สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินให้ ศูนย์ เลียงเด็ กซอยวัดคู่ สร้ าง
จํานวน 5,000 บาท
วันที 17 กันยายน 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายวิรั ต ชู จิต ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นายไชยพันธน์ ทรัพย์สุ ท ธิ นางสุ ภ าพ ไพจิ ต ร์ จิ น ดา กรรมการมู ล นิ ธิ สหภาพแรงงานไทยเรยอน และนางธนกร ชิ น ะตังกู ร เจ้า หน้ า ที สหภาพฯ ร่ วมกัน มอบเงิ น จํา นวน
5,000 บาท (ห้าพัน บาทถ้วน) ให้แ ก่ ศู น ย์เลี ยงเด็ ก
ซอยวัดคู่สร้าง ซึ งเป็ นศู นย์รับเลี ยงเด็กก่ อ นวัยเรี ยน
ลูก ของคนงาน ในซอยวัดคู่ ส ร้ า ง อ.พระประแดง
จ.สมุ ทรปราการ ศู นย์เลียงเด็ก ดังกล่า วบริ หารงาน
โดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
การมอบเงิ น ดัง กล่ าวของสหกรณ์ อ อมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นัน เป็ นกิ จ-

กรรมทีกระทําร่ วมกับมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเรยอน ทีได้นาํ เงิน นม ขนมไปมอบให้แก่ เ ด็ก ในศู นย์
เลียงเด็กซอยวัดคู่ สร้างโดยสหภาพแรงงานไทยเรยอน ร่ วมบริ จาคเงิ น จํานวน 2,000 บาท มู ล นิ ธิ ฯ
บริ จาค จํานวน 5,000 บาท และซื อนม - ขนม มอบ
ให้ เ ด็ ก เป็ นเงิ น จํา นวน 1,306 บาท รวมเป็ นเงิ น
บริ จาคทังสิ น 13,306 บาท
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ ได้ รับการแต่ งตั งเป็ นผู้เชี ยวชาญ
ประจําคณะกรรมการวิชาการ ชสอ.
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ เปิ ดเผยว่า
เมื อวันที 31 กรกฏาคม 2558 ดร.เฉลิ มพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย จํา กั ด ได้ ล งนามในคํา สั งของ
ชุ มนุ มฯ ที 52/2558 โดยอาศัยอํานาจตามความใน
ข้อ บัง คับชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด ข้อ 45 (7) และมติทีประชุ มคณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ด ที 43 ครั งที 3 วัน เสาร์ ที 18
กรกฏาคม 2558 แต่ งตังให้น ายศรี โพธิ วายุพกั ตร์
เป็ นผู ้เ ชี ยวชาญประจํา คณะกรรมการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความรู้ ดา้ นวิชาการ ตังแต่วนั ที 3 สิ งหาคม
2558 เป็ นต้นไป จนครบวาระการบริ หารงานของ
คณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 43
(อ่ านต่ อหน้ า 3)
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ฉบับที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558

รายชื อคณะกรรมการดําเนินการชุ ดที 33 (2558)
นายกฤษณชัย สินธุป ระสิทธิ์ ประธานกรรมการ
นายเฉลย
ชมบุหรั่น รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต
ชูจิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ
เลขานุการ
นายลิขิต
มีบ ํารุง
เหรัญญิก
นายสุทัศน
เอี่ยมแสง
กรรมการ
นายธนกฤต
วโรตนม
กรรมการ
นางสาวไขมุกข จันทโคตร
กรรมการ
นายเสนห
ชุมหฤทัย
กรรมการ
นางละออ
แกวสาระ
กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว
กรรมการ
นายพงษศักดิ์ คงมี
กรรมการ
นายอนุรักษ
ทองโตนด
กรรมการ
นายรวิพงษ
ศุภศรี
กรรมการ
นายณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา
กรรมการ

นายกสมาคม และกรรมการ สสอป. มอบของ
ที่ระลึกใหแก ชสอ. เนื่องในโอกาสครบ 43 ป
การกอตั้ง ชสอ. (14 ก.ย. 58)

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

ผูจัดการ
หัวหนาฝายฯ
เจาหนาที่บ ัญชี
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
 นายวิรัต ชูจิตต
กองบรรณาธิการ
 นายเฉลย ชมบุหรั่น
 นายสุทัศน เอี่ยมแสง  นายธนกฤต วโรตนม
 นางสาวไขมุกข จันทโคตร นางละออ แกวสาระ
 นายอนุรักษ ทองโตนด  นายรวิพงษ ศุภ ศรี
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ
ที่ปรึกษา  นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล แกวสุกใส

กรรมการฯ และผูจัดการสหกรณฯ
เยี่ยมนายบุญสง เมืองมีศรี
สมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 5 ป

