในการรั บ ชํ า ระหนี้ จ ากสหกรณ
การเกษตรสามโก จํากัด มีมติส มัครเปนสหกรณนํา
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ร อ ง โครงการ “การดํ า เนิ น คดี ข องสหกรณ ด ว ย
ตนเอง” โดยมอบหมายใหนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการ เปนผูเขารวมการอบรม รับทราบเรื่องการให
เงินกูแ ละเงินฝากกับ สหกรณ ออมทรั พย 2 สหกรณ
กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวาระ
พิ เ ศษในวั น ที่ 27 มี นาคม 2561 เพื่ อทบทวนและ
สรุปผลการจัดทําแผนกลยุทธ และมีมติมอบหมายให
นายลิขิต มีบํารุง และนายศรีโพธิ์ วายุพักตร เขารวม
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2560 สหกรณออม
ทรัพยพนักงานฝาจีบ จํากัด จ. ปทุมธานี ในวันที่ 16
มีนาคม 2561
กรรมการสหกรณฯ เขารวมการประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2560 สอ. พนักงานฝาจีบ จํากัด
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ า ยการเงิ น และนายวิ รั ต ชู จิ ต ต
กรรมการฯ เดินทางเข าร วมการประชุ มใหญ ส ามัญ
ประจํ า ป 2560 สหกรณ ออมทรั พย พนั กงานฝาจี บ
จํากัด จ.ปทุมธานี โดยมีนายธัญญา สายสิน ประธาน
ก ร รม ก า รฯ ทํ าห น า ที่ ป ร ะธ า น ใ น ที่ ป ร ะ ชุ ม
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 สหกรณ ฯ มี ส มาชิ ก
1,177 คน ทุนเรือนหุน 257.31 ลานบาท ทุนสํารอง
15.13 ลา นบาท ทุ นสะสมตามข อบั งคั บ ระเบี ย บ
และอื่ นๆ 628,395 บาท เงิ นรั บฝาก 167.37 ล า น
บาท เงินลงทุนภายนอก 200.20 ลานบาท เงินให กู
แกสมาชิก 232.16 ลานบาท สินทรัพย 458.79 ลาน
บาท ที่ประชุมอนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.30 เงิน
เฉลี่ยคืน รอยละ 7.00
กรรมการสหกรณ ฯ เข าร ว มประชุ ม ใหญ ส ามั ญ
ประจําป 2560 สอ.สร.อินโด-ไทย จํากัด
วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝ า ยการเงิ น และนายสายั ณ ห แผน
ประดิษฐ เลขานุการ เดินทางไปเขารวมประชุมใหญ
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สามัญประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพยสหภาพ
แรงงานอิ น โด-ไทย จํ า กั ด ณ คลั บ เฮ า ท (โรงยิ ม )
บริษัท อินโด-ไทย ซินเทติกส จํากัด โดยสหกรณฯ มี
สมาชิก 112 คน ทุนเรือนหุน 15,850,760 บาท เงิน
ใหกูทุกประเภทรวม 17,022,400 บาท มีกําไรสุทธิ
669,514.14 บาท จายเงินปนผล 3.25 เฉลี่ยคืน 3.7

คณะกรรมการการศึก ษาและประชาสัม พัน ธทํ า
การประชุมประจําเดือนมีนาคม 2561
วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู
นายวิรัต ชูจิต ต นายสุทัศ น เอี่ย มแสง นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา นายอนุรักษ ทองโตนด นางสาวพรรษ
พร แสงประพาฬ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผูจัดการ เขา รวมการประชุม คณะกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพัน ธ ชุด ที่ 36 ครั้งที่ 3 ณ
หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีน าย
มานะกูล พรรณเรณู ประธานคณะกรรมการ
การศึกษาฯ ทําหนาที่ป ระธานในที่ประชุม
ที่ป ระชุม มีม ติจัด การสัม มนาใหแ กส มาชิก
ประจําป 2561 รวม 2 ครั้ง โดยจัด ครั้งแรกในวันที่
19 - 20 พฤษภาคม 2561 เรื ่อ ง “สหกรณอ อม
ทรัพยยุค 40” ที่จังหวัดกาญจนบุรี และครั้งที่ 2 จัด
