ปที่ 32 ฉบับที่ 351
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

นายก สสอป. กรรมการ และผู้ จัด การสหกรณ์ ฯ
ร่ วมกันมอบเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
วันที 17 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรั ต
ชู จิตต์ กรรมการสมาคมฯ นายธนกฤต วโรตนม์
หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื อ นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
นายสมยศ นัน ตาวัง กรรมการ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้จดั การสหกรณ์ ฯ ร่ วมกัน ทํา การมอบ
เงิ น สงเคราะห์ศ พจํา นวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ให้แก่ นางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชือ ผูร้ ั บ
ผลประโยชน์ ข องนายสมพิ ศ แก้ วนําเชือ สมาชิ ก
สมาคมฯ รอบ 1/2557 ซึ งเสี ยชี วิ ต ในวัน ที 11
กันยายน 2560

รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้ าร่ วมสั มมนาทีปทุมธานี
วันที 21 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู
รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้า ร่ วมอบรมสั ม มนา
หลักสู ตร “เกณฑ์กํากับ-คุมเข้มขบวนการสหกรณ์ ”
ณ โรงแรมแมนฮัตตัน ปทุ มธานี จัดโดยสหพัน ธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ผใู ้ ช้แรงงาน (สอร.)
คณะกรรมการการศึ กษาและประชาสั มพัน ธ์ ทํ าการ
ประชุ มครังที 7 ประจําเดื อนตุลาคม 2560
วัน ที 24 ตุ ล าคม 2560 คณะกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ ทําการประชุมครังที 7
ประจําเดื อนตุ ล าคม 2560 โดยมีก รรมการเข้าร่ ว ม
ประชุ ม 6 คน และผู ้จดั การ เข้า ร่ วมประชุ ม และมี
นายเฉลย ชมบุหรั น เป็ นประธานในทีประชุม
- ที ประชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ดํา เนิ น การตามแผน
กลยุทธ์ที 3. การพัฒนาคุณภาพชี วติ ทีดีของสมาชิ ก
และครอบครัวอย่างยังยืน โดยดําเนินการ 2 เรื อง คือ
1. จัด โครงการสอนการผู ก ผ้า ในงานพิ ธี
ต่ า งๆ ให้ แก่ ส มาชิ ก 20 คน โดยเชิ ญ นายสมศัก ดิ
ทองงาม เป็ นวิทยากร
2. จัดตลาดขายสิ นค้าให้แก่สมาชิกโดยมอบ(อ่ านต่ อหน้ า 3 )
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รายชือคณะกรรมการดําเนินการชุดที 35 (พ.ศ. 2560)
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สหกรณฯ จัดโครงการขายสินคาราคาประหยัด

นายสุวัฒน
แกวเฮียง
ประธานกรรมการ
นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝายการเงิน
นายเฉลย ชมบุหรั่น รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
เหรัญญิก
นางสาวณัฐริญา อนุสิ
กรรมการ
นายศรีโพธิ์
วายุพักตร
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา กรรมการ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ
นายวิรัต
ชูจิตต
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายสมยศ
นันตาวัง
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี
นางนาถ
นางสาวนุชนารถ
นางสาวฐิติพร
นางสาวดวงกมล

เมฆหมอก
มงคลหวา
แกวน้ําเชื้อ
ควรบําเรอ
แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายทั่วไป
เจาหนาที่บญ
ั ชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

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

สหกรณฯ จัดโครงการฝกอบรมเรียนผูกผางานพิธี
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คณะกรรมการการศึ กษาและประชาสั มพั น ธ์ ทํ าการ
ประชุ มครังที 7 เดื อนตุลาคม 2560 (ต่ อจากหน้ า 1)
หมายให้ผู ้จดั การติ ดต่อ ร้ า นค้า ที มาขายสิ น ค้า หน้ า
สํา นัก งานสหกรณ์ ก ารเกษตรผู ้เ ลี ยงและค้า สั ต ว์
อ่ า งทอง จํ า กั ด มาจํ า หน่ าย สิ นค้ า ในวั น ที 7
พฤศจิ ก ายน 2560 พร้ อ มกั บ เชิ ญ ชวนสมาชิ ก มา
จํา หน่ ายสิ น ค้า ในเวลา 07.00 น - 15.30 น. โดย
สหกรณ์ฯ จะจัดตังเต้นท์ไว้ขายของ 3 เต้นท์
- ที ประชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ดํา เนิ น การตามแผน
กลยุ ท ธ์ ที 6. การจัด กิ จ กรรมในชุ ม ชน ข้ อ ที 1
โครงการให้ค วามรู ้ ดา้ นสหกรณ์ แก่ ผู้นาํ ชุ มชน โดย
จะทํา การติ ด ต่ อ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํา บล
จําปาหล่อ เพือเสนอโครงการประชาสั มพันธ์ ให้แก่
ผู ้ทีสนใจรั บ ฟั ง การบรรยายเรื องสหกรณ์ โดยจะ
แนะนําเรื องการจัดตังสหกรณ์ในชุ มชนต่อไป
- ที ประชุ ม มี ม ติ ใ ห้ ดํา เนิ น การตามแผน
กลยุ ท ธ์ ที 7. ส่ ง เสริ มให้ ส มาชิ ก ดํา เนิ น ชี วิต ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเดินทางไปศึ กษา
ดูงานศู นย์สาธิ ตสหกรณ์โครงการหุ บกะพง อ.ชะอํา
จ.เพชรบุรี
นายก สสอป. และกรรมการ ปฎิบัติหน้ าที ทีสมาคมฯ
วันที 24 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) นางสิ ริ ภัสสร เอียมสุ วรรณ กรรมการผู ้จดั การ นายสมจิตร์
แสนโคตร และนายเสด็ จ บุ น นาค กรรมการฯ
เดินทางมาปฏิ บตั ิ งานสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ
ณ ชั น 5 อาคารชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย จํากัด ถนน นครอิ นทร์ ต.บางสี ทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
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กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ ร่ ว มตั กบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ งวัน ครบรอบ 39 ปี สหภาพฯ
วันที 30 ตุลาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นายศรี โ พธิ วายุ พ ัก ตร์ นาย
สุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง นายสมยศ นั น ตาวัง นางสาว
พรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป ร่ วมทําบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ ง
เนื องในโอกาสวัน ครบรอบ 39 ปี สหภาพแรงงาน
ไทยเรยอน ณ บริ เวณหน้าสํานักงานสหภาพแรงงานฯ
นายก สสอป. และอุปนายก คนที 3 เข้ าร่ วมพิธีทําบุญ
เนื องในวันออมแห่ งชาติกบั ชสอ.
วันที 31 ตุลาคม 2560 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์
ออมทรัพ ย์ส ถานประกอบการ (สสอป.) และนาย
พัชรพล วิชยั ประเสริ ฐ อุปนายก คนที 3 เข้าร่ วมพิธี
ทํา บุญ เลี ยงพระเพลเพื อถวายเป็ นพระราชกุ ศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
เนื องในวัน ออมแห่ ง ชาติ (31 ตุ ล าคม) และร่ ว ม
พิ ธี ถ วยราชสดุ ดี ส มเด็จพระเจ้า อยู่ หัวมหาวชิ ราลงกรณ บดิ น ทรเทพยวรางกู ร ณ อาคารชุ ม นุ ม
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด ถนน
นครอินทร์ ต.บางสี ทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
อนึ ง หลังเสร็ จพิธี นายศรี โ พธิ วายุพกั ตร์
ได้อยู่ทาํ งานทีสมาคมฯ ต่อจนถึงเวลา 20.00 น.
สหกรณ์ ฯ จั ด โครงการขายสิ น ค้ าราคาประหยัด ณ
บริเวณทางเข้าอาคารจอดรถของบริษัทฯ
วันที 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น . 15.30 น. สหกรณ์ ฯ จัดให้ มี ก ารจํา หน่ า ยสิ น ค้ า
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อุปโภค บริ โภค ราคาถูก ณ บริ เ วณทางเข้า อาคาร
จอดรถ (จุ ด 8) บริ ษทั ไทยเรยอน จํากัด (มหาชน)
โดยจะมี ส หกรณ์ อื นๆ และสมาชิ ก นํ า สิ นค้า มา
จํา หน่ า ยให้ กั บ สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ พนัก งานและ
บุ ค คลภายนอกโดยมี ผู ้ ส นใจร่ วมซื อสิ น ค้ า เป็ น
จํานวนมาก
นายกสสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม 4
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ที ชสอ.
วันที 9 พฤศจิกายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการ เข้าร่ วมการประชุ ม
คณ ะกรร มการ อํ า นวยการส มาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ 4 กลุ่ มวิช าชี พ ได้แก่ สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะ ห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ท หาร
(สสอท.) สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรั พย์ราชการ รัฐ วิสาหกิจไทย (สสอ.
รรท.) สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก ของ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ต ํารวจ (สสอต.) และสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการ (สสอป.) โดยมีพ ลโทบงกช
ผาสุ ข นายก สสอท. ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
การประชุ มในครั งนี เป็ นการประชุ ม เพื อ
พิจารณาในเรื องการจัดสรรพืนที อาคารสํานัก งาน
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ 7 กลุ่ มวิชาชี พ สําหรั บ
ใช้ เ ป็ นสํ า นัก งานของ 4 สมาคมฯ หลัง จากการ
ก่อสร้ างอาคารดังกล่าวเสร็ จแล้ว
นายก สสอป. และกรรมการฯ มอบเงิ น สงเคราะห์
จํานวน 600,000 บาท แก่ ผ้ รู ับผลประโยชน์ ทีลพบุรี
วันที 12 พฤศจิกายน 2560 นายศรี โพธิ วายุ-
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พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาง
สิ ริภสั สร เอียมสุ วรรณ กรรมการผู ้จดั การ และนาย
วิรั ต ชู จิต ต์ กรรมการสมาคมฯ ร่ วมกัน มอบเงิ น
สงเคราะห์ศ พ จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาท
ถ้วน) ให้แก่นางประนอม ปิ นตามูล ภรรยาของนาย
สมเกี ย รติ ปิ นตามู ล สมาชิ ก สสอป. สั ง กัด ศู น ย์
ประสานงานสหกรณ์ ออมทรั พย์มิต ซู บิชิ ม อเตอร์
จํากัด จ.ชลบุรี โดยทําการมอบให้ในพิธีฌาปนกิจศพ
ทีวัดหนองแฝกเลือม (วงษ์สว่าง) ต.โคกตูม อ.เมื อง
จ.ลพบุรี

