
กรรมการสหกรณฯ เย่ียมสมาชิกแผนกพนสภาพ
การเปนพนักงาน เกิน 5 ป รวม 3 คน

วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายวิ รัต ชู จิตต  รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ และ นางเกษมศรี เมฆ-
หมอก ผูจัดการ เดินทางไปเยี่ยมนายชะเอม กลิ่นมาลี
(แผนกแอลซิลลาร่ี ผลิต) ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง
จ.อางทอง

วันท่ี 3 กันยายน 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายลิขิต  มีบํารุง และ นาย
สุทัศน  เอ่ียมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมนาย
อุบล เพ็งโสภา(แผนกวิสโคส ผลิต) ที่บานพัก
อ.วิเศษไชยชาญ จ.อางทอง

วันท่ี 5 กันยายน 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการฯ
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการไปเยี่ยมนาย
บุญเหลือ ขําพรอม (แผนกเอฟ.ไอ.พี.) ที่สํานักงาน
สหกรณฯ เ น่ืองจากทํางานอยูกับผู รับเหมาใน
โรงงาน

การเดินทางไปเย่ียมสมาชิกแผนกพนสภาพ-

การเปนพนักงานไปเปนไปตามขอเสนอแนะของ
สมาชิกสหกรณฯที่ เสนอใหกรรมการฯ ไปเยี่ยม
สมาชิกที่ เกษียณอายุเกิน 5 ป แตยังเปนสมาชิก
สหกรณฯ อยู โดยสหกรณฯ จะซื้อของเยี่ยมมอบให
ทานละ 500 บาท
กรรมการชสอ. เขารวมการประชุม 5 เครือขาย
สหกรณที่ชสอ.

วัน ที่ 2 4 กั นย า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รีโ พ ธิ์
วายุพักตร กรรมการชสอ. เดินทางไปเขารวมการ
ประชุมตามบันทึกขอตกลงความรวมมือและ
เชื่อมโยงธุรกรรมระหวางชุมนุมสหกรณ คร้ังที่ 33
ณ หองประชุม สํานักงานชุมนุมสหกรณออมทรัพย -

( อานตอหนา 3)
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 31 (2556)
นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจติต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายพยุงศักด์ิ  เวชโช กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ      กรรมการ
นายลิขิต  มีบํารุง กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพงษศักด์ิ    คงมี กรรมการ
นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ
นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ การเงิน
นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส ธุรการ
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ เงินฝาก

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายวิรัต  ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน  เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส

วันที่ 28 – 29 กันยาย 2556 กรรมการ และผูจัดการ
สหกรณฯ เดินทางไปรวมการศึกษาดูงาน การ

ประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 และ การอบรม
คณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ณ

จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2556 กรรมการ และเจาหนาที่สหกรณฯ
เดินทางไปเขารวมฝกอบรม (CQA) ณ โรงแรมวรบรุี

อโยธยา คอรเวชั่น รีสอรท จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 สหกรณฯ ไดทําการมอบสมุด
เงินฝากออมทรัพย ใหแกนายอภิชาติ ทองประสาน

สมาชิกแผนกเวอรคชอพ เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตร
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กรรมการชสอ. เขารวมการประชุมฯ (ตอจากหนา 1)
แหงประเทศไทย จํากัด โดยชุมนุมสหกรณออม-
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เปนเจาภาพจัดการ
ประชุม

ในการประชุมคร้ังน้ีมีคณะกรรมการและ
เจาหนาที่จากชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย จํากัด ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย
จํากัด  ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย
จํากัด ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด  สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  สหกรณ
จังหวัดนนทบุรี เขารวมการประชุมดวย
รองประธานฝายการเงินไดรับการ เลือกตั้ ง เปน
ประธานชมรมสหกรณจังหวัดอางทองอีกสมัย

วันที่ 28 – 29 กันยาย 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ  นางศรีประภา
แสงสวาง กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก
ผูจัดการสหกรณ เดินทางไปรวมการศึกษาดูงาน การ
ประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 และ การอบรม
คณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ณ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว
รวม 42 คน ดังน้ี คือ

วันท่ี 28 กันยายน 2556 ทําการศึกษาดูงาน
และประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ดังน้ี คือ

เวลา 10.00 น. - เยี่ยมชมกิจการสหกรณ
การเกษตรดานมะขามเต้ีย จํากัด อ.ดานมะขามเต้ีย
จ.กาญจนบุรี

เวลา 13.00 น. - การประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2556 ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ณ

โรงแรมเดือนฉายรีสอรท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ที่
ประชุมทําการเลือกต้ังคณะกรรมการชมรมฯ รวม 4
ตําแหนง คือ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร ประธานชม-
รมฯ นายจรัล  รัมกุล รองประธานฯ นางเกษมศรี
เมฆหมอก เลขานุการ และ นางภาวินี อุนละมาย
เหรัญญิก

วันอาทิตย ท่ี 29 กันยายน 2556 ทําการ
อบรม เร่ือง “ ความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมาย
แพง และพาณิชย / กฎหมายอาญา ของกรรมการ
และเจาหนาที่สหกรณ ” บรรยาย โดย นายปรเมศร
อินทรชุมนุม เลขานุการ สํานักงานอัยการสูงสุด
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและเสริมสรางความรูดานวิชาการ 2 ครั้ง

วันที่ 1 และ 29 ตุลาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  กรรมการชสอ. เขารวมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน
วิชาการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด ณ หองประชุม 302 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร  อําเภอบางก รวย
จังหวัดนนทบุรี โดยการประชุมในวันที่ 1 ตุลาคม
เปนวันประชุมประจําเดือน และวันที่ 29 ตุลาคม
เปนการประชุมวาระพิเศษ
กรรมการชสอ. รวมงานแถลงขาวการจัดงานวันออม
แหงชาติท่ีกรมประชาสัมพันธ

