สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จ�ำกัด

เป็นสหกรณ์ชั้นน�ำ เลิศล�้ำบริการ มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก
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สารประธาน

ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มีนาคม 2562

วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับแรกของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 และมอบความไว้วางใจเลือกคณะกรรมการด�ำเนินการเข้ามาบริหารสหกรณ์ของพวกเรา ผมและ
คณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ กุ คนขอให้ค�ำมัน่ สัญญา กับมวลสมาชิกทุกท่านว่า จะบริหาร พัฒนารักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
และสมาชิก ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ สุจริต ยุติธรรม
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 41 ตระหนักถึงหลักการของสหกรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก บริหารงาน
โปร่งใส คณะกรรมการด�ำเนินการจึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การถือหุ้นรายเดือนและซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ ดังนี้

การถือหุ้นรายเดือน : ให้สมาชิกช�ำระค่าหุ้นร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก โดยวิธีหัก ณ ที่จ่าย

จากเงินได้รายเดือนของสมาชิก

งดซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ  

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ผมและคณะกรรมการด�ำเนินการ พร้อมรับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากท่ า นสมาชิ ก เพื่ อ น�ำ มาปรั บ ปรุ ง
การบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไป
								
( นายธวัชชัย  จันดี )
  ประธานกรรมการ
        
       สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จ�ำกัด

ท�ำเนียบคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 41 ประจ�ำปี 2562

นายธวัชชัย จันดี
ประธานกรรมการ

นายสมจิต บุตรทองทิม

นายอารมย์ กัณหา

นายวิโรจน์ ดวงมาลา

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายพรพิทักษ์ จันดี

นางเยาวนาถ ศิริเวชมงคล

นายอภัย สบายใจ

ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม

นายศักดา ราชาธรรมกุล

นายสัมฤทธิ์ ค�ามี

นายสมศรี อุทัยพันธุ์

นายวีระพิศ แฝงจันทร์

เหรัญญิก

กรรมการ

เลขานุการ

กรรมการ

กรรมการ

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

กรรมการ

กรรมการ

นายวิเชียร จันทุมา

รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นายอุทิศ ศรีประสงค์
กรรมการ

นายทวีศักดิ์ น�าผล
กรรมการ

กรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางอรุณี เกตุฉันท์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางพรพิมล ก้อนภูธร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายบุญหลาย ยิ่งยืน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการอ�ำนวยการ
1. นายธวัชชัย		
2. นายสมจิต		
3. นายอารมย์		
4. นายวิโรจน์		
5. นายวิเชียร		
6. นายพรพิทักษ์		
7. นางเยาวนาถ		

จันดี					
บุตรทองทิม			
กัณหา				
ดวงมาลา				
จันทุมา				
จันดี					
ศิริเวชมงคล			

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้
1. นายอภัย 		
2. นายสัมฤทธิ์		
3. นางเยาวนาถ 		
4. นายวีระพิศ		
5. นายสมศรี		

สบายใจ				
ค�ำมี					
ศิริเวชมงคล			
แฝงจันทร์				
อุทัยพันธ์				

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1. นายอุทิศ		
2. นายศักดา		
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล
4. นายทวีศักดิ์		
5. นายพรพิทักษ์		

ศรีประสงค์				
ราชาธรรมกุล			
สืบพรหม				
น�ำผล				
จันดี					

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ภ า พ กิ จ ก ร ร ม
บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
เมื่อ วันที่ 21 มกราคม 2562
ณ หอประชุม 113 ปี โรงเรียนนารีนุกูล
อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

สหกรณ์มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือทายาทสมาชิกถึงแก่กรรม

ทายาท นางอ�ำนวยศรี สิริวรรณ
ทายาท นางสาวปิยนันท์ อินลี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ 8262 อายุการเป็นสมาชิก 7 ปี
สมาชิเลขทะเบียนที่ 10618
11 เดือน รับเงินสงเคราะห์ จ�ำนวน 35,000.00 บาท
อายุการเป็นสมาชิก 1 ปี 7 เดือน
รับเงินสงเคราะห์ จาก สสอค. จ�ำนวน 600,000.00 บาท
รับเงินสงเคราะห์ จ�ำนวน 10,000.00 บาท
รับเงินสงเคราะห์ จาก สส.ชสอ. จ�ำนวน 600,032.00 บาท รับเงินสงเคราะห์ จาก สสอค. จ�ำนวน 600,000.00 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จ�ำกัด
เลขที่ 171/1 ถ.พนม ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4525-4102, 0-4524-3223 โทรสาร. 0-4525-4102 มือถือ 08-1389-9219

จัดท�ำโดย...คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 41