กรรมการฯ มอบของที่ระลึก (หมอนผาหม)
ใหแกสมาชิกที่ฝากเงินกับ สหกรณฯ
เกิน 1 ลานบาท
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หั ว หน้ าฝ่ ายทั วไป มอบสมุ ด เงิน ฝากให้ แ ก่ ส มาชิ ก
เนื องจากคลอดบุตร (ต่ อจากหน้ า 1)
วันที 16 กรกฎาคม 2558 นางนาถ มงคลหว้า หั ว หน้า ฝ่ ายทั วไป มอบสมุ ด บัญ ชี เ งิ น ฝาก
พร้ อ มเงิ น ฝาก จํา นวน 500 บาท ให้ แ ก่ น างสาว
จิตลดา เกษมะณี สมาชิก แผนกแวร์ เ ฮ้าท์ เนื องจาก
คลอดบุตร
สหกรณ์ ฯ มอบของที ระลึก ให้ แ ก่ ส มาชิ กที ทํ าการ
มงคลสมรส และทําบุญขึนบ้ านใหม่
วั น ที 22 กรกฎาคม 2558 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
และนางสาวไข่ มุ ก ข์ จัน ทโคตร์ กรรมการ เข้ า
ร่ วมงานมงคลสมรสว่า ที ร้ อ ยตรี มงคล ดอนใหม่
สมาชิ ก แผนกพ้น สภาพการเป็ นพนัก งาน ณ ห้อ ง
สุ ว รรณภู มิ โรงแรมวรบุ รี อโยธยา คอนเวนชั น
รี สอร์ ท พร้อ มมอบของทีระลึกของสหกรณ์ฯ (หม้อหุง้ ข้าวไฟฟ้า มูลค่า 550 บาท) ให้แก่ สมาชิกด้วย
วันที 16 สิ งหาคม 2558 นายธนกฤต วโรตนม์ กรรมการ เข้าร่ วมงานทําบุญขึนบ้านใหม่นาย
วุฒิ พร อิ มใจจิต ร์ สมาชิ ก แผนกสปิ นนิ ง ผลิ ต ณ
บ้านพัก ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พร้ อม
มอบของทีระลึกของสหกรณ์ฯ (กระทะไฟฟ้า มูลค่า
550 บาท) ให้แก่ สมาชิกด้วย
รองประธานฯ และกรรมการ เข้ าร่ ว มสั ม มนาทาง
วิชาการทีกรุงเทพฯ
วันที 8 - 9 สิ งหาคม 2558 นายวิรั ต ชู จิตต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนายเสน่ห์ ชุ่มหฤทัย กรรมการ เข้าร่ วมสัมมนาทางวิชาการ ครังที
5/2558 ของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิท -
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ยาลัย จํากัด กรุ งเทพฯ
การสั ม มนามี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อเสริ ม
ประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้บริ หารสหกรณ์ ให้มี ความรู ้
และแนวคิ ดในเรื องเศรษฐกิ จที สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริ หารงานสหกรณ์ และมีค วามรู ้
เกี ยวกั บการบริ ห ารเงิ น ทุ น ของสหกรณ์ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด และนําไปปฏิ บตั ิ และแลกเปลียน
ประสบการณ์ระหว่างผูบ้ ริ หารสหกรณ์ต่าง ๆ
นายก กรรมการฯ และเจ้ าหน้ า ที สสอป. ประชุ ม
ร่ วมกับคณะกรรมการ เอส เอส เค กลกาลฯ
วันที 19 สิ งหาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส หกรณ์ ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) นายสํารวย
รอดวงษ์ อุ ป นายก คนที 2 นางลัด ดา ไชยสิ ท ธิ
เหรั ญ ญิ ก นายนุ กู ล ยัง สี กรรมการผู ้จัดการ และ
นางสาวลักขิกา ประชานิ กร ร่ วมกันให้การต้อนรับ
และประชุ มร่ วมกับ คณะกรรมการสหกรณ์ อ อมทรัพย์ เอส เอส เค กลกาล จํากัด รวม 6 คน โดยการ
นําของประธานกรรมการฯ และรองประธานฯ การ
ประชุ มร่ วมกัน ครังนี เป็ นการประชุ มเกี ยวกับการ
ดําเนินงานระหว่าง สสอป. กับ ศูนย์ประสานงานฯ
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ร่ วมเสวนากับ สส. ชสอ.
วัน ที 20 สิ ง หาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส ถานประกอบการ นายวิรั ต
ชูจิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรั พย์ส หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด นายลิ ขิ ต
มีบาํ รุ ง เหรัญญิก นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
และนางสาวฐิ ติ พร ควรบําเรอ เข้าร่ วมการสัมมนา
แลกเปลียนแนวคิด เรื อง "การสร้ างสวัสดิ ก าร" ซึ ง
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จัดโดย สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย
(สส.ชสอ.) ณ ห้องประชุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ค รู อ่ า งทอง จํากั ด โดยมี ก รรมการฯ และเจ้า หน้า ที
สหกรณ์ ฯ อีก 3 สหกรณ์ ฯ เข้า ร่ วมการสัมมนา คื อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อ่างทอง จํากัด สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ตาํ รวจ จํากัด และสหกรณ์ อ อมทรั พย์โ รงพยาบาลอ่างทอง จํากัด
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ ม
ใหญ่ ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ภาคกลาง
วัน ที 21 - 22 สิ งหาคม 2558 นายศรี โ พธิ
วายุพกั ตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายเสน่ ห์ ชุ่ มหฤทัย
กรรมการฯ เข้าร่ วมสัมมนา เรื อง “กฎหมายว่าด้วย
การคําประกัน และพระราชบัญญัติสหกรณ์” และ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ป ระจํา ปี 2558 ของชมรมสหกรณ์ออมทรั พย์ภาคกลาง ณ โรงแรมปทุมธานี เพลส ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ในการประชุ มใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2558
นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน ได้รับ
การเลื อกตังให้เป็ นกรรมการชมรมฯ ด้วย สํ าหรับ
นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ที ปรึ ก ษาสหกรณ์ ฯ ดํา รง
ตํา แหน่ ง รองประธานชมรมฯ คนที 1 ในคณะกรรมการชมรมฯ อยู่แล้ว
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพอดี ต รองประธาน
กรรมการฯ
วันที 22 สิ งหาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ ที ปรึ กษาสหกรณ์ ฯ นายกฤษณชัย สิ น ธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการฯ นายวิรัต ชูจิตต์ รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ นางสาวไข่มุกข์ จันท-
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โคตร์ กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจ้ ดั การ เดินทางไปเป็ นเจ้าภาพฟั งพระสวดงานศพ
นายวาธะ ดนตรี อดี ต รองประธานกรรมการ
สหกรณ์ฯ ณ วัดโลห์สุทธาวาส อ.เมือง จ.อ่างทอง

สหกรณ์ ฯ บริจาคเงินเพือการกุศล จํานวน 6 ราย เป็ น
เงิน 3,500 บาท
วันที 7 สิ งหาคม 2558 สหกรณ์ฯ บริ จาคเงิ น
สมทบทุนในการจัดซื อเครื องมือ แพทย์เพื อมอบให้
โรงพยาบาลพระปกเกล้าไว้ใช้บริ การทางการแพทย์
อาคารสมเด็ จ พระนางเจ้า รํ า ไพพรรณี ร่ ว มกั บ
สหกรณ์ ออมทรั พย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จํา กัด
จํานวน 1,000 บาท และบริ จาคเงิ น เพื อช่ วยเหลื อ
ผู ้ป่ วยที ติ ด เชื อ HIV ที วัด พระบาทนํา พุ ร่ ว มกั บ
สหภาพแรงงานอินโด-ไทย จํานวน 500 บาท
วันที 26 สิ งหาคม 2558 ร่ วมทําบุญถวายผ้าพระกฐิ นพระราชทานของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์
ประจําปี พ.ศ. 2558 เพือนําไปถวาย ณ วัดระฆังโฆสิ ตารามมหาวรวิหาร จํานวน 500 บาท
วันที 4 กันยายน 2558 สหกรณ์ฯ ร่ วมทําบุญ
เพือการกุศล จํานวน 3 ราย ดังนี
- บริ จาคเงินสมทบในการถวายผ้าพระกฐิ น
พระราชทาน ประจํา ปี พ.ศ. 2558 ไปถวาย ณ วัด เพชรสมุ ทรทรวรวิหาร อ.เมื อ ง จ.สมุ ทรสงคราม
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ร่ วมกับ สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ม หาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จํากัด จํานวน 500 บาท
- บริ จาคเงิ น สนับสนุ นงบประมาณในการ
จัดกิจกรรม “โครงการแด่นอ้ ง” ณ โรงเรี ยนบ้านแม่ พร้ าว อ.สอง จ.แพร่ ร่ วมกับสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู แพร่ จํากัด จํานวน 500 บาท
- ร่ วมทํา บุ ญ ทอดกฐิ น สามัค คี ณ วัด วรจันทร์ ต.โพธิ พระยา อ.เมื อง จ.สุ พรรณบุ รี ร่ วมกับ
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ห่ งประเทศไทย จํา กัด
จํานวน 500 บาท
นายก กรรมการ และเจ้ า หน้ าที สสอป. แนะนํ า
สมาคมฯ กับ สอ.พนักงานกลุ่มบริษัทคิงพิชเชอร์ ฯ
วันที 26 สิ ง หาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชูจิตต์ นายเสด็จ บุนนาค กรรมการฯ และ
นางสาวลัก ขิ ณ า ประชานิ ก ร เจ้า หน้าทีสมาคมฯ
เดินทางไปแนะนํา สสอป. และเชิญชวนให้ส หกรณ์
ออมทรัพย์ฯ สมัครเข้าเป็ นศูนย์ประสานงาน สสอป.
กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรั พย์พนักงานกลุ่มบริ ษทั คิงพิชเชอร์ โฮลดิ ง จํากัด ต.นาดี
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมี นายกิ ตติ วฒั น์ ศิ ริภคั คุณาวงค์ ประธานกรรมการฯ พร้ อมกับกรรมการฯ
และ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ ฯ ให้ก ารต้อ นรั บ พร้ อ มกับ
สอบถามเรื อง สสอป. ด้วยความสนใจเป็ น อย่างมาก
ทังนี นายกสมาคมฯ ได้ทาํ การมอบนาฬิ กาสมาคมฯ
ให้แก่ สหกรณ์ฯ ด้วย
นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. ร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ วิสามัญ ครังที 2/2558 ของ สส.ชสอ.
วันที 27 สิ งหาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุ -

ฉบับที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558
พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 นางสิ ริภสั สร
เอี ยมสุ ว รรณ เลขานุ ก าร นางลัด ดา ไชยสิ ทธิ
เหรั ญ ญิ ก นายสมจิตร แสนโคตร์ ผู ้ช่วยเหรั ญ ญิ ก
และนายวิรัต ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่ วมการประชุ ม
ใหญ่ วิส ามัญ ครั งที 2/2558 สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์ สมาชิ กชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ ห้อ งประชุ ม 701
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรัพย์แ ห่ งประเทศไทย จํากัด
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ที ปร ะชุ มใหญ่ มี ม ติ รั บ ทร าบ ผ ล การ
ดําเนินงานของ สส.ชสอ. เดือนมกราคม - กรกฏาคม
2558 โดยมีส มาชิ ก 222,913 คน สมาชิ กเสี ยชี วิต
1,080 คน รั บ ทราบความคื บ หน้ า ของโครงการ
ก่ อ สร้ า งอาคารสํ า นัก งาน สส.ชสอ. ทํา การแก้ ไ ข
ข้อบังคับฯ ลดการเก็บเงิ นสงเคราะห์ศ พ จากศพละ
2.73 บาท เหลือศพละ 2.70 บาท และทําการเรี ยกเก็บ
เงินสงเคราะห์ศพรายปี ปี ละ 5,000 บาท มีมติ แ ก้ไข
ระเบียบสมาคมฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าทีสมาคมฯ เพือปรับ
ฐานเงิ น เดื อ น และเพดานเงิ น เดื อ นสู ง สุ ดเพิ มให้
เจ้าหน้าที ร้ อยละ 4
นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. ร่ วมให้ ค วามรู้
เกียวกับ สสอป. แก่สมาชิ กสหกรณ์ ฯ ทีสมุ ทรปราการ
วันที 27 สิ งหาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิตต์ กรรมการฯ และนางสาวพัชริ นทร์
ชูธัญญะ เจ้าหน้าทีสมาคมฯ เดินทางไปเป็ นวิทยากร
เรื อง "การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก สสอป." แก่ สมาชิ ก
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ เอส เอส เค สแตมป์ ปิ ง จํากัด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีสมาชิกเข้า
รับฟั ง ประมาณ 45 คน ทังนี ผูเ้ ข้ารับฟั งได้สอบถาม
เรื องเกี ยวกับ การสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก ด้วยความ
สนใจเป็ นอย่างมาก
นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ประจําเดื อนสิ งหาคม 2558 คณะกรรมการ สสอป.
วันที 28 สิ ง หาคม 2558 นายศรี โพธิ วายุพัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรัต ชู จิ ตต์ กรรมการฯ พร้ อ มด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที สสอป. เดินทางไปประชุมประจําเดือนสิ งหาคม 2558 ณ ห้องประชุมบริ ษทั ฝาจีบจํากัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทังนี สหกรณ์ ออมทรั พ ย์พ นัก งานฝาจี บ จํากัด ได้เ ป็ นเจ้า ภาพเลี ยง
อาหารกลางวัน แก่ ค ณะกรรมการฯ และเจ้า หน้ าที
สสอป. ด้วย
ก่ อ นการประชุ ม นายวิ ชั ย ศรี ศุ ภ สั น ต์
ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์พนักงานฝาจีบ จํากัด ได้กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมการประชุม และ
นายกสมาคมฯ ได้ท ําการมอบกระเช้า เครื องดื ม
ให้แก่ สหกรณ์
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ฯ ร่ วมอบรมทีสั น นิ บ าตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
วันที 31 สิ งหาคม 2558 นายรวิพงศ์ ศุ ภ ศรี
กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และ
นางสาวนุ ชนารถ แก้วนําเชื อ เจ้าหน้าที บัญ ชี เข้า
ร่ วมการอบรม เรื อง “กฎหมายการทวงหนีใหม่ ” ณ
ห้อ งประชุ มสั น นิ บ าติ ส หกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
กรุ งเทพฯ

ฉบับที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558
การอบรมมี วตั ถุ ประสงค์เ พื อให้ ผูเ้ ข้าร่ วม
การอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับกฎหมายทวง
หนี ฉบับ ใหม่ และสามารถนํา ไปปฏิ บัติ ใ ช้ อ ย่ า ง
ถูกต้อ ง และทําการปรั บปรุ งโครงหนี ของสหกรณ์
และได้แลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกันและกัน
กรรมการฯ และเจ้ าหน้ าที ร่ วมการอบรมกับ ชมรมสหกรณ์ จงั หวัดอ่างทอง ที สกก. วิเศษชั ยชาญ จํากัด
วัน ที 3 กัน ยายน 2558 นายรวิพงษ์ ศุ ภ ศรี
นายณัฐ ภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการฯ นางเกษมศรี
เมฆหมอก ผู ้ จดั การ และนางสาวดวงกมล แก้ ว สุ กใส เจ้าหน้าทีธุ รการ เข้า ร่ วมการอบรมกรรมการ
และเจ้าหน้าทีสหกรณ์สมาชิกชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่า งทอง เรื อง “บทบาทหน้าทีกรรมการใหม่ และ
เจ้า หน้า ที สหกรณ์ ” ณ ห้อ งประชุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตรวิเศษชัยชาญ จํากัด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ซึ งจัดโดยชมรมสหกรณ์จงั หวัดอ่างทอง
การจัดอบรมมีวตั ถุประสงค์เพือให้กรรมการ
ใหม่ และเจ้า หน้า ที ได้รับควารู ้ ความเข้า ใจเรื อง
บทบาท หน้ า ที หลัก การ อุ ด มการณ์ และวิ ธี ก าร
สหกรณ์ ม ากขึน และได้ทาํ ความรู้ จกั กัน ระหว่า ง
สหกรณ์ ส มาชิ ก ชมรมสหกรณ์ จ ัง หวัด อ่ า งทอง
เพือให้เกิดความเชื อมโยงระหว่างองค์กร
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คณะกรรมการ และเจ้ าหน้ าที สอ. พนั กงานบริ ษั ท
รอยัล ปอร์ ซเลน จํากัด เข้ าศึกษาดูงานสหกรณ์ ฯ
วัน ที 4 กัน ยายน 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พักตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํา กัด นายกฤษณชัย สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ
ประธานกรรมการฯ นายเฉลย ชมบุ ห รั น รอง
ประธานฝ่ ายการเงิน นายวิรัต ชู จิตต์ รองประธาน
ฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ นางสาวไข่ มุ ก ข์ จัน ทโคตร์
กรรมการฯ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ดั การ และ
นางสาวดวงกมล แก้วสุ กใส เจ้าหน้าทีธุ รการ ให้การ
ต้อนรับคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ออมทรั พ ย์ พ นัก งานบริ ษัท รอยัล ปอร์ ชเลน จํา กั ด
อ.แก่ งคอย จ.สระบุรี จํานวน 10 คน โดยการนํา ของ
นายสมพร รั งสร้ อ ย ประธานกรรมการฯ ซึ งมา
ศึกษาดูงานของสหกรณ์ฯ และได้ดูระบบโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วย
ทีปรึกษาสหกรณ์ ฯ และรองประธานฝ่ ายการเงิน ร่ วม
ประชุ มใหญ่ชมรมสหกรณ์ ออมทรัพย์ ภาคกลาง
วัน ที 5 กัน ยายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พักตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และนายเฉลย
ชมบุ หรั น รองประธานฝ่ ายการเงิ นสหกรณ์ อ อมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด เข้าร่ วมการ
สัมมนา เรื อง "100 ปี กับการพัฒนาขบวนการแรงงานไทย" และการประชุ ม ประจํา เดื อ นคณ ะกรรมการชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ภ าคกลาง ณ
แฟนตาซี รีสอร์ ท อ.เมื อ ง จ.ชัยนาท โดยมีผู ้เข้าร่ วม
การสัมมนา 75 คน
การสัมมนาประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ เรื อง
"นโยบายการบริ หารงาน ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง ประเทศไทย จํากัด " โดย นายประดิ ษ ฐ์ หัส ดี