วันที่ 2 ตุลาคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
กรรมการชสอ. ไดเขารวมงานแถลงขาว “การจัดงาน
วันออมแหงชาติ ประจําป 2556” ของชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ณ
หอประชุม กรมประชาสัมพันธ กรุงเทพฯ โดยไดรับ
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เกียรติจาก นายประวิน พัฒนะพงษ รองอธิบดีกรม
ประชาสัมพันธ เปนประธานในพิธีแถลงขาวพรอม
ดวย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ
ชสอ. ดร.บุญรักษ ยอดเพชร ประธานชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคเหนือ นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ รอง
ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค และ นางจิรวรรณ
ดวงแกว ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนคร
นครสวรรค รวมแถลงขาว โดยการจัดงานวันออม
แ ห ง ช า ติ  ป ร ะ จํ า ป 2 5 5 6 กํ า ห น ด จั ด ขึ้ น ที่
มหาวิทยาลัยเจาพระยา อ.เมือง จ.นครสวรรค โดยมี
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ สหกรณออม
ทรัพยครูนครสวรรค จํากัด และชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด รวมเปนเจาภาพ โดย
ในงานจะมีกิจกรรมการเดิน - วิ่ง วันออมแหงชาติ
การอภิปรายทางวิชาการ ทอลคโชว การมอบรางวัล
ดานตาง ๆ และงานเลี้ยงสังสรรคภาคกลางคืน โดย
จะมีผูรวมงานสามพันคน
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ

วันที่ 3 ตุลาคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
กรรมการชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและเสริมสรางความรูดานวิชาการ ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ณ หอง
ประชุม 301 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ
ถนนนครอินทร  อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กรรมการชสอ. ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก
ประเทศฟลิปปนสและลาว

วันที่ 8 ตุลาคม 2556 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
กรรมการชสอ. เ ดินทางไปใหการตอนรับนัก

สหกรณระหวางประเทศ จากธนาคารแหงประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน 8
คนและจาก Aces Credit Develovement Incorporate
Multipurpose Cooperative ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า ร ณ รั ฐ
ฟลิปปนส จํานวน 9 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ณ
หองประชุม 601 ชั้น 6 สํานักงานชสอ. อ. บางกรวย
จ. นนทบุรี

กรรมการฯ เย่ียมไขสมาชิกปวย 6 ราย
วันท่ี 4 กันยายน 2556 นายวิรัต  ชูจิตต รอง

ประธานฝายประชาสัมพันธ นางสาวพรรษพร แสง-
ประพาฬ นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล และนายสุทัศน  เอ่ียม-
แสง เดินทางไปเยี่ยมไขนางพัชริดา มีบํารุง สมาชิก
แผนกวิสโคส ผลิต ที่หอพักบริษัทหมูบานชมดาว
อ.เมือง จ.อางทอง เน่ืองจากรถจักรยานยนตลม

วันที่ 12 กันยายน 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานฝาย
การประชาสัมพันธ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการ เยี่ยมไข นายพงษทร ทับแถม แผนกอ็อก-
ซิลลาร่ี ผลิต ณ ที่ทําการสหกรณฯ เน่ืองจากถูกสาย

กรรมการสหกรณฯ เขารวมศึกษาดูงานกับชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง ที่จังหวัดกาญจนบุรี
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ยางตีจมูกขณะทํางานจากถูกสายยางตีจมูก วันที่ 12
วันท่ี 12 กันยายน นายเฉลย ชมบุหร่ัน

ประธานสหกรณฯ และนายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
เดินทางไปเยี่ยมไข นายสุริยง จํานงคสอน สมาชิก
แผนกอ็อกซิลลาร่ี ผลิต ณ บานพัก ต.ปางิ้ว อ.เมือง
จ. อางทอง เน่ืองจากปวยเปนไขหวัดใหญ

วันท่ี 9 ตุลาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์   วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงิน และนายลิขิต มีบํารุง เดินทาง
ไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย คือ

นายดนัย  อินทราช สมาชิกแผนกสปนน่ิง
ผลิ ต  ที่ โรง พ ย าบ า ล อ า งท อง เวช ก า ร  อ . เมือง
จ.อางทอง เน่ืองจากผาตัดไสต่ิง

นางเพิ่มพูลพัชร  จวงพานิช สมาชิกแผนก
พนสภาพการเปนพนักงาน ที่บานพักใกลที่วาการ
อําเภอปาโมกเกา อ.ปาโมก จ.อางทอง เน่ืองจาก
ผาตัดขอเขาทั้งสองขาง

วันท่ี 16 ตุลาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และนายสุวัฒน   แกว เ ฮียง
เดินทางไปเยี่ยมไขนางบุญชู  กลมสะอาด สมาชิก
แผนกอัลซิลลาร่ี ณ บานพัก อ.ปาโมก จ.อางทอง

เน่ืองจากรถจักรยานยนตลมพัก อ. ปาโมก จ .
อน่ึง ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย

ทั้ง 6 ราย สหกรณฯ ไดซื้อของเยี่ยมไขมอบใหแก
สมาชิกเปนเงินคนละ 300 บาท
กรรมการชสอ. รวมโครงการแลกเปล่ียนผูนําสหกรณ
ไทย – เกาหลีที่ประเทศเกาหลีใต

วันที่ 10 – 17 ตุลาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  กรรมการ ชสอ. ได เ ดินทางไปรวม
โครงการแลกเปลี่ยนผู นําสหกรณไทย - เกาหลี
ประจําป 2556 ณ กรุงโซล เมืองปูซาน และเกาะเชจู
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีกรรมการชสอ.
ผูแทนสหกรณสมาชิก และเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เขารวมเดินไป
รวมโครงการ รวม 20 คน

โครงการแลกเปลี่ยนผูนําสหกรณไทย -
เก า ห ลี  จั ดขึ้ น เ ป นค ร้ัง แ ร ก ใ น  ป  พ . ศ . 2 5 3 6
(ครบรอบ 20 ป) มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณดานสหกรณกับ
สหกรณออมทรัพยชุมชน และ ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยชุมชนแหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC)
รวมถึงศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี อันเปนการสงเสริมความรวมมือ
อันดีระหวางกันทั้งในปจจุบันและอนาคต
กรรมการฯ  ประชุมประจําเดือน สอร. ที่กรุงเทพฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2556 นายมานะกูล พรรณ-
เรณู เดินทางไปรวมการประชุมประจําเดือนของ
สหพันธสหกรณออมทรัพยผูใชแรงงาน (สอร.) ณ
สโมสรการไฟฟานครหลวง วัดเลียบ กรุงเทพฯ โดย
มีมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันทเปนเจาภาพจัดการ
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ประชุมในคร้ังน้ีทเปนเจาภาพจัดการประชุมในคร้ัง
สหกรณฯ บริจาคเงินรวมการทอดกฐินสามัคคี กับ 3
องคกร เปนเงิน 1,000 บาท

วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 สหกรณฯ บริจาคเงิน
เพื่อรวมการทอดกฐินกับ 2 องคกร คือ

- บริจาคเงินรวมทอดกฐินสามัคคี คร้ังที่ 28
ประจําป 2556 กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ-
ไทย ทอด ณ วัดมัชณิมาวาส อ.บานหวา จ.ชัยภูมิ ใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เปนเงิน 500 บาท

- บริจาคเงินเพื่อรวมถวายผาพระกฐินพระ-
ราชทานกับ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด ทอด ณ วัดหนองกะขะ อ .พานทอง
จ.ชลบุรี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2556 เปนเงิน 500 บาท

วันท่ี 16 ตุลาคม 2556 บริจาคเงินเพื่อรวม
ถวายผาพระกฐินพระราชทานกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ประจําป 2556 ทอด ณ วัดคูหาสวรรค
อ. เมือง จ. พัทลุง จํานวน 500 บาท

สหกรณฯ มอบสมุดฝากเงินพรอมเงินฝาก 1,000 บาท
ใหแกสมาชิก

วันที่ 15 ตุลาคม 2556 นางนาถ  มงคลหวา
หัวหนาฝาย ไดทําการมอบสมุดเงินฝากออมทรัพย 2
เลม พรอมกับเงินฝาก เลมละ 500 บาท ใหแกนาย

อภิชาติ ทองประสาน สมาชิกแผนกเวอรคชอพ
เน่ืองจากภรรยาคลอดบุตรแฝด (2 คน)
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพสมาชิก และชวยเงิน
ทําบุญ 5,000 บาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์   วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต รองประธาน
ฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห  แผนประดิษฐ
เลขานุการ นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก นางสาว
พรรษพร  แสงประพาฬ นายมานะกูล  พรรณเรณู
นายลิขิต  มีบํารุง นายอนุรักษ  ทองโตนด นายณัฐ-
วุฒิ  ศรีวิไล นายสุทัศน  เอ่ียมแสง กรรมการ นาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ และนางสาวนุชนารถ
แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่บัญชี เดินทางไปเปนเจาภาพ
สวดศพนายพจน  นพศรี สมาชิกแผนกไฟฟา ณ วัด
พายทอง อ. ปาโมก จ. อางทอง และชวยเงินทําบุญ
5,000 บาท (หาพันบาทถวน)
กรรมการ ชสอ. ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชสอ. และประชุมวาระพิเศษ

วั น ที่ 1 9 ตุ ล า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
ว า ยุ พั ก ต ร   ก ร ร ม ก า ร ช ส อ . เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ จํ า เ ดื อ น กั น ย า ย น 2 5 5 6 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ-
ไทย จํากัด ณ หองประชุม 601 สํานักงานชุมนุม
สหกรณออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร  อําเภอบาง
กรวย จังหวัดนนทบุรี

วั น ที่ 2 6 ตุ ล า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
ว า ยุ พั ก ต ร ก ร ร ม ก า ร ช ส อ . เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
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แหงประเทศไทย จํากัด คร้ังที่ 8/2556 วาระพิเศษที่
โรงแรมมิราเคิลแกรนด หลักสี่ กรุงเทพฯ
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลางเขารวม
การประชุมประจําเดือนที่ปทุมธานี

วั น ที่ 2 2 ตุ ล า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลางเขารวมการประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ณ สํานักงาน
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง อาคารสหกรณ
ออมทรัพย สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จํากัด  รังสิต
จ. ปทุมธานี โดยมีนายศรีโพธิ์  วายุพักตร ประธาน
ชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ ประจําเดือนกันยายน 2556
รับรองรายรับ - รายจายชมรมประจําเดือนกันยายน
2556 พิจารณาความคืบหนาในการจัดการอบรม
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ และ การ
เขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ” (CQA) กําหนดรายละเอียดการเขา
รวมงานวันออมแหงชาติ ที่ จังหวัดนครสวรรค
พิจารณารายละเอียดการจัดการอบรมของชมรมฯ
คร้ังตอไปในเดือนพฤศจิกายน 2556
รองประธ า นฝ ายก ารเงิน เข ารวมก ารประชุม
ประจําเดือนชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง

วั น ที่ 2 1 ตุ ล า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร  รองประธานฝายการเงินเดินทางไปรวม
การประชุมประจํา เ ดือนตุลาคม 2556 (ค ร้ังที่
10/2556)คณะกรรมการบริหารชมรมสหกรณ

จังหวัดอางทอง ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงาน
ส ห ก ร ณ จั ง ห วั ด อ า ง ท อ ง โ ด ย มี น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่
ประชุม โดยมีผู เขารวมประชุม 16 คน ทั้งน้ี นาง
ปนัดดา  ศรีเงินยวง หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณจังหวัดอางทองเขารวมการประชุมดวย

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง คร้ังที่ 120/2555 วันที่
20 กันยายน 2556 มีมติรับรองรายรับ - รายจาย
ชมรมฯ ประจําเดือนกันยายน 2556 โดยมี เงิน
คงเหลือยกมาจากเดือนสิงหาคม 2556 จํานวน
94,592.56 บาท มีรายรับ 51,600 บาท รายจาย
86,360 บาท คงเหลือยกไปเดือนมกราคม 2556
จํานวน 67,832.56 บาท  ติดตามผลการประชุมคราว
กอน 3 เร่ือง รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณสมาชิก มีมติแตงต้ังคณะทํางานยกราง
แผนงานชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ประจําป
2557 - 2558 รวม 7 คน และรับทราบเ ร่ืองที่
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองแจงใหทราบ
รองประธานฝายการเงินเขารวมอบรมที่กรุงเทพฯ

