ปี ที 29 ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557

สหกรณ์ ฯ มอบสร้ อยคอทองคํ า หนั ก 1 บาท ให้
สมาชิกทีขอเกษียณอายุก่อนกําหนด
วันที 6 กันยายน 2557 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายสุ วฒั น์ แก้วเฮียง
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และ นายพงษ์ศกั ดิ
คงมี กรรมการฯ ร่ วมกันมอบสร้อยคอทองคํา หนัก
1 บาท มู ล ค่ า 20,000 บาท (สองหมื นบาทถ้ว น)
ให้ แ ก่ น ายดุ ษ ฎี ศรี สะอาด สมาชิ ก แผนกไฟฟ้ า
เนื องจากขอเกษี ย ณอายุ ก่ อ นกํา หนดในงานเลี ยง
ทีร้านอาหารแพริ มนํา อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
สหกรณ์ ฯ มอบผ้ าห่ มนวมให้ แ ก่ สมาชิ ก ที ฝากเงิ น
ฝากเกิน 1,000,000 บาทขึนไป รวม 19 ราย
เดื อ นตุ ล าคม 2557 สหกรณ์ ฯ ได้ ซื อผ้า
ห่ มนวม จํานวน 19 ผืน ราคาผืนละ 480 บาท เป็ น
เงิน 9,120 บาท เพือมอบให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที มี
เงินฝากกับสหกรณ์ฯ ตังแต่ 1 ล้านบาทขึ นไป และ
ได้มอบเงิ นจํา นวน 500 บาท ให้แก่ มูลนิ ธิส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน และสหภาพแรงงานไทยเรยอน
จํานวน 1,000 บาท เนื องจากมี เงิ นฝากกับสหกรณ์
เกิน 1 ล้านบาท รวม 3 บัญชี
ทังนี สหกรณ์ ฯ ทํา การมอบของที ระลึ ก
ให้แก่สมาชิกและองค์กรทีฝากเงินกับสหกรณ์ฯ เกิน

หนึงล้านบาทเป็ นประจําทุกปี
กรรมการ ชสอ. เข้ าพบรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เนื องในโอกาสเข้ ารับตําแหน่ งใหม่
วันที 8 ตุลาคม 2557 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
พ ร้ อม กั บ ค ณ ะ ก ร ร มก า ร ดํ า เนิ นก า ร ชุ ม นุ ม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด นําโดย
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการฯ เข้าพบ
นายปิ ติ พงษ์ พึ งบุ ญ ณ อยุธยา รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื อมอบกระเช้ า
ดอกไม้แ สดงความยิ น ดี เ นื องในโอกาสเข้ า รั บ
ตํา แหน่ ง ใหม่ และยื นหนั ง สื อ ขอให้ รั ฐ มนตรี ฯ
ช่ ว ยทํา การแก้ไ ขปั ญ หาของขบวนการสหกรณ์
หลายเรื อง
( อ่ านต่ อหน้ า 3 )
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ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557

รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุดที 32 (2557)
นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน
นายสุวัฒน แกวเฮียง รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต มีบํารุง
เหรัญญิก
นายมานะกูล พรรณเรณู
กรรมการ
นายวิรัต ชูจิตต
กรรมการ
นางละออ แกวสาระ
กรรมการ
นายสุทัศน เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายเสนห ชุมหฤทัย
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายคนิต ชวดตระกูล
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ

กรรมการฯ เยียมไข้ นางมะลิ เส็งรอดรัตน์

เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก
นางนาถ
มงคลหวา
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่เงินฝาก
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายสุวัฒน แกวเฮียง
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
 นายวิรัต ชูจิตต  นายมานะกูล พรรณเรณู
 นายสุทัศน เอีย่ มแสง  นางสาวไขมกุ ข จันทโคตร
 นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว นางศรีประภา แสงสวาง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
อารดเวิรค นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

กรรมการฯ เยียมนายวัชรินทร์ คล้ ายแก้ ว
สมาชิกแผนกพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน ครบ 5 ปี

กรรมการฯ เยียมนายธํารงศักดิ รักชาติเจริญ
สมาชิกแผนกพ้ นสภาพการเป็ นพนักงาน ครบ 5 ปี
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กรรมการ ชสอ. ร่ วมสั มมนากับชมรมสหกรณ์ ออมทรั พย์ ภาคกลาง (ต่ อจากหน้ า 1)
วั น ที 13 กั น ย ายน 25 57 นายศรี โพ ธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการเชื อมโยงเครื อข่ายและกิ จการ
พิเศษ (ชสอ.) เข้าร่ วมการสัมมนา เรื อง “แนวโน้ม
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ภ า ย ใ ต้ ก า ร กํ า กั บ ข อ ง
กระทรวงการคลัง ” ณ โรงแรมปทุ ม ธานี เ พรส
อ.เมือง จ.ปทุ มธานี ซึ งจัดโดยชมรมสหกรณ์ออมทรั พ ย์ภ าคกลาง และได้รั บ งบประมาณสนับ สนุ น
จากชุ มนุ มสห กร ณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ ง ป ระเท ศ
ไทย จํากัด
การสัมมนามีวตั ถุประสงค์เพือให้กรรมการ
และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ได้ทราบถึงปั ญหาทีเกิดขึนกับ
ขบวนการสหกรณ์และนําไปใช้ในการบริ หารและ
กํา กับ งานในสหกรณ์ เพื อได้ แ ลกเปลี ยนความ
คิ ด เห็ น ผลดี ผลเสี ย ในการปรั บ เปลี ยนการกํา กับ
ดู แ ลของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์จ ากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เ ป็ นกระทรวงการคลัง เพื อเป็ นการ
เสริ มสร้ า งทัศ นคติ ที ดี ใ นความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
สหกรณ์สมาชิกด้วยกัน
กรรมการสหกรณ์ ฯ ลาออกจากตําแหน่ ง 1 คน
วัน ที 26 กัน ยายน 2557 นางศรี ประภา
แสงสว่ า ง กรรมการสหกรณ์ ฯ ได้ยื นหนัง สื อ ขอ
ลาออกจากการเป็ นกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ฯ
เนื องจากได้ลาออกจากการเป็ นพนักงานของบริ ษทั
ไทยเรยอน จํากัด และได้งานทําใหม่ทีกรุ งเทพฯ จึ ง
ทําให้ไม่สะดวกที จะทําหน้าที บริ หารงานสหกรณ์ฯ
ทังนี โดยมีผลตังแต่วนั ที 26 กันยายน 2557
สหกรณ์ ฯ มอบรู ปเหมือนพระสมเด็จเกษไชโยให้ แก่
มารดาสมาชิก

ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
วัน ที 6 ตุ ลาคม 2557 นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป ทําการมอบรู ปเหมือนพระสมเด็จ
เกษไชโย มูลค่ า 600 บาทให้แก่ มารดานายพิศาล
ทองเสริ ม สมาชิ กสหกรณ์ฯ ซึ งลาออกจากงาน เพือ
เป็ นการขอบคุ ณ เนื องจากมารดาของนายพิ ศ าล
ทองเสริ ม ได้ท ํา การผ่ อ นชํา ระหนี เป็ นรายเดื อ น
ให้แก่ สหกรณ์ฯ แทนลูกชายจนครบ และไม่ทาํ ให้
ผูค้ าประกั
ํ
นต้องรับภาระหนีแทนแต่อย่างใด
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีเดินทางไปศึกษา
ดูงาน 2 สหกรณ์ ฯ ทีกรุ งเทพฯ
วั น ที 6 ตุ ล าคม 2557 คณะกรรมการ
สหกรณ์ฯ ทังคณะ รวม 14 คนโดยการนําของนาย
กฤษณชัย สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ พร้อม
กับ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และ นางสาว
ดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าที ธุ ร การ เดิ นทางไป
ศึ ก ษาดู ง านสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิ จการรถไฟแห่ งประเทศไทย จํากัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จํากัด
กรรมการ ชสอ. ร่ วมงานแถลงข่ า วงานวั น ออม
แห่ งชาติ ทีกรมประชาสั มพันธ์ กรุงเทพฯ
วันที 7 ตุลาคม 2557 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ ชสอ. เข้าร่ วมงานแถลงข่ าวงานวันออม
แห่ งชาติ ประจําปี 2557 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด (ชสอ.) ณ ห้ อ ง
ป ร ะ ชุ ม 1 ห อ ป ร ะ ชุ ม ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
กรุ ง เทพฯ โดยได้รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.จรู ญ ไชยศร
รองอธิ บดี กรมประชาสัมพันธ์ เป็ นประธานในพิธี
แถลงข่าว
โดยชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ร่ วมกับ ชมรมสหกรณ์
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ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์
ทุกภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สุพรรณบุรี จํากัด
และสหกรณ์ออมทรั พย์ทวประเทศ
ั
เป็ นเจ้าภาพใน
การจั ด งานวัน ออมแห่ ง ชาติ ประจํา ปี 2557 ใน
วัน เสาร์ ที 1 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2557 ณ จั ง หวั ด
สุ พรรณบุรี ได้กาํ หนดจัดการเดินรณรงค์วนั ออม
แห่ งชาติ การระดมเงิ นออมของ ชสอ. และสหกรณ์
ออมทรัพย์ทวประเทศ
ั
การมีนาใจของสหกรณ์
ํ
ออม
ทรั พ ย์การสัมมนาวิช าการ รวมทังมอบประกาศ
เกี ยรติ คุณและเข็มที ระลึ ก และกิ จกรรมงานเลี ยง
สังสรรค์เ พื อแขก ผูม้ ี เ กี ย รติ และสื อมวลชนเข้า
ร่ วมงานกว่า 3,000 คน
กรรมการ ชสอ. ร่ วมพิ ธี เ ปิ ดการอบรมหลั ก สู ต ร
ผู้บริหารสหกรณ์ระดับสู งทีกรุ งเทพฯ
วันที 8 ตุลาคม 2557 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
กรรมการ ชสอ. เดินทางไปร่ วมพิธีเปิ ดการฝึ กอบรม
หลักสู ตร “ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสู ง รุ่ น
ที 3” ซึ งจัด โดยชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จํา กัด (ชสอ.) ณโรงแรมริ ชมอนด์
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.อภิชาติ พงษ์ศรี หดุลชัย ผูช้ ่ วยรั ฐมนตรี ป ระจํากระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการฝึ กอบรม
และ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ชสอ. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยทําการ
ฝึ กอบรมตังแต่วนั ที 8 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2557
มี ผู เ้ ข้า รั บ การฝึ กอบรมเป็ นผู บ้ ริ หารสหกรณ์ ข อง
สหกรณ์ออมทรั พย์จากทัวประเทศ จํานวน 38 คน
จาก 31 สหกรณ์
กรรมการ ชสอ. เข้ า ร่ วมพิธี ล งนามความร่ วมมื อ
ระหว่ าง ชสอ. กับชมรมสหกรณ์ฯ ภาคตะวันตก
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วันที 9 - 10 ตุลาคม 2557 นายศรี โพธิ วายุ พั ก ตร์ กรรมการชสอ. แล ะน ายวิ รั ต ชู จิ ตต์
กรรมการฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เพื อร่ ว มพิ ธีลงนามในพิ ธีล งนามความร่ วมมื อ การ
ส่ งเสริ มการออม โครงการออมทรั พ ย์ออมความดี
ระหว่างชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จํา กัด กับ ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ภ าคตะวัน ตก
สหกรณ์ออมทรั พ ย์ครู ป ระจวบคี รี ขนั ธ์ จํา กัด และ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู ในภาคตะวัน ตก ณ ห้ อ ง
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ประจวบคีรีขนั ธ์ จํากัด
อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ในวันที 10 ตุลาคม 2557
โดยมี ดร.เฉลิ มพล ดุ ลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย
จํากัด ในการลงนามดังกล่าว

กรรมการ ชสอ. ร่ วมประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการ และคณะกรรมการต่างๆ รวม 5 ครัง
ใ น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 น า ย ศ รี โ พ ธิ
วายุ พ ัก ตร์ กรรมการ ชสอ. เข้า ร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการชุ มนุ มสหกรณ์ออมทรั พย์
แห่ งประเทศไทย จํากัด และคณะกรรมการอืน รวม
5 ครัง ดังนี คือ
วันที 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เข้าร่ วม
การประชุมคณะกรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจ-
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การพิเศษ ชุดที 42 ครังที 5 ห้องประชุม 302 ชสอ.
วัน ที 6 ตุ ลาคม 2557 เข้าร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ หาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ ห้องประชุม 302 ชสอ.
วัน ที 7 ตุ ลาคม 2557 เข้าร่ ว มการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒ นาและเสริ มสร้ า งความรู ้ ด ้า น
วิชาการ ชุดที 42 ครังที 5 ณ ห้องประชุม 302 ชสอ.
วัน ที 13 ตุ ลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เข้า
ร่ วมการประชุ ม คณะกรรมการเชื อมโยงเครื อข่ า ย
และกิ จการพิ เ ศษ ชุ ด ที 42 ครั งที 6 (วาระพิ เ ศษ)
ณ ห้องประชุม 302 ชสอ.
วัน ที 13 ตุ ลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เข้า
ร่ วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที 42 ครังที
6 ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.

กรรมการฯ ร่ วมการประชุ ม ประจํา เดื อ นตุ ล าคม
2557 ของ สอร.
วั น ที 12 ตุ ล าคม 2557 นายมานะกู ล
พรรณเรณู เดิ นทางไปร่ วมการประชุ มประจําเดือน
ตุลาคม 2557 ของสหพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ผูใ้ ช้แรงงาน (สอร.) ณ อาคารนันทนาการ การไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุ รี
โดยมี ส หกรณ์ ออมทรั พ ย์ก ารไฟฟ้ า ฝ่ ายผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย จํากัด เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุม

ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
ทังนี ก่อนการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษ
เรื อง “การติดตามหนีการฟ้ องบังคับคดีและกฏหมาย
ที เกี ยวข้ อ งกั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข องสหภาพ
แรงงาน” ด้วย
กรรมการฯ และเจ้ า หน้ า ที ฯ ร่ ว มศึ ก ษาดู ง านและ
ประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2557 ของชมรมฯ
วัน ที 14 - 15 ตุ ล าคม 2557 นายศรี โพธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายวิรัต ชู จิตต์
กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และ
นางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจ้าหน้าที เงินฝากเดินทาง
ไปร่ ว มการศึ ก ษาดู งานและร่ ว มการประชุ มใหญ่
สามัญ ประจํา ปี 2557 ของชมรมสหกรณ์ จัง หวัด
อ่างทอง โดยมีผรู ้ ่ วมเดินทาง 38 คน ดังนี คือ
วัน ที 14 ตุ ล าคม 2557 เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน
ณ ฟาร์ มตั ว อย่ า งตามพระราชดํ า ริ บ้ า นบ่ อ หวี
อ.สวนผึง จ.ราชบุรี หลังจากนันเข้าร่ วมการประชุม
ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2557 ชมรมสหกรณ์ จัง หวัด
อ่างทอง ณ ภูผาผึงรี สอร์ ท อ.สวนผึง จ.ราชบุรี
วัน ที 15 ตุ ล าคม 2557 เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน
ณ สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุ รี จํากัด (ในพระบรมราชู ปถัมภ์) ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุ รี
จากนันแวะมนั ส การองค์ พ ระปฐมเจดี ย ์ อ.เมื อ ง
จ.นครปฐม ก่อนเดินทางกลับจังหวัดอ่างทอง
กรรมการ ชสอ. เดินทางไปให้ การต้ อ นรั บ สมาชิ ก
สหกรณ์ สมาชิก ชสอ. ทีนนทบุรี
วั น ที 1 6 ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 น า ย ศ รี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ กรรมการ ชสอ. เดิ นทางไปร่ วมให้การ
ต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขตราด
จํากัด จํานวน 100 คน ซึ งเดินทางมาเยียมชมกิ จการ
ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย จํา กัด
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และรั บฟั งการบรรยาย เรื อง “สมาชิ กสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ยุคใหม่” ทังนี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
ตราด จํากัด มี โ ครงการนํา สมาชิ ก 3 รุ่ นๆ ละ 100
คนมาเยียมชมกิจการของ ชสอ.
กรรมการสหกรณ์ ฯ เดิ น ทางไปเยี ยมสมาชิ ก ที
เกษียณหรื อลาออกจากงานครบ 5 ปี
วันที 3 ตุลาคม 2557 นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายสุ ว ัฒ น์ แก้ ว เฮี ย ง
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก เดิ นทางไปเยียมสมาชิ กแผนกพ้นสภาพ
การเป็ นพนักงานซึ งเกษียณอายุครบ 5 ปี 2 ราย คือ
- นายถวั ลย์ ศิ ล ป์ ประดิ ษฐ์ อดี ต พนัก งาน
แผนกซี วิล โดยไปเยียมที บ้านพัก บ้านระดํา อ.เมือง
จ.อ่างทอง ปัจจุบนั อยูช่ ่วยภรรยาขายผลไม้
- นายวั ช ริ น ทร์ คล้ ายแก้ ว อดี ต พนัก งาน
แผนกบริ ห าร (เวอร์ ค ชอฟ) โดยเยี ยมที ที ทํา การ
สหกรณ์ ฯ เนื องจากสมาชิ กมาติ ดต่ อ กับ สหกรณ์ ฯ
ปัจจุบนั ทํางานกับผูร้ ับเหมาในโรงงาน
วันที 8 ตุลาคม 2557 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายลิ ขิ ต มี บ ํา รุ ง
เหรั ญ ญิ ก และนางนาถ มงคลหว้า หัว หน้า ฝ่ ายทัวไป เดินทางไปเยียมสมาชิ กแผนกพ้นสภาพการ
เป็ นพนักงานซึ งเกษียณอายุครบ 5 ปี 2 ราย คือ
- นางลํ า ปาง ชี แจง อดี ต พนั ก งานแผนก
วิ ส โคส ผลิ ต โดยไปเยี ยมที บ้ า นพัก ต.สายทอง
อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง ปัจจุบนั ทํางานรับจ้าง
- นายธํารงศักดิ รักชาติเจริญ อดีตพนักงาน
แผนกเวอร์ ค ชอฟ โดยไปเยี ยมที บ้า นพัก ต.ลาดนําเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรี อยุธยา ปัจจุบนั ตังร้าน
สะดวกซื อขายของทัวไปอยูก่ บั บ้าน

ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
วั น ที 2 2 ตุ ล า ค ม 2 5 5 7 น า ย ศ รี โ พ ธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายวิรัต ชู จิตต์
กรรมการฯ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ัดการ
เดิ น ทางไปเยี ยมนายดํ า รงพั น ธ์ วงษ์ ไ กรรั ก ษ์
สมาชิ กแผนกพ้ น สภาพการเป็ นพนั ก งานซึ ง
เกษี ย ณอายุ ค รบ 5 ปี ที บ้า นพัก ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา เป็ นอดี ต
พนักงานแผนกเอฟ.ไอ.พี . ปั จจุบ ันขายของอยู่ก ับ
บ้าน
ในการเดิ นทางไปเยียมสมาชิ กแผนกพ้นสภาพการเป็ นพนักงานครบ 5 ปี สหกรณ์ฯ ได้ซื อ
ของเยียมมอบให้เป็ นเงินคนละ 500 บาท
กรรมการสหกรณ์ ฯ เยียมไข้ สมาชิกป่ วย 5 ราย
วัน ที 22 กัน ยายน 2557 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายลิ ขิ ต
มีบาํ รุ ง เหรั ญญิ ก นางสาวไข่ มุกข์ จันทโคตร์ และ
นางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ ายทัวไปเดิ นทางไป
เยียมไข้ นายเฉลิม ปรี ชาชาติ สมาชิ กแผนกแวร์ เฮ้าท์
ทีบ้านพัก ต.สายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เนืองจาก
ป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก
วัน ที 24 กั น ยายน 2557 นายกฤษณชั ย
สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ และนายสุ ทศั น์
เอียมแสง กรรมการฯ เดิ นทางไปเยียมไข้ นางมะลิ
เส็ ง รอดรั ต น์ สมาชิ ก แผนกแอนซิ น ลารี ผลิ ต
ทีบ้านพัก อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื องจากผ่าตัดนิว
วัน ที 24 กัน ยายน 2557 นางละออ แก้ว สาระ นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ และ นายสุ ทศั น์
เอี ยมแสง กรรมการฯ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้ น าย
สุ รินทร์ เรื องกุศล สมาชิ กแผนกอ็อกซิ ลลารี ผลิต ที
บ้านพัก อ.ป่ าโมก เนื องจากถูกแก้วบาดทีเท้า
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วันที 7 ตุลาคม 2557 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ เดิ นทางไปเยี ยมไข้
นางธนกร ชิ น ะตัง กู ร สมาชิ ก แผนกเจ้ า หน้ า ที
ทีบ้านพัก ต.ป่ างิว อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื องจากเป็ น
โรคกระดูกทับเส้น มีอาการปวดหลังอย่างรุ นแรง
วันที 22 ตุลาคม 2557 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ป ระ ธานก รรมก ารฯ นายศรี โพ ธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายวิรัต ชู จิตต์
กรรมการฯ เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น ายเอกพล บุ ญ ประเสริ ฐ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ที บ้า นพัก
ต.โรงช้า ง อ.ป่ าโมก จ.อ่ า งทอง เนื องจากประสบ
อุบตั ิ เหตุ ลูกฟุตบอลกระเด็นใส่ ศรี ษะ มีอาการปวด
หัวอย่างรุ นแรง เลือดออกในสมอง
อนึ ง ในการเดินทางไปเยียมไข้สมาชิ กทัง 5
ราย สหกรณ์ฯได้มอบของเยียมไข้ เป็ นเงิน 300 บาท