ในเดือนตุลาคม 2561 มีมติใหกรรมการฝายฯ เขียน
ขาวในคอลัมภ แวดวงสหกรณ คนละ 5 ขาว มีมติ
ใหจัดคอลัมภทายปญหาชิงรางวัลใหแกส มาชิก และ
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มีม ติใ หจ ัด โครงการตลาดนัด สมาชิก สหกรณฯ
เพื่อ ใหส มาชิกสหกรณฯ นําสินคา มาขายที่อาคาร
จอดรถของบริษัททุกวันที่ 22 ของแตล ะเดือน
นายก สสอป. และคณะกรรมการฯ ทําการประชุม
ประจําเดือนมีนาคม 2561
วันที่ 25 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม
ทรั พย สถานประกอบการ (สสอป.) นายวิ รั ต ชู จิต ต
กรรมการฯ พรอ มกับ กรรมการสมาคมฯ และ
เจาหนา ที ่ส มาคมฯ ทํ า การประชุม คณะกรรมการ
ดําเนินการสมาคมฯ ชุด ที่ 4 ครั้งที่ 12 ประจําเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม 2561 ณ หองประชุม 301 ชั้น
3 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด ถนนนครอินทร อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โดย
มีนายศรีโ พธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม และมีนายแสงประทีป นํา จิต ร
ไทย ผูต รวจบัญชีเขารวมประชุมดวย
ที่ป ระชุม รับ ทราบเรื่อ งที ่ป ระธานฯ แจง ให
ทราบ รวม 38 เรื ่อ ง ทํ า การรับ รองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 10
ประจําเดือนมกราคม 2561 วันเสารที่ 27 มกราคม
2561 และครั้งที่ 11 (วาระพิเ ศษ) วัน อาทิต ยที่ 11
กุม ภาพัน ธ 2561 ติด ตามเรื ่อ งสืบ เนื ่อ งจากการ
ประชุม ครั ้งที ่แ ลว รวม 41 เรื่อ ง รับ ทราบจํา นวน
สมาชิก สสอป. เดือนมกราคม 2561 จํานวน 5,987
คน และ เดือ นกุม ภาพัน ธ 2561 จํ า นวน 6,054
บาท รับทราบจํานวนศูนยป ระสานงานประจําเดือน
มกราคม - กุม ภาพัน ธ 2561 จํ า นวน 65 ศูน ย
ประสานงาน รับ ทราบจํ านวนสมาชิก 3 สมาคมฯ
ประจําเดือนมกราคม 2561 ไดแ ก สสอ.รท. จํานวน
25,696 คน สสอร.จํานวน 19,775 คน และ สสอป.
จํ า นวน 5,987 คน รับ ทราบจํ า นวนสมาชิก 3
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สมาคมประจํา เดือนกุมภาพันธ 2561 ไดแ ก สสอ.
รท. จํานวน 25,840 คน สสอร.จํานวน 19,807 คน
และ สสอป. จํ า นวน 6,054 คน รับ ทราบรายชื ่อ
สมาชิก สมาคมฯ รอบ 2/2561 (สมัค รเดือ น
ธันวาคม 2560 และไดรับการคุมครองตั้งแตวันที่ 1
กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น.) จํานวน 71 คน
จาก 19 ศูนยประสานงาน รับ ทราบรายชื่อ สมาชิก
สมาคมฯ รอบ 3/2561 (สมัครเดือนมกราคม 2561
และไดรับการคุมครองตั้งแตวัน ที่ 1 มีน าคม 2561
เวลา 09.00 น.) จํา นวน 34 คน จาก 21 ศูน ย
ประสานงาน รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ
สมาคมฯ ประจําเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2561
ของนายแสงประทีป นํ า จิต รไทย ผู ต รวจบัญ ชี
รับ ทร า บ ก าร จา ย เ งิน ส ง เ ค รา ะหใ ห แ กผู ร ับ
ผลประโยชนของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสีย ชีวิต รวม 7
ราย อนุม ัต ิง บการเงิน สมาคมฯ ประจํ า เดือ น
มกราคม - กุมภาพันธ 2561 อนุมัติก ารรับ สมาชิก
ใหม รอบ 3/2561 จํ า นวน 34 รายจาก 21 ศูน ย
ประสานงาน และอนุม ัต ิก ารรับ สมาชิก ใหม รอบ
4/2561 เดือนเมษายน 2561 จํานวน 32 ราย จาก
14 สหกรณฯ อนุมัต ิจา ยเงินสงเคราะหใหแ กผูรับ
ผลประโยชนของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสีย ชีวิต 6 ราย
