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มุมห่วงใยสมาชิก  
  ต่อจากฉบับที่แล้ว....ตามหลักปรัชญาของสหกรณ์สมาชิก
จะใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ เพื่อบรรลุจุดหมายปลายทางจะต้องมี

บทบาทที่ถูกต้องโดยแยกบทบาทได้เป็น 2 ทาง.....บทบาทแรกคือ 

บทบาทในฐานะเป็นสมาชิก......บทบาทที่สองคือ บทบาทในฐานะ
เป็นเจ้าของกิจการ ในฉบับน้ีขอเล่าถึงบทบาทแรก การใช้บริการของ

สหกรณ์ก็มี 2 ประเภทเช่นเดียวกันคือ การออมกับการกู้ ฉบับก่อนพูด

ถึงการออมทรัพย์โดยการถือหุ้นไปแล้ว.....ฉบับน้ีจะพูดถึงการฝาก
เงิน......สหกรณ์ให้บริการรับฝากเงิน.........ปัจจุบันประเภทเงินฝาก

ออมทรัพย์หลัก ๆ มีอยู่ 2 ประเภท.......ประเภทจํากัดจํานวน.......

ฝากได้ไม่เกิน ห้าหม่ืนบาทต่อเดือน.....อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.75.....

ประเภทไม่จํากัดจํานวนฝากเท่าไรก็ได้ต่อเดือน....อัตราดอกเบี้ย  

ร้อยละ 3.00....ส่วนเงินฝากพิเศษโครงการต่างๆ สหกรณ์ได้เปิดเป็น
ครั้งคราวเพื่อรักษาสภาพคล่อง ซึ่งปัจจุบันได้ปิดไปแล้ว.....ทีน้ีพูดถึง

วิธีการฝากเงินกับสหกรณ์.....การฝากเงินโดยใช้วิธีหักจากเงินเดือน
กรณีสมาชิกยังไ ม่เกษียณอายุ......หรือใช้ วิธีการโอนผ่านบัญชี
ธนาคาร........ง่ายมากๆๆ  รู้อย่างน้ีฝากเสียต้ังนานแล้วจริงไม๊ๆๆ........

สําหรับสมาชิกที่ฝากเงินออมทรัพย์...วิธีการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
เรื่องน้ีได้เตือนสมาชิกอยู่เป็นประจํา....ฉบับน้ีก็เตือนอีกอย่ารําคาญ....

คือกรุณาได้โปรดแจ้งให้สหกรณ์ได้รับรู้ด้วย....จะใช้ทางโทรศัพท์  

โทรสารหรือส่งทางอีเมล์ก็ได้......เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง.....
เพราะปัจจุบันน้ีพบสมาชิกโอนเงินฝากมาแล้วไม่ได้แจ้งให้ทางสหกรณ์
ทราบมีจํานวนมาก สหกรณ์มิได้น่ิงนอนใจพยายามติดตามตรวจสอบ

กับธนาคารตลอดเวลาอยู่แล้วบางธนาคารก็พบบางธนาคารจนปัญญา
จริงๆ.....สมาชิกไม่ต้องแอบต่อว่า....สหกรณ์พยายามอยู่แล้วเพราะ

การให้บริการเป็นหัวใจ   ของเรา....ขนาดเตือนแล้วปัจจุบันยังมี

หลงเหลือให้เห็นอีกเยอะ...บอกแล้วว่าถ้าท่านโอนเป็นเงินสดจะ
ตรวจสอบไม่ได้...พื้นที่หมดอีกแล้วฉบับหน้าค่อยว่ากันต่อเรื่องบทบาท
ของสมาชิกในฐานะเป็นเจ้าของกิจการ........ 