สหกรณ์ ฯ มอบสมุ ด คู่ ฝ ากให้ แ ก่ ส มาชิ ก เนื องจาก
ภรรยาคลอดบุตร
วัน ที 26 สิ ง หาคม 2557 นางสาวฐิ ติ พ ร
ควรบําเรอ เจ้าหน้าทีเงินฝาก ทําการมอบสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ พร้อมเงินฝาก จํานวน 500 บาท
ให้ แ ก่ น ายคมสั น ต์ สิ ง ห์ มี สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง
ผลิต เนืองจากภรรยาคลอดบุตร

ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
วัน ที 24 กัน ยายน 2557 นางสาวนุ ช นาถ
แก้วนําเชื อ ทําการมอบสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
พร้ อมเงินฝาก จํานวน 500 บาท ให้แก่นายชัชวาลย์
ตังตรงไพโรจน์ สมาชิ ก แผนกวอเตอร์ ท รี ส เม้น ท์
เนืองจากภรรยาคลอดบุตร
วัน ที 21 ตุ ล าคม 2557 นางสาวฐิ ติ พ ร
ควรบําเรอ เจ้าหน้าที เงินฝาก ทําการมอบสมุดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ พร้อมเงิ นฝาก จํานวน 500 บาท
ให้ แ ก่ น างสาวพิ ณ ทิ พ ย์ สมบู ร ณ์ สมาชิ ก แผนก
บริ หาร (ห้องปฏิบตั ิการเคมี) เนืองจากคลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิดา มารดา สามี และ
บุตรสมาชิก 2 ราย
วัน ที 24 กั น ยายน2557 นายกฤษณชั ย
สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการฯ นายสุ ว ัฒ น์
แก้วเฮี ยง รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิรัต ชู จิต ต์
นางละออ แก้ว สาระ นางสาวไข่ มุกข์ จันทโคตร์
นายสุ ทศั น์ เอี ยมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
สามี ของนางอํา นวย มาตบัณ ฑิ ต ย์ สมาชิ กแผนก
พ้น สภาพการเป็ นพนั ก งาน ที วัด ราชปั กษี (นก)
ต.โพสะ อ.เมื อ ง จ.อ่ า งทอง และช่ ว ยเงิ น ทํา บุ ญ
500 บาท
วันที 21 ตุลาคม 2557 นายกฤษณชัย สิ นธุ ปร ะสิ ทธิ ประธานกรรมการ ฯ นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ รองประธานฝ่ ายการเงิน นายลิขิต มีบาํ รุ ง
เหรั ญ ญิ ก นายวิ รั ต ชู จิต ต์ นางสาวไข่ มุก ข์ จันทโคตร์ นายพงษ์ศ ัก ดิ คงมี นางนาถ มงคลหว้า
หัวหน้าฝ่ ายทัวไป และ นางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส
เจ้า หน้า ที ธุ ร การ เดิ น ทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
บุตรสาวของนายศิริศกั ดิ ทรงวุฒิเลิศ และนางเลียม
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ทรงวุ ฒิ เ ลิ ศ สมาชิ กแผนกพ้ น สภาพการเป็ น
พนัก งาน ที วัดพายทอง อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง และ
ช่วยเงินทําบุญ คนละ 500 บาท เป็ นเงิน 1,000 บาท
(หนึ งพันบาทถ้วน)
สหกรณ์ ฯ มอบเงินช่ วยทําบุญงานศพมารดาสมาชิ ก
500 บาท
วันที 24 กันยายน 2557 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ ทําการมอบเงิ นช่ว ยทําบุ ญ งานศพ
มารดานายจรั ญ จัน ทร์ นั ด สมาชิ ก แผนกซี วิ ล
จํานวน 500 บาท เนื องจากสหกรณ์ฯ ไม่ได้เดิ นทาง
ไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพเพราะจัดงานทีจังหวัดสุโขทัย
สหกรณ์ ฯ บริ จาคเงินและสิ งของเพื อการกุศล รวม
9 ราย เป็ นเงิน 4,850 บาท
วัน ที 8 กัน ยายน 2557 บริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่
สํา นักงานสหกรณ์ จัง หวัดอ่า งทองเพื อนําไปมอบ
ให้ แ ก่ โ รงเรี ยนบ้ า นบ่ อ หยวก ต.บ่ อ เกลื อ เหนื อ
อ.บ่ อ เกลื อ จ.น่ าน เพื อสมทบทุ นปรั บ ปรุ งอาคาร
เรี ย นเนื องจากถู กนําท่ ว มและอาคารใช้การไม่ ไ ด้
จํานวน 1,000 บาท
วัน ที 8 กัน ยายน 2557 บริ จาคเงิ น ให้ แ ก่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
เพื อสมทบทุ น การถวายผ้า พระกฐิ นพระราชทาน
ประจํา ปี 2557 ณ วัด ป่ าโมกวรวิ ห าร อ.ป่ าโมก
จ.อ่างทอง ในวันที 17 ตุลาคม 2557 จํานวน 1,000
บาท
วัน ที 8 กัน ยายน 2557 บริ จ าคเงิ น ให้ แ ก่
สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย เพื อสมทบทุน
การถวายผ้า พระกฐิ น สามัค คี ครั งที 29 ประจํา ปี
2557 ณ วัดดงมะเฟื อง อ.แม่ลาว จ. เชียงใหม่ ในวันที 2 พฤศจิกายน 2557 จํานวน 500 บาท

ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
วัน ที 8 กัน ยายน 2557 บริ จาคเงิ น ให้ แ ก่
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์องค์การเภสัช กรรม จํากัด เพื อ
นําไปมอบให้แก่โครงการช่ วยเหลื อเด็กกําพร้ าและ
ด้อยโอกาส ณ บ้านเด็กสิ ริ จ.เพชรบูรณ์ จํานวน 500
บาท
วัน ที 17 กัน ยายน 2557 ทํา การมอบร่ ม
จํา นวน 17 คัน มู ล ค่ า 850 บาท ให้ แ ก่ ส หภาพ
แรงงานไทยเรยอน เพือเป็ นของขวัญสําหรับการจัด
กิจกรรมสอยดาวในงาน “สายใยผูกพัน เพื อพี น้อง
ผูใ้ ช้แรงงาน” ในวันที 18 กันยายน 2557 ณ บริ เวณ
อาคารจอดรถยนต์ของบริ ษทั ฯ
วันที 3 ตุลาคม 2557 บริ จาคเงินทอดผ้าป่ า
สามัคคี ว ดั เขาพระยาพายเรื อ จ.อุ ท ัย ธานี เป็ นเงิ น
500 บาท
วัน ที 7 ตุ ล าคม 2557 บริ จาคเงิ น ให้ แ ก่
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ห นองคาย จํา กัด เพื อร่ ว มการ
ทอดมหากฐิ นสามั ค คี ณ วั ด จอมมณี อ.เมื อ ง
จ.หนองคาย เพื อสมทบซื อที ดิ น ขยายวัด สร้ า ง
รัตนมณฑปหลวงพ่อมณี เชษฐา เป็ นเงิน 500 บาท
วันที 17 ตุลาคม 2557 บริ จาคเงินทอดผ้าป่ า
การศึ ก ษาโรงเรี ยนเก้ า เลี ยววิ ท ยา อ.เก้ า เลี ยว
จ.นครสวรรค์ เพื อหารายได้ ส มทบทุ น สร้ าง
โรงอาหาร เป็ นเงิน 1,000 บาท
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เมื อวัน ที 1- 2 พฤศจิ กายน 2557 สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด จัดการ
อบรมสัมมนาสมาชิ ก เรื อง “การจัดการเงินได้ เพื อ
สร้ างความมันคงให้ ครอบครั วด้ วยวิธีการสหกรณ์ ”
โดยในวันที 1 พฤศจิ กายน 2557 ได้นําสมาชิ กเข้า
ร่ วมกิจกรรมงาน “วันออมแห่ งชาติ ประจําปี 2557”
กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ร่ วมกับ ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พย์ภาค รวม 8 ภาค
โดยมี ช มรมสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ภาคตะวัน ตกเป็ น
เจ้าภาพในปี นี โดยเริ มกิจกรรมตังแต่ เวลา 06.30 น.
ตังริ วขบวนเดินรณรงค์วนั ออมแห่ งชาติ ณ โรงเรี ยน
สุ พ รรณภู มิ ไปยัง หอคอยบรรหาร แจ่ มใส และ
เวลา 13.00 น. กิ จกรรมจัด สัมมนาทางวิช าการ ณ
โรงแรมวาสิ ฏ ฐี ซิ ตี โฮเทล จ. สุ พ รรณบุ รี ซึ งมี
ผูเ้ ข้าร่ วมกว่า 1,000 คน ก่ อนจะมี การบรรยายทาง
วิชาการชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย
จํา กัด ได้จัด พิ ธี ม อบเข็ ม ที ระลึ ก วัน ออมแห่ งชาติ
และประกาศเกี ย รติ คุ ณ ซึ งสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํ ากัด ได้ รั บประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ เป็ นสหกรณ์ ที จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม “มีนําใจ” (กิจกรรมเพือชุมชนและสังคม)
โดย นายกฤษณชั ย สิ นธุ ป ระสิ ทธิ ประธาน
กรรมการฯ รั บมอบจาก ดร.เฉลิ มพล ดุ ลสั มพันธ์
ประธานกรรมการชุมนุ มฯ นับเป็ นรางวัลแห่ งความ
ภาคภูมิใจอีกรางวัลหนึ งของสหกรณ์ฯ เรา จากนันมี
การบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ “ภาวะเศรษฐกิจและ
การเตรี ยมความพร้ อมของสหกรณ์ เข้ าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”โดย ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ -

ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557

คอลั ม นิ สต์ ป ระจํ า คอลั ม น์ “เปิ ดฟ้ า ส่ องโลก”
หนังสื อ หนังสื อพิ มพ์ไ ทยรัฐ และ พิ ธีกรโทรทัศ น์
รายการ “เปิ ดเลนส์ ส่ องโลก” ช่ อง 3 และหัว ข้อ
“การบริ หารงานสหกรณ์ ออมทรั พย์ ในยุคประชาคม
อาเซี ยน” โดย ดร.เฉลิ มพล ดุ ลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. จนถึงเวลา 17.00 น. หลังจากนันมี
กิจกรรมภาคคํ า คื อ กิจกรรมงานเลียงสั งสรรค์ ณ
สนามกี ฬ า โรงเรี ย นกรรณสู ต ศึ กษาลัย ซึ งสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ เราได้เข้าร่ วมงานเลียงดังกล่าวด้วยความ
สนุ ก สนาน และเดิ นทางเข้า ที พัก ณ โรงแรมศรี อู่
ทองแกรนด์ เพื อเข้า ร่ ว มกิ จกรรมการศึ กษาอบรม
สัมมนาสมาชิกในวันรุ่ งขึน

