
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสสอป. กรรมการฯ และ ประธานสหกรณฯ 

มอบเงิน 600,000 บาทใหแกภรรยาสมาชิก

เสียชีวิต 

วันที ่11 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต ชูจิตต 

กรรมการสมาคมฯ และ นายลิขิต มีบํารุง ประธาน

กรรมการศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพย 

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด รวมกันมอบเงิน

สงเคราะหศพ จํานวน 600,000 บาท (หกแสนบาท

ถวน) ใหแกนางกมลมาศ นาคทับที ผูรับประโยชน

ของนายธงชัย นาคทับที สมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต 

โดยมอบในงานฌาปนกิจศพ สมาชิกที่เสียชีวิต ณ วัด

นางชํา ต. คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ. อางทอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ สมาชิก  และเจาหนาที่  จัดทํ า

แผนกลยุทธสหกรณที่อุทัยธานี 

วันที ่3 - 4 มีนาคม 2561 สหกรณออมทรัพยฯ 

จัดการสัมมนา “การจัดทําแผนกลยุทธ ประจําป 

2561 - 2565” ณ โรงแรมบานสวนรีสอรท อ. บานไร 

จ. อุทัยธานี โดยมีคณะกรรมการ สมาชิก และ

เจาหนาที่สหกรณฯ รวม 24 คน เขารวมการสัมมนา 

และได รับการสนับสนุนดานวิทยากรจากชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  

การสัมมนามี วัตถุประสงค เ พ่ือใหสมาชิก 

คณะกรรมการ และเจาหนาที่สหกรณ 

1. มีความเขาใจในจุดมุงหมายของการจัดทํา

แผนกลยุทธที่สหกรณฯ จะจัดทําขึ้นมาใหเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน 

2. รับทราบจุดแข็ง จุดออนของสหกรณฯ โดย

การรวมกันวิเคราะหสถานการณภายใน 

3. รับทราบโอกาส อุปสรรคของสหกรณฯ โดย

รวมกันวิเคราะหสถานการณภายนอก 

4. รวมกันกําหนดวิสัยทัศน เปาประสงค และ

แผนกลยุทธประจําป 2561 - 2565 สําหรับเปนกรอบ

ในการดําเนินงานของสหกรณ 

(อานตอหนา 3) 

 

ปท่ี 32 ฉบับที่ 355 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 
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กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ    
 นายมานะกูล พรรณเรณู  

กองบรรณาธิการ 
 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร   นายเฉลย ชมบุหรั่น  

 นายสุทัศน เอ่ียมแสง    น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ 

 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา 

 นายวิรัต ชูจิตต           นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว 

 นายไชยพันธน ทรพัยสุทธิ 

       อารดเวิรค   นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ 

 

 

 

 

 

 
 

ÃÒÂª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃªǾ ·Õè 36 (¾.È. 2561) 

นายลิขิต มีบํารุง ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร  รองประธานฝายการเงิน 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นายสายัณห แผนประดิษฐ  เลขานุการ 

นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญิก 

นายเฉลย ชมบุหรั่น กรรมการ 

นายสุทัศน เอ่ียมแสง 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¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�Ï 

นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเช้ือ เจาหนาที่บญัช ี

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่การเงิน 

   

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ÊÁÒªÔ¡ áÅÐà¨�ÒË¹�Ò·ÕèÊË¡Ã³�Ï Ã�ÇÁ¡ÒÃ
ÊÑÁÁ¹Ò¨Ñ´·íÒá¼¹¡ÅÂØ· �̧»ÃÐ í̈Ò»� 2561 - 2565 
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คณะกรรมการ สมาชิก  และเจาหนาที่  จัดทํ า

แผนกลยุทธสหกรณที่อุทัยธานี (ตอจากหนา 1) 

5. รวมกันกําหนดแผนงานของสหกรณฯ ที่

สามารถไปปฏิบัติไดจริงและสอดคลองกับแผนกลยทุธ

ของสหกรณฯ ที่กําหนดขึ้นใหม 

6. สรางความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ระหวางสมาชิก  คณะกรรมการ และเจาหนาที่

สหกรณ 

วันที่  3 มีนาคม 2561 นายลิขิต  มีบํ ารุ ง 

ประธานกรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในพิธีเปดการ

สัมมนา ดร. ธานี กอบุญ กรรมการชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) และประธาน

กรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร

จํากัด เปนวิทยากรบรรยาย เร่ือง “การจัดทําแผนกล

ยุทธ” จากน้ันเปนการประชุมกลุมยอย 4 กลุม เพ่ือ

กําหนดจุดแข็ง จุดออนของสหกรณฯ กําหนดโอกาส 

และอุปสรรคจากปจจัยภายนอกสหกรณฯ  

วันที ่4 มีนาคม 2561 แบงกลุมผูเขารวมการ

สัมมนาเปน 4 กลุมเพ่ือจัดทําแผนกลยุทธประจําป 

2561 - 2565 

หลังจากเสร็จการสัมมนาคณะผูเขารวมการ

สัมมนาไดเดินทางไปไหวพระที่วัดถ้ําเขาวงษ อ.บานไร 

จ.อุทัยธานี และแวะซ้ือของฝากที่ “ตลาด 100 ป 

สามชุก” อ. สามชุก จ. สุพรรณบุรี 

สหกรณฯ มอบกระเชาของขวัญใหแกสมาชิกที่

ชวยงานสหกรณฯ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการ นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ เจาหนาที่บัญชี 

และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ 

เดินทางไปมอบกระเชาของขวัญมูลคา 2,000 บาท 

ใหแก นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ สมาชิกสหกรณฯ 

เ พ่ื อ เป นก า รข อบคุ ณที่ ไ ด ทํ าห น าที่ เ ป น กอ ง

บรรณาธิการวารสารขาวสหกรณ และทําหนาที่เขียน

การตูนลงในวารสารขาวเปนประจําทุกเดือน 

สหกรณฯ มอบเงินคาอาหารกลางวันใหแกนักศกึษา

ที่ทําการฝกงานกับสหกรณฯ 

วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 นางนาถ มงคลหวา 

หัวหนาฝายทั่วไป มอบเงินคาอาหารกลางวันใหกับ

นักศึกษาฝกงานจํานวน 2 คน ไดแก นางสาวอรัญญา 

มะโนร่ืน สาขาวิชาการตลาด เปนเงิน 4,375 บาท 

และนางสาวสุกาญดา อยูเพ็ชร สาขาวิชาการบัญชี 

เปนเงิน 3,450 บาท โดยนักศึกษาทั้งสองคนเปน

นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคอางทอง โดยทําการ

ฝกงานกับสหกรณฯ ตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2560 - 

ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 

นายก สสอป. กรรมการ และสมาชิกสสอป. เขา

รวมการสัมมนาและประชุมใหญ สสอป. 

