
สหกรณฯ บริจาคเงินสนับสนุนการนัดหยุดงานของ
สหภาพฯ จํานวน 10,000 บาท

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 สหกรณฯ ไดทํา
การบริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท
ถวน) ใหแกสหภาพแรงงานไทยเรยอน เพื่อเปนการ
สนับสนุนคาใชจายในระหวางที่สหภาพฯ ทําการนัด
หยุดงาน
สหกรณฯ มอบเงินสินไหมทดแทนแกทายาทนาย
พจน  นพศรี จํานวน 200,000 บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 นางเกษมศรี เมฆ-
หมอก ผูจัดการสหกรณฯ ไดทําการมอบสินไหม
ทดแทนการประกันชีวิตกลุมจากบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด ใหแกนางโสภี นพศรี ภรรยาของ
นายพจน นพศรี ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟฟา
กรรมการชสอ. รวมพิธีสมโภชนผากฐินพระราชทาน

วั น ที่ 2 5 ตุ ล า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร  กรรมการชสอ. รวมเดินทางไปกับ
คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบ
กิจการและ เจาหนาที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด เพื่ออัญเชิญผากฐินและองคกฐิน
พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  นําจัดงานสมโภชผาพระกฐิน -

พระราชทาน ณ วัดหนองกะจะ ต.หนองหงส
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
กรรมการชสอ.รวมงานทอดผาพระกฐินพระราชทาน

วันที่ 26 ตุลาคม 2556 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กรรมการ ชสอ. รวมเดินทางไปกับคณะกรรมการ
ดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เดินทางไปรวมงานทอดกฐินพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัด
หนองกะจะ ต. หนองหงส อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดย
การนําโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการ ชสอ. รวมดวย นายณัฐกร แกวดี ประธาน
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก และสมาชิก-

( 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
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ
นายลิขิต  มีบํารุง 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

“ขอถวายบังคมบรมบาท
มหาราชเกรียงไกรคุณใหญหลวง

เปนที่รักภูมิใจไทยทั้งปวง
ทุกแดดวงเทิดทูนพูนภักดี

ทรงเปนพระโพธิสัตวขจัดทุกข
อํานวยสุขพิพัฒนเพ่ิมเฉลิมศรี

เปนแบบอยางปวงประชาในธาตรี
พระจักรีเกียรติยศปรากฏไกล
พระราชกิจประสิทธิผลดลเกษม
ไทยปรีดิ์เปรมช่ืนชีวีจะมีไหน

ขอถวายพระพรบวรชัย
ดวยดวงใจกตัญูรูพระคุณ
ขอพระองค ทรงพระเจริญ”
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ก ร ร ม ก า ร  ช ส อ . ร ว ม ง า น ท อ ด ผ า พ ร ะ ก ฐิ น
พระราชทานฯ (ตอจากหนา 1)
สหกรณ กํานัน ผูใหญบาน ประชาชาชน รวมงาน
อยางคับคั่ง สําหรับยอดเงินบริจาคจากการถวายผา
กฐินพระราชทานเปนเงินหน่ึงลานหาแสนกวาบาท
กรรมการชสอ. รวมงานเล้ียงแสดงความยินดีกับ
ประธาน ชสอ.

วั น ที่ 26 ตุ ล า ค ม 2556 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร  กรรมการชสอ. ได เขารวมงานเลี้ยง
ฉลอง “นักสหกรณดีเดนระดับภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก” โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัดจัดใหกับดร.เฉลิมพล ดุล-
สัมพันธ  ประธานกรรมกา ร ชสอ. ที่ได รับการ
คัดเลือกใหได รับรางวัลนักสหกรณดีเดนระดับ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ACCU Recognition
Award 2013) ของสมาคมสมาพันธสหกรณออม
ทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Association of Asian
Confederation of Credit Unions : ACCU) ซึ่งผูที่
ไดรับรางวัลอันทรงเกียรติน้ี คือผูที่มีบทบาทในดาน
การพัฒนาสหกรณดีเดน ทําประโยชนใหกับ ACCU
และขบวนการสหกรณในภูมิภาคเอเชีย โดยมีแขกผู
มีเกียรติจากหนวยงานตาง ๆ รวมแสดงความยินดี
ในงานเลี้ยงฉลองอยางคับคั่ง
ประ ธ า นช ม รม ส หก รณอ อ ม ท รัพ ยภ า ค ก ล า ง
กรรมการ และเจาหนาท่ีรวมฝกอบรมท่ีอยุธยา

วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลาง นายสุวัฒน  แกวเฮียง กรรมการ และนางนาถ
มงคลหวา หัวหนาฝายงานทั่วไป เดินทางไปเขารวม

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ และการ
เขียนรายงานการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ” ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น
รีสอรท จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง จัดโดยชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลาง และ ได รับความ
สนับสนุนคาใชจายจากชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทยจํา กัด

การฝกอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ประสบการณใหแกผูบริหารสหกรณ และเจาหนาที่
ใหมีความรูแนะแนวความคิด การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ  เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ใหสหกรณออมทรัพยมีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายใตกรอบแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ (CQA) เพื่อใหผู เข ารวมอบรม
สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองได (Self-
Assessment) และ ฯลฯ
สมาชิกสหกรณฯ ไดรับการแตงตั้งเปนท่ีปรึกษา
กิตติมศักดิ์ของ ชสอ.

นายศรีโพธิ ์ วายุพักตร กรรมการชสอ.
เปดเผยวา คณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดมีมติแตงตั้ง
นายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห สมาชิกสหกรณฯ เปนที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด ตามขอเสนอของตนโดยดํารง
ตําแหนงเปนเวลาหน่ึงป
สหกรณฯ นําสมาชิก 50 คนรวมงานวันออมแหงชาติ
ที่จังหวัดนครสวรรค

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2556 สหกรณฯ ไดนํา
กรรมการ สมาชิก และเจาหนาที่ จํานวน 51 คน
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เดินทางไปรวมงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2556
ณ มหาวิทยาลัยเจาพระยา จ.นครสวรรค โดยเขารวม
ในฐานะสมาชิกของชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลาง งานดังกลาวจัดโดยชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคเหนือ และชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด

โดยกิจกรรมชวงเช า  เปนกิจกรรมเดิน
รณรงควันออมแหงชาติ ซึ่งนายศรีโพธิ์  วายุพักตร
กรรมการชสอ. นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธาน
สหกรณฯ พรอมกรรมการ และสมาชิก จํานวน 7
คน รวมเดินรณรงคดวย สําหรับภาคบายเปนการ
สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง “จับตาสัญญาณเศรษฐกิจ
ป 57 และแนวโนมอัตราดอกเบี้ย”โดย ดร.ภูริชัย รุง-
เจริญกิจกุล ผูบริหารทีมกลยุทธนโยบายการเงิน
ธนาคารแหงประเทศไทย และทอลคโชว  เ ร่ือง
“อุดมการณสหกรณเพื่อเธอ” โดย ดร.อภิชาติ ดําดี
นักพูดระดับประเทศ สวนกิจกรรมภาคค่ําเปนงาน
เลี้ยงสังสรรค ณ ลานอเนกประสงค มหาวิทยาลัย
เจาพระยา โดยนายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ ประธาน
ชสอ. ไดทําการมอบโลเกียรติคุณและมอบเข็มที่
ระลึกใหแกสหกรณตาง ๆ ที่ไดรับรางวัลเน่ืองใน
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวันออม
แหงชาติ และการแสดงการเชิดสิงหโตคณะเจาพอ
เจาแมปากนํ้าโพอยางยิ่งใหญตระการตาดวย
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
สอบราคาการจัดซื้อคุรุภัณฑคอมพวิเตอรของ ชสอ.

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ร า ค า ก า ร จั ด ซื้ อ คุ รุ ภั ณ ฑ
คอมพิวเตอรของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด ณ หองประชุม 302 สํานักงาน
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร  อําเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
สองคณะที่ชุมนุมฯ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  กรรมการชสอ. เขารวมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน
วิชาการ เวลา 17.00 น. และประชุมคณะกรรมการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ เวลา 19.00
น. ณ หองประชุม 302 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร  อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

กรรมการชสอ. รวมศึกษาดูงานที่ประเทศแคนาดาและ
สหรัฐอเมริกา

วันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร กรรมการดําเนินการ ชสอ. พรอมดวย
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กรรมการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการเจาหนาที่
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
และผูติดตาม รวม 23 คนไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
และทัศนศึกษาที่ประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

ในการศึกษาดูงานไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
องคการพัฒนาระหวางประเทศเดจาแดงส (DID)
เ มื อ ง คิ ว เ บ ค  ป ร ะ เ ท ศ แ ค น า ด า  ดี ไ อ ดี เ ป น
องคประกอบสวนหน่ึงของกลุมเดจาแดงส ซึ่งเปน
กลุมการเงินชั้นนําในประเทศแคนาดา และใหญ
ที่สุดเปนอันดับที่ 5 ของโลก มีสมาชิก 5.6 ลานคน
สินทรัพย 6.1 ลานลานบาท สําหรับเมืองที่ได
เดินทางไปทัศนศึกษาไดแกเมืองออตตาวา เมืองคิงส
ตัน เมืองควิเบค เมืองโตรอนโต นํ้าตกไนแองการา
(ฝงแคนาดา และฝงอเมริกา) ประเทศแคนาดา เมือง
เมืองบัฟฟาโล เมืองนิวยอรค เมืองฟลาเดลเฟย และ
กรุงวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการศึกษา
ดูงานคร้ังน้ีไดรับความรูดานสหกรณเปนอยางมาก
รองประธานฝายการเงินไดรับการแตงตั้งเปนท่ี
ปรึกษาสอ. พนักงานบริษัทรอยัล ปอรชเลน จํากัด

นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการเปดเผยวา
คณะกรรมการดํา เนินการ สหกรณออมทรัพย
พนักงานบริษัทรอยัล ปอรชเลน จํากัดไดทําการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 15 คร้ังที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 และไดมีมติแตงต้ัง
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาสหกรณฯ ดังกลาวเพื่อ
ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําในเร่ืองตาง ๆ
ที่ เกี่ ยวกับสหกรณและ เพื่ อใหการดํา เ นินงาน
ของสหกรณ เปนไปอย างมีประสิทธิภาพและ
มีความเจริญรุงเรืองตอไป

สหกรณฯ มอบของท่ีระลึกใหแกสมาชิก 3 ราย
วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2556 นายณัฐวุฒิ  ศรี-

วิไล กรรมการสหกรณฯ มอบของที่ระลึก (หมอหุง-
ขาว สองใบ มูลคา ใบละ 600 บาท)ใหกับนาย
เฉลิมพล โคตรมี และนางสาวนุจรีรัตน  รักชาติเจริญ
สมาชิกแผนกบริหาร (อัลซิลลาร่ี ผลิต) เน่ืองจากทํา
การมงคงสมรส

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 นางนาถ  มงคล-
หวา หัวหนาฝายงานทั่วไป มอบของที่ระลึก (หมอ-
หุงขาว มูลคา 600 บาท) ใหกับนายสยุมพร เดชะติน
สมาชิกแผนกเซฟต้ี เน่ืองจากทําการมงคลสมรส
กรรมการฯ รวมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ
กลาง สอร. ที่ กรุงเทพฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นายมานะกูล
พ ร ร ณ เ ร ณู  เ ดิ น ท า ง ไ ป ป ร ะ ชุ ม ป ร ะ จํ า เ ดื อ น
คณะกรรมการสหพันธสหกรณออมทรัพยผูใช -
แรงงาน (สอร.) ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
จํากัด กรุงเทพฯ จัดโดยมูลนิธิไพศาล  ธวัชชัยนันท
สหกรณฯ รับนักศึกษาฝกงาน

ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน - วันที่ 31
มกราคม 2556 สหกรณฯ ทําการรับนางสาวบังเอิญ
กลอมเกลี้ยง นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ดก า ร  ม ห า วิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏ -
พระนครศรีอยุธยา เขาฝกงานกับสหกรณฯ
กรรมการ ชสอ. ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชสอ.