บอกเล่าเก้าสิบ 
   

 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร         

ท่ีผ่านมาได้อนุมัติให้มีการจัดสัมมนา
กรรมการและเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี19-20 
กรกฎาคม 2557 ท่ีอําเภอปราณบุรี   
เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์มีความรู้ทักษะและมีประสิทธิผล
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของสหกรณ์....ช่วงนี้ก็

เข้าเขตของฤดูเกษียณอายุของสมาชิก
อีกแล้ว........ปีนี้สหกรณ์ได้กําหนดให้มี
การฝากเงินและซื้อหุ้นกรณีพิเศษเช่น
ทุกปี....เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกท่ี

จะเก็บเงินไว้กินไว้ใช้ในบ้ันปลายของชีวิต
ไม่ต้องไปเบียดเบียนลูกหลาน.......ส่วนจะ

มีเง่ือนไขพิเศษอะไรบ้างจะประชาสัมพันธ์
ให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป......ในส่วนของ 

การบริหารงานภายในของสหกรณ์.....

เป็นธรรมดาท่ีจะสร้างขวัญกําลังใจให้กับ

เจ้าหน้าท่ี......ก็ ขอแสดงความยินดีกับ

คุณภัทรียา (คุณตู๋) ท่ีได้เลื่อนตําแหน่ง
เ ป็ น หั ว หน้ า ฝ่ า ย บริ ห า ร ง า น ท่ั ว ไ ป      
แ ทน คุณ น งน าถ (คุ ณ แ ป้ นข อง เ ร า )         
ท่ีลาออกจากสหกรณ์ เพื่อประกอบ 