รองประธานฝ่ ายการเงิ น เ ข้ าร่ วม การประชุ ม
คณะกรรมการ สอร.
วัน ที 12 พฤศจิ กายน 2560 นายมานะกู ล
พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิ น เข้าร่ วมประชุ ม
ประจํา เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 คณะกรรมการ
สหพัน ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ผู ้ใช้แ รงงาน (สอร.)
ณ สโมสรพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ
กรุ งเทพฯ
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารร่ วม ครังที 4/2560 ที ชสอ. นนทบุรี
วันที 13 พฤศจิกายน 2560 นายศรี โพธิ วายุ-
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พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการบริ หารร่ วม สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่มวิชาชีพ ครังที 4/2560 ณ ห้องประชุม 601 ชัน 6
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทย
จํา กัด ถนนนครอิ น ทร์ ต.บางสี ท อง อ.บางกรวย
จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์อ อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.) ทําหน้าที
ประธานในทีประชุ ม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกร รมการบริ หารร่ วม สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครั งที 3/2560 วัน ที 22 กัน ยายน 2560 รั บ ทราบ
รายงานการตรวจและอนุ มตั ิ เงิ นค่ าก่ อ สร้ างอาคาร
สํานัก งาน สฌ.สอ. งวดที 5 และงวดที 6 รั บทราบ
การเปลียนแปลงคณะกรรมการการตรวจการจ้างงาน
ก่ อสร้ าง สฌ.สอ. ผูแ้ ทนของ สสอป. จากนายนุ กู ล
ยัง สี เป็ นนางสาวสมหมาย สราญจิ ต ร์ พิ จ ารณา
รายละเอียดการก่อสร้างอาคารสํานักงาน สฌ.สอ. ที
ไม่ ร วมในสั ญ ญาจ้าง อนุ มัติแ ผนยุ ทธศาสตร์ 5 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2565) สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ 7 กลุ่ ม วิ ช าชี พ และ
แผนงาน สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7 กลุ่ มวิช าชี พ ประจํา ปี 2561
และพิ จารณาจัด รู ปแบบสํ า นั ก งานใหม่ อาคาร
สํานักงาน สฌ.สอ. ดังนี คือ
ชัน 1 เป็ นห้อ งอาหาร ห้อ งจํา หน่ ายของที
ระลึก และทีจอดรถยนต์
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ชัน 2 สํานักงาน สสอค.
ชัน 3 สํ า นั ก งาน 3 สมาคมฯ โดยให้ 4
สมาคมฯ คือ 1. สสอ.รรท. (ราชการไทย) 2. สสอท.
3. สสอต. 4. สสอ.รรท. (รั ฐวิส าหกิ จ) ตกลงกันว่า
สมาคมฯ ใดจะอยูท่ ีชัน 3 รวม 3 สมาคมฯ ทีเหลืออีก
1 สมาคมฯ ไปอยู่ชนั 5
ชัน 4 สํ า นั ก งาน สสธท. 3 ส่ วน และ
สํานักงาน สสอป. 1 ส่ วน
ชัน 5 สํ า นัก งานของ 1 สมาคมฯ จาก 4
สมาคมฯ ชัน 3 ทีสมัครใจ มาอยู่ช นั 5
ชัน 6 สํานักงาน สส. ชสอ.
ชัน 7 ห้องประชุมใหญ่
สํา หรั บ ชัน 4 ยัง ไม่ ส ามารถหาข้อ สรุ ปได้
เนืองจาก สสธท. จะขอใช้อาคาร ชัน 4 เพียงสมาคม
เดียว ทีประชุมได้นดั ทําการประชุ มเพือพิจารณาเรื อง
นีอีกครังต่อไป
ประธานกรรมการ และผู้จัดการ ทําการอบรมสมาชิ ก
ใหม่ ประจําเดื อนพฤศจิกายน 2560
วันที 14 พฤศจิกายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผู ้จ ัด การ ทํา การอบรมสมาชิ ก ใหม่ ป ระจํา เดื อ น
พฤศจิกายน 2560 โดยมีสมาชิ กเข้าร่ วมการประชุ ม
4 คน ทังนี สมาชิ ก ที เข้า ร่ ว มการอบรมจะได้รั บ
หมอนผ้า ห่ มโลโก้ส หกรณ์ ฯ คนละ 1 ใบ สํ าหรั บ
สมาชิ กใหม่ทีไม่ผ่านการอบรมจากสหกรณ์ ฯ จะไม่
มีสิ ทธิ ยืนคําขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ฯ
นายก สสอป. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการ
บริหารร่ วม ครังที 5/2560 ที ชสอ. นนทบุรี
วัน ที 15 พฤศจิ ก ายน 2560 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
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สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการบริ หารร่ วม สมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่มวิชาชีพ ครังที 5/2560 ณ ห้องประชุม 601 ชัน 6
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทย
จํา กัด ถนนนครอิ น ทร์ ต.บางสี ท อง อ.บางกรวย
จ.นนทบุ รี โดยมี ดร.ก๊ก ดอนสําราญ นายกสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กของชุ มนุ มสหกรณ์อ อม
ทรัพย์แห่ งประเทศไทยจํากัด (สส.ชสอ.) ทําหน้าที
ประธานในทีประชุ ม
ทีประชุ มมี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกร รมการบริ หารร่ วม สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 7 กลุ่มวิชาชี พ
ครังที 4/2560 วันที 13 พฤศจิก ายน 2560 พิจารณา
กําหนดทิ ศทางแนวทางบริ ก ารร่ ว ม 7 สมาคม ใน
เรื องที ควรหารื อ และปรั บ ทิ ศ ทางตรงกั น ทํา การ
แต่ งตังคณะทํา งานในการกํา หนดคุณลักษณะและ
กําหนดราคากลางการก่อสร้างทีไม่ร่วมอยู่ในสัญญา
จ้า ง รวม 2 คณะ และมี ม ติ ยืน ยัน การจัด รู ปแบบ
สํ า นัก งานใหม่ อาคารสํ า นัก งาน สฌ.สอ. ตาม
ข้อเสนอในวันที 13 พฤศจิกายน 2560 โดยชัน 4 ยัง
ไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้เนื องจาก สสธท. จะขอใช้
อาคาร ชัน 4 เพียงสมาคมเดี ยว แต่ทีประชุมมีมติให้
ใช้สํานัก งานร่ วมกับ สสอป. นายกสมาคม สสธท.
ได้ขอนําเรื องนีไปให้ทีประชุ มคณะกรรมการสมาคม
พิจารณาในวันที 24 พฤศจิกายน 2560
กรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ ม คณะกรรมการสั น นิ บาต
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทองประจําเดื อนพฤศจิกายน 2560
วันที 17 พฤศจิกายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ กรรมการฯ เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการ

6

ฉบับที่ 351 ประจําเดือน ธันวาคม 2560

สันนิบ าตสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ชุ ดที 1 ครังที 12
ประจํ า เ ดื อ นพฤศ จิ ก ายน 2560 ห้ อ งประชุ ม
สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง โดยมีนายศรี โพธิ
วายุ พ ั ก ตร์ ประธานสั น นิ บ าตสหกรณ์ จ ั ง หวัด
อ่างทองทําหน้าทีประธานในทีประชุม

ทีประชุมทําการรั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง ชุ ด
ที 1 ครั งที 11 วันอังคารที 17 ตุล าคม 2560 รับรอง
รายรั บ - รายจ่ า ยสั น นิ บาตฯ ประจํา เดื อ นตุ ล าคม
2560 โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ นกัน ยายน
2560 เป็ นเงิน 9,108.88 บาท ไม่มีรายรับและรายจ่าย
มีเงินคงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน 2560 เป็ นเงิ น
9,108.88 บาท ติ ดตามผลการประชุ ม คราวก่ อ น 1
เรื อง มีมติให้คณะกรรมการสันนิ บาตฯ นําเรื องการ
จัดกิ จกรรมสั น นิ บาตสหกรณ์ จงั หวัดอ่ า งทองไป
พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั งต่ อ ไปใน วัน ที 18
ธันวาคม 2560
กรรมการฯ ร่ ว มการประชุ ม คณะกรรมการชมรม
สหกรณ์ จงั หวัดอ่ างทอง ประจําเดื อนพฤศจิกายน
วันที 17 พฤศจิกายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้ า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่า งทอง
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ครั งที 2/2561 ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นัก งานสหกรณ์
จัง หวัด อ่ า งทอง โดยมี น ายมานะกู ล พรรณเรณู
ประธานชมรมฯ ทํา หน้ า ที ประธานในที ประชุ ม
ที ป ร ะ ชุ ม มี ม ติ รั บ ร อง ร าย ง า น ก าร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ หารชมรมฯ ครั งที 1/2561 วัน
อังคารที 17 ตุล าคม 2560 ทําการรั บรองรายรั บ รายจ่ายชมรมฯ ประจําเดือนตุลาคม 2560 โดยมีเ งิ น
คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ นกัน ยายน 2560 จํา นวน
116,162.52 บาท รายรั บ 4,000 บาท รายจ่า ย 650
บาท เงิ น คงเหลื อ ยกไปเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560
จํา นวน 119,512.52 บาท ที ประชุ มมี ม ติ รั บ รอง
แผนงานชมรมสหกรณ์ จงั หวัด อ่ างทอง ประจํา ปี
2561 - 2562 รั บทราบผลการเข้า พบกั บสหกรณ์
จัง หวัด อ่ า งทองของประธานชมรมฯ ในวัน ที 15
พฤศจิกายน 2560 เพือขอทราบการแก้ไขปั ญหาของ
สหกรณ์ ก ารเกษตรสามโก้จาํ กัด และปั ญหาการรั บ
จดทะเบี ย นแก้ ไ ขข้ อ บัง คับ ของสหกรณ์ บ ริ การ
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
นายกสมาคมฯ ทํ าการมอบเงิน สงเคราะห์ จํ านวน
600,000 บาท ให้ แก่ผ้ ูรับผลประโยชน์ ของสมาชิ กฯ
วันที 19 พฤศจิกายน 2560 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายชัย ยา ตี บ ไธสงค์ กรรมการสมาคมฯ และ
นางสาวสิ ระดา แย้ม กลี บ ผู้จ ัด การสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม จํากัด ร่ วมกันทําพิธีมอบ
เงิ นสงเคราะห์เ บื องต้น จํานวน 600,000 บาท (หก
แสนบาทถ้วน) ให้แ ก่ นายพิ สิฐ บุญลํา นายไพบูล ย์
บุญลํา นางสาวพิชญาภา บุญลํา และนางสาวกัญจนา
บุ ญ ล้ า ผู ้ รั บ ผลประโยชน์ ข องนายพิ รุ ณ บุ ญ ลํา
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สมาชิ กสมาคมฯ ซึ งเสี ยชี วิ ต และสั ง กั ด ศู น ย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม
จํากัด เขตพระโขนง กรุ งเทพมหานคร
นายก สสอป. และกรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ประจําเดื อนสิ งหาคม 2560
วัน ที 25 พฤศจิ ก ายน 2560 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นาย
วิรัต ชู จติ ต์ พร้ อมกับคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที 4
และเจ้า หน้ า ที สมาคมฯ ทํา การประชุ ม ครั งที 8
ประจําเดื อนพฤศจิกายน 2560 ณ ห้อ งประชุ ม 302
อาคารชุ มนุ มสหกรณ์อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย
จํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายกสมาคมฯ ทํา หน้ า ที
ประธานในทีประชุ ม
ที ประชุ ม มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสมาคมฯ ชุ ดที 4 ครังที 5 ประจําเดือน
สิ งหาคม 2560 ติตตามเรื องสื บเนื องจากการประชุ ม
ครังทีแล้ว จํานวน 16 เรื อง รั บทราบจํานวนสมาชิ ก
สมาคมฯ ณ วันที 31 ตุลาคม 2560 จํานวน 5,910 คน
รั บ ทราบรายชื อและจํ า นวนศู น ย์ ป ระสานงาน
ณ วั น ที 31 ตุ ลาค ม 2560 จํ า น ว น 6 4 ศู น ย์
ประสานงาน รั บทราบจํา นวนสมาชิ ก ของ สสอ.
รรท. จํานวน 45,231 คน รั บ ทราบรายชื อสมาชิ ก
สสอป. รอบ 11/2560 (สมัครเดื อ นกันยายน 2560
และได้รับ การคุ ้มครองตังแต่ วนั ที 1 พฤศจิ กายน
2560 เวลา 09.00 น.) จํา นวน 81 ราย จากศู น ย์
ประสานงาน 23 ศู น ย์ประสานงาน มีมติ รับรองงบ
การเงิ น สมาคมฯ ประจําเดื อ นตุล าคม 2560 มี ม ติ
อนุ มัติ ก ารั บ สมาชิ ก รอบ 12/2560 (สมัค รเดื อ น
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ตุ ล าคม 2560 และจะได้ รั บ การคุ ้ ม ครองวัน ที 1
ธัน วาคม 2560 เวลา 09.00 น. อนุ มตั ิก ารจ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์แก่ ผรู ้ ับผลประโยชน์ของสมาชิกสมาคมฯ
ทีเสี ยชี วิต 3 ราย พิ จารณาอนุ ม ตั ิ เ รื องการตบแต่ ง
สํานักงาน สสอป. แห่ งใหม่ มีมติมอบหมายงานแก่
คณะกรรมการเพื อรั บผิ ดชอบในการสั ม มนาศู น ย์
ประสานประจํา ปี 2560 ในวัน ที 26 พฤศจิ กายน
2560 ฯลฯ
สหกรณ์ ฯ จัดฝึ กอบรมเรียนรู้วิธกี ารผูกผ้ างานพิธี
วัน ที 21 พฤศจิก ายน 2560 สหกรณ์ ฯ จัด
โครงการฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ วิธีการผูกผ้างานพิ ธีต่างๆ
ให้แ ก่ ส มาชิ ก ทีสนใจ เพือนํา ไปใช้ประกอบอาชี พ
เสริ ม ณ ห้องประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ ทํ าการเยี ยมไข้
สมาชิ กป่ วย 5 ราย
วันที 31 ตุลาคม 2560 นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดิ นทางไปเยียม
ไข้น างสาวภณิ ตา ภู มิ เ ศรษฐี สมาชิ ก แผนกห้อ งปฏิ บัติก ารเคมี ที บ้า นพัก ต.ทางพระ อ.โพธิ ทอง
จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดไส้ติ ง