เปนเงินรายละ 600,000 บาท เปนเงิน 3,600,000
บาท และมีมติอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ อีก 30 เรื่อง
กรรมการสหกรณฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เยี่ยม
ไขสมาชิกปวย 5 ราย
วัน ที ่ 2 มีน าคม 2561 นายลิข ิต มีบํ า รุง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุห รั ่น และนาย
สุทัศ น เอี่ย มแสง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ย มไข
นางวิลาวรรณ ชุมหฤทัย สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต
ที่โรงพยาบาลอา งทองเวชการ อ.เมือง จ.อา งทอง
เนื่องจากเปนโรคไขห วัด ใหญ
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วันที่ 7 มีน าคม 2561 นายสมยศ นันตาวัง
กรรมการ เดิ น ทางไปเยี่ ย มไข น ายพิ เ ชษฐ ชู ว งษ
สมาชิกแผนกเซ็นทรัล(ซอมบํารุง) ที่บานพัก ต.สามโก
อ. สามโก เนื่องจากมือถูกเหล็กทับขณะทํางาน
วั น ที่ 9 มี น าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการ นายมานะกู ล พรรณเรณู รอง
ประธานฯ และนายสุ ทั ศ น เอี่ ย มแสง กรรมการ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกปวย 2 ราย คือ
- นายปรีชา พิณประเสริฐ สมาชิกแผนกไดร
เวอร ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง
เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชนกัน
- น า งส า ว ศ รี ป ร ะไ พ มุ ฑ า วั ฒ น อ ม ร
สมาชิ ก แผนกสป น นิ่ ง ผลิ ต ที่ บ า นพั ก ต. ปา โมก
อ. ป าโมก จ. อ า งทอง เนื่ องจากประสบอุ บั ติ เ หตุ
ภายในโรงงาน
วัน ที่ 17 มี น าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํา รุ ง
ประธานกรรมการ และ นายกฤษณชัย สินธุประสิท ธิ์
เหรัญญิก เดินทางไปเยี่ยมนายปรชัย เกรียงไกรชัยพร
สมาชิกแผนกบริหาร ณ หอพักชมดาว บริษัทไทยเร
ยอนจํากัด (มหาชน) เนื่องจากปวยดวยโรคตอมทอม
ซิลอักเสบรุนแรง
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วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ า ยประชาสั ม พั น ธ และ นายสุ ทั ศ น
เ อี่ ย ม แ ส ง ก ร รม ก าร ฯ เ ดิ น ท าง ไ ป เ ยี่ ย ม ไ ข
นางศิ ริ นทิ พย ม วงศรี จัน ทร สมาชิก แผนกสป น นิ่ ง
ผลิต ที่โรงพยาบาลอางทองเวชการ อ. เมืองอางทอง
จ. อางทอง เนื่องจากปวยเปนไขหวัดใหญ
ในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกปวย รวม 5 ราย
สหกรณ ฯ ได ซื้อ ของเยี่ ย มไข มอบให ส มาชิ ก ทุ กคน
เปนเงิน คนละ 300 บาท
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก
เสียชีวิต และมอบเงินทําบุญ 5,000 บาท
วั น ที่ 7 มี น าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการฯ นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รอง
ประธานฝ า ยการเงิ น นายกฤษณชั ย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธ
เหรั ญ ญิ ก นายวิ รั ต ชู จิ ต ต นายเฉลย ชมบุ ห รั่ น
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายสุทัศน เอี่ยมแสง
นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา อนุสิ นาย
สมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และ นางนาถ มงคลหวา
หัวหนาฝายทั่วไป เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวด
อภิธรรมงานศพนายธงชัย นาคทับที สมาชิกสหกรณฯ
แผนกบริหาร (ดับเพลิง) ณ วัดนางชํา ต.บางจักร อ.