วันที ่24 กุมภาพันธ 2561 นายศรีโพธิ ์วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณออมทรัพย

สถานประกอบการ (สสอป.) และรองประธานฝาย

การเงิน สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จํากัด นายวิรัต ชูจิตต  กรรมการสมาคมฯ และ 

กรรมการสหกรณฯ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ 

นางสาวณัฐริญา อนุสิ นายปรีชา ตรีกาลนนท นาย

พรชัย แกวสาระ นางอัชณา วายุพักตร นางสุนี ชูจิตต 

นางสุภาพ ไพจิตรจินดา นางสาวประนอม พานคํา

สมาชิก สสอป. เขารวมการประชุมสัมมนาสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห 7 กลุมวิชาชีพ และเขารวมการ

ประชุมใหญ สามัญประจําป 2560 สมาคมฌาปนกิจ

ส ง เ ค ร าะห ส มาชิ ก ส หก รณ ออมท รัพย ส ถ า น

ประกอบการ (สสอป.) ณ หองประชุมแกรนด ไดมอนด 

บอล รูม อาคารอิมแพค ฟอ ร่ัม เ มืองทองธานี  
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จ.นนทบุ รี  การประชุมสัมมนามีนางนภา เศรษฐกร 

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปนประธานใน

พิธีเปด โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ นายกสมาคม

ฌาปนกิจสง เคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.) เปนผู

กลาวรายงานตอประธานในพิธเีปด 

สําหรับในภาคบาย เปนการประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2560 ของสมาคม สสอป. และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหอ่ืนๆ รวม 6 สมาคมฯ 

กรรมการและผูจัดการเขารวมการสัมมนาที่สิงหบุรี 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 นายเฉลย ชมบุหร่ัน 

กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ เขา

รวมการสัมมนาเร่ือง “การวิเคราะหความเสี่ยงผาน

การอานงบการเงิน และเทคนิคการควบคุมภายใน” 

ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อําเภอเมือง จังหวัด

สิงหบุรี  โดยมีผูเขารวมการสัมมนากวา 90 คน 

การจัดสัมมนาคร้ังน้ีไดรับเกียรติจาก นาย

อนันต ชาตรูประชีวิน บรรยายเร่ือง เทคนิคการ

คว บ คุ ม ภา ย ในสห กรณ อ อม ท รัพ ย  แ ล ะรอ ง

ศาสตราจารยสงเสริม หอมกลิ่น บรรยายเร่ือง การ

วิเคราะหความเสี่ยงผานการอานงบการเงิน 

อ น่ึง พลโท ดร.วี ระ วงศสรรค  ประธาน

กรรมการ เปนประธานในพิธีเปดพรอมบรรยายพิเศษ 

และมอบเงินสนับสนุน 200,000.- บาท ใหกับเขต

พื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคกลาง โดยมีนายสรัุตน 

จันทรวันเพ็ญ ประธานเขตพ้ืนที่สหกรณสมาชิก ชสอ. 

ภาคกลาง และคณะกรรมการเขตพ้ืนที่ฯ รับมอบ  

นายกสสอป. และกรรมการฯ เขารวมการประชุม

ใหญ สส.ชสอ.  

วันที ่25 กุมภาพันธ 2561 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) ในฐานะที่ปรึกษา 

สส.ชสอ. และ สมาชิก สส.ชสอ. พรอมกับนายวิรัต ชูจิตต 

สมาชิก สส.ชสอ. เขารวมการประชุมใหญ สามัญ 

ประจําป 2560 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณ

สมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) ณ หองประชุมแกรนด ไดมอนด บอลรูม 

อาคารอิมแพค ฟอร่ัม ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทอง

ธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กก ดอนสําราญ 

นายก สส.ชสอ. ทําหนาทีป่ระธานในที่ประชุม และมี

สมาชิกเขารวมการประชุม ประมาณ 600 คน ที่

ประชุมมีมติอ นุมัติ ใหสมาคมฯ ทําการจาย เงิน

สงเคราะหศพแกผู รับผลประโยชนของสมาชิกที่

เสียชีวิต เปนเงินศพละ 625,000 บาท (หลังจากหัก 

รอยละ 4 แลว คงเหลือไดรับจริง 600,000 บาท) 

 
 

กรรมการฯ เขาร วมประชุมใหญ  สอ.สหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด 

วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 นายเฉลย ชมบุหร่ัน 

และนายวิรัต ชูจิตต กรรมการฯ เขารวมประชุมใหญ

สามัญประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย จํากัด ณ ที่

ทําการสหกรณฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

นายก สสอป. เขาปฏิบัติงานที่สมาคมฯ รวม 4 วัน 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นายอนุสรณ 

จันทรส เลขานุการ นางสิริภัสสร เอี่ยมสุวรรณ 
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กรรม การผู จัด กา ร แ ละนา งลั ด ด า ไช ยสิ ท ธิ์ 

กรรมการฯ ทําการสอบสัมภาษณผูสมัครเขาเปน

เจาหนาที่สมาคมฯ รวม 2 คน โดยนางสาวกันยารัตน 

ดิลัยวรรณ เปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปนเจาหนาที่

สมาคมฯ  

วันที่ 9, 15, 22 และ 29 มีนาคม 2561 นาย

ศรีโพธิ์ วายุพักตร นายกสมาคมฯ เขาปฏิบัติงาน และ 

นางลัดดา ไชยสิทธ์ิ กรรมการฯ เขาปฏิบัติงานสมาคมฯ 

ณ ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด อ. บางกรวย จ. นนทบุรี 

นายก สสอป. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ  

วันที ่6 มีนาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) เขารวมการ

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ 

(8  สมาคมฯ ) ค ร้ังที่  1 ณ หองประชุมสมาคม

ฌาปนกิจสง เคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 5 อาคาร

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ถนนนครอินทร อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี ดร.กก 

ดอนสําราญ นายก สส.ชสอ.ในฐานะประธานคณะ

กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

 

ที่ประชุมทําการรับรองรายงานการประชุม

คณ ะกรรม การอํ า นวย การส ม าค มฌ าปน กิ จ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพย 7 กลุมวิชาชีพ 

คร้ังที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2560 รับทราบเร่ืองที่ 

สส.ชสอ. ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมการศาสนา เพ่ือ

ขอรับพระราชทานผาพระกฐินและเคร่ืองพระกฐิน

พระราชทานประจําป 2561 เพ่ือนําไปถวายพระสงฆ

จําพรรษา ณ พระอารามหลวงวัดบูรพาราม ต. ใน

เมือง  อ . เ มือง จ.  สุ รินทร  ในวันอาทิตยที่  18 

พฤศจิกายน 2561 โดยในป น้ี สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย

(สสธท.) เปนเจาภาพรวมกับสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห 8 สมาคมฯ มีมติกําหนดกรอบวงเงิน

งบประมาณรายการครุภัณฑอาคารสํานักงาน สฌ.