วันที 9 พฤศจิกายน 2560 นายสุ ทศั น์ เอียมแสง
และนายสมยศ นันตาวัง กรรมการ เดินทางไปเยียม
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ไข้สมาชิ กแผนกสปิ นนิ ง ผลิต ทีป่ วย 2 ราย คือ
- นายยุทธนา พานคํ า ที บ้านพัก ต.สายทอง
อ. ป่ าโมก จ. อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
- นายชาญณรงค์ ไหมทอง ทีบ้านพัก ต.บ้านอิ ฐ
อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นไข้หวัด
วันที 17 พฤศจิกายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮี ยง ประธานกรรมการ และนายสมยศ นันตาวัง
เดินทางไปเยียมนางสาวพิมพ์พิศา วงษ์พานิช สมาชิ ก
แผนกห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารเคมี ที บ้ า นพัก ต.บ้ า นแห
อ.อ่างทอง จ.อ่างทอง เนืองจากป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง
วันที 23 พฤศจิกายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง ประธานกรรมการ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง และ
นายสมยศ นันตาวัง เดิน ทางไปเยียมไข้นายสุ รเชษฐ์
เสงี ยมงาม สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที โรงพยาบาลอ่ างทองเวชการ จ.อ่ างทอง เนื องจากป่ วย
เป็ นโรคลําไส้อกั เสบ
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กป่ วย
ทัง 5 ราย สหกรณ์ฯ ได้ซือของเยียมไข้ เป็ นเงิน 300
บาท มอบให้แก่สมาชิกทุกคนด้วย
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิด า มารดาของสมาชิ ก
และสมาชิ กทีเสี ยชี วิต 4 ราย
วันที 21 ตุลาคม 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายวิรัต ชู จิตต์ นายสุ ทศั น์ เอียม
แสง กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ
เดิ น ทางไปเป็ นเจ้า ภาพฟั ง พระสวดนายอนุ ส รณ์
ทิ ณ วงษ์ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้ า นพัก
อ.โพธิ ทอง จ.อ่ า งทอง และช่ วยเงิ น ทํา บุ ญ 5,000
บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
วันที 21 ตุลาคม 2560 นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธานฝ่ ายการเงิน นายสมยศ นัน ตาวัง
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นายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา กรรมการ และนางสาว
นุชนารถ แก้วนําเชือ เจ้าหน้าทีบัญชี เดินทางไปเป็ น
เจ้า ภาพฟั ง พระสวดบิ ด านายวีร ะพงษ์ ภิ ร มย์ สุ ข
สมาชิ กแผนกวิสโคส ผลิต ทีวัดพายทอง ต.สายทอง
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 300 บาท
วัน ที 13 พฤศจิกายน 2560 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายประชาสั มพันธ์ นายสมยศ
นันตาวัง นายรวิพงษ์ ศุ ภศรี กรรมการ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ าย
ทัวไป และนางสาวดวงกมล แก้วสุ ก ใส เจ้าหน้า ที
ฝ่ ายธุ รการ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพมารดานาย
สุ ร ชัย เครื อ รั ตน์ สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ น
สมาชิ ก ณ วัดท้อ งคุ้ง อ. เมื อง จ.อ่างทอง และช่ วย
เงินทําบุญ 500 บาท
วันที 27 พฤศจิกายน 2560 นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
ประธานกรรมการ นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายสุ ทศั น์
เอี ยมแสง กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ เดิ น ทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
บิดานางธนกร ชิ น ะตังกู ร สมาชิ กแผนกพ้นสภาพ
การเป็ นพนักงาน ณ วัดท้ายย่าน ต.ศาลาแดง อ.เมือ ง
จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณ์ ฯ ช่ วยเงินทําบุญงานศพมารดาสมาชิ ก
วั น ที 18 ตุ ลาคม 2560 สหกรณ์ ฯ ช่ วยเงิ น
ทํา บุ ญ งานศพมารดานายสมพงษ์ ไตรนที พิทัก ษ์
สมาชิ ก แผนกบริ หาร (อ๊อ กซิ ล ลารี ผลิ ต) จํานวน
1,000 บาท (หนึ งพันบาทถ้วน) เนืองจากสหกรณ์ ฯ
ไม่ได้ไปร่ วมเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวด
สหกรณ์ฯ บริ จาคเงินเพือการกุศล 6 ราย
วัน ที 10 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ บริ จาคเงิ น
ร่ วมทํ า บุ ญ ถวายผ้ า พร ะราชทานขอ งสมาคม
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ฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ 7
กลุ่ มวิช าชี พ เพื อนํ าไปถวาย ณ วัดเกาะหลัก พระ
อารามหลวง อ.เมื อ ง จ.ประจวบคี รี ขัน ธ์ จํา นวน
1,000 บาท
วั น ที 20 ตุ ลาคม 2560 สหกรณ์ ร่ว มเป็ น
เจ้ า ภาพทอดกฐิ น สามัค คี เ พื อสมทบทุ น บู ร ณะ
อุโบสถและสร้ างกําแพงรอบวัด ทอดถวาย ณ วัดแม่
มอกหลวง บ้ า นแม่ ม อกกลาง ต.แม่ ม อก อ.เถิ ง
จ.ลําปาง จํานวน 500 บาท
วันที 3 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ ฯ บริ จาค
สิ งของเพือใช้จบั รางวัลชิ งโชคเพือหารายได้ส มทบ
ทุ น ในการสร้ า งอุ โ บสถ วัด พายทอง อ.ป่ าโมก
จ.อ่ า งทอง เป็ นรถจัก รยาน จํา นวน 1 คัน มู ล ค่ า
1,100 บาท
วันที 17 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ บริ จาค
เงินเพือการกุศล จํานวน 3 ราย คือ
- บริ จาคเงิ น ร่ ว มโครงการผ้า ป่ าเพื อผู ้ใ ช้
แรงงานเพื อจัด หารายได้ ใ นการขับ เคลื อนแผน
ยุ ท ธศาสตร์ สู่ ทศวรรษใหม่ สนั บ สนุ น การทํ า
กิจกรรมของคณะกรรมการสมานฉัน ท์แรงงานไทย
(คสรท.) จํานวน 1,000 บาท
- บริ จาคเงิ น ร่ วมโครงการจิ ต อาสาพัฒ นา
ปรั บ ปรุ งสนามเด็ ก เล่ น ณ โรงเรี ยนบ้ า นชอนสมบู ร ณ์ อ.หนองม่ วง จ.ลพบุ รี ร่ ว มกั บ สหภาพ
แรงงานไทยเรยอน จํานวน 2,000 บาท
- บริ จาคเงินสนับสนุ นทุนการศึ ก ษาอาหาร
กลางวัน และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยนแก่ เ ด็ ก ผู ้ ย ากไร้
ณ โรงเรี ยนสหภาพแรงงานการไฟฟ้ านครหลวง ใน
อําเภอนครไทย จ.พิ ษณุ โลก ร่ วมกับมูล นิ ธิไพศาล
ธวัชชัยนันท์ จํานวน 1,000 บาท
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เมื อวัน ที 6 ธัน วาคม 2560 คณะกรรมการ
ดํา เนิ น การ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงาน
ไทยเรยอน จํากัด ชุ ดที 35 ทําการประชุ มครังที 23
ประจํา เดื อนธัน วาคม 2560 ได้มีม ติก ํา หนดตาราง
การกู้เ งิ นกู้ส ามัญใหม่ แทนตารางเงิ น กู้เดิ มทีใช้ม า
หลายปี โดยตารางเงิ น กู้ใหม่ นี มีข ันการกู้เ งิ น ตาม
อายุงานและจํานวนหุ ้นทีสมาชิ ก แต่ ล ะคนมี อยู่ โดย
เริ มจากขันที 1 เป็ นสมาชิกสหกรณ์ 6 เดือน สมาชิก
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สามารถกู้เงินกูส้ ามัญจากสหกรณ์ฯ ได้ 40,000 บาท
จนถึ ง ขันที 30 เป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ 16 ปี มี หุ้ น
300,000 บาท สามารถกู้ เ งิ น กู้จ ากสหกรณ์ ฯ ได้
1,500,000 บาท ทังนี ตารางเงิ นกู้ใหม่ให้มีผ ลบังคับ
ใช้ตังแต่ วัน ที 7 ธั นวาคม 2560 เหตุ ผลของการปรั บ
ตารางเงิ น กู้ใหม่ คื อ การให้ สิ ทธิของสมาชิ กที มี อายุ
งานและมีห้ ุนบางขันให้ ได้ รับเงินกู้สามั ญเพิมขึ น ตาม
ตารางการกู้เงินกูส้ ามัญ ดังนี คือ

สิ ทธิการกู้เงินสามัญ
1) อายุสมาชิก 6 เดื อน
กูไ้ ด้ 40,000.16) อายุสมาชิก 10 ปี หุ ้น 130,000.2) อายุสมาชิก 1 ปี
กูไ้ ด้ 50,000.17) อายุสมาชิก 10 ปี หุ ้น 140,000.3) อายุสมาชิก 2 ปี
กูไ้ ด้ 60,000.18) อายุสมาชิก 11 ปี หุ ้น 150,000.4) อายุสมาชิก 3 ปี
กูไ้ ด้ 70,000.19) อายุสมาชิก 11 ปี หุ ้น 160,000.5) อายุสมาชิก 3 ปี หุ ้น 25,000.กูไ้ ด้ 100,000.20) อายุสมาชิก 12 ปี หุ ้น 170,000.6) อายุสมาชิก 4 ปี หุ ้น 35,000.กูไ้ ด้ 150,000.21) อายุสมาชิก 13 ปี หุ ้น 180,000.7) อายุสมาชิก 5 ปี หุ ้น 45,000.กูไ้ ด้ 200,000.22) อายุสมาชิก 14 ปี หุ ้น 190,000.8) อายุสมาชิก 5 ปี หุ ้น 50,000.กูไ้ ด้ 250,000.23) อายุสมาชิก 15 ปี หุ ้น 200,000.9) อายุสมาชิก 6 ปี หุ ้น 60,000.กูไ้ ด้ 300,000.24) อายุสมาชิก 15 ปี หุ ้น 210,000.10) อายุสมาชิก 7 ปี หุน้ 70,000.- กูไ้ ด้ 350,000.25) อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 220,000.11) อายุสมาชิก 7 ปี หุน้ 80,000.- กูไ้ ด้ 400,000.26) อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 230,000.12) อายุสมาชิก 8 ปี หุน้ 90,000.- กูไ้ ด้ 450,000.27) อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 240,000.13) อายุสมาชิก 8 ปี หุน้ 100,000.- กูไ้ ด้ 500,000.28) อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 260,000.14) อายุสมาชิก 9 ปี หุน้ 110,000.- กูไ้ ด้ 550,000.29) อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 280,000.15) อายุสมาชิก 9 ปี หุน้ 120,000.- กูไ้ ด้ 600,000.30) อายุสมาชิก 16 ปี หุ ้น 300,000.-