วั น ที่ 2 2 ตุ ล า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงินเดินทางไปรวม
การอบรม เร่ือง “การลงทุนอยางไรไมเสี่ยงและ
ถูกตองตามกฏหมาย” ณ หองประชุม สํานักงาน
พัฒ น า แ ล ะ ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ส ห ก ร ณ
กรุง เทพฯ ซึ่ ง จัดโดยชมรมสหกรณออมทรัพย
ก รุง เทพม หานค ร เขตพื้นที่ 1 และ โดย ควา ม
สนับสนุนงบประมาณจากชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด
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คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหวันที่ 31 ตุลาคม
ของทุกป เปน “ วันออมแหงชาติ ” โดยมีประสงค
เพื่อใหคนไทยรักการออมเงิน เพื่ออนาคตที่มั่นคง
แตดูเหมือนวาประชาชนโดยทั่วไปจะรูจักวันออม
แหงชาติกันไมนากนัก  เน่ืองจากรัฐบาลไมไดจัด
กิจกรรมหรือเผยแพรความรูเร่ืองวันออมแหงชาติให
ประชาชนทราบเทาที่ควร แมจะมีหนวยงานรัฐบาง
แหงจัดกิจกรรมวันออมแหงชาติ แตก็ไม เปนที่
แพรหลายหรือรับรูของประชาชนในวงกวาง ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งเปน
องคกรการนําของขบวนการสหกรณออมทรัพยใน
ประเทศไทย และมีสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ
เปนสมาชิกหน่ึงพันกวาสหกรณไดจัดกิจกรรมวัน
ออมแหงชาติมาเปนเวลาหลายปแลว โดยจัดงานใน
กรุงเทพฯ  และไดเชิญหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศเขารวมกิจกรรม
เปนประจําทุกป

ในป พ. ศ. 2556 ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด ไดเปลี่ยนรูปแบบการจัด

กิจกรรมการจัดงานวันออมแหงชาติขึ้น โดยได
มอบหมายใหชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือรวม
เปนเจ าภาพจัดงานวันออมแหงชาติ กับชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดโดยจัด
งานในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ที่มหาวิทยาลัย
เจาพระยา จังหวัดนครสวรรค และเชิญชวนใหชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคทั้ง 8 ชมรมนําสมาชิกเขา
รวมงานอยางนอยชมรมฯ ละ 200 คนดวย

สํ า ห รับ กิ จก รรมง า นวันออม แหง ช า ติ
ประจําป 2556 ประกอบดวย 1. การประกวดคําขวัญ
วันออมแหงชาติ 2. กิจกรรมระดมเงินออม ชสอ.
และของสหกรณออมทรัพย 3. กิจกรรมการออม
ความดี มีวินัยในการออมทรัพย 4. การเดินรณรงค
วันออมแหงชาติ 5. สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับวันออม
แหงชาติ สวนการจัดงานในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2556 ที่มหาวิทยาลัยเจาพระยา จ.นครสวรรค ภาค
เชา เปนกิจกรรมเดินรณรงควันออมแหงชาติ ซึ่ง
ได รับเกียรติจาก นายจิตตเกษมณ นิโรจนธน -
รัฐ นายกเทศมนตรีนครสวรรค เปนประธานในพิธี
เปด โดยต้ังร้ิวขบวนเดินรณรงควันออมแหงชาติ
จากอุทยานสวรรค ไปสิ้นสุดที่ตนแมนํ้าเจาพระยา
โดยมีสมาชิกสหกรณ  นักเ รียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เขารวมกวา 900 คน

ภาคบาย เปนกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม เ จ า พ ร ะ ย า Convention Hall
มหาวิทยาลัยเจาพระยา ในหัวขอ “จับตาสัญญาณ
เศรษฐกิจ  ป 57 และแนวโนมอัตราดอกเบี้ ย ”
โดย ดร.ภูริชัย รุงเจริญกิจกุล จากธนาคารแหง
ประเทศไทย และทอลคโชว  เ ร่ือง “อุดมการณ
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สหกรณ เพื่อเธอ” โดย ดร.อภิชาติ  ดํ าดี นักพูด
ระดับประเทศ มีผูเขารวมรับฟงกวา 1,000 คน

ภาคค่ํา เปนงานเลี้ยงสังสรรค ณ ลาน
อเนกประสงค มหาวิทยาลัยเจาพระยา โดยกอนพิธี
เปดงานเจาภาพไดจัดการแสดงมังกรทอง เจาพอ
เจาแม ปากนํ้าโพ ซึ่งเปนเอกลักษณของจังหวัด
นครสวรรค อันเปนสัญลักษณแหงโชคลาภ การ
แสดงถึงความมีอํานาจ ความอุดมสมบูรณ ความ
เจริญรุงเรือง มาแสดงใหผูเขารวมงานประมาณสาม
พันคนไดรับชม ซึ่งเปนการแสดงที่ยิ่งใหญตระการ
ตาเปนอยางมาก ผูรวมงานมีความประทับใจเปนอยาง
มาก หลังจบการแสดงเสร็จผูรวมงานไดรวมกัน
ทําบุญกับมังกรทองโดยนํ้าเงินใสปากมังกรทอง ซึ่ง
วากันวาการกระทําดังกลาวจะนํามาซึ่งความสุขและ
โชคลาภแกทุกคน จากน้ันเปนพิธีเปดงานวันออม
แหงชาติซึ่งไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด
พรอมมอบโล เกียรติคุณและเข็มที่ ระลึกใหแก
สมาชิกสหกรณที่มีวินัยในการออมทรัพยดีเดน และ
สหกรณออมทรัพยที่จัดกิจกรรมสงเสริมการมีวินัย
ในการออมทรัพยสูงสุด เน่ืองจากป 2556 เนนการ
ออมความดี เร่ือง “มีวินัย” โดยคําคุณธรรมที่ไดถูก
คัดเลือกในปน้ี คือคําวา “มีนํ้าใจ” จากคุณธรรม
พื้นฐาน 8 ในการออมความดี ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย
มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ ซึ่งจะได
เชิญชวนสมาชิกสหกรณรวมกันทําความดีตอไป
หลังจากน้ันเขาสูพิธีการมอบธงวันออมในการเปน
เ จ า ภ า พ จั ด ง า น วั น อ อ ม แ ห ง ช า ติ ป ร ะ จํ า ป
2557 ใหแก นายโกศล จุยมี ประธานชมรมสหกรณ