สอ. เปนเงิน 20 ลานบาท โดย สสอป. ตองจายเงิน

สมทบ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)  

นายก สสอป. และกรรมการฯ รวมการประชุมใหญ 

สอ. มิตซูบิชิมอเตอรส ประเทศไทย จํากัด ที่ชลบุรี 

วันที ่11 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) และ นาย

วิรัต ชูจิตต กรรมการสมาคมฯ เดินทางเขารวมการ

ประชุมใหญ สามัญประจําป  2560 สหกรณออม

ทรัพยมิตซูบิชิมอเตอรส ประเทศไทย จํากัด ณ โรง

อาหาร 3 บริษัท มิตซูบิชิมอเตอรส (ประเทศไทย) 

จํากัด เลขที่ 199 หมูที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลม

ฉบัง ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

20230 โดย มีนายวัฒนชัย  ส มิตินทร  ประธาน

กรรมการฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชมุ 

กอนการประชุมใหญ นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

นายกสสอป. และนายวัฒนชัย สมิตินทร ประธาน

ศูนยประสานงานสหกรณออมทรัพยมิตซูบิชิมอเตอรส 
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ประเทศไทย จํา กัด  ได รวมกันทํ าการมอบเ งิน

สงเคราะหของสมาคม สสอป. และสมาคม สส.ชสอ. 

จํานวนเงิน 1,201,381.21 บาท (หน่ึงลานสองแสน

หน่ึงพันสามรอยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค ) 

ใหแกผูรับผลประโยชนของนายชัย ภิญโญ สมาชิก

สมาคมฯ ที่เสียชีวิต 

 
 

คณะกรรมการอํานวยการ ทําการอบรมสมาชิกใหม

และประชมุประจําเดือนมีนาคม 2561 

วันที่ 13 มีนาคม 2561  นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ ์วายุพักตร รองประธาน

ฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห แผนประดิษฐ 

เลขานุการ และนายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ เหรัญญกิ 

รวมกันอบรมสมาชิกใหม  จํานวน 5 คน ณ หอง

ประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน สมาชิกใหมทุกคน

ตองเขารับการอบรมกับสหกรณฯ กอนจึงจะทํา

ธุรกรรมกับสหกรณฯ ได ทั้งนี้  สหกรณฯ ไดมอบ

หมอนผาหมตราสหกรณฯ ใหแกสมาชิกที่เขารวมการ

อบรมดวย 

หลังการอบรมสมาชิกใหม คณะกรรมการ

อํานวยการ 5 ทาน และนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการสหกรณฯ ไดทําการประชุมคณะกรรมการ

อํานวยการ ชุดที่ 36 คร้ังที่ 2 ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ความคืบหน า ในการ รับชํ า ระหนี้จ ากสหกรณ

การเกษตรสามโก จํากัด มีมติสมัครเปนสหกรณนํา

รอง โครงการ “การดําเนินคดีของสหกรณดวย

ตนเอง” โดยมอบหมายใหนางเกษมศรี เมฆหมอก 

ผูจัดการ เปนผูเขารวมการอบรม รับทราบเร่ืองการให

เงินกูและเงินฝากกับสหกรณออมทรัพย 2 สหกรณ 

กําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินการวาระ

พิเศษในวันที่  27 มีนาคม 2561 เพ่ือทบทวนและ

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 

รองประธานฝายการเงิน และนาย วิรัต  ชู จิตต 

กรรมการฯ เดินทางเขารวมการประชุมใหญสามัญ 

ประจําป 2560 สหกรณออมทรัพยพนักงานฝาจีบ 

จํากัด จ.ปทุมธานี โดยมีนายธัญญา สายสิน ประธาน

ก ร รม ก า รฯ  ทํ าห น า ที่ ป ร ะธ า น ใน ที่ ป ร ะชุ ม 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 สหกรณฯ มีสมาชิก 

1,177 คน ทุนเรือนหุน 257.31 ลานบาท ทุนสํารอง 

15.13 ลานบาท ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ 

และอื่นๆ 628,395 บาท เงินรับฝาก 167.37 ลาน

บาท เงินลงทุนภายนอก 200.20 ลานบาท เงินใหกู

แกสมาชิก 232.16 ลานบาท สินทรัพย 458.79 ลาน

บาท ที่ประชุมอนุมัติจายเงินปนผล รอยละ 5.30 เงิน

เฉลี่ยคืน รอยละ 7.00 

กรรมการสหกรณฯ เขารวมประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2560 สอ.สร.อินโด-ไทย จํากัด 

 วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายศรีโพธ์ิ วายุพักตร 

รองประธานฝายการเงิน และนายสายัณห แผน

ประดิษฐ เลขานุการ เดินทางไปเขารวมประชุมใหญ



มีความสุขนะครับ  7 


ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่  32 
 

ฉบับที ่355 ประจําเดอืน เมษายน 2561 

 
สามัญประจําป 2560 ของสหกรณออมทรัพยสหภาพ

แรงงานอินโด-ไทย จํากัด ณ คลับเฮาท (โรงยิม) 

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 
 

 
 

คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธทํา

การประชุมประจําเดือนมีนาคม 2561 

วันที ่20 มีนาคม 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู  

นายวิรัต ชูจิตต นายสุทัศน เอี่ยมแสง นายณัฐภูมิ  

สุวรรณวงศา นายอนุรักษ ทองโตนด นางสาวพรรษ

พร แสงประพาฬ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆ

หมอก ผูจัดการ เขารวมการประชุมคณะกรรมการ

การศึกษาและประชาสัมพันธ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 3 ณ 

หองประชุมสหภาพแรงงานไทยเรยอน โดยมีนาย

มานะก ูล  พรรณเรณู ประธานคณะกรรมการ

การศึกษาฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมต ิจัดการส ัมมนาใหแกสมาชิก