กูไ้ ด้ 650,000.กูไ้ ด้ 700,000.กูไ้ ด้ 750,000.กูไ้ ด้ 800,000.กูไ้ ด้ 850,000.กูไ้ ด้ 900,000.กูไ้ ด้ 950,000.กูไ้ ด้ 1,000,000.กูไ้ ด้ 1,050,000.กูไ้ ด้ 1,100,000.กูไ้ ด้ 1,150,000.กูไ้ ด้ 1,200,000.กูไ้ ด้ 1,300,000.กูไ้ ด้ 1,400,000.กูไ้ ด้ 1,500,000.-
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วันที 26 พฤศจิกายน 2560 สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถาน
ประกอบการ (สสอป.) ได้จัด การสั ม มนา “ศู น ย์
ประสานงาน (สสอป.) ประจําปี 2560 ขึน ณ ห้อ ง
ประชุ ม 701 อาคารชุ มนุ ม สหกรณ์ อ อมทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทยจํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี สหกรณ์
ออมทรั พย์ฯ ได้ส่ ง นางสาวนุ ช นารถ แก้วนํา เชื อ
เจ้า หน้า ที ศู น ย์ประสานเข้า ร่ วมการสัม มนา โดยมี
นายศรี โพธิ วายุ พ ั ก ตร์ และ นา ยวิ รั ต ชู จิ ต ต์
กรรมการสหกรณ์ ฯ เข้าร่ วมการสั มมนาในฐานะ
กรรมการ สสอป. โดยในการสั มมนาดังกล่าวมีนาย
ศรี โพธิ วายุพกั ตร์ นายก สสอป. ทําหน้าทีประธาน
พิธีเปิ ดการสัมมนา
ณ วันที 31 ตุล าคม 2560 สมาคมฯ มีศู นย์
ประสานงาน 65 ศู น ย์ประสานงาน มีส มาชิ ก ยกมา
จากเดื อนธัน วาคม 2559 จํานวน 5,596 คน สมาชิ ก
เข้ า ใหม่ ระหว่ า งเดื อ นมกราคม - ตุ ล าคม 2560
จํานวน 608 คน สมาชิ กขอคืนสภาพการเป็ น สมาชิ ก
39 คน รวมเป็ นสมาชิ ก 6,243 คน แต่ มี ส มาชิ ก
ลาออก 59 คน เสี ยชีวติ 44 คน และสมาชิกพ้นสภาพ
239 คน ดังนันจึงเหลือ สมาชิ ก 5,901 คน อย่างไรก็
ตาม หากรวมสมาชิ กทีได้รับการคุม้ ครองในวันที 1
พฤศจิกายน 2560 จํานวน 79 คน และสมาชิ กสมัค ร
ใหม่ในเดื อนตุล าคม 2560 จํานวน 33 คน ทําให้ ณ
วั น ที 25 พฤศจิกายน 2560 สสอป. มี ส มาชิ กรวม
ทังสิ น 6,013 คน ปั จจุบนั สมาชิ ก ของ สสอป. เป็ น
สมาชิ กสมทบของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ณ
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วันที 31 ตุลาคม 2560 สสอ. รรท. มีส มาชิ ก 45,231
คน และ สสอป. มี ส มาชิ ก 5,901 คน รวมเป็ น
51,132 คน ทังนี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2561 สสอ.
รรท. จะแยกการบริ หารงานสมาคมออกเป็ น 2
สมาคม คื อ สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ซึ งมีศูนย์
ประสานงาน 43 ศู น ย์ สมาชิ ก 25,538 คน และ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อม
ท รั พ ย์ รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ไ ท ย ( ส ส อ ร . ) ซึ ง มี ศู น ย์
ประสานงาน 24 ศูน ย์ฯ และมี สมาชิ ก 19,694 คน
ดัง นัน ตังแต่ ว นั ที 1 มกราคม 2560 จะมี ส มาชิ ก
สสอป. เป็ นสมาชิ ก สมทบของ สสอ.รท. เพี ย ง
สมาคมเดียว โดยจํานวนสมาชิ กของ 2 สมาคมฯ ก็
จะลดลงด้วย ณ เดือนตุลาคม 2560 สมาชิ ก 4 สมาคม
เสี ย ชี วิ ต รวม 492 คน โด ยสมาคมฯ หั ก เ งิ น
สงเคราะห์ศ พให้แ ก่ ผู ้รับผลประโยชน์ของสมาชิ ก
ศพละ 11.75 บาท โดยได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000
บาท เมื อ สสอร. แยกออกไปบริ หารงานเองตังแต่
วันที 1 มกราคม 2561 อัตราสงเคราะห์ศพทีจะเรี ยก
เก็บจากสมาชิกก็จะเพิ มขึน ในขณะทีจํานวนสมาชิ ก
ทีเสี ยชี วติ ก็จะลดลง
การเรี ย กเ ก็ บ เงิ น สงเ คราะห์ ล่ ว งหน้ า
ประจํา ปี 2561 สสอป. เรี ย กเก็ บคนละ 4,500 บาท
ซึ งเป็ นไปตามมติ ที ประชุ ม ใหญ่ ข อง สสอป. ใน
เดือนมีนาคม 2560 โดยสมาชิกต้องชําระเงินค่าบํารุ ง
รายปี 50 บาท พร้อ มกับเงิ นสงเคราะห์ ในส่ วนทีติด
ลบให้แ ก่ สมาคมฯ ด้วย ทังนี รายละเอียดขอดูได้ที
ศูน ย์ประสานทีสมาชิ กเป็ นสมาชิกทุกแห่ง
