ชมรมเจ้
ช
าหน้ าาทีส่ หกรณ์ ออมทรั
อ พย์
ภาคตตะวันออกเฉียงเหนื
ย อ

ประวัตคิ วามเป็ป็ นมา
ชมรรมเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ อออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหหนือ
ชมรมเจจ้าหน้าที่สหกกรณ์ออมทรัพย์
พ ภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ได้เริ่ มก่อตั้ งั เมื่อวันมี่ 155 มีนาคม 2529
โดยการนํ
โ
าของนายสุ วรรณ
ณ กัลยาบุตร ผูจ้ ดั การสหกรรณ์ออมทรัพย์ครู อุดรธานี จํจากัด นายชัชชวาล คงสื บชาาติ
ผูจ้ ดั การสหกรรณ์ออมทรัพย์ยครู บุรีรัมย์ จํากัด และนางงดาวเรื อง สังวรราชทรั
ว
พย์ ผูจ้ ดั การสหกกรณ์ออมทรัพย์
พ ครู
มหาสารคาม
ม
จจํากัดในขณะนั้น ซึ่งมีคณะะเจ้าหน้าที่สหหกรณ์ออมทรัรัพย์ในภาคตะะวันออกเฉียงงเหนือหลายทท่านได้มี
การติ
ก ดต่อปรึ กกษาหารื อกันเพื
เ อ่ สร้างความมัน่ คงในกาารทํางานตลอดทั้งการมีสวัสดิการที่ดีรอองรับในการปประกอบอาชีพ
ประกอบด้
ป
วย นายสุ รชัย โคตรทะจั
โ
กร นายพร้อม วังแสนแก้ว นายเสถี
น
ยร อุประถา นายออมร ศรี บุญเรืรื อง เจ้าหน้าที่
สหกรณ์
ส
ออมททรัพย์ครู อุดรธธานี จํากัด พร้
พ อมด้วย นาายอุบล อนุสุสุเรนทร์ เจ้าหน้
ห าที่สหกรณ์ณ์ออมทรัพย์ครู
ค เลย จํากัด
และ
แ นายมงคคล วิสุทธิ์ศรี นายอภิรัตน์์ชยั จอมศรี นายสายัน ปราบพาล เจ้าที่สหกรณ์อออมทรัพย์ครู
หนองคาย
ห
จํากัด และเจ้าหน้
ห าที่สหกรณ์
ณ์ออมทรัพย์ครู ในภาคตะวันั ออกเฉียงเหหนืออีกหลายทท่าน ร่ วมแรงร่ วมใจ
ประสานงานกั
ป
กันก่อตั้งชมรมมเจ้าหนีที่สหกรณ์
ห ออมทรััพย์ภาคตะวันออกเฉี
น
ยงเหนืนือขึ้น โดยมีจจุุ ดมุ่งหมายเพืพื่อช่วยเหลือ
ตนเองและช่
ต
วยเหลือซึ่งกันและกันตามหหลักการและอุอุดมการณ์ของสหกรณ์ ในด้านสวัสดิกาาร การแลกเปปลี่ยนความรู ้
และประสบกา
แ
ารณ์ในการปฏิบตั ิงาน ตลลอดทั้งการให้ห้ความช่วยเหลืลือเกื้อกูลกัน ทังในด้านกการเงินและกฎฎหมาย
ชมรมเจ้าหหน้าที่และสหหกรณ์ออมทรััพย์ภาคตะวันนออกเฉียงเหนืนือ ได้มีการปประชุมใหญ่เพื ่อก้อตั้งขึ้นที่จงั หวัด
ร้อยเอ็ด โดยสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู ร้อยเออ็ด จํากัด เป็ นนเจ้าภาพในการประชุมและที่ประชุมมีมมติเลือกตั้ง
นายชั
น ชวาล คงสื บชาติ ผูจ้ ดการสหกรณ์
ดั
ณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จํากักด เป็ นประธารชมรมคนแแรก ซึ่งในยุค
แรกเริ
แ ่ มก่อตั้งนนั้น ไม่ค่อยไดด้รับร่ วมมือและสนั
แ
บสนุนนจากคณะกรรรมการดําเนินการของแต่ละะสหกรณ์มากกนัก

ชมรมเจ้
ช
าหน้ าาทีส่ หกรณ์ ออมทรั
อ พย์
ภาคตตะวันออกเฉียงเหนื
ย อ
เนนื่องจากคณะกรรมการดําเนิ
เ นการสหกรรณ์เกรงว่าทาางฝ่ ายเจ้าหน้าที
า ่จะจัดตั้งชมมรมขึ้นมาเพื่ออต่อรองหรื อเป็ นปฏิปักษ์
กับคณะกรรมการดําเนินกาาร แต่เมื่อเวลาาผ่านไปหลายยปี ก็เป็ นที่ประจั
ร กษ์ชดั ว่า ชมรมเจ้าหน้า้ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวั
ภ
นออกกเฉียงเหนือ ได้
ไ ดาํ เนินการในสิ่ งที่เป็ นปประโยชน์ต่อภาพรวมของส
ภ
สหกรณ์เรื่ อยมมา เช่นการแลลกเปลี่ยน
ความรู
ค ้ประสบบการณ์เพื่อนํามาพั
า ฒนางานนสหกรณ์ของงตนเอง การรร่ วมกันกําหนดแนวทางในนการโอนสมาาชิกระหว่าง
สหกรณ์
ส
ซึ่งมีผลให้มีการกํกําหนดระเบียบว่าด้วยการโโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ ทําให้ไม่เกิ ดหนี้เสี ยเมือมี
่อ สมาชิกย้าย
ไปต่
ไ างจังหวัด รวมทั้งการสสร้างแบบที่ดีในการปฏิ
ใ
บตติั ิ งานและการสสร้างความมันคงในการปร
น่
ระกอบอาชีพ โดยมี
การจั
ก ดสวัสดิกการต่างๆ ให้แก่
แ เจ้าหน้าทีสหกรณ์
่ส
เป็ นต้น ชมรมเจ้าหน้
ห าที่สหกรณ
ณ์ออมทรัพย์ภภาคตะวันออกกเฉียงเหนือ
ได้
ไ ทีการประชุชุมใหญ่สามัญเป็
ญ นประจําปปี ทุกปี มีการผผลัดเปลี่ยนหมมุนเวียนกันทําหน้าที่ประธธานชมรมสืบต่
บ อมาจนถึง
ปั จจุบนั ซึ่งมีผผูท้ ี่ทาํ หน้าที่ประธานชมรม
ป
ม ดังนี้
พ.ศ.
พ 2529