วันที 2 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ จัดการ
อบรมสัมมนาสมาชิ ก เรื อง “การจัดการเงิ นได้เพือ
สร้ างความมันคงให้ครอบครัวด้วยวิธีการสหกรณ์”
หัวข้อ “การกินอยู่อย่ างพอเพียง : ลดรายจ่ าย เพิม
รายได้ ” โดยนายรังสรรค์ คล้ายพันธ์ เกษตรกรที ใช้
ชี วิ ต ตามแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และที ปรึ กษา
สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี ยนบ้า นบ่ อ แร่ จํา กัด ต.บ่ อ แร่
อ.โพธิ ทอง จ. อ่างทอง การบรรยายเป็ นการเล่าเรื อง
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ต่าง ๆ ทีคุณรังสรรค์ ได้ใช้ชีวิตทีผ่านมาและสุ ดท้าย
ได้ค้นพบถึ งแนวคิ ดการใช้ชีวิ ต แบบเรี ย บง่ า ย ไม่
ฟุ้ ง เฟ้ อ ไม่ ต ามกระแสนิ ย ม แต่ ก็ ไ ม่ ข ัด ยึ ด หลัก
เศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เรี ยนรู ้ ศึ กษา ปฏิ บตั ิ ตามแนวทางพุทธศาสนา และ
มาปรับใช้เป็ นเครื องมื อนําทางการใช้ชีวิต ปั จจุบ ัน
อาชีพหลักเป็ นพ่ อบ้ าน อาชี พรองทําเกษตรอินทรี ย์
ไม่ใช้สารเคมีทุกชนิ ด บนพืนที 10 ไร่ รู ปแบบไร่ นา
สวนผสม เป็ นคณะจัดตังกลุ่มทํานาเลิ กเคมีจังหวัด
อ่างทอง ซึ งทําให้สมาชิกได้แง่คิดหลายประการ เช่น
การลดค่าใช้ จ่ายทํานํายาเอนกประสงค์ ใช้ซักผ้า ล้าง
จาน ถูบา้ น ทําความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ปลูกข้ าว
กล้ อ งรั บ ประทานและเหลื อ จํ าหน่ า ยปลอดภัย จาก
สารเคมี ปลูกผักสวนครัวรับประทานเอง ใช้เสื อผ้าที
มีอยู่อย่างคุม้ ค่า ไม่ซือเพิมเกินความจําเป็ น คิ ดก่อน
ใช้ทุกครั ง ใช้ชีวิตแบบพึ งพาตนเองให้ได้ และต้อง
พึ งกัน เอง คื อ การเป็ นที พึ งให้ ค นอื นบ้า ง หาก
สมาชิ ก นํา มาปรั บ ใช้จ ะได้ป ระโยชน์ จ ากข้อ คิ ด
ต่างๆ ในเรื องการประหยัดได้เป็ นอย่างดี
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ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สถานประกอบการหรื อที เรี ยกว่ า “สสอป.”
วั ต ถุ ป ร ะสงค์ ก ารจั ด ตั งสมาคมฯ เพื อ สร้ า ง
หลัก ประกัน และขับ เคลื อขบวนการสหกรณ์ ใ ห้
เข้ม แข็ ง ยิ งขึ น ช่ ว ยเหลื อ และแบ่ ง เบาภาระผู ้ค ํา
ประกัน ช่ ว ยเหลื อซึ งกันและกันในการสงเคราะห์
ศพ และช่ ว ยเหลื อซึ งกันและกันในการสงเคราะห์
ครอบครัว ได้ชีแจงถึงวิธีการเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์
และการจ่ า ยเงิ น แก่ ท ายาทผู ้เ สี ย ชี วิ ต โดยหากมี
หนี สิ นก็สามารถชําระหนี ได้หมดและยังมีเงินเหลือ
ให้แก่ครอบครัวได้ต่อไป
หัว ข้อ ที สาม “การจั ด การเงิ น ได้ เพื อสร้ า ง
ความมั นคงให้ ครอบครั ว ด้ วยวิ ธี ก ารสหกรณ์ ”
บรรยายโดยนางสาวสิ ร ะดา แย้ม กลี บ ผู ้จัด การ
สหกรณ์ออมทรั พย์คอสโมอุตสาหกรรม จํากัด ได้
เน้นในเรื องการวางแผนทางการเงิน โดยออมเงินไว้
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ของเรา ข้อคิ ด “ถ้ าไม่ มีเงิน
ออมและไม่ มีการวางแผนทางการเงินก็ไ ม่ มีโอกาสมี
ความมันคงทางการเงินในอนาคตได้ ” และ “ตอนเกิด
มา...จน โทษคนอื นได้ เ พราะไม่ สามารถเลื อกเกิดได้
แต่ ถ้า...ตอนตาย...ยากจน ต้ องโทษ...ตัวเอง.!!” การ
ออมเกิ ดขึนได้จากการมีอาํ นาจเหนื อเงิน การออมที
ได้ผ ลคื อ การออม “แบบถู กบั ง คั บ” คื อ ถื อ หุ ้นใน
สหกรณ์ ฝากเงิ นในสหกรณ์ ฌาปนกิ จสงเคราะห์ /
ประกัน/กองทุ นสํารองเลียงชี พ ทุ กสิ งเริ มต้นที การ
วางแผนต้องบังคับ ใจตนเอง และตังเป้ า หมายการ
ออมที ชัด เจน ให้ลงมือ ตังมัน ตังใจ เก็บออมทันที
หัวข้อทีสอง “สิ ทธิประโยชน์ การสมัครเป็ น โดยท่ องคาถา “จะรวยเพื อจน หรื อ จนเพื อรวย”
สมาชิ กของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ” บรรยาย นําไปปฏิ บตั ิจริ งๆ “ออมให้ได้ เพือให้เงินทํางานรับ
โดยนางสาวลักขิ กา ประชานิ กร เจ้าหน้าที สมาคม ใช้” ออมเงินเพื ออนาคตอันใกล้ คือ ออมเพือใช้จ่าย
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หนี สิ น ที มี ของแต่ ละเดื อน เพือนํา เงิ นที ออมไปใช้
จ่ า ยในครอบครั ว ออมเงิ นเพื อต้อ งการซื อสิ งของ
ออมเงิ นสํารองเพือจ่ายค่ารั กษาตัวยามป่ วยไข้ ออม
เงิ น เพื ออนาคตระยะยาว คื อ ใช้ จ่ ายในยาม
เกษี ย ณอายุ เพื อความมันคงของครอบครั ว เป็ น
มรดกให้ลูกหลาน ใช้ในการลงทุ นต่อยอดเงินออม
ให้เพิมขึน สมมุต:ิ -หลังเกษียณต้องใช้เงินวันละ 300
บาท (เกษี ย ณ 55 ปี อยู่ ไ ปอี ก 20 ปี = 7,300 วัน )
ดังนัน 7,300 วันคูณ 300 บาท ต้องมีเงินออมทังสิ น
2,190,000 บาท เป็ นเงิ นก้อนใหญ่ทีเราต้องรี บเก็บ
ออมให้ได้เพืออนาคต หากอายุยาวกว่า 75 ปี ต้อง
เก็ บ เงิ น เท่ า ไร? อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง หลากหลาย
ความหมาย ความพอเพี ย ง คื อ “ความพอเหมาะ
พอดี ” “ความไม่ประมาท” “พึงตนเอง” “มีเหตุผล”
“มี ภูมิคุ ้มกัน” “การอยู่กินเกิ นฐานะ” อันนํามาซึ ง
การมี หนี สิ นพะรุ ง พะรั ง หาทางออกไม่ ไ ด้ ความ
พอเพี ย งนัน เพี ย งพอที จะทําให้มีความสุ ข ในชี วิ ต
ชนิดทีมี “ความหมาย” ได้

ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
พอเพี ย งมาใช้ในครอบครั ว รู ้ จักใช้ รู ้ จัก ประหยัด
สมาชิ ก ส่ ว นใหญ่ พึ ง พอใจกับ การอบรมสั ม มนา
ดังกล่าว จากการตอบแบบประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี
55.69% อยู่ ที ดี ม าก 30.18% ถื อ ได้ว่ า ประสบ
ความสํ า เร็ จ เป็ นอย่ า งดี อย่ า งไรก็ ต ามอยากให้
สมาชิ ก ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การเข้า ร่ ว มการอบรม
สั ม มนาให้ ม ากกว่ า นี เพราะสมาชิ ก คื อ เจ้ า ของ
สหกรณ์ฯ การศึกษาเรี ยนรู ้ ไม่มีวนั จบสิ น สหกรณ์ฯ
จัดหาสิ งที ดี มีประโยชน์แก่ส มาชิ ก ขอเพียงสมาชิ ก
เปิ ดใจที จะรับฟั งและศึ กษาเพือนํามาปฏิบตั ิ สมาชิก
ก็จะกินดีอยู่ดี ใช้ ชีวิตได้อย่างมีความสุ ขตลอดไป
การรับสมาชิกสมาคม สสอป.
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิ กสหกรณ์
ออมทรั พ ย์สถานประกอบการ (สสอป.) เปิ ดรั บ
บุคคลในครอบครั วสมาชิ กสหกรณ์เข้าเป็ นสมาชิ ก
สมทบของสมาคม ฯ โดยไม่ตต้องสมัครเป็ นสมาชิก
สมท บ ของสห กรณ์ ต้ น สั งกั ด โ ดยบุ คคลใน
ครอบครั ว สมาชิ ก ฯ ที สามารถนํ า มาสมัค รเป็ น
สมาชิกสมทบของสมาคม สสอป.ได้แก่
1. บิดา มารดา
2. คู่สมรส
3. บิดา และมารดาของคู่สมรส
4. พี น้ องรวมบิดาหรือมารดา
5. บุตร และบุตรบุญธรรมของสมาชิกสามัญ

การจัดการศึกษาอบรมสัมมนาสมาชิกครังนี
เพือให้สมาชิกเห็นความสําคัญและประโยชน์ในการ
ออมเงิ นกับสหกรณ์ โดยการถือหุ ้น และฝากเงินให้
มากขึ น นํา เอาหลัก การดํา รงชี วิ ต แบบเศรษฐกิ จ