ประจําป 2561 รวม 2 คร้ัง โดยจัดครั้งแรกในวันที่  

19 - 20 พฤษภาคม 2561 เรื ่อง “สหกรณออม

ทรัพยยุค 40” ที่จังหวัดกาญจนบุรี และคร้ังที่ 2 จัด

ในเดือนตุลาคม 2561 มีมติใหกรรมการฝายฯ เขียน

ขาวในคอลัมภ แวดวงสหกรณ คนละ 5 ขาว มีมติ

ใหจัดคอลัมภทายปญหาชิงรางวัลใหแกสมาชิก และ

มีมต ิให จ ัด โครงการตลาดน ัดสมาช ิกสหกรณฯ 

เพื่อใหสมาชิกสหกรณฯ นําสินคามาขายที่อาคาร

จอดรถของบริษัททุกวันที่ 22 ของแตละเดือน 

นายก สสอป. และคณะกรรมการฯ ทําการประชุม

ประจําเดือนมีนาคม 2561 

วันที่ 25 มีนาคม 2561 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยสถานประกอบการ (สสอป.) นายวิรัต ชูจิตต 

กรรมการฯ พรอมก ับกรรมการสมาคมฯ และ

เจาหนาที ่สมาคมฯ ทําการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 4 คร้ังที่ 12 ประจําเดือน

กุมภาพันธ - มีนาคม 2561 ณ หองประชุม 301 ชั้น 

3 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

จํากัด ถนนนครอินทร อ. บางกรวย จ. นนทบุรี โดย

มีนายศรีโพธ์ิ วายุพักตร นายกสมาคมฯ ทําหนาที่

ประธานในที่ประชุม และมีนายแสงประทีป นําจิตร

ไทย ผูตรวจบัญชีเขารวมประชุมดวย 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องที ่ประธานฯ แจงให

ทราบ รวม 38 เรื่อง ทําการรับรองรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 4 ครั้งที่ 10 

ประจําเดือนมกราคม 2561 วันเสารที่ 27 มกราคม 

2561 และคร้ังที่ 11 (วาระพิเศษ) วันอาทิตยที่ 11 

กุมภาพันธ 2561 ต ิดตามเรื ่องสืบเนื่องจากการ

ประชุมครั้งที ่แลว รวม 41 เร่ือง รับทราบจํานวน

สมาชิก สสอป. เดือนมกราคม 2561 จํานวน 5,987

คน และ เด ือนกุมภาพันธ 2561 จํานวน 6,054 

บาท รับทราบจํานวนศูนยประสานงานประจําเดือน

มกราคม - กุมภาพันธ 2561 จํานวน 65 ศ ูนย

ประสานงาน รับทราบจํานวนสมาชิก 3 สมาคมฯ 

ประจําเดือนมกราคม 2561 ไดแก สสอ.รท. จํานวน 

25,696 คน สสอร.จํานวน 19,775 คน และ สสอป. 

จํานวน 5 ,987 คน ร ับทราบจํานวนสมาชิก  3 
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สมาคมประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 ไดแก สสอ.

รท. จํานวน 25,840 คน สสอร.จํานวน 19,807 คน 

และ สสอป. จํานวน 6,054 คน รับทราบรายชื ่อ

สมาช ิกสมาคมฯ รอบ 2/2561 (สม ัค รเ ด ือน

ธันวาคม 2560 และไดรับการคุมครองตั้งแตวันที่ 1 

กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น.) จํานวน 71 คน 

จาก 19 ศูนยประสานงาน รับทราบรายชื่อสมาชิก

สมาคมฯ รอบ 3/2561 (สมัครเดือนมกราคม 2561 

และไดรับการคุมครองตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 

เวลา 09.00 น.) จํานวน 34 คน จาก 21 ศ ูนย

ประสานงาน รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ

สมาคมฯ ประจําเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2561 

ของนายแสงประท ีป นําจิตรไทย ผู ตรวจบัญชี 

ร ับ ทร า บ ก าร จ า ย เ ง ิน ส ง เ ค รา ะห ให แ ก ผู ร ับ

ผลประโยชนของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต รวม 7 

ราย  อน ุม ัต ิงบการเง ินสมาคมฯ  ประจํา เด ือน

มกราคม - กุมภาพันธ 2561 อนุมัติการรับสมาชิก

ใหม รอบ 3/2561 จํานวน 34 รายจาก 21 ศูนย

ประสานงาน และอนุม ัติการรับสมาชิกใหม รอบ 

4/2561 เดือนเมษายน 2561 จํานวน 32 ราย จาก 

14 สหกรณฯ อนุมัติจายเงินสงเคราะหใหแกผูรับ

ผลประโยชนของสมาชิกสมาคมฯ ที่เสียชีวิต 6 ราย 

เปนเงินรายละ 600,000 บาท เปนเงิน 3,600,000 

บาท และมีมติอนุมัติในเร่ืองอื่น ๆ อีก 30 เร่ือง 

กรรมการสหกรณฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เยี่ยม

ไขสมาชิกปวย 5 ราย 

วันที ่ 2 มีนาคม 2561 นายลิข ิต  ม ีบําร ุง

ประธานกรรมการ นายเฉลย ชมบุหรั่น และนาย

สุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมไข

นางวิลาวรรณ ชุมหฤทัย สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต 

ที่โรงพยาบาลอางทองเวชการ อ.เมือง จ.อางทอง 

เน่ืองจากเปนโรคไขหวัดใหญ 

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายสมยศ นันตาวัง 

กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไขนายพิเชษฐ  ชูวงษ  

สมาชิกแผนกเซ็นทรัล(ซอมบํารุง) ที่บานพัก ต.สามโก 

อ. สามโก เนื่องจากมือถูกเหล็กทับขณะทํางาน 

วันที่ 9  มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายมานะกูล  พรรณเรณู รอง

ประธานฯ และนายสุทัศน  เ อ่ียมแสง กรรมการ

เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกปวย 2 ราย คือ 

- นายปรีชา พิณประเสริฐ สมาชิกแผนกไดร

เวอร ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมืองอางทอง จ.อางทอง

เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถชนกัน 

- น า งส าว ศร ีป ร ะ ไ พ  ม ุฑ า ว ัฒน อ ม ร 

สมาชิกแผนกสปนนิ่ง ผลิต ที่บานพัก ต. ปาโมก 

อ. ปาโมก จ. อางทอง เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ

ภายในโรงงาน 

วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ และ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ 

เหรัญญิก เดินทางไปเยี่ยมนายปรชัย เกรียงไกรชัยพร 

สมาชิกแผนกบริหาร ณ หอพักชมดาว บริษัทไทยเร

ยอนจํากัด (มหาชน) เน่ืองจากปวยดวยโรคตอมทอม

ซิลอักเสบรุนแรง  
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วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายมานะกูล พรรณเรณู 