วิเศษชัยชาญ และชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท (หาพัน
บาทถ วน) นายธงชัย นาคทั บ ที เปนอดี ต กรรมการ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน และ อดี ต กรรมการ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
หลายสมัย
กรรมการสหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบุตรสมาชิก
วั น ที่ 17 มีน าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธาน
ฝายการเงิน นายมานะกู ล พรรณเรณู รองประธาน
ฝ า ยประชาสั มพั น ธ นายกฤษณชั ย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ์
เหรัญญิก นายสุทัศ น เอี่ย มแสง หัวหน าฝายสินเชื่ อ
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นายวิรัต ชูจิตต นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป
นางสาวดวงกมล แก วสุ ก ใส เจ า หน า ที่ เ งิ นกู และ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เดินทาง
ไปเปนเจาภาพฟงพระสวดพระอภิธรรมศพบุตรสาว
ของนายอํานวย จันทรมา สมาชิกแผนกพนสภาพการ
เปนพนักงาน ณ วัดจันทรังษี ต.หัวไผ อ.เมืองอางทอง
จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ ฯ มอบของที่ร ะลึก ให แ กสมาชิ กที่ จั ดงาน
มงคลสมรส
วั น ที่ 10 มี น าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํ า รุ ง
ประธานกรรมการมอบของที่ระลึก (หมอหุงขาวไฟฟา
มูลคา 500 บาท) ใหแกนายศิริพงศ สิทธิพงศ สมาชิก
แผนกบริหาร (อินทรูเมนท) เนื่องจากทําการมงคลสมรส

สหกรณฯ มอบเงินชว ยเหลือคารัก ษาพยาบาลแก
สมาชิกที่ปวยดวยโรคราย จํานวน 10,000 บาท
วัน ที่ 30 มี น าคม 2561 นายลิ ขิ ต มี บํา รุ ง
ประธานกรรมการ นายศรี โ พธิ์ วายุ พั ก ตร รอง
ประธานฝายการเงิ น นายมานะกูล พรรณเรณู รอง
ประธานฝ า ยประชาสั ม พั น ธ นายกฤษณชั ย สิ น ธุ
ประสิทธิ์ เหรัญญิก นายสุทัศน เอี่ยมแสง กรรมการฯ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู จั ด การ มอบเงิ น
ชวยเหลือแกนางทวี เจริญสุข สมาชิกแผนกพนสภาพ
การเปนพนักงานที่บานพัก ต. สายทอง อ. ปา โมก
จ. อางทอง เนื่องจากปวยเปนโรคราย
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สหกรณฯ กํ า หนดใหม ีก ารประเมิน การ
ทํ า งานและการเขา รว มกิจกรรมตา งๆ เพื ่อ มอบ
รางวัลแกกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก ดีเดน
ตามหลัก ธรรมาภิบ าล ที ่ส หกรณฯ ยึด ถือ เปน
แ น ว ทา ง ป ฏ ิบ ัต ิ แ ล ะเ พื ่อ ย ก ย อ ง ช ม เ ช ย ใ ห
กรรมการ เจา หนา ที ่ ไดป รับ ปรุง การทํ า งาน
สําหรับ สมาชิก ดีเ ดนเพื่อให สมาชิก ใชบ ริก ารของ
สหกรณฯ มีความเชื่อ มั ่น สหกรณฯ และเขารว ม
กิจ ก รรมของสหก รณฯ โด ยผลการคัด เลือ ก
ประจําป 2560 มีดังนี้
1) การคัดเลือ กกรรมการดีเดน กํา หนดให
เจา หนา ที ่ 5 คน ตอบแบบประเมิน และสมาชิก
จํานวน 8 คน ตอบแบบประเมินคณะกรรมการทั้ง
15 คน ซึ่ง แบบประเมินจะแตกตา งกัน เนื่องจาก
เจา หนา ที ่มีค วามใกลช ิด และรับ รู ก ารปฏิบ ัต ิง าน
ของกรรมการมากกวา สมาชิก จากนั ้น นํ า ผลการ
ตอบแบบประเมินมารวมคะแนน โดยมีเกณฑวัด ผล
การประเมิน ดังนี้
คะแนนรวม 91 - 100 คะแนน ไดรับ รางวัล
กรรมการดีเดน
คะแนนรวม 81 - 90 คะแนน ไดรับ รางวัล
กรรมการระดับดีมาก
คะแนนรวม 71 - 80 คะแนน ไดรับ รางวัล
กรรมการระดับดี
คะแนนรวม 61 - 70 คะแนน ไดรับ รางวัล
กรรมการระดับพอใช
คะแนนรวมนอ ย กวา 61 คะแนน ตอ ง
ปรับปรุง
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ในป 2560 มีกรรมการที่ไดรับ คะแนนระดับ
ดีมาก โดยไดรับ คะแนนระหวาง 81 - 88 คะแนน
จํานวน 12 คน ไดแก
1. นายสุวัฒน แกวเฮีย ง ประธานกรรมการ
2. นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน
ฝายการเงิน
3. นายเฉลย ชมบุห รั ่น รองประธานฝา ย
ประชาสัมพันธ
4. นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
5. นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก
6. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการ
7. นายสุทัศน เอี่ยมแสง กรรมการ
8. นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
9. นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ
10. นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ
11. นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ
12. นายรวิพงษ ศุภ ศรี กรรมการ
โดยคณะกรรมการทั ้ง 12 คน ไดร ับ มอบ
ประกาศนีย บัตร “เปนกรรมการที่ไดรับ คัด เลือกให
อยูในระดับดีมาก ประจําป 2560”

** มอบกระเชาให แกนายไชยพันธน ทรัพย สุทธิ **
เพื่อเปนการขอบคุณที่ไดทําหนาที่เขียนการตูน
ลงในขาวสหกรณฯ เปนประจําทุกเดือน
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2) การคัด เลือ กเจาหนาที่ดีเดน กํา หนดให
คณะกรรมการอํานวยการ 5 คน ตอบแบบประเมิน
แกเ จา หนา ที ่ร ะดับ หัว หนา ขึ ้น ไป 2 คน และ
กํ า หนดใหเ จา หนา ที ่ร ะดับ หัว หนา ขึ ้น ไปรว มกับ
คณะกรรมการอํา นวยการ รวมเปน 7 คน ตอบ
แบบประเมิน แกเ จาหนาที ่ 3 คน จากนั้นนํา ผล
การตอบแบบประเมินมารวมคะแนน โดยมีเ กณฑ
วัด ผลการประเมิน เชน เดีย วกับ การคัด เลือ ก
กรรมการดีเดน
ในป 2560 มีเจาหนาที่ที่ไดรับ คะแนนระดับดี
มาก โดยได รับ คะแนนระหว า ง 81 - 88 คะแนน
จํานวน 4 คน ดังนี้
1. นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ
2. นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ เจาหนาทีบ่ ญ
ั ชี
3. นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่การเงิน
4. นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ธุรการ
โ ด ย เ จ า ห น า ที่ ทั้ ง 4 ค น ไ ด รั บ ม อ บ
ประกาศนียบัต ร “เปนเจาหนาที่ ที่ไดรับคัดเลือกให
อยูในระดับดีมาก ประจําป 2560” และไดรับรางวัล
เปนเงินคนละ 1,000 บาท
3) การคัดเลือกสมาชิกดีเดน คัดเลือกโดยเก็บ
ขอมูลจากแบบประเมิน 10 ขอ คือ
1. การเข า ร วมประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป
ยอนหลัง 3 ป
2. การถือหุนกับสหกรณ (ถือตามเกณฑ/ถือ
หุนเกินเกณฑที่กําหนด)
3. การฝากเงินกับสหกรณ
(ฝากครบ 3 ประเภท)
4. การเขารวมอบรมสัมมนากับสหกรณฯ
5. การศึกษาดูงานกับสหกรณฯ
6. การเสนอแนะตอสหกรณฯ
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7. ความเชื่อมั่นตอสหกรณฯ (ไมถอนเงินฝาก
ชวงการเจรจาตอรอง)
8. การลาออกจากสหกรณฯ
(ตองไมเคยลาออก)
9. การกูเงินและไมผิดนัดชําระหนี้
10.การเป น อนุ กรรมการเลื อกตั้ ง หรื อ การ
สมัครเขารับการเลือกตั้งกับสหกรณฯ
โดยมีเกณฑวัดผลการประเมินเชนเดียวกับ การ
คัดเลือกกรรมการดีเดน และเจาหนาที่ดีเดน
สําหรับในป 2560 ไมมีสมาชิกที่ไดรับ คะแนน
ระดับดีเดน และระดับดีมาก ซึ่งคณะกรรมการไดมีมติ
จะมอบใบประกาศนียบัต ร และรางวัลแกสมาชิกที่มี
คะแนนในระดับดีมากขึ้นไป
จากหลักเกณฑแบบประเมิน 10 ขอ ขางตน
นั้น หมายถึงวา สมาชิกจะตองไดคะแนนทุกขอ หาก
ขาดข อใดขอหนึ่งจะทํ าให ได รับ คะแนนไมถึ ง เกณฑ
โดยตรวจสอบขอมูลยอนหลังเปนเวลา 3 ป ซึ่งจากผล
ที่ไดทําใหคณะกรรมการตองทบทวนขอมูลที่กําหนด
ไวใหม เพื่อใหสมาชิกไดรับการยกยองในปตอไป หาก
สมาชิ กใช บริก ารและให ความรวมมือในการเข ารวม
กิจกรรมกั บ สหกรณ ฯ สมาชิ ก จะได รับ คะแนนตาม
เกณฑ ที่ กํ า หนดและได รั บ การยกย อ งชมเชยจาก
สหกรณฯ อยางแนนอน
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สวัส ดีค รับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับ ประจํ า
เดือนเมษายน 2561 มาพบกับ เพื่อนสมาชิก และ
ผูอานทุกทานแลวครับ
ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุณ ณัฐฐินี สีนุต ที่
เดิน ทางไปเที ่ย วฮอ งกงมาเมื ่อ เร็ว ๆ นี ้ค รับ .....
….. ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุณ ศิร ิพ งศ
สิทธิพงศ เนื่องจากทําการมงคลสมรสเมื่อตน เดือน
มีนาคมที่ผานมา ขอใหชีวิต สมรสมีแ ตค วามสุข รัก
กัน ตลอดไปครับ .......... ขอแสดงความ
ยินดีกับ คุณอัชณา วายุพักตร ที่มีเหลนชายเปนคน
แรก (ลูกของหลานชาย) และยา ออ ยนํา เหลนมา
เลี้ยงที่บานดวย ครับ .......... อุมเด็กผูชาย
หนา ตานา รัก ถา ยรูป ลงเฟสบุ  ค ไมท ราบวา คุณ
จัน ทรต รีญ า สุข เจริญ กิจ กุล อุ ม ลูก ของใคร ที่
สําคัญเมื ่อ ไหรนองตรีจะมีเ จา ตัวเล็ก ไวอุม เองบา ง
ครับ .......... ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุทนต อยู ส อาด และ คุ ณสุ นี ชู จิ ตต ที่ ลู กชายและ
หลานชายเข ารั บ ปริ ญญาตรี ไปเรี ย บร อยแล ว .....
..... กลับมาทํางานไดแ ลว หลังจากปวยมา
หลายวัน สํ า หรับ คุณพงศป ณต เปน บุญ ขอให
สุข ภาพแข็ง แรง หายเปน ปกติโ ดยเร็ว ครับ .....
..... ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสายันต แยม
มนัส เนื่องในโอกาสทําการอุปสมบทลูก ชายไปเมื่อ
เร็วๆ นี้ครับ .......... ไปเที่ยวหาดทรายแกว
กับ ครอบครัว มาแลว สํ า หรับ คุณ วิภ าดา ทอง
ประไพ งานนี้นองทรายไปเที่ยวหลังจากหายปวยมา
ครับ .......... ขอขอบคุณ คุณ นุช นารถ
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แกว น้ํ า เชื้อ ที ่ไ ดนํ า คุณ แมม าสมัค รเปน สมาชิก
สม ท บ ข อ ง ส ห ก ร ณฯ ค รับ .. . . . . .. . .
ขอขอบคุณสมาชิก 2 ทานที่ไดทําการเพิ่ม คา หุนกับ
สหกรณฯ คือ คุณปริญญา เรือ งสุว รรณ และ คุณ
ชัย อนันต บัว พิมพ ขอใหทั้งสองทานมีหุนจํานวน
มากในวัน เกษีย ณอายุน ะครับ ..........
ขอขอบคุณ คุณจิน ตนา ทิล ารัก ษ ที ่นํา คุณแมม า
สมัครเขาเปนสมาชิก สสอป. ในเดือนมีนาคมที่ผาน
มาครับ .......... ขอแสดงความยินดีกับ คุณ
ฉัต รชัย เที ่ย งทวี ที ่ไ ดย า ยสถานที ่ทํ า งานจาก
โรงงานหนองแค มาทํ างานที่โ รงงานอา งทองแลว
ทั้งนี้ เพื่อจะไดกลับมาอยูบานที่ตําบลสายทองครับ
...... กลับมาทํางานแลวสําหรับ คุณชโรธร
จันทรฉวี หลังจากที่ห ยุดพักรักษาตัวเพราะปวยเปน
เวลาหลายวันครับ .......... ขอแสดงความ
เสีย ใจกับ คุณ อํ านวย คุณ จํ า เนีย ร จัน ทรม า ที่
สูญเสียลูกสาว และ คุณมานะกูล พรรณเรณู คุณ
อํานาจ จัน ทรม า ที่ส ูญเสีย หลานสาวไปในเดือ น
มีน าคมที ่ผ า นมา ..........ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณปทมพร ศรีสวาง และ คุณณัฐฐิณีย
หอมโทน ที่สูญ เสีย คุณสุรชัย เครือรัต น (สมาชิก
สมทบของสหกรณฯ ) ซึ่งเปนสามี และคุณพอของทั้ง
สองทา น เมื ่อ ตน เดือ นเมษายนที ่ผ า นมา .....
..... ขอแสดงความเสีย ใจกับ คุณนกยูง รัก
ขาว ที่ส ูญ เสีย นอ งเขย (คุณสมศัก ดิ์ เพ็ง สุข อดีต
กรรมการสหภาพฯ) ไปเมื ่อ เร็ว ๆ นี ้ ครับ .....
