
สหกรณ ฯ มอบเง ินสินไหมทดแทนทุพพลภาพ
ส้ินเชิงถาวรแกสมาชิก 150,000 บาท

วันที่ 22 ตุลาคม2555 นายเฉลย ชมบุหรั่น
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ ์ วายุพักตร รอง
ประธานฝายการเงิน นายพยุงศักดิ ์ เวชโช นาย
อนุรักษ ทองโตนด และนางเกษมศรี เมฆหมอก
รักษาการผู จ ัดการ ไดร วมกันมอบเงินสินไหม
ทดแทนการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจาก บริษัท
สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ใหแกนายชัยวัฒน
ชุมยิ ้ม สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงาน
เปนเงิน 150,000 บาท เน่ืองจากนายชัยวัฒน ชุมยิ้ม
ประสบอุบ ัต ิเหต ุรถชนทําให กลาย เ ป นบ ุคคล
ทุพพลภาพ เงินที ่ไดรับดังกลาวเปนไปตามกรม
ธรรมประกันชีวิตกลุมที่สหกรณฯ ทําใหแกสมาชิก
ทุกคนโดยสหกรณเป นผู ชําระ เบี ้ยประก ันให
สมาชิกทั้งหมด

นอกจากการมอบเงินสินไหมทดแทนแลว
บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ยังไดคืนเงินคาเบี้ย
ประกันชีวิตของนายชัยวัฒน ชุมยิ้มใหแกสหกรณฯ
จํานวน 405 บาท เพราะถือวากรมธรรมการประกัน
ชีวิตของนายชัยวัฒน ชุมยิ้ม สิ้นสุดลง เพราะการเปน

เปนบุคคลทุพพลภาพ อยางไรก็ตามบริษัทไดขยาย
ระยะเวลาการคุมครองการประกันชีวิตใหแกนาย
ชัยวัฒน ชุมยิ้มไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556
สหกรณฯ จายเงินกูฉุกเฉินฯ ชําระคืนวันจายเงิน
โบนัส 172 ราย เปนเงิน 4.9 ลานบาท

นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝาย
การเง ิน เป ดเผยว า  ตามที ่สหกรณฯ ไดเป ดให
สมาชิกกูเงินกูฉุกเฉินไปใชจายเพื่อบรรเทาความ
เด ือดรอนโดยงดหักเง ินตนเง ินกู แต ห ักเฉพาะ
ดอกเบี้ยและจายเงินคืนในวันจายโบนัสของบริษัท
ฯ  ซึ่งเปดใหกูในวันที่ 1 - 30 กันยายน 2555 โดย
มีเงื่อนไข ดังน้ี

( อานตอหนา 3 )

ปที่ 27 ฉบับที่ 290 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 (2555)
นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจติต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายเสนห  ชุมหฤทัย กรรมการ
นายพยงุศักด์ิ  เวชโช กรรมการ
นางสมหมาย  ทับไทย กรรมการ
นายธนาธิษณ  ปนแกว กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ      กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูชวยผูจัดการ
นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ การเงิน
น.ส.ดวงกมล  แกวสุกใส เงินฝาก
น.ส.ฐติิพร  ควรบําเรอ ธุรการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายวิรัต  ชูจิตต
กองบรรณาธิการ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

 นายมานะกูล  พรรณเรณู นายสุทัศน  เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  น.ส.ฐติิพร  ควรบําเรอ

กรรมการสหกรณฯ เดินทางเย่ียมสมาชิก
แผนกพนสภาพการเปนพนักงาน
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สหกรณฯ จายเงินกูฉุกเฉินฯ (ตอจากหนา 1)
1. อายุสมาชิกครบ 1 ป แตไมถึง 5 ป

สามารถกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไดไมเกิน 10,000 บาท
2. อายุสมาชิกครบ 5 ป แตไมถึง 10 ป

สามารถกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไดไมเกิน 20,000 บาท
3. อายุสมาชิกต้ังแต 10 ป ขึ้นไป สามารถกู

เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได 30,000 บาท
สมาชิกที่มีหน้ีเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคางชําระ

สหกรณฯ จะหักเงินตนและดอกเบี้ยคืนตามปกติ
และสมาชิกที่กูเงินสามัญและมีภาระตองชําระหน้ี
บางสวนในวันจายเงินโบนัสของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ
กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินน้ัน