รองประธานฝายประชาสัมพันธ และ นายสุทัศน 

เ อี่ ย ม แ ส ง  ก ร รม ก าร ฯ  เ ดิ นท า ง ไป เ ยี่ ย ม ไ ข 

นางศิรินทิพย มวงศรีจันทร สมาชิกแผนกสปนน่ิง 

ผลิต ที่โรงพยาบาลอางทองเวชการ อ. เมืองอางทอง 

จ. อางทอง เน่ืองจากปวยเปนไขหวัดใหญ 

ในการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกปวย รวม 5 ราย 

สหกรณฯ ไดซ้ือของเยี่ยมไขมอบใหสมาชิกทุกคน 

เปนเงิน คนละ 300 บาท 

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก

เสียชีวิต และมอบเงินทําบุญ 5,000 บาท 

วันที่  7 มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รอง

ประธานฝายการเงิน นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ 

เหรัญญิก นายวิ รัต ชูจิตต  นายเฉลย ชมบุห ร่ัน 

นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นายสุทัศน เอ่ียมแสง 

นายณัฐภูมิ สุวรรณวงศา นางสาวณัฐริญา อนุสิ นาย

สมยศ นันตาวัง กรรมการฯ และ นางนาถ มงคลหวา 

หัวหนาฝายทั่วไป เดินทางไปเปนเจาภาพฟงพระสวด

อภิธรรมงานศพนายธงชัย นาคทับท ีสมาชิกสหกรณฯ 

แผนกบริหาร (ดับเพลิง) ณ วัดนางชํา ต.บางจักร อ. 

วิเศษชัยชาญ และชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท (หาพัน

บาทถวน) นายธงชัย นาคทับที เปนอดีตกรรมการ

สหภาพแรงงานไทยเรยอน และ อดีตกรรมการ

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด 

หลายสมัย 

กรรมการสหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบุตรสมาชิก 

วันที่ 17 มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธิ ์วายุพักตร รองประธาน

ฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝายประชาสัมพันธ นายกฤษณชัย สินธุประสิทธ์ิ 

เหรัญญิก นายสุทัศน เอี่ยมแสง หัวหนาฝายสินเชื่อ 

นายวิรัต ชูจิตต นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายทั่วไป 

นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ เงินกู และ

นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่ธุรการ เดินทาง

ไปเปนเจาภาพฟงพระสวดพระอภิธรรมศพบุตรสาว

ของนายอํานวย จันทรมา สมาชิกแผนกพนสภาพการ

เปนพนักงาน ณ วัดจันทรังษี ต.หัวไผ อ.เมืองอางทอง 

จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500 บาท 

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่จัดงาน

มงคลสมรส 

วันที่  10 มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการมอบของที่ระลึก (หมอหุงขาวไฟฟา  

มูลคา 500 บาท) ใหแกนายศิริพงศ สิทธิพงศ สมาชิก

แผนกบริหาร (อินทรูเมนท) เน่ืองจากทําการมงคลสมรส 
 

 
 

สหกรณฯ มอบเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแก

สมาชิกที่ปวยดวยโรคราย จํานวน 10,000 บาท 

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายลิขิต มีบํารุง 

ประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายุ พักตร  รอง

ประธานฝายการเงิน นายมานะกูล พรรณเรณู รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ  นายกฤษณชัย สินธุ

ประสิทธ์ิ เหรัญญิก นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการฯ 

และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู จัดการ มอบเงิน

ชวยเหลือแกนางทวี เจริญสุข สมาชิกแผนกพนสภาพ

การเปนพนักงานที่บานพัก ต. สายทอง อ. ปาโมก 

จ. อางทอง เน่ืองจากปวยเปนโรคราย 
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สหกรณฯ กําหนดใหม ีการประเมินการ

ทํางานและการเข ารวมก ิจกรรมต างๆ เพื ่อมอบ 

รางวัลแกกรรมการ เจาหนาที่ และสมาชิก ดีเดน 

ตามหล ักธรรมาภิบาล  ที ่สหกรณฯ ย ึดถ ือ เป น

แ นว ทา ง ป ฏ ิบ ัต ิ แ ล ะ เ พื ่อ ย กย อ ง ช ม เ ช ย ให 

กรรมการ เจ าหน าที ่ ไดปร ับปรุงการทํางาน 

สําหรับสมาชิกดีเดนเพื่อให สมาชิกใชบริการของ

สหกรณฯ มีความเชื่อมั ่นสหกรณฯ และเขารวม

ก ิจ ก รรมของสหกรณฯ  โ ดยผลการค ัด เ ล ือก

ประจําป 2560 มีดังน้ี 

1) การคัดเลือกกรรมการดีเดน กําหนดให

เจาหนาที ่ 5 คน ตอบแบบประเมิน และสมาชิก

จํานวน 8 คน ตอบแบบประเมินคณะกรรมการทั้ง 

15 คน ซึ่งแบบประเมินจะแตกตางกัน เนื่องจาก

เจาหนาที ่มีความใกลชิดและรับรูการปฏิบัต ิงาน

ของกรรมการมากกวาสมาชิก จากนั ้นนําผลการ

ตอบแบบประเมินมารวมคะแนน โดยมีเกณฑวัดผล

การประเมิน ดังนี้ 

คะแนนรวม 91 - 100 คะแนน ไดรับรางวัล

กรรมการดีเดน 

คะแนนรวม 81 - 90 คะแนน ไดรับรางวัล

กรรมการระดับดีมาก 

คะแนนรวม 71 - 80 คะแนน ไดรับรางวัล

กรรมการระดับดี 

คะแนนรวม 61 - 70 คะแนน ไดรับรางวัล

กรรมการระดับพอใช 

คะแนนรวมน อยกว า  61  คะแนน ต อ ง

ปรับปรุง 

ในป 2560 มีกรรมการที่ไดรับคะแนนระดับ

ดีมาก โดยไดรับคะแนนระหวาง 81 - 88 คะแนน 

จํานวน 12 คน ไดแก 

1. นายสุวัฒน แกวเฮียง ประธานกรรมการ 

2. นายมานะกูล พรรณเรณู รองประธาน

ฝายการเงิน 

3. นายเฉลย ชมบุหรั ่น รองประธานฝาย

ประชาสัมพันธ 

4. นายสายัณห แผนประดิษฐ เลขานุการ 

5. นายเสนห ชุมหฤทัย เหรัญญิก 

6. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการ 

7. นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ 

8. นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ กรรมการ 

9. นายวิรัต ชูจิตต กรรมการ 

10. นายอนุรักษ ทองโตนด กรรมการ 

11. นายสมยศ นันตาวัง กรรมการ 

12. นายรวิพงษ ศุภศรี กรรมการ 

โดยคณะกรรมการทั ้ง  12 คน ได ร ับมอบ

ประกาศนียบัตร “เปนกรรมการที่ไดรับคัดเลือกให

อยูในระดับดีมาก ประจําป 2560” 
 