. . . . . พ า ค ร อ บ ค ร ัว ไ ป เ ที ่ย ว บ า น ที่
มหาสารคาม งานนี้ลูกๆ ของ คุณศุภ ลัก ษณ วีณิน
ดูจ ะมีค วามสุข มากที ่ส ุด ขอแสดงความยิน ดีด ว ย
ครับ ..........เกงมากสํา หรับ คุณพยอม
ลอยละลิ ่ว ที ่ข ับ รถพาเพื ่อ นอีก 3 คนคือ คุณ
กานตช นิต หาญกลา คุณ อภิญ ญา อยู สุข และ
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คุณสุนัน ท ฉ่ําจิตร ไปรวมการสัม มนากับ สหภาพ
แรงงานฯ เรื ่อง “ความรุน แรงที ่มีเ หตุมาจากเพศ
สภาพในสถานประกอบการ และการเขาถึงสิทธิสตรี
เบื ้อ งตน ” ที ่พัท ยาครับ ..........นอกจาก
ทํางานไทยเรยอนแลว คุณนนทรี เกษจันทร ยัง ทํา
อาชีพเสริมดวยการขายเครื่องสําอางคท างเฟสบุค ส
ดวย ฝากเพื่อน ๆ ชวยกันอุดหนุนดวยนะครับ .....
..... เดือ นเมษายน ถือ เปนเดือ นแหง การ
ทอ งเที ่ย ว สํ า หรับ คุณ ไชยพัน ธน ทรัพ ยส ุท ธิ
เพราะมีโ ครงการไปเที ่ย วญี ่ปุ น 10 วัน ไปเที ่ย ว
เวีย ดนาม 3 วัน และไปเที่ยวทะเลในเมืองไทยอีก 3
วัน ขอใหมีความสุขในการทองเที่ยวมาก ๆ นะครับ
.......... กอนถึงวันสงกรานตปใหมของไทย
คุณสุวัฒน คุณวรรณดี แกว เฮียง พาลูก ๆ ไปไหว
พระขอพรจากหลวงปู ท วดที ่ม หาพุท ธอุท ยาน
มหาราช ขออนุโมทนาบุญดวยครับ ..........
เกษียณอายุไปอีกทาน สํา หรับ คุณสมาน อุดมพืช
ขอใหช ีวิต หลัง การเกษีย ณอายุข องคุณสมานมีแ ต
ความสุข ตลอดไปนะครับ .......... ขอ
เกษีย ณอายุก อ นกํ า หนดแลว สํ า หรับ คุณ อุบ ล
นิลทคช เนื่องจากตองไปดูแลคุณแมที่สูงอายุ ขอให
ชีวิต หลังการเกษีย ณมีความสุข มาก ๆ เชนเดีย วกัน
ครับ .......... มีเ ฟสบุค เปนของตัวเองแลว
สําหรับ คุณศรีป ระไพ มุฑ าวัฒ นอมร เพื่อ นคนใด
ตอ งการเปน เพื ่อ นติด ตอ เปน เพื ่อ นไดเ ลยนะครับ
.......... นอกจากทํางานเปนผูรับ เหมาแลว
คุณสมศัก ดิ์ ทับ ไทย ยังหารายไดเ สริม ดวยการรับ
ซื้อและขายรถจักรยานยนต และรถยนตด วยครับ
เพื่อ นสมาชิก ทานใดสนใจติด ตอ กับ คุณสมศัก ดิ์ไ ด
เลยครับ .......... ชวงกอ นวันสงกรานต
คุณวัชรินทร คลายแกว เปนตัวแทนบริษ ัท ไปมอบ
ชุด ขัน น้ํา +น้ํ าอบไทย ไปมอบใหแ ก เทศบาลและ
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อบต. หลายแหง ขออนุโ มทนาบุญ ดวยครับ .....
..... ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิภาพร ภู
ระยา เนื่องในโอกาสที่นองอันดา มีอายุครบ 1 ขวบ 8
เดือนแลว ขอใหนองอันดาสุขภาพแข็งแรง ไมออน ไม
กวนคุณแมฝนนะครับ .......... ไปรวมงานคืน
สู เ หย า ชาวสตรี อ า งทอง คุ ณ อารี ย จั น ทโคตร มี
ความสุ ข มาก เพราะได พบเพื่ อนสมั ย เรี ย นด วยกั น
จํานวนมากครับ .......... ประสบอุบัติเหตุทํา
ใหขาเดินไมสะดวก สําหรับ คุณพรใจ ศรีสุว รรณธนู
ทําเอาเจาตัวคิดมาก อยาทอถอยนะครับพวกเราเปน
กําลังใหคุณปอมครับ
เพื ่อ นสมาชิก ทา นใด ตอ งการซื ้อ รถยนต
ติดตอกับ คุณสุกัญญา บุญชว ย แผนกซีวิล ราคา
เปนกันเองครับ .......... ขออนุโมทนบุญกับ
คุณสายัณห แผนประดิษฐ ที่ไดทําการอุปสมบทลูก
ชายไปเมื ่อ ตน เดือ นมีน าคมที ่ผ า นมาครับ .....