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 นายศรีโพธิ์
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
ประจํา เดือนพฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการ
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ดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด ณ หองประชุม 601 สํานักงานชุมนุม
สหกรณออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร อําเภอบาง-
กรวย จังหวัดนนทบุรี
กรรมการฯ เดินทางไปรวมการสัมมนาที่เชียงใหม

วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2556 นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ และนายลิขิต  มีบํารุง
กรรมการ เดินทางไปเขารวมการสัมมนาไตรภาคี
วิชาการ ประจําป 2556 เร่ือง “ภาวะเศรษฐกิจและ
แนวโนมอัตราดอกเบี้ย ป 2557” และ “ยุทธศาสตร
วาระแหงชาติดานสหกรณ” ณ โรงแรมฮอลิเดย -
อินน อ.เมือง จ. เชียงใหม ซึ่งจัดโดยสหกรณออม-
ทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จํากัด สหกรณออม-
ทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด และสหกรณ-
ออมทรัพยธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหาร
สหกรณตาง ๆ ไดรับทราบเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยป 2557 เพื่อไดรับทราบ
และเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรวาระแหงชาติดานการ
สหกรณ และ เพื่อไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ

รองประธานฯ เขารวมการประชุมชมรมสหกรณ
จังหวัดอางทอง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนางเกษมศรี
เมฆหมอก ผูจัดการ เขารวมการประชุมประจําเดือน
พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการชมรมสหกรณจังหวัด
อางทอง ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณจังหวัด
อางทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร ประธานชมรมฯ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม และมีผูเขารวมประชุม
12 คน จาก 11 สหกรณฯ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนตุลาคม 2556 มีมติ
ร ับรองรายรับ - รายจ ายชมรม ฯ ประจํา เด ือน
ตุลาคม 2556 มีมติโดยมีเงินคงเหลือยกมาจากเดือน
กันยายน 2556 จํานวน 67,832.56 บาท รายรับ
4,000 บาท รายจาย 733 บาท และเงินคงเหลือยกไป
เดือนพฤศจิกายน 2556 จํานวน 71,099.56 บาท
ติดตามผลการประชุมครั้งกอน 2 เรื่อง โดยมีมติให
คณะกรรมการชมรมฯ เดินทางไปเยี ่ยมสมาชิก 2
ชมรมฯ คือ สหกรณการปลูกพืชไรวังนํ้าเย็นจํากัด
อ.แสวงหา และสหกรณโคเนื ้ออ างทอง จําก ัด
อ.สามโก ในวันที ่ 9 ธันวาคม 2556 มีมติรับรอง
แผนงานชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ประจําป
2557 – 2559 รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง
สหกรณสมาชิกชมรมฯเและ เร่ืองอ่ืน ๆ
กรรมการ ชสอ. รวมพิธิเปดการอบรมหลักสูตรผูนํา
สหกรณระดับสูง และรวมงานเล้ียงรับรอง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เขารวมพิธีเปดการอบรม
หลักสูตร “ ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง รุนกรรมการเขารวมสมัมนาไตรภาคีวชิาการ ประจําป

2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน เชียงใหม
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ที่ 2 ” ณ โรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบุรี จัดโดย
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
โดยมีผูเขารวมการอบรม 40 คน และรวมงานเลี้ยง
ตอนรับในตอนเย็นดวย
กรรมการ ชสอ. เย่ียมเยือนสมาชิกชสอ. 5 สหกรณฯ
ท่ีหนองคาย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร กรรมการ ชสอ. รวมกับคณะกรรมการ
เชื่อมโยงเครือขายและกิจการพิเศษเดินทางไปเยี่ยม
เยือนสหกรณออมทรัยพสมาชิกชุมนุมสหกรณออม-
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ในจังหวัดอางทอง
รวม 5 สหก รณฯ  ไ ดแก สหกรณออมทรัพย -
ตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย จํากัด สหกรณออม-
ทรัพยโรงพยาบาลหนองคาย จํากัด สหกรณออม-
ทรัพยเสมาหนองคาย จํากัด สหกรณออมทรัพยครู-
ห น อ ง ค า ย จํ า กั ด  แ ล ะ  ส ห ก ร ณ อ อ ม ท รั พ ย -
สาธารณสุขหนองคาย จํากัด
กรรมการ ชสอ. เขารวมการสัมมนา “ชสอ. พบ
สมาชิกภาค” ท่ีหนองคาย

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เขารการสัมมนา “ชสอ.
พบสหกรณออมทรัพย ภาค คร้ังที่ 1” ณ โรงแรม
แกรนด พาราไดซ อ. เมือง จ. หนองคาย โดยนายศรี-
โพธิ์ วายุพักตร ไดเปนวิทยากรในการเสวนา “ ชสอ.
พบสหกรณออมทรัพยภาค ” ในนามคณะกรรมการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศดวย

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณ
ออมทรัพยที่เขารวมสัมมนาไดรับทราบถึงภารกิจ
ของ ชสอ. และแนวนโยบายของ ชสอ. ตลอดจนผล
กา รดํา เ นินงา นที่ ผ า นมา เพื่ อ รับ ทราบ ปญหา

อุปสรรค ขอคิดเห็น และความตองการบริการดาน
ตาง ๆ จากสหกรณออมทรัพยที่เขารวมการสัมมนา
เพื่อใหได รับความรูทางวิชาการที่ตรงตอความ
ตองการ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีรวมกันระหวาง
ชสอ. กับชมรมสหกรณออมทรัพย และสหกรณออม
ทรัพย
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 4 ราย

วันที่ 27 ตุลาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานกรรมการ นายสุทัศน เอ่ียมแสง นายณัฐวุฒิ
ศ รีวิ ไล  และ นา งส า วพรรษพ ร แส ง ป ระ พ า ฬ
กรรมการเดินทางไปเยี่ยมไขนายติณภพ รักชาติ
สมาชิกแผนกซีวิล เน่ืองจากเปนโรคตับอักเสบ

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายสายัณห แผน-
ประดิษฐ เลขานุการ นายลิขิต มีบํารุง กรรมการ
เดินทางไปเยี่ยมไข

- นายวริทรธร บงกชเกิด สมาชิกแผนก
อ็อกซิลลาร่ี (ผลิต) ที่บานพัก ต.โรงชาง อ.ปาโมก
เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตลม

- นายนิพนธ  อุนใจ สมาชิกแผนกสโตร ที่
บานพัก ต.โผงเผง อ.ปาโมก เน่ืองจากประสบ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตลม

- นายชรินทร   มาลัยหอม สมาชิกแผนก
สปนน่ิง(ผลิต) ที่บ านพัก ต.ปาโมก อ.ปาโมก
เน่ืองจากถูกงูเขียวกัด