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สวัสดีค รับ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนธัน วาคม 2560 มาพบกับ ท่ า นสมาชิ ก และ
ท่านผู ้อ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดีก บั คุณปลองยุทธ์ นาคยศ เนืองในโอกาสวันครอบรอบการแต่งงานปี ที 15
เมื อวัน ที 19 พฤศจิ ก ายนที ผ่ า นมา ขอให้ ชี วิต รั ก
พบแต่ ค วามสุ ข ตลอดไปครับ ๙๙@@๙๙ ขอแสดง
ความยิน ดีก ับ คุณศรีโพธิ วายุพัก ตร์ ทีได้รั บ การ
เลื อกตังเป็ นรองประธานมูล นิ ธิพิพิธ ภัณฑ์แ รงงาน
ไทย เมือกลางเดื อนตุ ล าคมทีผ่านมาครับ ๙๙@@๙๙
ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณบรรเทิง จําเริญใหญ่ ที
หลานเข้า รับพระราชทานปริ ญ ญาบัตรเกี ย รติ นิ ยม
อัน ดับ 2 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เมือปลายเดือนพฤศจิกายนทีผ่านมาครับ ๙๙@@๙๙
มีว นั คล้า ยวัน เกิ ด ในเวลาใกล้เ คีย งกัน สํ า หรับ
สมาชิ ก 5 ท่า น และกรรมการสหกรณ์ ฯ 2 ท่า น
ได้แ ก่ คุณ วิเ ชี ยร กลิ นเกษร (2 พ.ย.) คุ ณ ณัฐ ธินี
สี นุ ต (2 พ.ย.) คุ ณกชพร อุด มพงษ์ (3 พ.ย.) คุ ณ
วิรัต ชู จิต ต์ (5 พ.ย.) คุ ณรัต นภรณ์ ปุ ราทะกา (7
พ.ย.) คุ ณสุ วัฒน์ แก้ วเฮี ยง (8 พ.ย.) และคุ ณเฉลิม
ศรี กลั นฉะอ้ อ น (12 พ.ย.) ขอให้ท ัง 7 ท่า นมี
สุ ข ภาพแข็งแรง พบแต่ สิ งดีๆ ในชี วิตตลอดไปครับ
๙๙@@๙๙ วัน ลอยกระทงปี นี คุ ณสุ ภาพ ไพจิตร์ จิน ดา ไปลอยกระทงในงานเผาเทีย นเล่ น ไฟ
ที อุ ท ย า น ป ร ะ ว ตั ิ ศ า ส ต ร์ ส ุ โ ข ท ยั ๙ ๙ @@๙ ๙
เช่ นเดียวกับ คุ ณเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทัย ทีได้ลอยกระทง
ทีเชี ย งใหม่ เพราะเป็ นช่ ว งเวลาทีได้ไปสัม มนาที
เชี ยงใหม่พอดีค รับ ๙๙@@๙๙ สํา หรับสองตายาย
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คุณอํานาจ คุ ณทุเ รี ยน ขํ าศิ ริ พากัน ลอยกระทงที
แม่ นาเจ้
ํ า พระยาหน้า บ้า นครั บ ๙๙@@๙๙ วัน ลอย
กระทงที ผ่า นมา คุ ณ สุ ก ัญญา ทิพ ย์ สุ ว รรณ คุ ณ
เฉลิม ศรี กลั นฉะอ้ อน คุ ณอัช ณา วายุพักตร์ และ
คุ ณ พวงทอง หมี ท อง พากัน รับ ประทานอาหาร
กลางวันทีร้ านอินทร์ โตฟาร์ ม อ.แสวงหา ทุ ก คนมี
ความสุ ข และอิ มอร่ อ ยกับอาหารทีทานเป็ นอย่า ง
มากครั บ ๙๙@@๙๙ ขอขอบคุณ คุ ณนิอ ร สงวนเสริม ศรี (สํา นัก งานใหญ่) ที ทํา การเพิ มค่า หุ ้น กับ
สหกรณ์ ฯ ขอให้ค ุณนิ อ ร มี เ งิ น ค่า หุ ้น จํา นวนมาก
ในวัน เกษี ยณอายุนะครั บ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความ
ยิน ดีก ับ คุ ณ นิ ภ าพร ภู่ ร ะย้ า ที ลู ก สาวคนเล็ก
ชนะเลิ ศ การวิ งแข่ง ขัน กี ฬ าสี ข องโรงเรี ย นครั บ
๙๙@@๙๙ นอกจากทํางานแล้ว คุ ณสุ นั น ท์ ฉํ าจิต ร
ยังขายลู ก ชิ น ไก่ ทอด เป็ นอาชีพเสริ มอีกด้วย ขอให้
ขายดี มีกาํ ไรเยอะ ๆ ครับ ๙๙@@๙๙ กลับมาทํางาน
แล้ว หลังจากทีหยุดรั กษาตัวเพราะป่ วย ขอให้ คุ ณ
พิมพ์ พิศา วงษ์ พานิช ขอให้มีสุ ขภาพแข็งแรง หาย
เป็ นปกติ โดยเร็ วครั บ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความยินดี
กับ คุณโสฬส เชื อเมืองพาน เนืองในโอกาสเดินทาง
มารั บประกาศนี ยบัตร ทีกรุ งเทพฯ เนื องในโอกาส
“ได้สํา เร็ จการเรี ยนรู ้ โครงการพลังปั ญ ญาประจํา ปี
2559 ระดับ 1 หลักสู ตรชี วิต ที สมดุ ลด้ว ยศาสตร์
พระราชา พลังแห่ งคุณ ค่ าของตนเอง” ๙๙@@๙๙
อ่านคําคมของ คุณนนทรี เกษจันทร์ ทีว่า “ความสวย
ไม่ ค งทน ความจนสิ ค งที ไม่ ค่อ ยจะมี แ หลก แต่
แปลกอ้วนจริ ง อ้วนจัง” แล้วอดขําไม่ไ ด้ครับ ส่ วน
จะเป็ นแบบทีเจ้าตัวพูดหรื อไม่คงต้องถามเจ้าตัวครับ
๙๙@@๙๙ วันเกิดปี นี คุณวิภาดา ทองประไพ ได้รับ
ช่อดอกกุหลาบแสนสวยจากสามี ทําเอาเจ้าตัวปลืม
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มากเลยครั บ ขอให้มีค วามสุ ขมาก ๆ นะครั บน้อ ง