ฉบับที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558
รองประธาน ชสอ. คนที 1 "100 ปี กับการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ไทย" บรรยายโดย นางสาวนลินี
สาระกุล สหกรณ์จงั หวัดชัยนาท และเรื อง "กฏหมาย
การทวงหนี ฉบับใหม่" บรรยายโดย นายณัฐกร แก้ว
ดี กรรมการดํา เนิ น การชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่ งประเทศไทย จํากัด
การสั มมนาในครั งนี ได้รับเงิ น สนับสนุ น
จากชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยจํากัด เป็ นเงิน 150,000 บาท (หนึงแสนห้าหมืนบาท
ถ้วน)
อนึ ง หลัง เสร็ จสิ นการสัมมนานายศรี โพธิ
วายุ พกั ตร์ ทีปรึ กษาสหกรณ์ ออมทรั พย์ฯ และนาย
เฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน เข้าร่ วมการ
ประชุ ม ประจํา เดื อ นของคณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางด้วย
นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการ การศึ กษาและประชาสั มพันธ์ สสอป.
วันที 11 กัน ยายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ และนายวิรัต
ชูจิตต์ กรรมการฯ เข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ สสอป. ชุ ดที 3 ครังที
1 ณ ห้อ งประชุ ม 301 ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
ทีประชุมมีมติให้จดั ทําเวปไซด์ของ สสอป.
และดําเนินงานตามแผนงานทีคณะกรรมการ สสอป.
กําหนดไว้หลายเรื อง
นายกสมาคมฯ และกรรมการ สสอป. ร่ วมงานสวด
ศพ และงานฌาปนกิจศพอดีตกรรมการ ชสอ.
วันที 11 - 12 กันยายน 2558 นายศรี โพธิ วา-
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ยุพกั ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
และนายวิรัต ชู จติ ต์ กรรมการฯ เดิ นทางไปร่ วมฟั ง
พระสวดงานศพนายกิ ต ติ ช ัย ฝั น ฝากจิ ต อดี ต
กรรมการดําเนิ น การชสอ. และผู ้เ ชี ยวชาญ คณะกรรมการเชือมโยงเครื อข่ายและกิจการพิเศษ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด และร่ วม
พิธีฌาปนกิจศพ ทีวัดกุ ยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กรรมการ และผูจัดการสหกรณฯ
เยี่ยม นางสาวปยะพร ชูตระกูล
สมาชิกที่ลาออกจากงานเกิน 5 ป

กรรมการฯ ร่ วมประชุ มประจําเดื อนคณะกรรมการ
กลาง สอร. ทีกรุงเทพฯ
วัน ที 13 กัน ยายน 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน และนายวิรัต ชูจติ ต์
รองประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เดินทางไปประชุ ม
ประจําเดื อนคณะกรรมการสหพันธ์ สหกรณ์ อ อมทรั พย์ผูใ้ ช้แ รงงาน (สอร.) ณ ห้องประชุ มสโมสรพนัก งานการไฟฟ้ า นครหลวง กรุ ง เทพฯ จัด โดย
มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
นายก สสอป. และกรรมการร่ วมพิธีทําบุ ญครบรอบ
43 ปี ชสอ. และมอบของทีระลึกแก่ ชสอ.

ฉบับที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558
วัน ที 14 กัน ยายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายสํารวย รอดวงษ์ อุปนายก คนที 2 และนางลัดดา ไชยสิ ทธิ เหรัญญิก และนางสาวลักขิกา ประชานิ ก ร เจ้าหน้าที สมาคมฯ เข้าร่ วมพิ ธีทาํ บุญ เนื องใน
โอกาส “ครบรอบ 43 ปี การก่ อตัง ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ” และพิ ธีมอบโล่
ประกาศนียบัตร และสร้ อยคอทองคํา หนัก 1 บาท
ให้แก่เจ้าหน้าทีชุมนุมฯ ทีทํางานมาครบ 1 ปี ณ ทีทํา
การชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยจํากัด ถนนนครอินทร์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธาน ชสอ. เป็ น
ประธานในพิธีดงั กล่าว
อนึ ง นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ ทัง 3
ท่าน ได้ร่วมกันมอบของทีระลึกแสดงความยินดีก บั
ดร. เฉลิมพล ดุล สัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เนืองในโอกาสครบรอบ 43 ปี การก่ อตัง ชสอ. ด้วย
ผู้จัด การ เข้ า ร่ วมการประชุ ม ชมรมสหกรณ์ จัง หวั ด
อ่ างทอง
วันที 15 กัน ยายน 2558 นางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัด การ เข้า ร่ วมการประชุ ม ประจํา เดื อ น
กรกฏาคม 2558 คณะกรรมการชมรมสหกรณ์จงั หวัด
อ่ างทอง ณ ห้องประชุ มสํานัก งานสหกรณ์ จงั หวัด
อ่างทอง โดยมีนายประจวบ เนตรพลตรี รองประธาน
ชมรมฯ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
ที ประชุ มมี ม ติ รับรองรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการชมรมฯ เดื อ นสิ งหาคม 2558 มี ม ติ
รั บ รองรายรั บ - รายจ่ า ยชมรมฯ ประจํ า เดื อ น
สิ งหาคม 2558 โดยมี เ งิ น คงเหลื อ ยกมาจากเดื อ น
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กรกฏาคม 2558 จํานวน 73,442.86 บาท มี รายรั บ
17,705.26 บาท รายจ่ า ย 1,040 บาท และเงิ น
คงเ หลื อ ยก ไปเดื อนกั น ยายน 2558 จํ า น วน
90,108.12 บาท ติ ดตามผลการประชุ มครั งก่ อ น 1
เรื อง คือ สรุ ปผลการจัดการอบรมกรรมการฯ และ
เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ (วันที 3 ก.ย. 2558)โดยชมรมฯ
เสี ย ค่ า ใช้จ่า ย 14,270 บาท รั บทราบการเชื อมโยง
ธุ ร กิ จ ระหว่ า งสหกรณ์ ส มาชิ ก ฯ ติ ด ตามความ
คื บ หน้ า การจัด การประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี
2558 ในวันที 18 - 19 กัน ยายน 2558 รั บทราบเรื อง
ทีสหกรณ์จงั หวัดอ่างทองแจ้งให้ทราบ
นายก สสอป. ร่ วมประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ
สสอป. ทีนนทบุรี
วัน ที 16 กัน ยายน 2558 นายศรี โ พธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.) เข้า
ร่ วมการประชุ มคณะกรรมการอํานวยการ สสอป.
ชุดที 3 ครังที 1 ณ ห้องประชุม 301 ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แ ห่ ง ประเทศไทย จํากัด โดยมี นายศรี โพธิ วายุพกั ตร์ ทําหน้าทีประธานในทีประชุม
สหกรณ์ ฯ มองเงิ นค่ าอาหารกลางวั นให้ แก่ นักศึ กษา
ฝึ กงาน
วัน ที 19 กัน ยายน 2558 นางสาวไข่ มุ ก ข์
จัน ทโคตร์ กรรมการ มอบเงิ น ค่ า อาหารกลางวัน
ให้ แ ก่ น างสาวสุ วิม ล อยู่ เ พ็ช ร นัก ศึ ก ษาฝึ กงาน
แผนกคอมพิ วเตอร์ ธุร กิ จ วิทยาลัยเทคนิ คอ่ างทอง
ซึ งฝึ กปฏิบตั ิงานตังแต่วนั ที 20 กรกฎาคม ถึงวันที 18
กันยายน 2558 จํานวน 2,600 บาท
กรรมการสหกรณ์ ฯ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ ฯ เยียมไข้
สมาชิ กป่ วย 8 ราย