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 นายวิรัต  ชูจิตต
รองประธานฝ ายประชาสัมพันธ  นายสายัณห
แผน ป ร ะ ดิษ ฐ  เล ข า นุ ก า ร  น า ย ลิขิ ต   มีบํ า รุ ง
กรรมการ เดินทางไปเยี่ยมไขนายธนพงษ  เชื้อเมือง-
พาน สมาชิกแผนกอัลซิลลาร่ี (ผลิต) ที่บานพัก
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อ.โพธิ์ทอง จ.อางทอง เน่ืองจากเน่ืองจากประสบ
อุบัติเหตุรถจักรยานยนตลม
กรรมการสหกรณฯ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพ
บิดา - มารดาสมาชิก รวม 7 ราย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลย ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายวิ รัต  ชู จิตต  รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นายสุวัฒน แกวเฮียง
เหรัญญิก นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ นาย
อนุรักษ ทองโตนด นายสุทัศน เอ่ียมแสงและนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ นางสาวนุชนารถ แกว-
นํ้าเชื้อ เจาหนาที่เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพบิดา
นางสุชิน  งามวิจิตร สมาชิกแผนกพนสภาพการเปน
พนักงาน นางบุญชู  พิกุลขาว สมาชิกแผนกพีออน
นายมนัส  ศรีเสงี่ยม สมาชิกแผนกซีวิล นายเสนห
ศรีเสงี่ยม สมาชิกแผนกไฟฟา ที่วัดแสนสุข อ.ปา-
โมก จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ คนละ 500 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายสุทัศน  เอ่ียมแสง
น า ย อ นุ รั ก ษ  ท อ ง โ ต น ด  น า ย ณั ฐ วุ ฒิ ศ รี วิ ไ ล
กรรมการ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพนางบุญสง
แกวลอม สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน
ณ วัดโบสถสายทอง อ.ปาโมก จ.อางทอง และชวย
เงินทําบุญ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน)

วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ และนายสุทัศน  เอ่ียมแสง
กรรมการ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพนายติณภพ
รักชาติ สมาชิกแผนกซีวิล ณ วัดโบสถสายทอง

อ.ปาโมก จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 500 บาท
(เน่ืองจากอายุสมาชิก 3 เดือน)

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายวิรัต  ชู จิตต  รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ  นายลิขิต  มีบํา รุง
กรรมการ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการ เดินทาง
ไปเปนเจาภาพสวดศพมารดานายรังสรรค  ตลุมมุข
สมาชิกแผนกสปนน่ิง (ซอมบํารุง) ณ วัดสวาง
อารมณ อ.ปาโมก จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ
300 บาท (สามรอยบาท)
สหกรณฯ บริจาคเงินทอดกฐิน และบริจาคเงิน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสหกรณตาง ๆ

วันท่ี 24 ตุลาคม 2556 สหกรณฯ รวมเปน
เจาภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ
วัดโพธิ์ทูล ต.จําปาหลอ อ. เมือง จ. อางทอง ซึ่งทํา
การทอดในวันอาทิตยที่ 27 ตุลาคม 2556 จํานวน
500 บาท (หารอยบาทถวน)

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 สหกรณฯ
บริจาคเงินสนับสนุนการจัดโครงการ “แรลลี่เพื่อ
การศึกษา” ของสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
ไทยอคริลิคไฟเบอร จํากัด เพื่อหารายไดมอบให
โรงเรียนบานใหมรมเย็น อ.บานไร จ.อุทัยธานี ใน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 จํานวน 1,000 บาท (หน่ึง
พันบาทถวน)

วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 สหกรณฯ
บริจาคเงินสนับสนุนการโครงการจัดหาเสื้อเกาะเพื่อ
มอบแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ของสหกรณออมทรัพยพนักงานการบินไทย
จํากัด จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน)
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คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติกําหนดวัน
ประชุมใหญ  สามัญประจําป 2556 ในวันที่ 31
มกราคม 2556 ณ สโมสรพนักงานบริษัทไทยเรยอน
จํากัด (มหาชน) โดยกอนการประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2556 สหกรณฯ จะจัดใหมีการลงคะแนน
เสี ย ง เลื อ ก ต้ัง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ห ก ร ณฯ แ ท น
กรรมการฯ ที่หมดวาระลง ณ บริเวณแผนกควบคุม
เวลาของบริษัท (จุด 8) ต้ังแต เวลา 06.30 - 15.30 น.
สําหรับที่ โรงงานหนองแค สหกรณฯ  จัดการ
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการฯ ที่รานอาหารของ
บริษัท ในระหวางเวลา 12.00 - 13.00 น.

ป พ.ศ. 2556 มีกรรมการสหกรณฯ 8 คน ที่
หมดวาระการดํารงตําแหนง คือ

1. กรรมการฯ ที่หมดวาระและตองหยุดพัก
การเปนกรรมการสหกรณฯ อยางนอย 1 ป เน่ืองจาก
ดํารงตําแหนงครบ 4 ป รวม 3 คนไดแก นายเฉลย
ชมบุหร่ัน ประธานกรรมการ นายสายัณห  แผน-
ประดิษฐ เลขานุการ และนายพยุงศักด์ิ  เวชโช

2. กรรมการฯ ที่หมดวาระและสามารถสมัคร
เปนกรรมการตอได อีก 1 วาระ เ น่ืองจากดํารง
ตําแหนงมา 1 วาระ รวม 5 คน ไดแก  นายวิ รัต
ชูจิตต รองประธานฝายการเงิน นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล
นายอนุรักษ  ทองโตนด  นางสาวพรรษพร  แสง-
ประพาฬ และ นายสุทัศน เอ่ียมแสง

สําหรับกรรมการที่ยังอยูนตําแหนงอีก 1 ป
รวม 7 คน ไดแก  นายศรีโพธิ์   วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู นายพงษศักดิ์  คงมี นายลิข ิต

มีบํารุง นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว และ นางศรีประภา
ศรีสวาง

คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติกําหนดวัน
เปดรับผูสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการแทน
กรรมการที่หมดวาระการดํารงตําแหนงทั้ง 8 คน ใน
วันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2558 ดังน้ี คือ

1. ประธานกรรมการฯ 1 คน
2. กรรมการฯ 7 คน
สําหรับคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการ

เลือกต้ังเปนกรรมการสหกรณฯ มีดังน้ี คือ
1. เปนสมาชิกสหกรณฯ และ มีอายุครบ 20

ป บริบูรณ
2. เขียนใบสมัครตามแบบที่สหกรณฯ

กําหนดพรอมแนบรูปถาย ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป
กรณีไมมีรูปถาย สหกรณฯ จะถายรูปให

จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานสมัครเขาเปน
กรรมการฯ โดยพรอมเพียงกัน สําหรับสมาชิกบาง
ทานที่ไมอยากสมัครเปนกรรมการดวยเหตุผลตางๆ
กันน้ัน อยากใหกําลังใจกับทุกทานวา การดําเนินงาน
ของสหกรณออมทรัพยฯ น้ันตองปฏิบัติใหถูกตอง
ตามกฏหมายสหกรณ ขอบังคับและระเบียบตางๆ
ของสหกรณฯ หากกรรมการฯ ไมปฏิบัติตามและเกิด
ความเสียหายขึ้น กรรมการฯ ตองรับผิดชอบเปนการ
สวนตัวดวย หากทานปฏิบัติถูกตองทานก็ไมตองรับ
ผิด เร่ืองความรูก็เรียนทันกันได อยาไดกังวลกันเลย
มาสมัครเปนกรรมการสหกรณฯ กันมาก ๆ เพื่อ
มารวมกันดูแลผลประโยชนใหแกสมาชิก และสราง
ความเขมแข็งแกสหกรณฯ ใหมีความมั่นคงตลอดไป
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ป พ.ศ. 2556 น้ี เปนปที่เราตองจดจํากันไป
อีกนาน เพราะมีเหตุการณหลายอยาง ที่ทําใหเราดีใจ
เสียใจ มีความสมหวัง และความผิดหวังไปพรอม ๆ
กัน ปน้ีเปนปที่สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงาน
ไทยเรอยน จํากัด ของเราครบรอบ 30 ป เมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2556 สหกรณฯ มีทุนดําเนินการเกือบ 500
ลานบาท มีทุนเรือนหุน 300 กวาลานบาท ซึ่งสมาชิก
สวนใหญรอยละ 66 % ใชบริการเงินกูจากสหกรณ
ออมทรัพยฯ ไปใชจายในเร่ือง การปลูกบาน ซื้อบาน
พรอมที่ดิน ลงทุน ชําระหน้ีภายนอก ใชจายเปนคา
รักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร และซื้อรถยนต หรือ
รถจักรยานยนต โดยมียอดเงินใหกูแกสมาชิกทั้งสิ้น
295,358,052.86 บาท ซึ่งเปนเร่ืองท่ีนายินดี สมาชิก
ท่ีกูเงินไปก็มีทรัพยสินเพิ่มมากข้ึน สรางฐานะความ
เปนอยูใหดีข้ึน มีเงินสงลูกหลานไดเลาเรียนในระ-
ดับสูง มีรถยนต หรือรถจักรยานยนต ไวใชเพื่อ
ความสะดวกสะบาย ปลดหน้ีนอกระบบดอกเบี้ย
แพงได และอีกหลายประการ สหกรณออมทรัพยฯ
จึงถือไดวาเปนสถาบันการเงินของเราชาวไทยเรยอน
เมื่อสมาชิกมีเงินเหลือใช ก็นํามาฝากเก็บออมไวใน
ยามจําเปน หรือบางคนก็สะสมไวในยามเกษียณอายุ
จากการทํางานซึ่งถึงแมจะเกษียณอายุจากการทํางาน
ไปแลว ก็ยังคงเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ
ตอไปได สามารถฝากเงินได ซื้อหุนเพิ่มได หรือจะ
ไมซื้อเน่ืองจากมีทุนเรือนหุนกอนใหญเพียงพอแลว
เมื่อสหกรณออมทรัพยฯ ปดบัญชีสิ้นป สมาชิกก็

ไดรับเงินปนผลในอัตราเดียวกับสมาชิกที่ทํางานอยู
และยังไดรับสิทธิในเร่ืองสวัสดิการตาง ๆ ของสมา-
ชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดวยเชนกัน

ในปน้ี เปนปที่สหภาพแรงงานไทยเรยอน
ครบรอบ 35 ป ซึ่งเปนเร่ืองท่ีนายินดีเชนกัน เพราะ
เรามวลสมาชิก ไดอยูรวมสรางองคกรกันมายาวนาน
ถึงแมขณะน้ีเรายังไมไดสิ่งที่เราสมควรจะไดรับ จาก
การเรียกรองจากบริษัทฯ ก็ตาม แตเชื่อวาสมาชิกทุก
คนยังคงความรัก สามัคคี และชวยกันสูตอไป ถึงแม
บางคร้ังก็สรางความผิดหวังใหกับพวกเรา เพราะเรา
ไมเคยจะพบกับปญหาท่ียาวนานขนาดน้ี ในสวน
ของสหกรณออมทรัพยฯ ก็สามารถชวยสมาชิกได
เพียงการพักชําระหน้ี เพราะตองทําตามระเบียบฯ
และขอบังคับฯ ที่กําหนดไว เมื่อหยุดพักชําระหน้ีก็
ไมสามารถใหกูเงินเพิ่มได จนกวาสมาชิกจะมีรายได
ใหสหกรณออมทรัพยฯ หักมาชําระหน้ี เน่ืองจาก
ระบบของสหกรณออมทรัพยฯ เปนการหัก ณ ท่ีจาย
แตถาเปนสหกรณเครดิตยูเน่ียน ระบบจะเปนแบบ
สงคืนเงินกูดวยตนเอง โดยสมาชิกตองมีวินัยในการ
นําเงินเปนประจําดวย จึงอยากใหสมาชิกไดเขาใจใน
ระบบของสหกรณออมทรัพยฯ ดวยเชนกัน