 
 

** มอบกระเชาใหแกนายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ ** 

เพื่อเปนการขอบคุณที่ไดทําหนาท่ีเขียนการตูน 

ลงในขาวสหกรณฯ เปนประจําทุกเดือน 
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2) การคัดเลือกเจาหนาที่ดีเดน กําหนดให

คณะกรรมการอํานวยการ 5 คน ตอบแบบประเมิน

แก เจ าหน าที ่ระด ับห ัวหน าขึ ้น ไป  2  คน  และ

กําหนดใหเจ าหนาที ่ระด ับหัวหนาขึ ้นไปรวมกับ

คณะกรรมการอํานวยการ รวมเปน 7 คน ตอบ

แบบประเมิน แกเจาหนาที ่ 3 คน จากนั้นนําผล

การตอบแบบประเมินมารวมคะแนน โดยมีเกณฑ

ว ัดผลการประเม ิน  เช นเด ีย วก ับการค ัด เล ือก

กรรมการดีเดน 

ในป 2560 มีเจาหนาที่ที่ไดรับคะแนนระดับดี

มาก โดยไดรับคะแนนระหวาง 81 - 88 คะแนน 

จํานวน 4 คน ดังน้ี 

1. นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

2. นางสาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาทีบ่ญัช ี

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

ประกาศนียบัตร “เปนเจาหนาที่ ที่ไดรับคัดเลือกให

อยูในระดับดีมาก ประจําป 2560” และไดรับรางวัล

เปนเงินคนละ 1,000 บาท 

3) การคัดเลือกสมาชิกดีเดน คัดเลือกโดยเก็บ

ขอมูลจากแบบประเมิน 10 ขอ คือ 

1. การเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 

ยอนหลัง 3 ป 

2. การถือหุนกับสหกรณ (ถือตามเกณฑ/ถือ

หุนเกินเกณฑที่กําหนด) 

3. การฝากเงินกับสหกรณ 

(ฝากครบ 3 ประเภท) 

4. การเขารวมอบรมสัมมนากับสหกรณฯ 

5. การศึกษาดูงานกับสหกรณฯ 

6. การเสนอแนะตอสหกรณฯ 

7. ความเชื่อม่ันตอสหกรณฯ (ไมถอนเงินฝาก

ชวงการเจรจาตอรอง) 

8. การลาออกจากสหกรณฯ 

(ตองไมเคยลาออก) 

9. การกูเงินและไมผิดนัดชําระหนี้ 

10.การเปนอนุกรรมการเลือกตั้ง หรือการ

สมัครเขารับการเลือกตั้งกับสหกรณฯ 

โดยมีเกณฑวัดผลการประเมินเชนเดียวกับการ

คัดเลือกกรรมการดีเดน และเจาหนาที่ดีเดน 

สําหรับในป 2560 ไมมีสมาชิกที่ไดรับคะแนน

ระดับดีเดน และระดับดีมาก ซึ่งคณะกรรมการไดมีมติ

จะมอบใบประกาศนียบัตร และรางวัลแกสมาชิกที่มี

คะแนนในระดับดีมากขึ้นไป  

จากหลักเกณฑแบบประเมิน 10 ขอ ขางตน

นั้น หมายถึงวา สมาชิกจะตองไดคะแนนทุกขอ หาก

ขาดขอใดขอหนึ่งจะทําใหไดรับคะแนนไมถึงเกณฑ 

โดยตรวจสอบขอมูลยอนหลังเปนเวลา 3 ป ซึ่งจากผล

ที่ไดทําใหคณะกรรมการตองทบทวนขอมูลที่กําหนด

ไวใหม เพ่ือใหสมาชิกไดรับการยกยองในปตอไป หาก

สมาชิกใชบริการและใหความรวมมือในการเขารวม

กิจกรรมกับสหกรณฯ สมาชิกจะไดรับคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดและไดรับการยกยองชมเชยจาก

สหกรณฯ อยางแนนอน 
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา 

เดือนเมษายน 2561 มาพบกับ เพ่ือนสมาชิก และ

ผูอานทุกทานแลวครับ 

ขอแสดงความยินด ีก ับ คุณณัฐฐินี สีนุต ที่

เด ินทางไปเที ่ยวฮองกงมาเมื่อเร็วๆ นี ้ครับ . .. . .

….. ขอแสดงความยินด ีก ับ คุณศิร ิพงศ 

สิทธิพงศ เน่ืองจากทําการมงคลสมรสเมื่อตนเดือน

มีนาคมที่ผานมา ขอใหชีวิตสมรสมีแตความสุข  รัก

กันตลอดไปครับ .......... ขอแสดงความ

ยินดีกับ คุณอัชณา วายุพักตร ที่มีเหลนชายเปนคน

แรก (ลูกของหลานชาย) และยาออยนําเหลนมา

เลี้ยงที่บานดวย ครับ .......... อุมเด็กผูชาย

หนาตานารัก ถ ายรูปลงเฟสบุ ค ไมทราบวา คุณ

จันทรตร ีญา ส ุขเจริญกิจก ุล อุ มล ูกของใคร ที่

สําค ัญเมื ่อไหรนองตรีจะมีเจาตัวเล็กไวอุมเองบาง

ครับ .......... ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุ-

ทนต  อยูสอาด และ คุณสุนี ชูจิตต  ที่ลูกชายและ

หลานชายเขารับปริญญาตรีไปเรียบรอยแลว . . . . .

..... กลับมาทํางานไดแลว หลังจากปวยมา

หลายวัน สําหรับ  คุณพงศปณต เปนบุญ ขอให

ส ุขภาพแข็งแรง หายเปนปกติโดยเร็วครับ  .. .. .

..... ขออนุโมทนาบุญกับ คุณสายันต แยม

มนัส เนื่องในโอกาสทําการอุปสมบทลูกชายไปเมื่อ

เร็วๆ นี้ครับ .......... ไปเที่ยวหาดทรายแกว

ก ับครอบครัวมาแล ว สําหรับ คุณวิภาดา ทอง

ประไพ งานน้ีนองทรายไปเที่ยวหลังจากหายปวยมา

ครับ . ... .. .. . . ขอขอบคุณ คุณนุชนารถ  

แก ว นํ้าเชื้อ  ที ่ได นําค ุณแมมาสมัครเปนสมาชิก

สม ท บ ข อ งส ห ก รณ ฯ  ค ร ับ  . . . . .. . . . . 