ออมทรัพยภาคตะวันตก ซึ่งไดประกาศการจัดงาน
วันออมแหงชาติในป 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สําหรับสหกรณออมทรัพยของเราไดนํา
กรรมการ สมาชิกและเจาหนาที่ จํานวน 51 คน
เดินทางไปรวมงานวันออมแหงชาติที่ จั งหวัด
นครสวรรคดวย โดยเขารวมในฐานะสมาชิกชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลาง ซึ่ งมีนายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานสหกรณฯ เปนประธาน
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง โดยชวงเชา
กรรมการฯ และสมาชิกจํานวน 7 คน โดยการนํา
ของนายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ ไดเขา
รวมการเดินรณรงควันออมแหงชาติดวย

สมาชิกที่เขารวมงานในคร้ังน้ีไดรับความ
ประทับใจในการรวมงานเปนอยางมาก  คณะ
กรรมการฯ ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงมา ณ
ที่น้ีดวย และเชื่อมั่นวา ในการจัดกิจกรรมคร้ังตอไป
ทุกทานจะเขารวมกิจกรรมเหมือนเชนเคย และหวัง
วา ทานที่ยังไมไดออมเงินกับสหกรณฯ จะเริ่มตน
การออมเงินกันตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป เพื่ออนาคตที่
มั่นคงของทานและครอบครัวตอไป
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนพฤศจิกายน 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ

เดือนตุลาคม มีวันคลายวันเกิดสมาชิกหลาย
ทาน ไดแก คุณชโลทร พงศวิทยเวคิน คุณดวงพร
หิรัญศุภโชติ ( 7 ตุลาคม) คุณกีรติ สมานพันธ
(เกมส) (วันที่ 8 ตุลาคม) คุณจตุพร  พงษา (12
ตุลาคม) คุณนาถ  มงคลหวา (วันที่ 23 ตุลาคม) และ
คุณสุทธิพงษ อดทน (วันที่ 29 ตุลาคม) ขอใหทุก
ทานมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ
###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณอภิชาติ
ทองประสาน ที่ภรรยาคลอดลูกสาวแฝดเมื่อตนเดือน
ตุลาคมที่ผานมา โชคดีมากเลยครับ ###๙๙๙### ทํา
รานอาหารเปนกิจการของครอบครัว สําหรับ คุณ
กชกร อุดมพงษ ชื่อราน“ตี้ชาน” ขายขาวมันไก
กวยเต๋ียวตมยํา ขาวแกง อยูติดกับสงัดคารแคร ขอ
เชิญเพื่อนสมาชิกไปชวยกันอุดหนุดดวยครับ ###
๙๙๙### สวนรายน้ีก็เปดรานขายกวยเต๊ียวโกฮับที่
บานแมเมืองสิงหบุรีเหมือนกัน คือ คุณนนทรี เกษ-
จันทร ทานที่ผานไปสิงหบุรีก็ชวยกันอุดหนุนดวย
ครับ ###๙๙๙### ชวงเกือบเดือนตุลาคม คุณวัชร-
คุปต เสาใบ ขับรถกลับบานที่อุบลราชธานีทั้งคืน ใช
เวลาถึง 12 ชั่วโมง เกงมากเลยครับ ###๙๙๙### ขอ
แสดงความยินดีกับ คุณกมลศักดิ์  พัฒนสิงห ที่ไดรับ
การแตงต้ังใหเปน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ครับ ###
๙๙๙### เชนเดียวกัน ขอแสดงความยินดีกับ คุณ

เพิ่มพูลพัชร จวงพานิช ที่ทําการผาตัดเขาที่เสื่อมทั้ง
สองขางเรียบรอยแลว ก็ขอใหพี่โอง  มีสุขภาพ
แข็งแรงโดยเร็วครับ ###๙๙๙### ชวงปลายเดือน
ตุลาคม คุณพอตองเขาผาตัดดวงตา คุณไขมุกข
จันทโคตร ตองอยูเฝาไขที่โรงพยาบาล ถึงจะเหน่ือย
อยางไรก็มีความสุขเพราะไดดูแลคุณพออยางใกลชิด
ครับ ##๙๙๙### พาครอบครัวไปไหวพระศรีเมือง
ทอง ที่วัดตนสนมาแลว คุณเบญจวรรณ สีนุชาติ
บอกวาไหวพระแลวมีความสุข สบายใจครับ ###
๙๙๙### ระยะหลังไมคอยไดพบกับ คุณชํานาญ
พิมพดี ไมทราบวาสบายดีไหมครับ เพื่อน ๆ ฝาก
ความคิดถึงมาดวยครับ ###๙๙๙### เวลาวางในการ
ประกอบอาชีพเสริมเปนชางแตงหนา ทําผม ทานใด
ตองการใชบริการติดตอไดที่ คุณวิศรุต  ชางขํา ราคา
เปนกันเองครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
คุณเสนห  ชุมหฤทัย ที่ไดรับการเลือกต้ังใหดํารง
ตําแหนง ประธานกลุมสหภาพแรงงานยานรังสิต
และใกลเคียงอีกสมัยหน่ึงครับ