เดือนธันวาคม ปน้ี เปนปท่ีเรารูสึกผิดหวัง
อีกประการหน่ึง คือ เงินโบนัส ซึ่งในเดือนธันวาคม
ของทุกป เราเฝารอวันที่เงินโบนัสออก บางคนต้ังใจ
นําเงินโบนัสมาฝากกับสหกรณออมทรัพยฯ ของเรา
เชนทุกป หรือนําไปใชจายในครอบครัว เน่ืองจาก
เงินโบนัสเปนเงินรางวัลประจําปที่ทุกคนรอคอยเปน
รายไดประจําปที่ไดรับเปนกอน เหมือนกับวาทํางาน
ทั้งป เหน่ือยมาทั้งป ไดรับผลตอบแทนที่ชื่นใจก็เงิน
โบนัสน่ีแหละ เพราะเงินเดือนเปนคาใชจายประจํา
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ไปหมดไมมีเหลือไวเก็บออม ต้ังใจจะเก็บเงินโบนัส
ไวใชในเดือนที่มีคาใชจายสูง เงินเดือนไมพอใชจาย
สําหรับปน้ีทุกคนก็เฝารอวาเมื่อไรบริษัทฯ จะยอม
จายเงินโบนัสในอัตราท่ีพนักงานพึงพอใจเสียที เรา
เรียกรองกันมายาวนานเหลือเกิน สําหรับสหกรณ ฯ
เปาหมายเชนทุกป จะไดรับเงินฝากจากสมาชิก
ในชวงเงินโบนัสออก ประมาณ 15-20 ลานบาท แต
ในปน้ีทุกอยางยังเงียบสงบถาเปนเชนทุกปสหกรณฯ
จะตองจัดเตรียมของที่ระลึกไวมอบแก สมาชิกที่นํา
เงินโบนัสมาฝากเพื่อเปนการขอบคุณ และเปนการ
สงเสริมใหสมาชิกรักการเก็บออมเงิน แตจนถึงวันน้ี
เรายังมองไมเห็นความสําเร็จ ที่เราเรียกรองขอให
บริษัทฯ ยอมจายเงินโบนัส ตามอัตราที่พวกเราพึง
พอใจกันเลย

อยางไรก็ตาม ไมอยากใหสมาชิกทอถอย
สหกรณออมทรัพยฯ ขอเปนกําลังใจให และสหกรณ
ออมทรัพยฯ จะยืนอยูขางสมาชิกตลอดไป สหกรณ
ออมทรัพยฯ เกิดขึ้นได  เพราะสหภาพแรงงานฯ เรา
อยูคูกันมายาวนานถึง 30 ป ชวยเหลือเกื้อกูลกันมา
โดยตลอด จนมีคนกลาวไววา สหภาพแรงงานฯ
เปรียบเสมือนเปนแม สวนสหกรณออมทรัพยฯ
เปรียบเสมือนลูก สมาชิกสหภาพแรงงานฯ แทบทุก
คนเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ทําใหสมาชิกรัก
และศรัทธาองคกรของเราทั้ง 2 องคกร โดยเมื่อเขา
มาทํางานกับบริษัทฯ สหภาพแรงงานฯ และสหกรณ
ออมทรัพยฯ ไดใหความรู แนะนําองคกรทั้ง 2 ให
ทุกคนไดรูจัก ทําความเขาใจ และเห็นถึงประโยชน
ในการเปนสมาชิก ซึ่งพนักงานสวนใหญเห็นความ
สําคัญ และใหการสนับสนุนทั้ง 2 องคกรกันเปน
อยางดีเรื่อยมา เมื่อถึงคราวที่สมาชิกเดือดรอนทั้ง 2

องคกร ตางชวยกันโดยใหความชวยเหลือกันอยาง
เต็มที่ สิ้นเดือนธันวาคม น้ี สหกรณออมทรัพยฯ จะ
ทําการปดบัญชีสิ้นป เชนเดียวกับทุกป สหกรณจะ
จัดการประชุมใหญสามัญประจําป ในวันที่ 31
มกราคม 2557 โดยจะนํากําไรสุทธิมาคืนแกสมาชิก
ในรูปของเงินปนผลซึ่งปกติเมื่อสมาชิกรับเงินโบนัส
กันแลวในเดือนธันวาคมเงินรางวัลอีกอยางที่สมาชิก
รอคอย คือ เงินปนผล ซึ่งจะไดรับตอจากเงินโบนัส
ในเดือนมกราคม หากปน้ีเราไมไดรับเงินโบนัสจาก
บริษัทฯ (ไมแนใจวาจะไดเมื่อไร? ) แตเงินปนผลจาก
สหกรณออมทรัพยฯ เราจะไดรับอยางแนนอนใน
เดือนมกราคมโดยไมตองเรียกรองจากใคร เราไดรับ
จากผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ ที่
สมาชิกทุกคนใหการสนับสนุน เกื้อกูล โดยการใช
บริการของสหกรณออมทรัพยฯ กันอยางตอเน่ือง
ทั้งในเร่ืองการถือหุน  การฝากเงิน และการกูเงิน
น่ันเอง และตราบใดที่สมาชิกยังเชื่อมั่นในองคกร ยัง
เชื่อมั่นที่จะรักษาองคกรไว โดยสมาชิกไมต่ืนตระ-
หนกกับเหตุการณที่เกิดขึ้น สมาชิกที่มีทุนเรือนหุน
ไมถอนหุน ไมกูหุนไปฝากกับธนาคารโดยไมจําเปน
สมาชิกที่มีเงินฝากไมเบิก-ถอนเงินออกไปฝากไวกับ
ธนาคารเพราะกลัววาจะถอนไมไดเมื่อจําเปนตองใช
เงินที่มีอยูกับสหกรณออมทรัพยฯ ก็จะไมลดนอยลง
คงสภาพคลองตอไปได ถึงแมจะไมสามารถใหเงินกู
แกสมาชิกเพิ่มได แตเมื่อสมาชิกเขาทํางานเปนปกติ
ธุรกิจสหกรณฯ ก็จะดําเนินตอไปตามเดิม รายไดจาก
ดอกเบี้ยก็จะเขามาตามระบบ สหกรณฯ จะสามารถ
ใหเงินกูแกสมาชิกไดเหมือนเดิม ขอเพียงแตสมาชิก
เชื่อมั่น สหกรณออมทรัพยฯ ก็จะคงอยูคูสมาชิก
ตลอดไป
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนธันวาคม 2556 มาพบกับ ทานสมาชิกและ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ

ใชเวลาวางในชวงนี้ขายเครื ่องสําอางค
เพื ่อนสมาชิกทานใดสนใจติดตอไดที ่ คุณจารุ-
ว ร ร ณ เ อ น ก ศ ร ี ห ร ือ น อ ง ช ม พู ค ร ับ ห ร ือ ดู
รายละเอียดไดที่หนาเฟสบุคครับ ###๙๙๙### พา
ครอบครัวกล ับบานที ่ขอนแกน ในฐานะแฟน
ฟุตบอล คุณบุญจันทร  ชื่นใจ ถือโอกาสไปเยี่ยม
สนามฟุตบอลขอนแกนเอฟซีดวย ###๙๙๙###
ผิดหวังจากการนํารถยนตไปติดฟลมที่รานติดฟลม
ในจังหวัดอางทอง คุณอัชราพรรณ ยาจิต จึงตอง
เปลี ่ยนไปใหรานติดฟลมที ่อยุธยาติดใหใหมอีก
ครั้ง คราวนี้เจาตัวบอกวาฝมือเยี ่ยมเลยครับ ###
๙๙๙### รับบริการแตงหนา แตงผมดวยราคาที่เปน
กันเอง สนใจติดตอ นองแมน คุณวิศรุต ชางขํา ได
คร ับ  ไ ด ข า วฝ ม ือไ ม เบ า เล ย ค ร ับ ###๙ ๙ ๙ ###
วางแผนจะไปเที ่ยวปายตนปหนา ถึงตอนนี้ คุณ
นุชนารถ  แกวนํ้าเชื ้อ บอกวาไมรู จะไดไปหรือ
เปลา ต้ังใจไปแลวตองไปไดซิครับ เปนกําลังใจให
นะครับ ###๙๙๙### กลับจากการศึกษาดูงาน
รวมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัดที่ประเทศแคนาดาและอเมริกาแลว ไดขาววา
คุณศรีโพธิ์ วายุพักตร ประทับใจกับการเยี ่ยมชม
พิพิธภัณฑผูกอตั้งสหกรณในแคนาดามาก และ
อยากเห็นพิพิธภัณฑแบบนี้ในประเทศไทยบาง
###๙๙๙### เกิดวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผานมา ขอ
อวยพ รให น อง ตร ี ค ุณ จ ันต ร ีญา  ม า ลา พ งษ  มี

ค ว า ม ส ุข ม า ก ๆ  แ ล ะ ไ ด ร ับ แ ต สิ ่ง ด ีๆ ใ น ช ีว ิต
ตลอดไปดวยครับ ###๙๙๙### เพราะคุณประไพ
เวชโช ตองเดินทางไปอยูอุทัยธานี เพื ่อชวยเลี้ยง
หลาน ปลอยให คุณพยุงศักดิ์ เวชโช ตองเฝาบาน
อยูคนเดียว  ลุงศักดกลายเปนคนโสดชั่วคราวครับ
###๙๙๙### ประกอบธุรกิจสวนตัวอยางเต็มที่แลว
สําหรับ คุณสมชาย  แกวโย หลังจากหมดสัญญา
จางกับบริษัทฯ อยาลืมเอาเงินมาฝากกับสหกรณฯ
บางนะครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ
คุณสุรสิงห บงกชเกิด ที ่ไดร ับการเลือกตั้ง เปน
กรรมการของสหกรณเครดิตยูเนี ่ยนบานบอแร
จํากัด อ.โพธิ์ทอง เมื่อไรจะกลับมาเปนกรรมการ
สหกรณฯ ของเราบางครับ###๙๙๙### ขอแสดง
ความเสียใจกับ คุณรังสรรค ตลุมมุข สมาชิกแผนก
สปนนิ่ง ซอมบํารุงที ่สูญเสียคุณแมไปเมื ่อปลาย
เดือนที่แลว ###๙๙๙### ยังอยูกับลูกชายที่ลพบุรี
ไมทราบวา ปาขาว คุณอุดมลักษณ ทองลิ่ม เปน
อยางไรบาง มีเวลาวางก็แวะมาเยี่ยมนอง ๆ บางนะ
ครับ ###๙๙๙### จัดงานครบรอบวันเกิด 7 ป ให
ลูกชายไปแลว สําหรับ คุณปราโมทย คุณเบญจ-
วรรณ สีนุชาติ ขอใหลูกชายมีความสุขมาก ๆ ครับ
###๙๙๙### ไดขาววา คุณวิไลวรรณ  ดอนใหม ทํา
อาชีพเสริมในชวงน้ีแลว ดีใจดวยครับ ###๙๙๙###
ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมปอง จาระนุน ที่
กิจการสวนตัวที่บานดําเนินไปดวยดี ขอใหกิจการ
เฮง ๆ ยิ่งขึ้นไปครับ###๙๙๙### เดินทางไปรวม
การสัมมนาที่ประเทศฟลิปปนส มา 3 วัน ไมทราบ
วา คุณเฉลย  ชมบุหรั่น ซื้อของฝากอะไรมาฝาก
นองที่สหกรณฯ บางครับ ###๙๙๙### งาน “รําวง
ยอนรอยการตอสู 80 วัน สหภาพแรงงานไทยเร-
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ยอน” ผานพนไปดวยดี สมาชิกฝากขอบคุณนางรํา
ซึ่งเปนสมาชิกสหภาพฯ จํานวนมากและมีรายได
เข าส หภา พฯ หนึ ่งหมื ่นสา มพันกว าบ าท ###
๙๙๙### อดีตสมาชิกรุนพี่หลายทาน คุณสวัสดิ์ คุณ
โสฬส เชื ้อเมืองพาน คุณสายรุง ทองยอด และ
คุณวิรัต บุญมี มารวมงานกับนอง ๆ ดวย ขอบคุณ
มากครับ ###๙๙๙### เปนนางรําที่สวยที่สุดในงาน
ไดแก คุณอรพรรณ  สมตัว และ คุณจีรพรรณ
งามวิจิตร งานนี้สองคนสวยจนเพื่อน ๆ จําแทบ
ไมไดเลย ###๙๙๙### สวนแผนกสปนนิ่ง ผลิต มี
สมาชิกหญิงจํานวนมากมาเปนนางรํา แถมแตงตัว
สวยทุกคนไดแก คุณศิรินทิพย มวงศรีจันทร  คุณ
กํา ไ ร   ส ัญ ญ เ ด ช  ค ุณ ส ุน ัน ท   ฉ่ํ า ว ิเ ศ ษ ณ  ค ุณ
ประนอม  พานคํา คุณนิดา ศรีสวาท และ คุณสุนี
ชูจิตต###๙๙๙### ใชเวลาวางกับการเลี้ยงไกชน
ไดขาววา คุณอัศวิน มดแสง มีไกชนอยู จํานวน
หนึ่งที่มากพอสมควร ###๙๙๙### หายเหนื่อกับ
การทํากิจการปมนํ้ามันแลว สําหรับ คุณบุญชวย
กสิกุล ตอนนี้นอนรับเงินคาเชาที ่จากปมพีทีเปน
เวลาสามป สบายใจไป โชคดีจร ิงคร ับพี ่ ###
๙ ๙ ๙ ### ช วง นี ้ม ีห ล า ย อา ช ีพ เ ส ร ิม เก ิดขึ ้นก ับ
สมาชิกของเรา คุณสายหยุด คุณบุญเรือน  ศิลป-
ประดิษฐ สรางอาชีพโดยเปดรานขายกวยเตี๋ยวที่
บาน ไดขาววากําไรดีเหมือนกันครับ ###๙๙๙###
สวน คุณสมหมาย  เกษจันทร ก็เชนกันอยูบานเปด
รานกวยเตี๋ยวขายกวยเตี๊ยวเหมือนกันขอใหกิจการ
รุงเรืองนะครับ ###๙๙๙### คุณจิตลดา เกษมะณี
ทําเมี่ยงหลายอยางขาย ใครสนใจสั่งไดนํ้าจิ้มรส
เด็ดจริง ๆ มีทั้งเมี่ยงปลาทู เมี่ยงทะเล ยําสามกรอบ
ก็มีนะครับ ###๙๙๙### สมาชิกทานใดตองการ