ฉบับที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558
วันที 7 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ เดินทางไปเยียมไข้น าง
นาถ มงคลหว้า หัวหน้าฝ่ ายทัวไป ณ บ้านพัก อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง เนืองจากเป็ นแผลในกระเพาะ
วันที 27 สิ งหาคม 2558 นายเฉลย ชมบุหรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิน นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์
กรรมการ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จดั การ
เดิ น ทางไปเยียมไข้น ายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ท ธิ
สมาชิกแผนกบริ หาร (สปิ นนิ ง ซ่ อมบํารุ ง) ทีบ้านพัก
ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง เนืองจากกล้ามเนื อหัวใจ
ตายเป็ นบางส่ วน
วั น ที 8 กั น ยายน 2558 นางสาวภัท รสุ ดา
วงษ์ เ กลี ยง สมาชิ ก โรงงานหนองแค เป็ นผู ้แ ทน
สหกรณ์ฯ ทําการเยียมไข้สมาชิกป่ วย 2 ราย คื อ นาย
นที ตรี สังข์ และนางนภาภัช ช่ อมะปราง สมาชิ ก
โรงงานหนองแค เนืองจากเป็ นไข้เลือดออกทัง 2 คน
วันที 8 กันยายน 2558 นายฉัตรชัย เทียงทวี
สมาชิ ก โรงงานหนองแค เป็ นผู ้แ ทนสหกรณ์ฯ ทํา
การเยียมไข้นายณรงค์ พัน ธุ สมาชิ กโรงงานหนองแค เนืองจากป่ วยเป็ นโรคไข้หวัดใหญ่
วั น ที 8 กั น ยายน 2558 นางสาวไข่ มุ ก ข์
จัน ทโคตร์ นายสุ ทั ศ น์ เอี ยมแสง นายณั ฐ ภู มิ
สุ วรรณวงศา กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผู ้จัดการเดิ น ทางไปเยียมไข้ นายธํา รงศัก ดิ
รั ก ชาติ เ จริ ญ สมาชิ ก แผนกพ้ น สภาพการเป็ นพนัก งาน ที โรงพยาบาลอ่ างทองเวชการ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากผ่าตัดถุงนําทีคอ
วันที 10 กันยายน 2558 นายเฉลย ชมบุ หรั น
รองประธานฝ่ ายการเงิ น นายวิ รั ต ชู จิ ต ต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และนางเกษมศรี เมฆ-
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หมอก ผู ้จดั การ เดิ น ทางไปเยียมไข้น างสาวจุฬ าลัก ษณ์ สี แ สด สมาชิ กแผนกบริ หาร (แวร์ เฮ้าท์) ที
บ้านพัก ต.โพสะ อ.เมื อง จ.อ่างทอง เนื องจากเป็ น
ไข้เลือดออก
วั น ที 19 กั น ยายน 2558 นางสาวไข่ มุ ก ข์
จันทโคตร์ และนายพีระภัทร ลอยละลิ ว กรรมการ
เดิ น ทางไปเยี ยมไข้น างสาวมยุ รี บัวชุ ม สมาชิ ก
แผนกวิส โคส ผลิ ต ณ บ้ า นพัก ต.โพสะ อ.เมื อ ง
จ.อ่างทอง เนืองจากเกิ ดอุบตั ิเหตุรถชนสุ นขั
อนึง ในการเดินทางไปเยียมสมาชิ กป่ วยทัง
8 ราย สหกรณ์ ฯ ได้ทํา การซื อของเยียมไข้ให้แ ก่
สมาชิ กทุกคน เป็ นเงิน คนละ 300 บาท
กรรมการฯ ร่ ว มเป็ นเจ้ าภาพสวดศพมารดาภรรยา
ของกรรมการสหกรณ์ ฯ
วันที 11 สิ งหาคม 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายวิรัต ชู จิตต์ รอง
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดศพ
มารดาภรรยานายเฉลย ชมบุหรั น รองประธานฝ่ ายการเงิน ณ วัดปราสาท อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
สหกรณ์ ฯ เป็ นเจ้ าภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิ ก
วั น ที 23 กรกฎาคม 2558 นายกฤษณชั ย
สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นายสุ ทศั น์ เอียมแสง กรรมการ เป็ นเจ้า ภาพสวดศพบิ ด านายวิร ะ
เอี ยมสะอาด สมาชิ ก แผนกอ๊อ กซิ ลลารี ผลิต ณ วัด
อัมพวัน อ.ป่ าโมก จ.อ่างทอง
วันที 15 กันยายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ประสิ ทธิ ประธานกรรมการ นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ เลขานุการ นายลิขิต มีบาํ รุ ง เหรัญญิก
นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง นายณัฐ ภู มิ สุ วรรณวงศา
กรรมการ และนางนาถ มงคลหว้า หัวหน้า ฝ่ าย-
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ทั วไป ร่ วมเป็ นเจ้ า ภาพสวดศพบิ ด านายอดุ ล ย์
โตวิจติ ร สมาชิกแผนกอัลซิ ลลารี ผลิต ณ วัดโพธิ ทูล
ต.จําปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง
วันที 16 กันยายน 2558 นายกฤษณชัย สิ นธุ ป ระสิ ท ธิ ประธานกรรมการ นางสาวไข่ มุ ก ข์
จัน ทโคตร์ นายสุ ท ัศ น์ เอี ยมแสง นายพี ร ะภัท ร
ลอยละลิ ว และนายณัฐภูมิ สุ วรรณวงศา กรรมการ
ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดศพมารดานายณรงค์ชัย ทวีคูณ
สมาชิ ก แผนกวิ โ คส ผลิ ต ณ วัด โบสถ์ ส ายทอง
ต.สายทอง อ.ป่ าโมก
ในการเดินทางไปเป็ นเจ้าภาพสวดศพทัง 3
ราย สหกรณ์ช่ วยเงินทําบุญ รายละ 500 บาท