ทังนี หากบุ ค คลดัง กล่ าวเสี ย ชี วิ ต จะได้รั บ
เงินสงเคราะห์ศพ รายละ 600,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ทีสหกรณ์ฯ
โทร.035-672127-129 หรื อ ที สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ฯ (สสอป.) โทร. 089-924-123
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สวัส ดี ครั บ “แวดวงสหกรณ์ ” ฉบับประจํา
เดื อนพฤศิ กายน 2557 มาพบกับ ท่ านสมาชิ ก และ
ท่านผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยินดี กบั คุณรั ตนภรณ์ ปุ ราทะกา ทีหลานสาวได้รับปริ ญญาไปเมือเร็ วๆ นี ครับ
$$$@@$$$ กลางเดื อ นตุ ลาคมที ผ่านมา คุณธนกร
ชิ น ะตั ง กู ร พาลู ก สาวสองคนพร้ อ มกั บ คุ ณ พ่ อ
ไปเทียวบึ งฉลากตามที ลูกสาวร้องขอให้พาไปเทียว
อย่างนี ลูกสาวต้องรักคุณแม่มากเลยครับ$$$@@$$$
กลับมาอยู่บา้ นทีสระบุรีแล้ว สําหรับ คุณชัยรั ช ศิริพจนานนท์ ตอนนีขายของอยู่ทีบ้าน ว่าง ๆ ก็มาเยียม
เพื อนๆ ที ไทยเรยอนบ้ า งนะครั บ $$$@@$$$
เพราะรี บขับรถกลับบ้านทําให้ คุณอรพรรณ สมตัว
ขับรถจักรยานยนต์ทบั หัวงูหลามตัวใหญ่เท่าขาแม้ว่า
งู จะไม่ ต ายแต่ เช้าวัน รุ่ งขึ นคุ ณเปิ ลก็ตักบาตรอุ ทิ ศ
ส่ วนกุศลให้งูตวั นันด้วย $$$@@$$$ ได้ข่าวว่าตัด
ผมด้วยตัวเอง สําหรับ คุณวัฒนชัย กลัดสนิท เจ้าตัว
บอกว่า ประหยัด เงิ นได้ 80 บาท ทําให้ซื อเบี ย ร์ ไ ด้
สองขวดเลย $$$@@$$$ ทํา พิ ธี ท ํ า บุ ญ เนื องใน
โอกาสเปิ ดร้านกาแฟ Cup D ร้านใหม่ไปเรี ยบร้อย
แล้ว สําหรั บ คุณสมชาย คุ ณ เหมื อนมาศ พงษ์ ไพร
เนืองจากร้านเก่าโดนปลวกกิน ก็ขอให้กิจการดําเนิน
ไปด้ ว ยดี ค รั บ เฮงๆ นะครั บ $$$@@$$$ ในวัน
ทํา บุ ญ เพื อนๆ ห้องปฏิ บัติ ก ารเคมี ไปร่ วมงานกัน
จํา นวนมาก โดยเฉพาะ คุ ณ ภควรรณ เขตนอก
แต่งตัวสวยงามเป็ นพิเศษเลยครับ $$$@@$$$ หลัง
การเกษียณอายุ คุณสุ กัญญา ทิพย์ สุวรรณ ทําหน้าที
เลียงหลานสองคนทุกวัน ได้ข่าวว่าป้ าแป๊ ดปวดไหล่
ทุ กวั น เล ยครั บ $$$@@$$$ ก ลั บ มาบ้ า นแล้ ว