รับประทานสมุนไพร “แกนตะวัน” ติดตอไดที่ คุณ
วัฒนชัย  กลัดสนิท นะครับ มีจําหนายขุดจากตน
สด ๆ รับรองไมคางไมแหง เพราะสวนอยูที่คลอง
โพธิ ์นี่เอง สําหรับราคายอมเยาวเปนกันเองครับ
###๙๙๙### มารวมประชุมก ับคณะกรรมการ
สหกรณฯ ไมไดหลายครั้ง คุณศรีประภา  แสง-
สวาง บอกวาตอนนี้อากาศเปลี่ยนลูกชายไมสบาย
บอยมาก เขาโรงพยาบาลเปนวาเลนทีเดียว ขอให
นองเตสุขภาพแข็งแรงโดยเร็วนะครับ ###๙๙๙###
เปนสมาชิกที ่ดีเสมอสําหรับคุณบัญญัติ  อยูหลา
ถึงแมจะลาออกจากบริษัทฯ ไปประกอบอาชีพ
ส ว น ต ัว  แ ต ย ัง ค ง ม า ต ิด ต อ ส ห ก ร ณ ฯ  อ ย า ง
สม่ําเสมอครับ ###๙๙๙### สวนรายนี้มาติดตอ
สหกรณฯ สม่ําเสมอเชนกัน คุณสุรพล  ทองลิ ่ม
ข อบ ค ุณ ที ่ย ัง น ึก ถ ึง ส หก รณ ฯ  เส ม อ ค ร ับ ###
๙ ๙ ๙ ### ช ว ง ที ่ย ัง ไ ม ไ ด ทํ า ง า น ไ ด ข า ว ว า ค ุณ
กฤษณะชัย สินธุประสิทธ นํ้าหนักเพิ ่มไปหลาย
กิโลกรัม แบงใหนองโองบางนะครับ ###๙๙๙###
พาสาม ีและ เพื ่อน ๆ  ไปเที ่ยวดอนหอยหลอด
สม ุทรส งค ราม มา แล ว ได ข าวว า ค ุณด วงพ ร
หิรัญศุภโชติและเพื่อน ๆ  มีความสุขกันมากเลย
ครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ คุณดวง-
กมล  แกวสุกใส ที่ทํางานกับสหกรณฯ ครบหนึ่งป
รับเงินเดือนใหมแลวครับ###๙๙๙### สหกรณฯ
เป ดร ับ ส ม ัค ร ผู ส ม ัค ร เ ข า ร ับ ก า ร เล ือ ก ตั ้ง เป น
ประธานกรรมการฯ 1 ตําแหนง และกรรมการฯ
7 ตําแหนง ในวันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2556 ขอเชิญ
สมาช ิกท ุก ท าน สม ัคร เข า ร ับก ารเล ือกตั ้ง เป น
ประธานฯ- กรรมการฯ โดยพรอมเพียงกันครับ ##
๙๙๙### พบกันฉบับหนา ###๙๙๙### สวัสดีครับ
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รายงานกิจการประจําเดือน พฤศจิกายน 2556 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 2013)
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

THE THAI RAYON LABOUR 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 Special 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 from last month
 ใหกูระหวางเดือน Loans to members in this month
 รับชําระคืนระหวางเดือน Loans repayment from 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 - พฤศจิกายน 2556 Revenues from January - November 2012
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2556 Expenses from January - November 2012
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,134
305,914,900.00

7,772,100.04
11,329,497.47

9,068,983.44
10,032,614.07
87,791,522.89

2,076,877.93
13,467,429.95
76,400,970.87

6,115,060.00
168,423.50
175,793.50

6,107,690.00
22,763,537.60

804,637.54

30,000,000.00
10,728,834.17
33,640,607.95

323,038,532.81
10,057,920.00

8,404,276.00
324,692,176.81
36,547,486.04
12,975,825.12
18,347,552.87

4,902,529.18
13,445,023.69

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
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สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแก นายสยุมพร
เดชะติน สมาชิกแผนกเซพต้ี เน่ืองในโอกาส

ทําการ มงคลสมรส (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 )

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแก นายเฉลิมพล  โคตรมี
และ น.ส.นุจรีรัตน รักชาติเจริญ สมาชิกแผนกบริหาร
(อัลซิลลารี่ ผลิต) เน่ืองในโอกาสทําการมงคลสมรส

(วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556)

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพมารดานายรงัสรรค
ตลุมมุข สมาชิกแผนกสปนน่ิง (ซอมบํารุง) และชวย

เงินทําบุญ 300 บาท (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556)

สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพนายติณภพ  รักชาติ
สมาชิกแผนกซีวิล และชวยเงนิทําบุญ 500 บาท

(วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556)

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เดินทางไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่ประเทศแคนาดา
และประเทศสหรัฐอเมริกา (วันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2556)