ทราย ๙๙@@๙๙ ต้น เดื อ นธั น วาคมที ผ่ า นมา คุ ณ
บรรเทิง จําเริ ญใหญ่ พาครอบครั วไปพักผ่อนทีเขา
ค้อ ขอแสดงความยินดีดว้ ยครั บ ๙๙@@๙๙ สํ าหรับ
คุณยุทธนา คุ ณวิไลวรรณ ช่ างคิด พาคุ ณแม่ต้อยไป
สู ดโอโซนทีเขาใหญ่ ดว้ ยครั บ ๙๙@@๙๙ ขอเป็ น
กํา ลั ง ใจให้ ก ั บ คุ ณ ฉั ต รชั ย เที ยงทวี ที ประสบ
อุบตั ิเหตุจนนิ วมือหัก ขอให้หายเป็ นปกติโดยเร็ วครับ
๙๙@@๙๙ ชี พจรลงเท้าอี กแล้ว คราวนี คุณพัช ริด า
ไพจิ ต ร์ จิน ดา เดิ น ทางไปงานศพพ่ อ ของเพื อนที
ชัยภู มิ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความเสี ย ใจกับ คุ ณ
สมพงษ์ ไตรนที พิทักษ์ ที สู ญ เสี ยมารดาเมื อเดื อ น
ตุล าคมที ผ่านมา ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความเสี ยใจ
ก บั ค ุ ณ สุ ร ชั ย เ ค รื อ รั ต น์ ที สู ญ เ สี ย คุ ณ แ ม่
เช่ น เดีย วกัน ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความเสี ย ใจกับ
คุ ณธนกร ชิ นะตั งกูร ทีสู ญเสี ยคนพ่อ ไปเมื อปลาย
เดื อ นพฤศจิก ายนครั บ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความ
เสี ยใจกับ คุ ณพิเ ชษฐ์ ชู วงษ์ ทีสู ญ เสี ย คุ ณ พ่อ (คุณ
ทวี ชู วงษ์ อดีตสมาชิ กสหภาพฯ/สหกรณ์ ฯ แผนก
เซ็ น ทรัล ซ่ อ มบํา รุ ง ) ไปเมื อเร็ ว ๆ นี ๙๙@@๙๙
เช่ น เดีย วกัน ขอแสดงความเสี ย ใจกับ คุ ณ ฉลอง
พึ งอยู่ ที สู ญ เสี ย คุณ แม่ไ ปในเวลาไล่ เ ลี ยกัน ครับ
๙๙@@๙๙ เป็ นแม่ คา้ ออนไลน์ และแม่ค ้าตลาดนัด
อีกคน สําหรับ คุณนิ ภาพร ภู่ร ะย้ า ขอให้กิ จการที
ทํามีค วามเจริ ญ รุ่ งเรื อ ง ค้า ขายรํารวยเงิ น ทองด้วย
ครั บ ๙๙@@๙๙ ขออนุ โ มทนาบุ ญ กับ คุณ สมพิศ
วงษ์ ประเสริ ฐ ทีได้ทาํ การบวชชี พราหมณ์เ มือต้น
เดื อนธันวาคมทีผ่ านมาครั บ ๙๙@@๙๙ พาคนรู ้ ใ จ
ไปเดิน ห้างโรบิน สัน ลพบุรี มี เพือนมากระซิ บบอก
ว่า สาวที เดิน คู ่ก บั คุณวัชรกรณ์ พรรณเรณู สวย
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และน่ ารั กมากครั บ มีข่าวดี เมือไรบอกด้วยนะครั บ
๙๙@@๙๙ ขอแสดงความยิน ดีก ับ คุ ณ พรรษพร
แสงประพาฬ และ คุ ณพรรณเพ็ญ ณ พิ กลุ ที ได้รับ
การเลื อ กตั งเป็ น คณะกรรมการมูล นิ ธิ ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน เมื อปลายเดือ นพฤศจิกายนที
ผ่า นมาครั บ ๙๙@@๙๙ ขออนุ โ มทนาบุญ กับ คุ ณ
หิ รัญ ชมเชิ ด เนื องในโอกาสบวชเนกขัมมะ 3 วัน
เมื อช่ ว งวัน พ่ อ ที ผ่ า นมาครั บ ๙๙@@๙๙ ท่ า นที
ต้อ งการทานคอร์ น เฟลกส์ ติ ด ต่ อ ซื อได้ ที คุ ณ
สุ พรรษา ปั นคํา เจ้าของกิ จการ “เต้ยคอร์ นเฟลกส์ ”
ครั บ ๙๙@@๙๙ เพราะแมลงป่ องต่อยคุ ณพ่อ ทําให้
คุ ณการุณ ย์ เจีย มจิต ศิ ริพ งษ์ ต้อ งพาคุณ พ่อ ไปหา
หมอกลางดึ ก เพือฉี ด ยากัน บาดทะยัก โชคดีทีคุณ
พ่อ ไม่เ ป็ นอะไรมากครั บ ๙๙@@๙๙ ขอแสดงความ
ยินดีก ับ คุ ณเสน่ ห์ ชุ่ ม หฤทั ย ทีได้รับการเลือ กตัง
เป็ น ประธานกลุ ่ม สหภาพแรงงานย่า นรั ง สิ ต และ
ใกล้เ คียง อีกสมัยหนึ ง ๙๙@@๙๙ และเช่ นเดียวกัน
ขอแสดงความยิน ดี ก บั คุ ณ สุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง ที
ได้รับ การเลือ กตังเป็ น รองประธานกลุ่มสหภาพ
แรงงานย่านรั ง สิ ตและใกล้เคี ยงเป็ นวาระที 2 ครั บ
๙๙@@๙๙ ท่ า นทีต้อ งการทราบความเคลือนไหว
ของคุณ ตูน ในโครงการ “ก้าวคนละก้า ว” ติ ดตาม
ได้ทีเฟสบุ๊คส์ ข อง คุ ณพรพรรณ เจริญศรี เพราะมี
รายละเอี ย ดและอัพเดตการวิงของคุ ณ ตูน ทุก วัน
ครั บ ๙๙@@๙๙ สหกรณ์ ฯ เปิ ดรั บสมัค รผู้ส มัครเข้า
รั บการเลือกตังเป็ น ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการดํา เนิ น การ 7 คน ระหว่า งวัน ที 1 - 22
ธัน วาคม 2560 ขอเชิ ญ สมาชิ ก ที สนใจสมัค รได้ที
ทีทําการสหกรณ์ ฯ ครับ ๙๙@@๙๙ พบกันฉบั บหน้ า
๙๙@@๙๙ สวัสดี ครั บ ๙๙@@๙๙