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณสมควร ยกยอง
และ เพื่อนสมาชิกฯ ทุกทานที่สูญเสีย คุณพจน นพ-
ศรี ในระหว างการทํ าหนาที่ การดรักษาความ
ปลอดภัยชวงที่สหภาพฯ ทําการนัดหยุดงาน นับเปน
ความสูญเสียที่ ยิ่ งใหญของพวกเราทุกคน ###
๙๙๙### ทําหนาที่กรรมการสหภาพฯ ไดอยาง
เขมแข็งเสมอ สําหรับ นองเล็ก คุณณัฐริญา อนุสิ
ขอใหภาระกิจประสบความสําเร็จโดยเร็วครับ ###
๙๙๙### ชวงน้ีสามีเปนโรคกระดูกทับเสน ทําให
คุณจําลอง  แกววิเศษ ตองดูแลอยางใกลชิด บางวัน
จึงไมไดมารวมชุมนุมกับสหภาพฯ ดวย ก็ขอให คุณ
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ปรีชา  แกววิเศษ หายเปนปกติโดยเร็วดวยครับ ###
๙๙๙### เปนสมาชิกที่เผยแพรกิจกรรมของสมาชิก
สหภาพฯ ในชวงการนัดหยุดงานอยู เปนประจํา
ขอขอบคุณ คุณปราโมทย  กุหลาบ มา ณ ที่น้ีดวย
ครับ ###๙๙๙### ใชเวลาชวงนัดหยุดงานประกอบ
อาชีพเสริมดวยการทําขนมและอาหารขาย ไดขาววา
กิจการของคุณปค คุณณัฐสุโชค สิ้มชื่นพิทยากร
(ศราวุฒิ ลิ้มชื่น) ประสบความสําเร็จดวยดี จนเจาตัว
บอกวาทําอาชีพสวนตัวก็ดีเหมือนกัน เปนอิสระไม
ตองอยูภายใตคําสั่งของใคร ###๙๙๙### ขอแสดง
ความยินดีกับ คุณณัฐธินี สีนุต ที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเมื่อตนเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ใช
เวลาวางจากการหยุดชุมนุมของสมาชิกสหภาพฯ ไป
ตกปลาที่บึงปลาบึก อ.เสนา คุณวัฒนชัย  กลัดสนิท
ตกปลาบึกไดตัวใหญมาก หนัก 70 ก.ก. แตตกได
แลวก็ตองปลอยลงบอเหมือนเดิมเพราะเปนกฏของ
บอตกปลาที่น่ัน ไมอยางน้ันคุณกบคงไดทานปลา
บึกไปเปนสัปดาหเลยครับ ###๙๙๙###

งานเทศกาลลอยกระทงปน้ี นองแหมว คุณ
ดวงหฤทัย หอเลิศธรรม ทํากระทงแบบใหมขาย
สวยงามมาก ชวยกันอุดหนุนดวยครับ สนใจดูรูป
กระทงไดที่เฟสบุคนองแหมวครับ ##๙๙๙### ###
๙๙๙###กอนวันเปดเทอมของลูกสาว คุณยินดี  คุณ
เฉลิมศรี  กลั่นฉะออน พานองเกตุ ไปเที่ยวภูทับเบิก
จ. เพชรบูรณ เพื่อน ๆ หลายคนทราบขาวบอกวาไม
ชวนกันบางเลย ###๙๙๙### นองแซม หลานยาอายุ
ครบ 13 ปในเดือนตุลาคมที่ผานมา ไมทราบวา คุณ
อัมพร ทองฮวด ใหของขวัญอะไรกับหลานครับ ###
๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณเบิรด คุณ

พงพรหม ประภาสัย ที่ เดินทางไปทอดกฐิน ณ
สํานักสงฆพระญาติสามัคคีธรรม จ.อยุธยา ไดเงิน
บริจาคเขาสํานักสงฆ เปนเงิน 476,582 บาท ขอ
อนุโมทนาบุญดวยครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความ
ยินดีกับ คุณเฉลิมพล  โคตรมี และ คุณนุชจรีรัตน
รักชาติเจริญ ที่เขารวมพิธีมงคลสมรสไปเมื่อตน
เดือนพฤศจิกายน ขอใหชีวิตสมรสมีแตความสุขและ
รักกันตราบนานเทานานครับ ###๙๙๙### ใชชื่อใน
เฟสบุควา “กูมันก็เทาน้ี” สงสัยเหมือนกันวาใครกัน
นะที่ต้ังชื่อเฟสบุคอยางน้ี แตพอเห็นรูป จึงรูวา คือ
คุณทับทิม มาประเสริฐ สงสัยตองถามเจาตัวแลววา
ชื่อน้ีทานไดแตใดมา ###๙๙๙### ขอแสดงความ
เสียใจกับ คุณสุชิน  งามวิจิตร คุณบุญชู  พิกุลขาว คุณ
มนัส ศรีเสงี่ยม คุณเสนห  ศรีเสงี่ยม พี่นองสี่ทานที่
สูญเสียคุณพอไปเมื่อตนเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา
###๙๙๙### ใชเวลาวางจากการนัดหยุดงานชวยคุณ
แมขายของทุกวัน เพื่อนคนใดตองการทานกวยเต๋ียว
ผัดไทย โจก หาทานไดที่รานของ คุณนฤมล เฉลิม-
รมย ครับ###๙๙๙### แตงงานมานานแลว ไมทราบ
วา คุณศุภนิตย สบายวัน มีเจาตัวเล็กแลวหรือยัง อยา
ชานะครับ เด๋ียวลูกโตไมทันเกษียณนะครับ ###
๙๙๙### มีโครงการไปทําบุญกับเด็กนักเรียนที่
เชียงใหมและแมฮองสอนตอนปลายปน้ี  เพื่อน
สมาชิกทานใดสนใจติดตอกับ คุณสมนึก มงคล-
ชินบุตร ไดครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ สมาชิก
ส ห ก ร ณ ฯ ทุ ก ท า น ที่ ยั ง ใ ห ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น แ ล ะ
สนับสนุนการดําเนินงานของ สหกรณฯ อยาง
ตอเน่ืองครับ อีกไมนานทุกอยางจะเขาสูสภาวะปกติ
ครับ ###๙๙๙### พบกันฉบับหนา สวัสดีครับ
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นับต้ังแตวันที่ 18 กันยายน 2556 จนถึง
ขณะน้ี สมาชิกสหภาพแรงงานไทยเรยอนไดทําการ
นัดหยุดงานมาเปนเวลาหาสิบกวาวันแลว อัน
เน่ืองมาจากการยื่นขอเรียกรองฯ ระหวางสหภาพ
แรงงานฯ กับนายจางซึ่งไมสามารถตกลงกันได
ระหวางการนัดหยุดงานพนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานไดทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานเปน
ระยะ ๆ จนถึงขณะน้ีขอพิพาทแรงงานที่ยังตกลงกัน
ไมไดเหลือขอสําคัญ ๆ เพียงสี่หาขอเทาน้ัน และมี
แนวโนมวาสองฝายจะสามารถตกลงกันไดในที่สุด
สมาชิกสหภาพฯ จะกลับเขาทํางานและนายจางเปด
งานใหพนักงานเขาทํางานโดยเร็วตอไป