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ เปดใหกู เงิน
ปรากฎวา มีสมาชิกยื่นคําขอกู เพื่อ เหตุฉุก เฉิน
จํานวน 272 สัญญา ยอดเงินกูรวม 4,979,800 บาท
ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวทําใหสมาชิกสามารถนําไปใช
จายในครอบครัวและบรรเทาความเดือดรอนไดเปน
จํานวนมาก
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมสมาชิกแผนกพนสภาพการ
เปนพนักงาน 5 ราย

วั น ที่ 2 6 กั น ย า ย น 2 5 5 5 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายสายัณห แผน
ประดิษฐ เลขานุการ นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
และ นายสุทัศน เอ่ียมแสง กรรมการ เดินทางไป
เยี่ยมสมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงานที่
เกษียณอายุไปแลว 5 ป 2 ราย คือ

- นายศิริศักดิ์  ทรงวุฒิเลิศ (แผนกสปนน่ิง
ผลิต - ขอเกษียณอายุกอนกําหนด) ไปเยี่ยมที่บานพัก

ต.สายทอง อ.ปาโมก จ.อางทอง อยูบานกับภรรยา
สองคน เน่ืองจากลูกไปทํางานตางจังหวัด มีสุขภาพ
แข็งแรง เปนกรรมการมูลนิธิสหภาพแรงงานไทยเร
ยอน มีความสุขดี

- นายสมกิจ  ชาญเขตการณ (แผนกอ็อก
ซินลาร่ี ผลิต) ไปเยี่ยมที่บานพัก ต. สายทอง อ. ปา
โมก จ. อางทอง อยูบานกับภรรยาสองคน เน่ืองจาก
ลูกไปทํางานตางจังหวัด สุขภาพแข็งแรง ทําหนาที่
เปนผูชวยผูใหญบาน ประกอบอาชีพขายยาลมวัด
พายทอง มีความสุขดี

วันที่ 28 กันยายน 2555 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนก
พนสภาพการเปนพนักงาน 2 ราย คือ

- นายสําเริง  จันทวร (แอนซินลาร่ี ซอม
บํารุง) ไปเยี่ยมที่บานพัก ต. บานแห อ. เมือง จ.
อางทอง อยูกับภรรยา ลูกสาวและหลาน ประกอบ
อาชีพขายของชํา มีความสุขดี สุขภาพแข็งแรง

- นายฉลอง การมิตรี (แผนกวิสโคส ผลิต
ขอลาออกจากงานเน่ืองจากปวย) ไปเยี่ยมที่บานพัก
ต. จําปาหลอ อ. เมือง จ. อางทอง อยูกับภรรยา (นาง
ประไพ การมิต รี  สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต )
สุขภาพแข็งแรง แมจะเปนบุคคลทุพลภาพ (เดิน
ไมได) มีความสุขและมีกําลังใจดีมาก

วันที่ 22 ตุลาคม 2555 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายพยุงศักด์ิ เวชโช นาย
อนุ รักษ ทองโตนด และนายสุทัศน เ อ่ียมเสง
เดินทางไปเยี่ยม นายบุญเกิด  พงษยิ้ม สมาชิกแผนก
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พนสภาพการเปนพนักงานที่บานพัก ต. บางนํ้าเชี่ยว
อ. พรหมบุรี จ. สิงหบุรี นายบุญเกิด พงษยิ้ม เปน
อดีตซุปเปอรไวทเซอร แผนกอ็อกซินลาร่ี ผลิต อยู
กับภรรยาและลูก สุขภาพแข็งแรง มีความสุขดี

การเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพนสภาพ
การเปนพนักงานเปนไปตามขอเสนอแนะของ
สมาชิกจากการประชุมกลุมยอยในระหวางการจัด
อบรมสมาชิกสหกรณฯ เมื่อวันที่19 – 20 สิงหาคม
2549โดยสหกรณฯ จะซื้อของเยี่ยมมอบใหแก
ส ม า ชิก แผน ก พ น
ส ภ า พ ก า ร เ ป น
พนักงาน เปนเงิน
คนละ 300 บาท
ส ห ก ร ณ ฯ  แ ล ะ
สหภาพฯ รวมกันจัด
อบ ร ม กร ร ม กา ร ฯ
และเจาหนาที่ฯ เรื่อง
การเขียนขาว