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2017)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรั พย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรั พย์ พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้เดือนมกราคม - พฤศจิกายน2560 Revenues from January - November 2017
15. รายจ่ายเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 Expenses from January - November 2017
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,197 คน Pr
347,708,840.00 บาท Baht
11,856,015.00 บาท Baht
4,293,934.16 บาท Baht
4,549,156.03 บาท Baht
11,600,793.13 บาท Baht
114,117,420.53 บาท Baht
1,605,057.99 บาท Baht
3,001,523.14 บาท Baht
112,720,955.38 บาท Baht
8,354,000.00 บาท Baht
430,084.51 บาท Baht
80,584.51 บาท Baht
8,703,500.00 บาท Baht
29,963,469.18 บาท Baht
611,050.17 บาท Baht
50,060,000.00 บาท Baht

25,043,418.65 บาท Baht
132,622,735.09 บาท Baht
314,781,281.16 บาท Baht
32,296,090.00 บาท Baht
29,483,936.71 บาท Baht
317,593,434.45 บาท Baht
4,000,000.00 บาท Baht
16,365,065.50 บาท Baht
22,879,410.47 บาท Baht
5,098,375.57 บาท Baht
17,781,034.90 บาท Baht

มีความสุ
ขนะครัอบอมทรัพย
ขาวสหกรณ
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สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพนายอนุสรณ ทิณวงษ
และชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท (21 ต.ค. 60)

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไขนายสุรเชษฐ เสงี่ยมงาม
สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต (7 พ.ย. 60)

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดานายสุรชัย
เครือรัตน สมาชิกแผนกพนสภาพฯ (13 พ.ย. 60)

สหกรณฯ มอบรถจักรยาน ใหแกวัดพายทอง
เพือ่ จับรางวัลหารายไดสรางอุโบสถ (17 พ.ย. 60)

นายก สสอป. กรรมการ มอบเงินสงเคราะหหกแสนบาท
แกทายาทสมาชิก ทีส่ มุทรปราการ (19 พ.ย. 60)

กรรมการ และเจาหนาที่ฯ เขารวมสัมมนาศูนย
ประสานงาน สสอป. ทีน่ นทบุรี (26 พ.ย. 60)