ขอขอบคุณสมาชิก 2 ทานที่ไดทําการเพ่ิมคาหุนกับ

สหกรณฯ คือ คุณปริญญา เรืองสุวรรณ และ คุณ

ชัยอนันต บัวพิมพ ขอใหทั้งสองทานมีหุนจํานวน

มากในวันเกษียณอายุนะครับ  . . . . .. . . . . 

ขอขอบคุณ คุณจินตนา ทิลารักษ ที ่นําคุณแมมา

สมัครเขาเปนสมาชิก สสอป. ในเดือนมีนาคมที่ผาน

มาครับ .......... ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

ฉัตรช ัย  เที ่ยงทว ี ที ่ได ย ายสถานที ่ทําง านจาก

โรงงานหนองแค มาทํางานที่โรงงานอางทองแลว 

ทั้งน้ี เพ่ือจะไดกลับมาอยูบานที่ตําบลสายทองครับ 

...... กลับมาทํางานแลวสําหรับ คุณชโรธร 

จันทรฉวี หลังจากที่หยุดพักรักษาตัวเพราะปวยเปน

เวลาหลายวันครับ .......... ขอแสดงความ

เสีย ใจกับ คุณอํานวย คุณจําเนียร จันทรมา ที่

สูญเสียลูกสาว และ คุณมานะกูล พรรณเรณู คุณ

อํานาจ จันทรมา ที่ส ูญเสียหลานสาวไปในเดือน

มีนาคมที ่ผานมา ... . .. ....ขอแสดงความ

เสียใจกับ คุณปทมพร ศรีสวาง และ คุณณัฐฐิณีย 

หอมโทน ที่สูญเสีย คุณสุรชัย เครือรัตน (สมาชิก

สมทบของสหกรณฯ) ซ่ึงเปนสามี และคุณพอของทั้ง

สองท าน เมื ่อต นเด ือนเมษายนที ่ผ านมา . . . . .

..... ขอแสดงความเสียใจกับ คุณนกยูง รัก

ขาว ที่สูญเสียนองเขย (คุณสมศักดิ์ เพ็งสุข อดีต

กรรมการสหภาพฯ)  ไปเ มื ่อ เร ็วๆ นี ้ ครับ  . . . . .

. . . . .  พ า ค ร อ บ ค ร ัว ไ ป เ ที ่ย ว บ า น ที่

มหาสารคาม งานนี้ลูกๆ ของ คุณศุภลักษณ วีณิน 

ดูจะมีความสุขมากที ่สุด ขอแสดงความยินดีดวย

ครับ ... .......เกงมากสําหรับ คุณพยอม 

ลอยละลิ ่ว  ที ่ข ับรถพาเพื ่อนอ ีก  3  คนค ือ คุณ

กานตชนิต หาญกลา คุณอภิญญา อยู สุข และ 
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คุณสุนันท ฉ่ําจิตร ไปรวมการสัมมนากับสหภาพ

แรงงานฯ เรื่อง “ความรุนแรงที ่มีเหตุมาจากเพศ

สภาพในสถานประกอบการ และการเขาถึงสิทธิสตรี

เบื ้องต น” ที ่พัทยาครับ ..........นอกจาก

ทํางานไทยเรยอนแลว คุณนนทรี เกษจันทร ยังทํา

อาชีพเสริมดวยการขายเคร่ืองสําอางคทางเฟสบุคส

ดวย ฝากเพื่อน ๆ ชวยกันอุดหนุนดวยนะครับ .....

..... เดือนเมษายน ถือเปนเดือนแหงการ

ทอ งเที ่ยว  สําหร ับ คุณไชยพันธน ทรัพยส ุทธิ  

เพราะมีโครงการไปเที ่ยวญี ่ปุ น  10 ว ันไปเที ่ย ว

เวียดนาม 3 วัน และไปเที่ยวทะเลในเมืองไทยอีก 3 

วัน ขอใหมีความสุขในการทองเที่ยวมาก ๆ นะครับ 

.......... กอนถึงวันสงกรานตปใหมของไทย  

คุณสุวัฒน คุณวรรณดี แกวเฮียง พาลูก ๆ ไปไหว

พระขอพรจากหลวงปู ทวดที ่มหาพ ุทธอ ุทยาน

มหาราช ขออนุโมทนาบุญดวยครับ .......... 

เกษียณอายุไปอีกทาน สําหรับ คุณสมาน อุดมพืช 

ขอใหชีวิตหลังการเกษียณอายุของคุณสมานมีแต

ความสุขตลอดไปนะครับ  . . . . .. . . . .  ขอ

เกษียณอายุก อนกําหนดแลว สําหรับ คุณอุบล 

นิลทคช เน่ืองจากตองไปดูแลคุณแมที่สูงอายุ ขอให

ชีวิตหลังการเกษียณมีความสุขมาก ๆ เชนเดียวกัน

ครับ .......... มีเฟสบุคเปนของตัวเองแลว  

สําหรับ คุณศรีประไพ มุฑาวัฒนอมร เพื่อนคนใด

ตองการเปนเพื่อนติดตอเปนเพื่อนไดเลยนะครับ 

.......... นอกจากทํางานเปนผูรับเหมาแลว 

คุณสมศักดิ์ ทับไทย ยังหารายไดเสริมดวยการรับ

ซื้อและขายรถจักรยานยนต และรถยนตดวยครับ 

เพื่อนสมาชิกทานใดสนใจติดตอกับคุณสมศักดิ์ได

เลยครับ   .......... ชวงกอนวันสงกรานต 

คุณวัชรินทร คลายแกว เปนตัวแทนบริษัทไปมอบ

ชุดขันน้ํา+น้ําอบไทย ไปมอบใหแก เทศบาลและ 

อบต. หลายแหง ขออนุโมทนาบุญดวยครับ .....