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2555 สหกรณออม
ทรัพยฯ และสหภาพแรงงานไทยเรยอนไดรวมกัน
จัดการอบรมกรรมการฯ และเจาหนาที่ของ 2 องคกร
หลักสูตร “ฝกอบรมทักษะการสื่อสารและการเขียน
ขาว สําหรับนักสหภาพแรงงาน - สหกรณฯ” ณ 27
รีสอรท ต.พลับพลาไชย อ.อูทอง จ.สุพรรณบุรี โดย
มีกรรมการสหกรณ 10 คน เจาหนาที่สหกรณ 3 คน
กรรมการสหภาพฯ 5 คน และเจาหนาที่สหภาพฯ 1
คน เขารวมการอบรม

การอบรมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
การฝกอบรมมีความรู ความเขาใจปญหาการสื่อสาร

ขององคกร และประโยชนของการสื่อสาร ภายใน -
ภายนอกองคกร เพื่อใหผูเขารวมการฝกอบรมได
เรียนรูทักษะการเขียนขาวเบื้องตน รูปแบบการเขียน
ขาว องคประกอบของขาว เพื่อใหผู เขารวมการ
ฝกอบรมไดฝกเขียนขาว (แบงกลุม ประชุมแลกขาว)
/ปรับแกขาว เพื่อใหผู เขารวมการฝกอบรมไดนํา
ความรูที่ไดรับนําไปใชประโยชนในการทํางาน
สหภาพแรงงานฯ และสหกรณฯ และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานและความสําเร็จในงาน

ดานการประชาสัมพันธ
ของสหภาพแรงงานฯ
และสหกรณออมทรัพย
ฯ โดยทีมวิทยากรที่ให
ความรูไดแก  นายวิชัย
นราไพบูลย ผูจัดการ
มู ล นิ ธิ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
แรงงานไทย นางสาว
ว า ส น า ลํ า ดี  แ ล ะ

นางสาวสุมาลี ลายลวด
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดา - มารดาสมาชิก

วันที่ 4 ตุลาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายสายัณห  แผนประดิษ ฐ
เลขานุการ นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก และนาย
สุทัศน  เอ่ียมแสง กรรมการ เดินทางไปเปนเจาภาพ
สวดศพบิดานายสุวินัย มุมมาลา สมาชิกโรงงาน
หนองแค ที่วัดโบสถสายทอง ต.สายทอง อ.ปาโมก
จ.อางทอง และชวยเงินทําบุญ 300 บาท

วั น ที่ 1 2 ตุ ล า ค ม 2 5 5 5 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายพยุงศักด์ิ
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เ วช โช  แ ล ะ น า ง ส า วพ ร รษ พ ร  แส ง ป ระ พ า ฬ
กรรมการ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพมารดา นาย
บุญเกิด พงษยิ้ม สมาชิกแผนกพนสภาพการเป น
พนักงานของบริษัท ที่บานพัก ต.บางนํ้าเชี่ยว อ.
พรหมบุรี จ.สิงหบุรี และชวยเงินทําบุญ 500 บาท

วันที่ 22 ตุลาคม 2555 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายสุวัฒน แกวเฮียง นายพยุง
ศักด์ิ เวชโช นายอนุรักษ ทองโตนด นายสุทัศน
เอ่ียมแสง และนางเกษมศรี เมฆหมอก รักษาการ
ผูจัดการ เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพมารดานาย
ประสงค  สันทัด สมาชิกแผนกอ็อกซินลาร่ี ผลิต ที่
วัดไชยสงคราม อ.เมือง จ.อางทอง และชวยเงิน
ทําบุญ 500 บาท
กรรมการฯ รวมการประชุมใหญ วิสามัญประจําป
2554 ของ สอร.