กรรมการ และเจาหนาที่สหกรณฯ มอบเงินชวย
ทําบุญงานศพบิดานายอดุลย โตวิจิตร

นายกสมาคมฯ และกรรมการฯ เข้ าร่ วมการประชุ ม
ประจําเดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการ สสอป.
วัน ที 28 กัน ยายน 2558 นายศรี โพธิ วายุ พัก ตร์ นายกสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พย์ส ถานประกอบการ (สสอป.)
นายวิรั ต ชู จิ ตต์ กรรมการสมาคมฯ เข้า ร่ วมการ
ประชุ มประจําเดื อนกันยายน 2558 คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรัพย์สถานประกอบการ ณ ห้อ งประชุ ม 301 ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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รู ้ ก ัน หรื อ ยัง ? วั น ที 31 ตุ ลาคม
ของทุก ปี ถื อ เป็ นวันสํ าคัญ วัน
หนึงในการพัฒนาประเทศไทย เพราะเป็ น “วันออม
แห่ งชาติ ” เนื องจากคณะรัฐ มนตรี มีมติ ให้ วัน ที 31
ตุลาคมของทุกปี เป็ น “วันออมแห่ งชาติ” เพือส่ งเสริ ม
ให้ ค นไทย มี นิ สั ย รั กการออม รวมทังเพื อให้
ประชาชนตระหนัก ถึ งความสํา คัญ และประโยชน์
ของการออมเงิน เรื องการออมเงิ น ต้อ งถือเป็ นเรื อง
ใหญ่ระดับชาติ ที ผูห้ ลัก ผู ้ใหญ่ต้องให้ค วามสํา คัญ
เพราะเงิน ออมไม่ เพียงแต่จะสร้ างความมันคงส่ วน
บุค คล หรื อ ส่ ง เสริ มความสงบเรี ย บร้ อยทางสั งคม
แต่ยงั ช่วยลดการกู้ยืมเงิ นจากต่างประเทศเพือนํามา
ลงทุนในโครงการต่างๆ ซึงจะทําให้การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศเป็ นไปอย่างแข็งแกร่ ง เราใน
ฐานะสมาชิ กคนหนึงในสังคมไทย เราก็สามารถช่วย
ชาติได้ ด้วยการสอนเด็กๆ ให้รู้จกั การออมเงิน และ
ปลูกฝั งให้เด็กๆ มีวนิ ยั ทางการเงิน การสอนเด็กๆ ให้
รู ้ จกั วิธี ก ารเก็ บออมอย่า งชาญฉลาด ทํา ได้ไม่ ยาก
อย่ างเช่ น ทุก ครังที ให้เงิ นเด็ก ๆ ต้อ งสอนให้เด็ ก ๆ
เก็บเงินให้เพียงพอก่ อน แล้วเงินส่ วนทีเหลือจากการ
เก็บออม จึงค่อยนําไปใช้จ่าย ตามปกติคนไทยมักจะ
สอนลูกหลานให้รู้จกั ใช้จา่ ยอย่างประหยัด เราจึงมัก
กําชับเด็กๆ เสมอ เวลาให้สตางค์ไปกิ นขนมว่า ให้
ใช้เงิ นประหยัดๆ และเหลือ มาเก็บไว้บา้ ง แต่เด็ก ๆ
มักจะลงเอยทีไม่มีเงินเหลือกลับมาเก็บเลย เพราะทัง
ขนม ทังของเล่น มันมีเสน่ ห์ดึงดูดให้เสี ยสตางค์ไ ด้
ทุกครั งไป แล้วเด็ก ๆ ก็ จะตังใจว่า ไม่เ ป็ นไร คราว
หน้าค่อยเก็บเงินก็ได้ เผลอแป๊ บเดียวกลายเป็ นผูใ้ หญ่
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ทีไม่ มีเ งิ น ออมไปซะแล้ว …!!! กุ ศ โลบาย ในการ
สร้ างแรงจูงใจให้เด็กๆ อยากออมเงินให้ได้มากๆ อีก
ข้อหนึงทีได้ผลเสมอ ก็ คือ กําหนดเงือนไขการออม
ว่า หากเด็กๆ เก็ บเงิน ได้ 90 บาท เราจะเติม ให้เ ป็ น
100 บาท และหากจะเพิ มเงื อนไขให้ เ ด็ก ๆ ตังเป้ า หมายในการออมเงิ น ด้วย ก็ จะเป็ นการสอนที
สมบูรณ์แบบอย่างยิง
สํ า หรั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ ของเรา
มองเห็นความสําคัญ ของการออมเช่ น กัน เพราะเรา
เป็ นองค์ก รที มุ่ง เน้น ส่ งเสริ มการออมอยู่แ ล้ว เป็ น
สหกรณ์ ป ระเภทออมทรั พ ย์ วัตถุ ป ระสงค์ ก็ เ พื อ
ส่ งเสริ มการออมของสมาชิ ก เป็ นสําคัญ จะเห็นได้วา่
เมือท่านสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ สิ งแรกทีท่าน
ออม คื อ การถื อหุ้น กับสหกรณ์ นอกจากแสดงให้
เห็ น ว่า ท่า นได้เ ป็ น เจ้า ของสหกรณ์ ด้วยการถื อ หุ ้น
แล้ว การสะสมหุน้ ในแต่ละเดือ นของท่านก็คื อ การ
เก็บออมเงินนันเอง แต่เนืองจากทุนเรื อนหุน้ เป็ นเงิน
ออมที ไม่ ส ามารถเบิ ก ถอนออกมาใช้ จ่ า ยได้ เ มื อ
จําเป็ น สหกรณ์ฯ จึงต้องเปิ ดบริ การรับฝากเงินให้แก่
สมาชิ ก ซึ งดู เ หมื อ นการบริ ก ารรั บ ฝากเงิ น ของ
สหกรณ์ ฯ สมาชิ ก ส่ วนใหญ่ จ ะไม่ ค่ อ ยเห็ น ความสํ า คัญ เท่ า ที ควร เพราะส่ วนใหญ่ เ ฝ้ า รอคอยว่า จะ
สามารถกู้เงิ นได้เมือไหร่ เป็ นสมาชิ กกี เดื อ น กี ปี มี
หุน้ เท่านัน เท่านี จะกู้ได้ ซึ งอันนีไม่ใช่ วตั ถุประสงค์
ทีแท้จริ งของสหกรณ์ออมทรัพย์เลย “สะสมเงินออม
และกู้เมื อจําเป็ น” นีต่างหากคือสิ งสําคัญของการเป็ น
สมาชิ ก อีกวัตถุประสงค์หนึ งคือ “การช่ วยเหลื อซึ ง
กันและกัน” สมาชิ กทีเก็บออม ถือหุน้ ฝากเงิน ไว้ก ับ
สหกรณ์ฯ สมาชิกทีมีความจําเป็ นต้องใช้เงินสามารถ
มากู้เงินไปใช้จา่ ยได้ ซึ งสหกรณ์ตงใหม่
ั บางแห่งต้อง
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เข้าคิวกูเ้ งิน นันเพราะมีคนออมน้อยนันเอง
ระหว่ างวันที 1 - 31 ตุลาคม 2558 สหกรณ์
ออมทรั พย์ ฯ ของเราจัด เดื อนแห่ งการออมขึน เพื อ
ส่ งเสริ มการออมเงินของสมาชิ ก โดยมีของขวัญเป็ น
กระปุกออมสิ นรู ปแพะ ซึ งเป็ นการจัดจําหน่ ายของ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์เนืองในวโรกาสครบรอบ 60 ปี
ของสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาสยามมงกุฎราชกุมารี มอบให้เป็ นทีระลึก และไว้เก็บสะสมเงิ น เมื อ
เก็ บ ได้ เ ต็ ม กระปุ ก ก็ น ํ า มาฝากไว้กั บ สหกรณ์ ฯ
สมาชิ กทีอยากเข้าร่ วมโครงการเดือ นแห่ งการออม
สามารถเข้าร่ วมได้ง่าย ๆ ดังนี
Ω เพิ มค่ า หุ ้ น ตังแต่ 1,000 บาทขึ นไป
(อย่างน้อย 6 เดือน จึงจะลดค่าหุน้ ได้นะคะ)
Ω เปิ ดบัญชีทุนการศึ กษาบุตรเล่มใหม่ (ไม่
จํากัดยอดนะคะ เปิ ดได้ตงแต่
ั 200 บาทขึนไปค่ะ)
Ω สําหรับสมาชิ กทีเคยลาออกจากสหกรณ์
แล้วมาสมัครใหม่ จะได้รับการยกเว้น ดังนี
1.) รับเข้าเป็ นสมาชิ กกรณี เคยลาออกแล้ว 3
ครัง (ปกติสหกรณ์ฯ จะไม่รับเข้าเป็ นสมาชิ กนะคะ)
2.) ยกเว้นค่าปรับค่าธรรมเนียมแรกเข้า โดย
เรี ยกเก็บเท่ากับสมาชิ กใหม่ปกติ คือ 30 บาท (ปกติ
สมัค รครั งแรกเก็ บค่ า ธรรมเนี ยมแรกเข้า 30 บาท
ลาออกแล้วสมัครครังที 2 เก็บค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
200 บาท และลาออกแล้ ว สมั ค รครั งที 3 เก็ บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท หากเกิน 3 ครังจะไม่
รับเข้าเป็ นสมาชิ กค่ะ)
ขอ เ ชิ ญช วนส มาชิ ก ทุ ก ท่ าน เข้ า ร่ ว ม
โครงการ “เดื อนแห่ งการออม” กัน นะคะ สมาชิ กไม่
จําเป็ นต้องมีเงินก้อ นมาฝากกับสหกรณ์ ฯ เพียงเพิ ม
ค่าหุน้ และเปิ ดบัญชี เพือการศึ กษาบุตรเป็ นรายเดือน
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ก็ จะได้ รั บ ของขวัญ กัน แล้ว ขอชี แจงเรื องบัญ ชี
ทุนการศึ กษาบุตรเพิมเติ มนะคะ เป็ นบัญชี ทีฝากทุก
เดื อ นแล้วแต่ย อดเงิ นฝากเริ มต้น เช่ น สมาชิ กเปิ ด
บัญชี 200 บาทไว้ในเดือนแห่ งการออมนี ในเดื อ น
พฤศจิกายน สหกรณ์ ฯ จะหักเงิ นจากเงิ นเดื อ นของ
สมาชิ ก เข้า ฝากอัตโนมัติ 200 บาท และในเดื อ น
ต่ อ ไป จนกว่า จะครบ 36 เดื อ น หรื อ 3 ปี จากนัน
จะแจ้ง ให้ส มาชิ ก มาปิ ดบัญ ชี เ พื อรั บ เงิ น ที ฝากไว้
ทังหมด รวมเป็ นเงิ นต้น 7,200 บาท (200 x 36)
ดอกเบี ยจํา นวน 397 บาท (อาจคลาดเคลื อนนิ ด
หน่อยนะคะขึนอยูก่ ับจํานวนวันค่ ะ) และเงินรางวัล