..... ยัง ขยัน ออกกํ า ลัง กาย ดว ยการป น
รถจักรยานทุกวัน สําหรับสองตายาย คุณยินดี คุณ
เฉลิม ศรี กลั่น ฉออ น มีส ุข ภาพแข็ง แรง ไมเ จ็บ ไม
ปว ยตลอดไปครับ .......... กลางเดือ น
เมษายนนี้ คุณสมพงษ พันธุพุม เดินทางไปเที่ย ว
ญี่ปุน ขอใหมีความสุข กับ การทองเที่ย วในครั้งนี้นะ
ครับ .......... คุณ วิร ัต น ชูจ ิต ต แจง วา
สหกรณฯ กํ าหนดจัด การสัม มนาสมาชิกประจํ า ป
2561 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมการสัมมนาโดยพรอม
เพีย งกันครับ .......... พบกันฉบับหนา .....
..... สวัสดีครับ .....

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
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รายงานกิจการประจําเดือน มีนาคม 2561 (MONTHLY REPORTS MARCH 2018)
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. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
13. รายได้เดือน มกราคม - มีนาคม 2561 Revenues from January - March 2018
14. รายจ่ายเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 Expenses from January - March 2018
15. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,217 คน Pr
350,300,060.00 บาท Baht
15,284,508.01 บาท Baht
5,570,009.87 บาท Baht
5,950,042.37 บาท Baht
14,904,475.51 บาท Baht
119,446,007.88 บาท Baht
5,558,369.38 บาท Baht
4,444,827.17 บาท Baht
120,559,550.09 บาท Baht
8,478,000 บาท Baht
445,510.70 บาท Baht
420,610.70 บาท Baht
8,502,900.00 บาท Baht
31,773,469.18 บาท Baht
997,265.29 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

31,143,945.75 บาท Baht
131,233,277.16 บาท Baht
308,387,143.35 บาท Baht
45,964,000.00 บาท Baht
44,463,012.79 บาท Baht
309,888,130.56 บาท Baht
4,063,509.75 บาท Baht
4,694,184.66 บาท Baht
1,293,254.28 บาท Baht
3,400,930.38 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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ÊË¡Ã³Ï à»¹à¨ÒÀÒ¾ÊÇ´ÍÀÔ¸ÃÃÁ§Ò¹È¾
¹ÒÂ¸§ªÑÂ ¹Ò¤·Ñº·Õ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ºÃÔËÒÃ
áÅÐªÇÂà§Ô¹·íÒºØ 5,000 ºÒ· (7 ÁÕ.¤. 61)
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¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». ·íÒ¾Ô¸ÕÁÍºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË 600,000 ºÒ·
ãËá¡¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.ÁÔµ«ÙºÔªÔ ÁÍàµÍÃÏ
¨.ªÅºØÃÕ (11 ÁÕ.¤. 61)

ÊË¡Ã³Ï ÁÍºà§Ô¹¤ÒÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ãËá¡ ¹Ò§ÊÒÇÊØ¡Ò´Ò ÍÂÙà¾çªÃ à»¹à§Ô¹ 3,450 ºÒ·
áÅÐ¹Ò§ÊÒÇÍÃÑÒ ÁÐâ¹Ã×è¹ à»¹à§Ô¹ 4,375 ºÒ· ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½¡§Ò¹¨Ò¡ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤ÍÒ§·Í§ (23 ¡.¾. 61)

ÊË¡Ã³Ï à»¹à¨ÒÀÒ¾¿§¾ÃÐÊÇ´ÍÀÔ¸ÃÃÁ§Ò¹È¾
ºØµÃÊÒÇ¹ÒÂÍíÒ¹ÇÂ ¨Ñ¹·ÃÁÒ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡¾¹ÊÀÒ¾Ï
áÅÐªÇÂà§Ô¹·íÒºØ 500 ºÒ· (17 ÁÕ.¤. 61)

ÊË¡Ã³Ï ÁÍºà§Ô¹ªÇÂàËÅ×Í¤ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
¨íÒ¹Ç¹ 10,000 ºÒ· ãËá¡ÊÁÒªÔ¡·Õè»ÇÂà»¹âÃ¤ÃÒÂ
(30 ÁÕ.¤. 61)