ในชวงตนของการนัดหยุดงานของสมาชิก
สหกรณฯ ซึ่งสวนใหญเปนสมาชิกสหภาพฯ ดวย
เกิดความวิตกกังวลและไมแนใจกับสถาการณการ
นัดหยุดงานวาจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของ
สหกรณฯ หรือไม? สมาชิกจํานวนหน่ึงขอถอนเงิน
ฝากที่มีกับสหกรณออกไป สมาชิกที่ถือหุนจํานวน
มากขอกูเงินกูโดยใชหุนค้ําประกัน โดยกูรอยละ 90
ของจํานวนหุนที่มีอยู หรือที่ เราเรียกกันวา “กูหุน”
ในขณะที่สมาชิกจํานวนหน่ึงยกเลิกความตั้งใจที่จะมา
ถอนเงินฝากหรือกูเงินกูโดยใชหุนค้ําประกันหลังจากที่
รับฟงคําชี้แจงจากกรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ
การที่สมาชิกจํานวนหน่ึงถอนเงินฝากหรือกูหุนจาก
สหกรณฯ ทําใหสหกรณฯ จําเปนตองถอนเงินฝากที่
สหกรณฯ ไปฝากกับสหกรณอ่ืนหรือชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัดคืนมา เพื่อจาย
ใหแกสมาชิก และตองกูเงินเบิกเกินบัญชี (โอดี) กับ
ธนาคารดวย ซึ่งทําใหสหกรณฯ มีภาระคาใชจาย
เพิ่มขึ้นดวย แมจะเปนจํานวนไมมากก็ตาม

อยางไรก็ตามหลังจากที่สมาชิกสหกรณฯ
ไดนัดหยุดงานมาไดระยะหน่ึง  ความวิตกกังวลของ
สมาชิกเกี่ยวกับสถานะของสหกรณฯ ไดหมดไป
สมาชิกเร่ิมกลับมาใชบริการกับสหกรณฯ เปนปกติ
มีการฝากเงินบาง ถอนเงินบาง เหมือนอยางที่เคย
ปฏิบัติกันมา  แมจะยังมีจํานวนไมมากก็ตาม  สิ่งที่
นายินดีก็คือ หลังการนัดหยุดงานสมาชิกสามัญของ
สหกรณฯ  ไมมี ใครลาออกจากการ เปนสมาชิก
สห กรณฯ เลย นับเปนสิ่งที่นาชื่นชมที่สมาชิกเขาใจ
ถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นวา เปนสภาวะที่ไมปกติที่ เกิดขึ้น
ชั่วคราว และจะกลับเปนปกติเหมือนเดิมในที่สุด

หลายคนชอบพูดกันเลน ๆ วา ถาสหกรณฯ
เลิกกิจการก็ดีนะ หน้ีสินที่มีอยูกับสหกรณฯ จะได
หมดไป  หน้ีสินที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณฯ น้ันไม
สามารถยกเลิกไดในทุกกรณี แมวาสหกรณฯ จะเลิก
กิจการเมื่อสหกรณฯ เลิกกิจการตองมีการตองผูชําระ
บัญชีเพื่อติดตามหน้ีสินของสมาชิกมาชําระคืนแก
สหกรณฯ หากสมาชิกไมมีเงินชําระคืน ก็ตองฟอง
ตอศา ล เพื่ อ นํ าท รัพยสินที่ส ม าชิกมีอยู ม าข า ย
ทอดตลาดเพื่อนําเงินมาชําระคืนแกสหกรณฯ ไมวา
จะเปนรถ บาน ที่ดินและอ่ืน ๆ แตในความเปนจริง
แลวแมวาบริษัทจะเลิกกิจการ แตสหกรณฯ ก็ยัง
สามารถดําเนินกิจการตอไปได โดยใหสมาชิกมา
ชําระหน้ีกับสหกรณฯ โดยตรง เหมือนกับที่มีคน
กลาววา “สหกรณฯ ไมมีวันตาย”
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เก็บเงินอยางไรใหไดปละ 100,000 บาท
หากคุณเปนพนักงานกินเงินเดือนและไมมี

รายไดอ่ืนที่ไหน การเก็บเงินใหไดปละ 100,000
บาทคอนขางยากพอสมควร ซึ่ งหากคุ ณไมทํ า
ในตอนน้ีเวลาก็จะผานเลยไป ทําใหคุณไมมีตนทุน
ชีวิตที่จะไปตอยอดธุรกิจอยางอ่ืนไดเลย กอนอ่ืนคุณ
ควรทําบัญชีคาใชจายวาสามารถเก็บเงินไดเดือนละ
เทาไร แลวนําวิธีสุดประหยัดเหลาน้ีไปปฏิบัติ เพราะ
อยางนอย ๆ คุณตองเก็บเงินใหได 8,500 บาทตอ
เดือนถึงจะได 100,000 บาทตอป

ตัดคาใชจายหลักออกไป ลองนับดูวาคุณมี
คาใชจายหลักเปนอะไรบาง เชน คาหอพัก คา
โทรศัพท คานํ้ามันรถ คาผอนรถ แจกแจงหน้ีแลวดู
วาสิ่งใดพอจะบรรเทาเบาบางลงไดบาง อยางเชน ถา
คุณมีพี่นองหรือเพื่อนสนิทแตอยูหอพักคนละที่กัน
ลองมาอยูดวยกันแลวหารคาหองดูไหม สําหรับคา
โทรศัพทเลือกโปรโมชั่นใหเหมาะสมกับตัวเอง และ
ไมใชโทรศัพทเปนเคร่ืองมือแกเหงา สุดทายเลือกใช
บริการรถสาธารณะดีกวา เพราะราคาถูกไมตองวน
หาที่จอดรถ แถมรวดเร็วอีกตางหาก รวมแลวคุณ
ประหยัดเงินไปไดกวา 4,000 บาทตอเดือน