นายยชัชวาล คงสืสบชาติ

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์บุรีรัมย์ จํากัด

พ.ศ.
พ 2530 – 22531

นางงดาวเรื อง สังวรราชทรั
ง
พย์ ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู มหาสสารคาม จํากัดั

พ.ศ.
พ 2533 – 22534

นายยสุ วรรณ กัลยาบุ
ย ตร

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมทรัพย์อุดรธานีนี จํากัด

พ.ศ.
พ 2533 – 22534

นายบบรรจง โฆษิตจิ
ต รนันท์

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู ร้อยเออ็ด จํากัด

พ.ศ.
พ 2535 -25536

น.ส..สุ ธาสิ นี สระะบัว

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู หนองงคาย จํากัด

พ.ศ.
พ 2537 – 22538

นายดดนัย โตธรรมม

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู ชยั ภูมมิิ จํากัด

พ.ศ.
พ 2539

นางชชริ นรัตน์ สิทธิ
ท เวศ

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู นครรราชสี มา จํากัด

พ.ศ.
พ 2540 – 22543

นายวิวิชยั ราชวงศ์ศ์

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์อุบลราชชธานี จํากัด

พ.ศ.
พ 2544 -25545

นายสุ วรรณ กัลยาบุ
ย ตร

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู อุดรธธานี จํากัด

พ.ศ.
พ 2546 – 22547

นายยสุ วรรณ อยูในวงศ์
ใ่

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู บุรีรัมมย์ จํากัด

พ.ศ.
พ 2548 – 22549

นายยสุ รศักดิ์ ยศปัปัญญา

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู เลย จํากัด

ชมรมเจ้
ช
าหน้ าาทีส่ หกรณ์ ออมทรั
อ พย์
ภาคตตะวันออกเฉียงเหนื
ย อ
พ.ศ.
พ 2550 -25551

นายยบรรจง โฆษิษิตจิรนันท์

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู ร้อยเออ็ด จํากัด

พ.ศ.
พ 2552 -25553

นายยมงคล ทฤษฎีฎี

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู กาฬสิสิ นธุ์ จํากัด

พ.ศ.
พ 2554

นายยโอภาส สุ มรารถ
ร

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู นครพพนม จํากัด

พ.ศ.
พ 2555 – ปั จจุบนั นายประดิษฐ์ พลลหงส์

ผูจ้ ดั การสสหกรณ์ออมททรัพย์ครู อุดรธธานี จํากัด

ปัจจุบนั ชมมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมมทรัพย์ภาคตะะวันออกเฉียงเหนื
ง อ ได้ดาํ เนินการมาแลล้วกว่า 28 ปปี
มีสมาชิกกว่า 1,000 คน แลละมีเงินทุนดําเนิ
า นการเกือบ 6 ล้านบาท ซึ่งสามารถจัดั สวัสดิการใให้แก่สมาชิกชมรม
ช
ที่ถึงแก่กรรม เกษียณอายุการทํ
า างาน ลาอออกจากงาน ลลาอุปสมบท สมรส หรื อได้บุตร มีการรจัดประชุมสัมั มนา
และประชุ
แ
มใหหญ่สามัญประะจําปี เป็ นประะจําทุกปี ซึ่งแแต่ล่ะปี จะมีผแู้ จ้งลงทะเบียนเข้
ย าร่ วมมากกกว่า 1,000 คน
โดยเฉพาะอย่
โ
าางยิง่ ในปัจจุบับนั ประธานกรรรมการและคคณะกรรมการดําเนินการขของแต่ล่ะสหกกรณ์ ได้เห็นความสํ
ค าคัญ
และให้
แ
การสนันับสนุนกิจกรรรมของชมรมมเป็ นอย่างดี นนอกจากนี้ยงั ได้
ไ รับการสนับั สนุนจากสถถาบันการเงิน สหกรณ์
ออมทรั
อ
พย์ในภภาคอื่น รวมททั้งบริ ษทั ห้างร้
ง านต่าง ๆ สสนับสนุนกิจกรรมด้
ก วยดี จึงเชื
ง ่อมัน่ ว่าชมมรมเจ้าหน้าทีสหกรณ์
่
ออมทรั
อ
พย์ภาคคตะวันออกเฉีฉียงเหนือ จะเเจริ ญก้าวหน้าาและนําพาใหห้สหกรณ์ทุกสหกรณ์
ส
ที่ เป็ นหน่วยงานต้นสังกัด
ของเจ้
ข าหน้าที่สสหกรณ์ได้มีการปรั
ก บปรุ งและพั
แ ฒนาให้ห้เจริ ญก้าวหนน้ายิง่ ๆ ขึ้นไปป
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