ฉบับที 314 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2557
สําหรั บ คุ ณกานต์ ชนิต หาญกล้ า หลังจากที เข้ารั บ
การผ่าตัดทีโรงพยาบาลศิริราช ก่อนกลับบ้านคุณเก่ง
ได้เ ข้า ลงนามถวายพระพรแด่ ในหลวงด้ว ยครั บ
$$$@@$$$ ลูกสาวต้องเข้าโรงพยาบาลเพือทําการ
เคาะปอดทําให้ คุ ณกิติศั กดิ พรหมชนะ ต้อ งดู แล
อย่างใกล้ชิด ขอให้ลูกสาวหายเป็ นปกติโดยเร็ วครับ
$$$@@$$$ พาครอบครั ว ไปเที ยวต่ า งจัง หวัด ทัง
ครอบครัว 4 คน ของ คุณกฤษณ์ เย็นทรวง ใส่ เสื อยืด
ลายเดี ยวกั น ทุ กคน เห็ น แล้ ว น่ ารั กมากครั บ
$$$@@$$$ ข อแส ด งค ว ามยิ น ดี กั บ คุ ณยิ น ดี
คุ ณ เฉลิ ม ศรี กลั นฉอ้ อ น ที ลู ก สาวจะเดิ น ทางไป
ศึกษาและปฏิ บตั ิ งานที ประเทศจี นสองสัปดาห์ครับ
$$$@@$$$ หลานสาวมีโครงการมาปลูกเห็ดขายที
บ้าน คุณอัชณา วายุพักตร์ สงสัยว่างานนี ป้ าอ้อยได้
เหนื อยแน่ นอนครั บ ก็ดีเ หมื อ นกันครั บ จะได้เ ป็ น
การลดนําหนักไปในตัว $$$@@$$$ ตัดผมทรงใหม่
เพือนๆ ชมกันว่า คุณจารุ วรรณ เอนกศรี ดูสวยและ
น่ า รั ก มาก เจ้า ตัว บอกว่า ตัด ที ร้ า นในอ่ า งทอง ทัง
ราคาและฝี มือพอกันกับร้านในกรุ งเทพฯ เลยครับ
ขอแสดงความเสี ยใจกั บ คุ ณ ศิ ริ ศั กดิ
คุ ณ เลี ยม ทรงวุ ฒิ เ ลิ ศ ที สู ญเสี ยลู ก สาวไปเมื อ
กลางเดื อ นตุ ล าคมที ผ่ า นมาครั บ $$$@@$$$ ขอ
แสดงความเสี ยใจกับ คุณสวรรค์ ยุวัฒนา และ คุ ณ
สมชาย ยุ วั ฒ นา ที สู ญ เสี ย คุ ณ พ่ อ ไปเมื อต้น เดื อ น
พ ฤ ศ จิ ก า ย น ที ผ่ า น ม า ค รั บ $$$@@$$$ ฝ า ก
ประชาสั ม พัน ธ์ ม าจาก คุ ณ พรใจ ศรี สุ ว รรณธนู
ว่าคณะกรรมการสตรี ส หภาพแรงงานไทยเรยอน
จะพาสมาชิ ก เดิ น ทางไปเลี ยงอาหารกลางวัน เด็ ก
นักเรี ยนตาบอดและตาบอดพิ การซําซ้อนที จังหวัด
ลพบุรี ในวันที 27 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิ ญทุกท่าน
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ไปร่ วมทําบุ ญโดยพร้ อมเพี ยงกันครั บ $$$@@$$$
ไปเที ยวเชี ย งคานและเวี ย งจั น ทน์ กั บ สหกรณ์
บริ การฯ มาแล้ ว คุ ณ ปรี ช า ตรี ก าลนนท์ บอกมี
ความสุ ขมาก โดยเฉพาะการได้ร้องเพลงโปรดของ
ตนเองที ร้ า นอาหารในจัง หวัด อุ ด รธานี ก่ อ นขึ น
เครื องบินกลับบ้านครับ$$$@@$$$ ได้นงเครื
ั องบิน
เป็ นครั งแรก สําหรั บ คุ ณ สุ ว รรณา บริ ห าร เจ้าตัว
บอกว่าตื นเต้นและกลัว เหมื อนกัน แต่ ก็มีค วามสุ ข
มากกั บ การไปเที ยวในครั งนี ครั บ $$$@@$$$
สําหรับ คุณไชยพันธน์ ทรัพย์ สุทธิ มีความสุ ขมาก ที
ได้ไปเที ยวกับ เพื อนเก่ าที ไม่ไ ด้เจอกันมานานยีสิ บ
กว่า ปี ครั บ $$$@@$$$ ขออนุ โ มทนาบุ ญ กับ คุ ณ
ไพฑูรย์ โล่ ทอง ที ได้ช่วยเหลือคนแก่ 10 กว่าคนซึ ง
รถยนต์ตกนําในคลองเลยปั ม ปตท.โพธิ เก้าต้น จ.
ลพบุรีร่วมกับคนขับรถคันอืนทําให้ทุกคนปลอดภัย
ครั บ $$$@@$$$ ขอแสดงความยิ น ดี กับ คุ ณ
สุ กัญ ญา ศุ ภศิ ลป์ ที คลอดบุ ต ร คนที สองแล้ว ชื อ
น้องพอร์ ชเห็นรู ปแล้วน่ ารั กมากครั บ $$$@@$$$
วัน เกิ ด ครบรอบ 2 ขวบของลู ก กัป ตัน คุ ณ ถวั ล ย์
สี ทอง พร้อมกับครอบครัวพากันไปไหว้พระที วัดป่ า
เลไลย์ และวัดทับกระดาน จ.สุ พรรณบุรี เพือขอพร
ให้ลูกชายครับ $$$@@$$$ พาคุณพ่อไปทอดกฐิ นที
วัด สรพงษ์ คุณประทวน สั ญญะวิรี เลยถื อโอกาส
ชวนคุณพ่อถ่ายรู ปกับพระเอกคนดังสรพงษ์ ชาตรี
เสี ย เลยครั บ $$$@@$$$ หลัง จากกลับ บ้า นที
กําแพงเพชร คุณอนุรัก ษ์ ทองโตนด ถือโอกาสแวะ
“บ่อนําร้อนพระร่ วง” พร้อมกับแวะแช่เท้าในบ่อนํา
ร้อนด้วย ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ $$$@@$$$
ขอแสดงความยิ น ดี กับ คุ ณสิ ริ ลัก ษณ์ เทพวงษ์ ที
เปิ ดร้ า นขายเสื อผ้า “บุ๋ ม สวิ ชออน” ที ตลาดไม้ด ัด
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อ.เมือง จ.สิ งห์บุรี เพือนสมาชิกที ผ่านไปทางสิ งห์บุรี
แวะอุ ด หนุ น กัน ได้น ะครั บ $$$@@$$$ ขอแสดง
ความยิ น ดี กับ น้ อ งนุ๊ ก คุ ณ ณั ฐ ธิ นี สี นุ ต ที ได้รั บ
รางวัล รองชนะเลิ ศ อัน ดั บ 2 จากการประกวด
นางนพมาศ ของจังหวัด อ่า งทอง หลายท่ านชมว่ า
น้องนุ๊กตอบคําถามกรรมการได้ดีมากเลยครับ
แต่งตัวชุดขาวเพื อทําหน้าที ผูช้ ่วยพราหมณ์
ในพิธีเททองหล่อพระทีราชบุรี คุณอํานาจ จันทร์ มา
ดู มี แ ววมาทางธรรมมากเลยครั บ $$$@@$$$ ขอ
แสดงความยินดี กบั คุณนําชัย ภู่ระหงษ์ ที บ้านหลัง
ใหม่ปลูกใกล้เสร็ จแล้ว ขอให้อยู่เย็นเป็ นสุ ขนะครั บ
$$$@@$$$ ขอแสดงความยิ น ดี กับ คุ ณ ณั ฐสุ โชค
ลิมชื นพิทยากร ทีเข้าพิธีมงคลสมรสกับเจ้าสาวแสน
สวยไปเมื อเร็ วๆ นี ขอให้ชีวิต สมรสมี แต่ ความสุ ข
ตลอดไปครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความยินดี กับ
คุณสมปอง ภู่ระหงษ์ ทีน้องเฟิ ร์ น ลูกสาวสอบบรรจุ
ได้งานใหม่ทีอยุธยาแล้วครั บ $$$@@$$$ ทําการ
ซ่ อ มแซมบ้า นเสร็ จ เรี ยบร้ อ ยแล้ว คุ ณ เพ็ ญ รั ต น์
สิ ท ธิ พ งศ์ ยิ นดี ด้ว ยนะครั บ $$$@@$$$ สมัค รเข้า
เป็ นสมาชิ กสมาคม สสอป. แล้ว สําหรับ คุณเฉลิมชั ย ภู มิ ท อง เพื อเป็ นการสร้ า งความมันคงให้ กับ
ครอบครัวในอนาคตครับ $$$@@$$$ ช่วงนี คุณแม่
ไม่สบายมาก ทําให้ คุณวิภาวรรณ เอียมสะอาด ต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิด เป็ นกําลังใจให้นะครับ ขอให้คุณ
แม่หายเป็ นปกติ โดยเร็ วครั บ $$$@@$$$ ขอบคุ ณ
สมาชิ ก 40 ท่านทีเข้าร่ วมงาน “วันออมแห่ งชาติและ
อบรมกับ สหกรณ์ ฯ ” ที สุ พ รรณบุ รี เมื อวัน ที 1- 2
พฤศจิกายน เป็ นอย่างสู งครับ และยินดีกบั ทุกท่านที
ได้รั บ ของที ระลึ กกลับ บ้า นด้ว ยครั บ $$$@@$$$
พบกันฉบับหน้า $$$@@$$$ สวัสดีครั บ
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รายงานกิจการประจําเดือน ตุลาคม 2557 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2014
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ ยอดยกมา
Spercail deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสินเดือน
Balance
5. เงินรับฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่ างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดือน
Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 9 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน
Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้กู้แก่สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่ างเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรับจากเงินให้กู้ Interest received from Loans
14. รายได้ ตังแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 Revenues from January - October 2014
15. รายจ่ ายตังแต่ เดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 Expenses from January - October 2014
16. รายได้ สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total lncome (Approximated)

1,083
285,043,490.00
8,182,203.17
3,058,951.55
3,578,369.92
7,662,784.80
87,002,353.23
3,236,953.52
7,137,702.09
83,101,604.66
6,092,490.00
343,369.97
174,739.97
6,261,120.00
24,571,169.18
948,052.08
30,060,000.00

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Pr
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht

11,423,156.60
35,619,798.93
303,349,721.16
33,681,029.25
33,035,631.32
303,995,119.09
41,163,028.44
14,211,226.60
18,112,287.77
4,469,424.36
13,642,863.41

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
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กรรมการฯ เยียมไข้ นายสุรินทร์ เรืองกุศล
สมาชิกแผนกอ๊อกซิลลารี ผลิต ทีบ้ านพัก อ.ป่ าโมก

กรรมการฯ เยียมนายถวัลย์ ศิลป์ ประดิษฐ์ และนางลําปาง ชีแจง
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สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด และ สอ.ปตท. จํากัด (6 ต.ค. 57)