ธุรกิจส่วนตัว ... ขอให้โชคดีมีสุขภาพ
แข็งแรง..รวยๆๆๆ  
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1.  นายศิริชัย แก่นไชย กองตรวจสอบภมูิภาค 39. นายภภิพ พรหมณี สาขารือเสาะ 
2.  นายชาตรี พลชัย กองเทคนิคกอ่สร้าง 40. นายทศพร ชวดชมุ กองวิเคราะห์และประเมนิผลโครงการ 
3.  นายอัศวิน ลบบํารุง สาขาชัยภูม ิ 41. นายมูฮามะนาว ี อิแต สาขารือเสาะ 
4.  นายพีรพล ทองทาบ สาขาฮอด 42. นายมาหะมะซาฟาริ ลือกะจิ สาขารือเสาะ 
5.  นายศักดิ์ตา หล่าบรรเทา สาขาโชคชัย 43. นายเชาวลิต ทองจันทร์แก้ว สาขาหาดใหญ ่
6.  นายสุกันตุ สีทาหงส์ สาขามหาสารคาม 44. นายสมพร จันทะโพรี สาขาร้อยเอ็ด 
7.  นางสาววีรวรรณ เปร่งคอนสาร สาขาอุดรธาน ี 45. นายอรรถสิทธ์ พลโคกกอ่ง สาขาท่ารือ 
8.  นายววิัฒน ์ พลไธสง สาขาอุดรธาน ี 46. นายการันต ์ เหล็กด ี ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
9.  นายภักศิริ ภักดีเสมอ เขต 3 47. นายพันธ์เดช นาคะพันธ์ กองควบคุมภายใน 
10. นายวฑิูรย์ โคตรบังคม สาขาอุบลราชธาน ี 48. นายศักดา สหายลับ สาขาปากพนัง 
11. นางประนอม วัฒนิสุทธกิ ์ เขต 10 49. นายปัญญากร สีขํา สาขามหาสารคาม  
12. นางนิศาชล เรืองปราชญ ์ เขต 10 50. นายบัญญพนต ์ กุศลคุ้ม สาขามหาสารคาม 
13. นายเทพรังสรรค์ เพลียผล สาขาบึงกาฬ 51. นายอภิชาต ิ กุศลคุ้ม สาขามหาสารคาม 
14. นายกฤษฎา นาคชม สาขาพยุหะคีรี 52. นายปิยะ ชูเลิศ สาขาพนมทวน 
15. นายสมชาย ท่ังโต สาขาพยุหะคีรี 53. นางสาวนลินุช ทองชุม กองบริหารค่าตอบแทน 
16. นายมานพ ชาติงาม สาขาพยัคฆภมูิพิสัย 54. นางสาวกุลธิดา เจียรนัย กองควบคุมภายใน 
17. นายปิยะวัฒน ์ เปียสูงเนิน ฝ่ายประเมินผลองค์กร 55. นางสาวจิราภรณ์ วัชระนมิิต เขต 1 
18. นางสาวกุลจิรา ใจสูงเนิน สาขาชนบท 56. นางสาวนุชรี สุภาพ กองแผนงานโครงการหลัก 
19. นางสาวกิจตา แสงดี กองบริหารองค์ความรู้ 57. นายชรัมภ ์ ชํานาญยา สาขาศรีเชียงใหม ่
20. นายธีรศานดิ ์ เหรียญวิลาศ กองแผนงานโครงการหลัก 58. นายเสกสรร จันทนันท์ สาขาสตกึ 
21. นายปิยพงษ์ เพ็งสว่าง สาขามหาสารคาม 59. นางสาวภสัรา สิทธิวงษา สาขาแก้งคร้อ 
22. นายบุญยัง ศรีบ้านโพน สาขาชัยภูม ิ 60. นางสาวภัทราวด ี ว่องไว สาขาละหานทราย 
23. นายศักดิ์สิทธ์ิ บุญนาค สาขามหาสารคาม 61. นางสาวนิตยา ปัตตายะโส สาขาละหานทราย 
24. นายธวัชชัย แก้วเสนา สาขามหาสารคาม 62. นายธวชัชัย กองเพชร์นอ้ย เขต 7 
25. นายณฐภัทร โตหนองหว้า สาขามหาสารคาม 63. ว่าท่ี ร.ต.กิตติพงศ์ ศรีพราย สาขาเชียงใหม ่
26. นายณรงศักดิ ์ คงเรืองแสง เขต 8 64. นายพรพงศ์ ชัยมีแรง สาขาเชียงใหม ่
27. นายธนุพงศ์ แจ้งอักษร กองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข ์ 65. นายสุรชาต ิ รัตนพงศ์ สาขาพังโคน 
28. นางสาวฐานิตา เอี่ยมย่ีสุน กองแผนงานโครงการหลัก 66. นายณัฐพงศ์ บุญสม สาขาเด่นชัย 
29. นางสาวศิริพร พูพวก กองกฎระเบียบและอุทธรณ์ร้องทุกข ์ 67. นายยอดเพชร เชื่อมชิต สาขาจอมทอง 
30. นางสาวจีรนันท์ ภูราศี ฝ่ายประเมินผลองค์กร 68. นายมนตรี พรหมภนัินท์ สาขาภูเก็ต 
31. นางสาวนฤมล แสนศรี ฝ่ายประเมินผลองค์กร 69. นายวันทวุธ อินทร์แดง สาขาบ้านตาขุน 
32. นางสาวสุภาวด ี ทิพย์ศรี กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 70. นายนัฐพงค์ คงสวัสดิ ์ สาขาบ้านตาขุน 
33. นางสาวชฎาภรณ์ ขจรชัย สาขาธัญบุรี 71. นายอาเดะมะ แวช ู สาขารือเสาะ 
34. นางดารารัตน ์ แสนใบ เขต 9 72. นายถาวร วรสิทธ์ิ สาขาแพร่ 
35. นางสาวลัยพร ไพบูลย์ กองวิเคราะห์และประเมนิผลการลงทุน 73. นางสาวนดิา มุละสวิะ สาขาศรีราชา 
36. นางสาวณัฐวรรณ สุนทรพจน์ กองบริหารความเสี่ยง 74. นางสาวสุพา บุษบงค์ กองกิจการประปา 2 
37. นางสาวอลิสา ขาวทอง เขต 1 75. นางสาวจารุวรรณ บุญสุวรรณ์ กองกิจการประปา 5 

76. นางสาวมาลิน ี            โชคทวีทรัพย์                         สาขาบางสะพาน  