อีก 1% คือ 72 บาท รวมเป็ นเงิ นทังสิ น 7,669 บาท
ไม่ ว่า สมาชิ ก จะฝากยอดเท่ า ใดก็ จะได้ รั บ เท่ า กับ
1% ของยอดรวมที ครบค่ ะ (สามารถฝากได้ ต ัง
แต่เ ดือ นละ 200 บาท จนถึง 15,000 บาท) สํ าหรั บ
อัตราดอกเบียร้ อยละ 3.50 ต่ อปี เป็ นอัตราที สู งมากใน
ส ภาวะเ ศ รษฐ กิ จ ในปั จจุ บั น ส่ วนอั ต ราดอ ก
เบียเงิ น ฝากออมทรั พย์อยู่ ทีร้ อยละ 1 ต่อปี เงิน ฝาก
ออมทรั พย์พิเศษ อยู่ระหว่าง 2.25 - 3.00 ต่อปี แล้ว
แต่ ย อดที ฝาก โดยฝากเริ มต้ น ที 300 บาท ถึ ง
499,999.99 บาท อัตราดอกเบี ยร้ อ ยละ 2.25 ต่อ ปี
ยอดฝาก 500,000-999,999.99 บาท อัต ราดอกเบี ย
ร้ อยละ 2.50 ต่อปี ยอดฝาก 1,000,000 -1,999,999.99
บาท อัตราดอกเบียร้ อยละ 2.75 ต่อ ปี หากยอดฝาก
2,000,000 บาทขึ นไป อัตราดอกเบียร้ อ ยละ 3.00
ต่อปี สมาชิ กสามารถทะยอยเก็บออมเงิ นไปเรื อยๆ
ได้ค่ะ ยอดฝากมีเท่าไรก็ได้รับอัตราดอกเบียตามนัน
ซึ งสหกรณ์ ฯ จะปรั บ อัต ราดอกเบี ยเงิ น ฝากออม
ทรัพย์พิเศษทบเป็ น ต้นเงิ นให้ทุกวันที 30 มิถุนายน
และ 31 ธันวาคม อย่าลืม ! เข้ าร่ วมโครงการกันนะคะ
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สวัส ดี ค รั บ “ข่ าวสหกรณ์ ฯ ” ประจําเดื อ น
“ตุ ลาคม 2558” มาพบกับเพื อนสมาชิ ก และท่ า น
ผูอ้ ่านทุกท่านแล้วครับ
ขอแสดงความยิน ดี ก บั ว่า ที เจ้า สาว คุณ
จันทร์ ตรีญา มาลาพงษ์ ที ได้ทาํ การถ่ายรู ปชุด พรี เวดดิ งไว้เ รี ย บร้ อ ยแล้ว ครับ ###๙๙๙### งาน
ครบรอบวัน คล้า ยว นั เกิ ด ของภรรยา คุ ณ มงคล
ดอนใหม่ กลางเดือ นกันยายนที ผ่านมา ไม่ทราบว่า
คุณมงคลมอบของขวัญ อะไรให้ค รับ ###๙๙๙###
ถ่า ยรู ป สวยๆ และน่า รัก ลงเฟสบุ ๊ค บ่อ ยมากขึ น
สํา หรั บ คุ ณฐิ ติพร ควรบํ า เรอ ไม่ท ราบใกล้จ ะมี
ข่า วดีแ ล้วหรื อ ย งั ครับ น้อ งอ้อ ม ###๙๙๙### ขอ
แสดงความเสี ยใจกับ คุ ณอดุลย์ โตวิจิตร ทีสู ญเสี ย
คุณพ่อ และ คุณณรงค์ ชัย ทวีคูณ ทีสู ญเสี ยคุณแม่ใน
เวลาเดียวกันครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความเสี ยใจ
กับ คุณพีระภัทร ลอยละลิว ทีสู ญเสี ยคุณตันเพือนรัก
ไปเมื อเร็ วนี ครับ ###๙๙๙### เข้าไปดู เฟสบุ๊คของ
คุณวันชัย กุ่มพรม เจ้าตัวไม่ ยอมโพสเรื องราวของ
ตัวเอง ได้แ ต่ แชร์ ข ้อความทีมีประโยชน์จากคนอื น
มาเป็ นประจํา ครั บ ###๙๙๙### ขอขอบคุ ณ คุ ณ
ภัทรสุ ดา วงษ์ เกลียง สมาชิกแผนกโรงงานหนองแค
ทีได้เป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ฯ ทําการเยียมไข้สมาชิกป่ วย
2 ราย คื อ คุ ณ นที ตรี สั ง ข์ และ คุ ณ นภาภั ช ช่ อมะปราง ซึ งป่ วยเป็ น ไข้เ ลื อดออกทังสองท่ าน ###
๙๙๙### และเช่ น เดี ยวกัน ขอขอบคุ ณ คุ ณฉั ตรชั ย
เที ยงทวี สมาชิ ก แผนกโรงงานหนองแค ที ได้เ ป็ น
ผู ้แ ทนสหกรณ์ ฯ ทํา การเยี ยมไข้ คุ ณ ณรงค์ พั น ธุ
เนื องจากป่ วยเป็ นโรคไข้ห วัด ใหญ่ ###๙๙๙###
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ขอขอบคุณ คุ ณสมสมั ย วงษ์ พานิ ช ทีสมัค รเข้าเป็ น
สมาชิ ก สสอป. เรี ย บร้ อ ยแล้วครับ ###๙๙๙###
ขอขอบคุณ คุ ณจุฑ ารัต น์ กลินจัน ทร์ ทีได้น ํา คุ ณ
แม่ ส ม คั รเ ข า้ เ ป็ น สมาชิ ก สมทบของสสอป .
เช่ นเดียวกัน ครับ ###๙๙๙### ใช้เ วลาว่างจากการ
ทํางานไปซื อของทีตลาดนัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ฯ
และวัดท่ า การ้ อ งสองแห่ งเลย สํา หรั บ คุ ณ พยอม
ลอยละลิ ว ไม่ท ราบคนทางบ้า นได้อ ะไรกัน บ้า ง
ครั บ
วันคล้ายวันเกิ ดในเดือ นกัน ยายนทีผ่ านมา
สําหรับ คุณถวัลย์ ศรีทอง คุณณรงค์ คําคติ และคุ ณ
สมนึ ก จิ ต ตวิ ปู น ก็ ข อให้ ท ังสามท่ า นมี สุ ข ภาพ
แข็ง แรง พบแต่ ค วามสุ ขในชี วิตตลอดไปครั บ ###
๙๙๙### เลี ยงแมวไว้ที บ้า นประมาณ 20 กว่า ตัว
สําหรับ คุณสมปอง ภู่ระหงษ์ ไม่ทราบว่าถ้าเพือนๆ
ต้องการขอไปเลี ยงบ้า งจะให้ไ หมครั บ ###๙๙๙###
ทําอาชี พเสริ ม ด้วยการขายหมูปิ ง สําหรับ คุ ณมานะ
เกษางาม ฝากเพือนๆ ช่ วยกันอุดหนุ นด้วยครั บ ###
๙๙๙### ขยันทํากับข้าวทานเองบ่อยๆ สํา หรั บ คุณ
สมชาย พงษ์ ไพร ส่ วนฝี มื อและรสชาติ เป็ นอย่างไร
ต้องถาม คนทีบ้านดู ครับ ###๙๙๙### ฝากประชาสัม พัน ธ์ จาก คุ ณ ศรีโ พธิ วายุพ ัก ตร์ ว่า มูล นิ ธิ สหภาพแรงงานไทยเรยอน จะสอนการเพ้น ท์ภ าพ
(ศิ ลป์ ประดิ ษฐ์)ในวันเสาร์ ที 7, 14, 21 พฤศจิกายน
2558 ท่านทีสนใจเรี ยนจะเสี ย ค่า อุ ปกรณ์ 500 บาท
ติดต่อ ด่ว นครั บ ###๙๙๙### เดิน ทางไปสัมมนาที
สุ ราษฎร์ ธ านีข ากลับ เครื องบินดีเลย์เพราะเจอพายุ
แต่ คุ ณพีระภัทร ลอยละลิว ก็กลับถึ งบ้านด้วยความ
ปลอดภัย ครับ ###๙๙๙### พบกัน ฉบั บ หน้ า ###
๙๙๙### สวัสดี ครับ ###๙๙๙##
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รายงานกิจการประจําเดือน กันยายน 2558 (MONTHLY REPORTS SEPTEMBER 2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
THAIRAYON LABOUR UNION SAVINGS CO-OPERATIVE LIMITED
1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรื อนหุ้น Share capital
3. เงินรั บฝากออมทรัพย์ ยอดยกมา Savings deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
4. เงินรั บฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ยอดยกมา Special deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
5. เงินรั บฝากเพือทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education Fund deposit From last month
 ฝากระหว่างเดือน Deposit in this month
 ถอนระหว่ างเดือน Withdrawal in this month
คงเหลือสิ นเดื อน Balance
6. ทุนสํ ารอง Compulsory reserve
7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ Reserve according to by-laws,regulation and other
8. ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ ออมทรั พย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด
Share capital in the Federation of Saving and credit Cooperatives of
Thailand Limited (FSCT)
9. เงินฝากธนาคาร (7 ธนาคาร รวม 10 บัญชี) Deposits at Banks
10. เงินฝากสหกรณ์ อืน Deposits in other Co-operatives
11. เงินให้ ก้แู ก่ สมาชิก ยอดยกมา Loans to members form last month
 ให้ ก้รู ะหว่างเดือน Loans to members in this month
 รั บชําระคืนระหว่ างเดือน Loans repayment form members in this month
คงเหลือ ณ วันสิ นเดือน Total Loans to members
12. เงินให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อืน Loans to other co-operatives
13. ดอกเบียรั บจากเงินให้ ก้ ู Interest received from Loans
14. รายได้ตังแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2558 Revenues from January - September 2015
15. รายจ่ายตังแต่ เดือนมกราคม - กันยายน 2558 Expenses from January - September 2015
16. รายได้สูง (ตํา) กว่ าค่าใช้ จ่าย Total income (Approximated)