..... ขอแสดงความยินดีกับ คุณนิภาพร ภู

ระยา เน่ืองในโอกาสที่นองอันดา มีอายุครบ 1 ขวบ 8 

เดือนแลว ขอใหนองอันดาสุขภาพแข็งแรง ไมออน ไม

กวนคุณแมฝนนะครับ .......... ไปรวมงานคืน

สูเหยาชาวสตรีอางทอง คุณอารีย จันทโคตร มี

ความสุขมาก เพราะไดพบเพ่ือนสมัยเรียนดวยกัน

จํานวนมากครับ .......... ประสบอุบัติเหตุทํา

ใหขาเดินไมสะดวก สําหรับ คุณพรใจ ศรีสุวรรณธนู 

ทําเอาเจาตัวคิดมาก อยาทอถอยนะครับพวกเราเปน

กําลังใหคุณปอมครับ 

เ พื ่อนสมาชิกท านใด  ต องการซื ้อรถยนต 

ติดตอกับ คุณสุกัญญา บุญชวย แผนกซีวิล ราคา

เปนกันเองครับ .......... ขออนุโมทนบุญกับ 

คุณสายัณห แผนประดิษฐ ที่ไดทําการอุปสมบทลูก

ชายไปเ มื ่อต นเด ือนม ีนาคมที ่ผ านมาครับ  . . . . .

.. .. . ยังขย ันออกกําลังกาย ดวยการป น

รถจักรยานทุกวัน สําหรับสองตายาย คุณยินดี คุณ

เฉลิมศรี กลั่นฉออน มีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บไม

ปวยตลอดไปครับ . . . . .. . . ..  กลางเด ือน

เมษายนนี้ คุณสมพงษ พันธุพุม เดินทางไปเที่ยว

ญี่ปุน ขอใหมีความสุขกับการทองเที่ยวในครั้งนี้นะ

ครับ .. . . .. . . ..  คุณวิร ัตน ชูจิตต แจงว า 

สหกรณฯ กําหนดจัดการสัมมนาสมาชิกประจําป 

2561 คร้ังที่ 1 ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2561 

ขอเชิญสมาชิกทุกทานเขารวมการสัมมนาโดยพรอม

เพียงกันครับ .......... พบกันฉบับหนา .....

..... สวัสดีครับ ..... 
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รายงานกิจการประจาํเดือน มีนาคม 2561 (MONTHLY REPORTS MARCH 2018) 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จํานวนสมาชิก  Membership 1,217 คน  Pr 

2. ทุนเรือนหุ้น  Share capital 350,300,060.00 บาท Baht 

3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา  Savings deposit From last month 15,284,508.01 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,570,009.87 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 5,950,042.37 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  14,904,475.51 บาท Baht 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ยอดยกมา  Special deposit From last month 119,446,007.88 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 5,558,369.38 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 4,444,827.17 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  120,559,550.09 บาท Baht 

5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา  Education Fund deposit From last month 8,478,000 บาท Baht 

  ฝากระหว่างเดือน  Deposit in this month 445,510.70 บาท Baht 

  ถอนระหว่างเดือน  Withdrawal in this month 420,610.70 บาท Baht 

 คงเหลือสินเดือน  Balance  8,502,900.00 บาท Baht 

6. ทุนสํารอง  Compulsory reserve 31,773,469.18 บาท Baht 

7. ทุนสะสมตามข้อบังคบั  Reserve according to by-laws,regulation and other 997,265.29 บาท Baht 

8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 50,060,000.00 บาท Baht 

 Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of 

Thailand Limited (FSCT) 

  

9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 11 บัญชี)  Deposits at Banks 31,143,945.75 บาท Baht 

10. เงินฝากสหกรณ์อืน  Deposits in other Co-operatives 131,233,277.16 บาท Baht 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา  Loans to members form last month 308,387,143.35 บาท Baht 

  ให้กู้ระหว่างเดือน  Loans to members in this month 45,964,000.00 บาท Baht 

  รับชําระคนืระหว่างเดือน  Loans repayment form members in this month 44,463,012.79 บาท Baht 

 คงเหลือ ณ วันสินเดือน  Total Loans to members   309,888,130.56 บาท Baht 

12. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้  Interest received from Loans 4,063,509.75 บาท Baht 

13. รายได้เดือน มกราคม - มีนาคม 2561 Revenues from January - March 2018 4,694,184.66 บาท Baht 

14. รายจ่ายเดือน มกราคม - มีนาคม 2561 Expenses from January - March 2018 1,293,254.28 บาท Baht 

15. รายได้สูง (ตํา) กว่าค่าใช้จ่าย  Total income (Approximated) 3,400,930.38 บาท Baht 

 



มีความสุขนะครับ  16 
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ฉบับที ่355 ประจําเดอืน เมษายน 2561 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à¨�ÒÀÒ¾ÊÇ´ÍÀÔ¸ÃÃÁ§Ò¹È¾ 

¹ÒÂ¸§ªÑÂ ¹Ò¤·Ñº·Õ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡ºÃÔËÒÃ  

áÅÐª�ÇÂà§Ô¹·íÒºØ 5,000 ºÒ· (7 ÁÕ.¤. 61) 

¹ÒÂ¡ ÊÊÍ». ·íÒ¾Ô¸ÕÁÍºà§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË� 600,000 ºÒ· 

ãË�á¡�¤ÃÍº¤ÃÑÇÊÁÒªÔ¡ ÊÍ.ÁÔµ«ÙºÔªÔ ÁÍàµÍÃ�Ï 

¨.ªÅºØÃÕ (11 ÁÕ.¤. 61) 

ÊË¡Ã³�Ï ÁÍºà§Ô¹¤�ÒÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹ãË�á¡� ¹Ò§ÊÒÇÊØ¡Ò´Ò ÍÂÙ�à¾çªÃ à»�¹à§Ô¹ 3,450 ºÒ· 

áÅÐ¹Ò§ÊÒÇÍÃÑÒ ÁÐâ¹Ã×è¹ à»�¹à§Ô¹ 4,375 ºÒ· ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½�¡§Ò¹¨Ò¡ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤Í�Ò§·Í§ (23 ¡.¾. 61) 

ÊË¡Ã³�Ï à»�¹à¨�ÒÀÒ¾¿�§¾ÃÐÊÇ´ÍÀÔ¸ÃÃÁ§Ò¹È¾ 

ºØµÃÊÒÇ¹ÒÂÍíÒ¹ÇÂ ¨Ñ¹·Ã�ÁÒ ÊÁÒªÔ¡á¼¹¡¾�¹ÊÀÒ¾Ï 

áÅÐª�ÇÂà§Ô¹·íÒºØ 500 ºÒ· (17 ÁÕ.¤. 61) 

ÊË¡Ã³�Ï ÁÍºà§Ô¹ª�ÇÂàËÅ×Í¤�ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ 

¨íÒ¹Ç¹ 10,000 ºÒ· ãË�á¡�ÊÁÒªÔ¡·Õè»�ÇÂà»�¹âÃ¤Ã�ÒÂ 

(30 ÁÕ.¤. 61) 