เลือกกินของคุณภาพ ราคาไมแพง ถาคุณ
สามารถทํากับขาวจากที่บานไปกินที่ออฟฟศได
หรือเลือกกินอาหารจานเดียวราคาไมแพงแตมี
คุณภาพ ซึ่งดีกวาฟาสตฟูดเปนไหน ๆ หากตองการ
สังสรรคกับเพื่อนก็ใชวิธีใหบานใดบานหน่ึงเปน

เจาภาพ แลวหารกันซื้อของเขาไปทําอาหาร ราคาไม
แพงสะอาดและอ่ิมกวาดวย เพราะถาคุณมัวแตกิน
อาหารนอกบานประเภทฟาสตฟูดหรือนิยมสั่ง
แบบดิลิเวอร่ี นอกจากราคาแพงแลวคุณก็ตองเสียเงิน
คาลดความอวน คาฟตเนสอีกมากมาย ดูแลตัวเอง
งาย ๆ ดีกวา ชวยใหคุณประหยัดไปไดประมาณ
2,000 ตอเดือน

จํากัดการซื้อเส้ือผา เครื่องสําอาง จากที่เคย
ตามเทรนดมาตลอด เขาสูยุคเรียบงายดีกวา กอนอ่ืน
ถาคุณจะซื้อเสื้อผาใหมใหซื้อแบบเรียบและสามารถ
ใชไดนานๆ เพราะเสื้อผาที่ตามกระแสมักจะใสได
ชวงระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน และลองคนตูเสื้อผาหา
ชิ้นที่ไมเคยใสหยิบมา Mix & Match ไดชุดใหม
ตามใจคุณ หรือแลกเปลี่ยนเสื้อผากับเพื่อนๆ บาง
สวนเคร่ืองสําอางใหซื้อตอนมีโปรโมชั่นหรือฝาก
คนที่ไปตางประเทศซื้อหา เพราะจะลดไดมากกวา
30% วิธี น้ีล ดค า ใ ช จ า ยไ ด 1,500 บ าท ตอ เ ดือน

ชวนเพื่อนเขาแกงคคุณนายประหยัด น่ัง
ประหยัดอยูคนเดียวเหงาแย ลองชวนเพื่อมาเขา
แกงคประหยัดดวยกัน เพื่อเปนกําลังใจและการ
แขงขันไปดวยในตัว คุณจะรูสึกสนุกมากกวาน่ังอด
ออมอยูคนเดียว นอกจากน้ันไมตองเสียเวลาจับกลุม
เอนเตอรเทนดวยการดูหนัง รองคาราโอเกะ โยน
โบวลิ่งใหเสียเงินทอง ลองเชาซีดีมาดู หรือออกกําลัง
กายตามสวนสาธารณะพร อมกับเพื่อนๆ สนุก
เหมือนกันแถมประหยัดเงินอีกดวย
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รายงานกิจการประจําเดือน ตุลาคม 2555 (MONTHLY  REPORTS OCTOBER 2013
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุน Share  capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month
 ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month

คงเหลือส้ินเดือน Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month
 ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

5. เงินรับฝากเพื่อทุนการศึกษาบตุร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month
 ฝากระหวางเดือน Deposit  in  this  month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal  in  this  month
คงเหลือส้ินเดือน Balance

6. ทุนสํารอง Compulsory  reserve
7. ทุนสะสมตามขอบังคับ Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other
8. ถือหุน ชุมนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย  จํากัด

Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of
Thailand  Limited (FSCT)

9. เงินฝากธนาคาร (9 ธนาคาร  รวม 13 บัญชี) Deposits  at  Banks
10. เงินฝากสหกรณอืน่ Deposits in  other  Co-operatives
11. เงินใหกูแกสมาชิก  ยอดยกมา Loans  to  members  form  last  month
 ใหกูระหวางเดือน Loans  to  members  in  this  month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans  repayment  form  members  in  this  month
คงเหลือ  ณ  วันส้ินเดือน Total    Loans to  members

12. เงินใหกูแกสหกรณอืน่ Loans to  other  co-operatives
13. ดอกเบี้ยรบัจากเงินใหกู Interest  received  from  Loans
14. รายไดตั้งแตเดือนมกราคม - ตุลาคม 2556 Revenues from  January - October
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - ตุลาคม 2556 Expenses from  January - October
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total  lncome (Approximated)

1,137
305,571,700.00
11,299,643.22

1,411,157.73
4,938,700.91
7,772,100.04

100,150,698.29
1,598,100.67

13,957,276.07
87,791,522.89

6,499,630.00
192,236.18
576,806.18

6,115,060.00
22,763,537.60

864,972.54
30,000,000.00

18,611,866.13
33,768,110.49

308,980,585.31
40,561,613.25
26,503,665.75

323,038,532.81
38,387,828.51
12,602,495.62
17,763,014.14

4,686,866.13
13,076,148.01

คน Pr
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht

บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht
บาท Baht



3 16ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 28 ฉบับที่ 302 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556

สหกรณเดินทางไปเยี่ยมไข นางเพิ่มพูลพชัร
จวงพานิช สมาชิกแผนกพนสภาพฯ ที่บานพัก

อ. ปาโมก (วันที่ 9 ตุลาคม 2556)

สหกรณเดินทางไปเยี่ยมไข นายดนัย  อินทราช
สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต ที่โรงพยาบาล

อางทองเวชการ อ. เมือง จ.อางทอง (วันที่ 9 ตุลาคม 2556)

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เดินทางไปรวมโครงการแลกเปล่ียนผูนําสหกรณไทย – เกาหลี ประจําป
2556 ณ กรุงโซล เมืองปซูาน และเกาะเชจู ประเทศสาธารณรฐัเกาหลี (วันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2556)

สหกรณฯ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพนายพจน  นพศรี สมาชิกแผนกไฟฟา ณ วัดพายทอง
อ.ปาโมก จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 5,000 บาท (วันที่ 18 ตุลาคม 2556)