1,133 คน
305,860,980.00 บาท
10,061,701.15 บาท
3,363,689.71 บาท
3,816,655.00 บาท
9,608,735.86 บาท
102,716,132.76 บาท
3,478,094.32 บาท
2,058,093.37 บาท
104,136,133.71 บาท
6,168,020.00 บาท
381,089.83 บาท
251,859.83 บาท
6,297,250.00 บาท
26,513,169.18 บาท
1,073,061.47 บาท
40,060,000.00 บาท

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

28,647,882.61 บาท
81,236,636.21 บาท
290,522,707.84 บาท
31,623,517.75 บาท
27,570,384.36 บาท
294,575,841.23 บาท
22,751,342.47 บาท
12,439,767.25 บาท
16,700,330.17 บาท
4,240,213.90 บาท
12,460,116.27 บาท

Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht
Baht



ขาวสหกรณออมทรัพย ปที่ 30

16

ฉบับที่ 325 ประจําเดือน ตุลาคม 2558

เจาหนาที่สหกรณฯ เยี่ยมนายประยงค วงศนพหิรัญ
สมาชิกที่เกษียณอายุเกิน 5 ป

กรรมการฯ มอบของที่ระลึก (หมอนผาหม)
ใหแกสมาชิกที่ฝากเงิน เกิน 1 ลานบาท

กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ รวมการอบรม
กับสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

กรรมการฯ และเจาหนาที่ สอ.พนักงานบริษัท
รอยัล ปอรซเลน จํากัด เขาศึกษาดูงานสหกรณฯ

นางสาวภัทรสุดา วงษเกลี้ยง สมาชิกสหกรณโรงงานหนองแค เปนผูแ ทนสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย
คือ นายนที ตรีสังข และนางนภาภัช ชอมะปราง เนื่องจากปวยเปนไขเลือดออก (8 ก.ย. 58)