วันที่ 7 ตุลาคม 2555 นายสุวัฒน  แกวเฮียง
เหรัญญิก และ นายพยุงศักด์ิ  เวชโช กรรมการ
เดินทางไปรวมการประชุมใหญ สามัญประจําป
2554 ของสหพันธสหกรณออมทรัพยผูใชแรงงาน
(สอร. ) ณ สโมสรพนักงานการไฟฟานครหลวง เขต
วัดเลียบ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ใหญ สามัญประจําป 2551 ซึ่งทําการประชุมเมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2552 รับทราบผลการดําเนินงาน
ในรอบป โดย สอร. จัดการอบรมใหแกสมาชิก
รวม 3 ครั้ง บริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ขององคกรตาง ๆ จํานวน 30,400 บาท มีมติรับรอง
งบดุล ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2554 โดย สอร. มี

สินทรัพย 152,944.49 บาท  มีรายรับ 13,403.88
บาท รายจาย 32,442 บาท รายจายสูงกวารายได
19,038.12 บาท ทําการเลือกตั้งกรรมการฯ แทน
กรรมการฯ ที ่พ นจากตําแหนง 2 คน และมีมติ
กําหนดนโยบายสหพันธสหกรณออมทรัพยผู ใช
แรงงาน ประจําป 2556 รวม 4 นโยบาย คือ 1.
น โ ย บ า ย ด า น ก า ร จ ัด ตั ้ง ส ห ก ร ณ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 2. นโยบายดานการประชาสัมพันธ
3. นโยบายดานการศึกษาอบรม 4. นโยบายดาน
การชวยเหลือองคกรสมาชิก 5. นโยบายดานการ
จัดหารายได
กรรมการสหกรณฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย 2 ราย

วันที่ 15 ตุลาคม 2555 นางสาวพรรษพร
แสงประพาฬ  เดินทางไปเยี่ยมไขนางสาวพวงทอง
หมีทอง สมาชิกแผนกหองปฏิบัติการเคมี ที่บานพัก
ต. บางแกว อ. เมือง จ. อางทอง เน่ืองจากผาตัดมือ

วันท่ี 15 ตุลาคม 2555 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายวิรัต ชูจิตต รองประธานฝาย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ น า ย ส า ยั ณ ห แ ผ น ป ร ะ ดิ ษ ฐ
เลขานุการ นายสุวัฒน แกวเฮียง เหรัญญิก นางสาว
พรรษพร  แสงประพาฬ และนายสุทัศน เอ่ียมแสง
เดินทางไปเยี่ยมไขนางสาวรัตนา มหัตริยะ สมาชิก
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แผนกหองปฏิบัติการเคมี ที่บานพัก หนาโรงงาน ต.
โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง เน่ืองจากประสบอุบัติเหตุ
ขณะทํางาน (ลมเน่ืองจากพื้นบันไดลื่นทําใหหลัง
กระแทกพื้น)

อน่ึง ในการเดินทางไปเยี่ยมไขสมาชิกปวย
สหกรณฯ ซื้อของเยี่ยมไขมอบให คนละ 300 บาท
สหกรณฯ บริจาคเงินเพื่อรวมสรางอาคารโรงเรียน
สหภาพแรงงานฯ 500 บาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 สหกรณฯ ทําการ
บริจาคเงินเพื่อรวมการกอสรางอาคารเรียนหลังใหม
ของโรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟานครหลวง อ.
นครไทย จ. พิษณุโลก ซึ่งอาคารเรียนดังกลาวเปด
การสอนมาครบรอบ 30 ป และมีสภาพเกาและทรุด
โทรมอยางมาก เปนเงิน 500 บาท

สหกรณฯ บริจาคเพื่อรวมการถวายผาพระกฐิน
พระราชทาน 2 ราย

วันที่ 11 ตุลาคม 2555 สหกรณฯ บริจาค
เงินเพื่อรวมทอดกฐินพระราชทาน 2 ราย คือ

- บริจาคเงินเพื่อรวมการถวายผาพระกฐิน
พระราชทานกับกรมสงเสริมสหกรณ ประจําป 2555
เพื่อนําไปถวายพระสงฆจําพรรษา ณ วัดมหานาราม

อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี ในวันศุกรที่
23 พฤศจิกายน 2555 เปนเงิน 500 บาท

- บริจาคเงินเพื่อรวมการถวายผาพระกฐิน
พระราชทานกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเครือ
ไอ.อารซี .ที จํากัด  ซึ่งเปนการถวายผาพระกฐิน
พระราชทานของบริษัทอีโนเว รับเบอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุม IRCT เพื่อ
นําไปถวาย ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง ตําบล
บึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันเสารที่
17 พฤศจิกายน 2555 เปนเงิน 500 บาท
กรรมการฯ และเจาหนาที่ฯ รวมการสัมมนากับ ชสอ.
ที่พัทยา

วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2555 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายพยุงศักด์ิ
เวชโช และนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ เจาหนาที่
ธุรการ เขารวมโครงการสัมมนา “ชสอ. พบ สหกรณ
ออมทรัพยภาค คร้ังที่ 1” ณ โรงแรมเอวัน ครูซ
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งจัดโดย ชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด และมีผูเขารวมการ
สัมมนา 100 กวาคน

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อใหสหกรณ
ออมทรัพยที่เขารวมสัมมนาไดรับทราบถึงภารกิจ
ของ ชสอ. และแนวนโยบาย ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา  เพื่อรับทราบปญหา อุปสรรค
ขอคิดเห็น และความตองการบริการดานตาง ๆ จาก
สหกรณออมทรัพยที่ เขารวมการสัมมนา เพื่อให
ไดรับความรูทางวิชาการที่ตรงตอความตองการ และ
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีรวมกันระหวาง ชสอ.
กับชมรมสหกรณออมทรัพย และสหกรณออมทรัพย
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รองประธานฯ รวมประชุมประจําเดือนชมรมสหกรณ
จังหวัดอางทอง

วั น ที่ 1 9 ตุ ล า ค ม 2 5 5 5 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน เข ารวมการ
ประชุมประจําเดือนตุลาคม 2555 คณะกรรมการ
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง ณ หองประชุม
สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง โดยมีนายศรีโพธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่
ประชุม และมีผูเขารวมประชุม 12 คน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนสิงหาคม 2555 รับทราบ
สรุปผลการจัดการศึกษาดูงานและประชุมใหญ
สามัญประจําป 2554 ที่ จังหวัดกําแพงเพชรของ
ชมรมสหกรณจังหวัดอางทอง  มีมติรับรองรายรับ -
รายจายชมรม ฯ ประจําเดือนกันยายน 2555 โดยมี
เงินคงเหลือยกมาจากเดือนสิงหาคม 2555 จํานวน
124,759.85 บาท รับเงินสนับสนุนการจัดการประชุม
ใหญ 10,000 บาท รายจาย 41,136 บาท และเงิน
คงเหลือยกไปเดือนตุลาคม 2555 จํานวน 93,623.85
บาท ติดตามผลการประชุมคร้ังกอน 2 เร่ืองรับทราบ
การเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณสมาชิกชมรมฯ
และรับทราบเ ร่ืองที่สํา นักงานสหกรณ จังหวัด
อางทองแจงใหทราบ
กร ร ม กา ร ฯ  ร วม ง า นเ ฉ ลิ ม ฉ ลอ ง ก า ร ไ ด รั บ โ ล
พระราชทานฯ กับ สอ. จุฬาลงกรณฯ

วั น ท่ี 2 0 ตุ ล า ค ม 2 5 5 5 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และนายพยุง
ศักด์ิ เวชโช กรรมการฯ เดินทางไปรวมงานเฉลิม
ฉลองการไดรับโลพระราชทานรางวัลสหกรณดีเดน

แหงชาติของ  สหกรณออมทรัพย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด ณ โรงแรมรามาการเดนส ถนน
วิภาวดี กรุงเทพฯ โดยมีผูแทนสหกรณฯ ภาครัฐ
ภาคเอกชนเขารวมงานประมาณ 400 คน

การจัดงานเร่ิมตนโดยอธิการบดีจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยเปนประธานในการเปดงาน จากน้ัน
เปนก า รบ รรย า ย พิ เศ ษ  เ ร่ือง “ผู นํ า ที่ ดี  ค วร มี
คุณสมบัติอยางไร?” โดยศาสตราจารยกิตติคุณ
นายแพทยจรัส สุวรรณเวลา อดีตอธิการบดี และ
อดีตนายกสภาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การกลาว
แสดงความยินดีโดยผู แทนสวนราชการ และ
สหกรณตาง ๆ การแสดงวงดนตรี “C.U. Band” การ
แสดง “จําอวดหนามาน โยง พวง นงค” การแสดง
นาฏยกรรมแสง “คิดบวกสิบป”
กรรมการฯ รวมการประชุมคณะกรรมการชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลางที่รังสิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2555 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน และนายพยุงศักด์ิ เวชโช
กรรมการฯ เดินทางไปรวมการประชุมคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ณ ที่ทําการ
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยคูราโบ จํากัด
รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีนายมานิตย ปรีชาหาญ ทํา
หนาที่เปนประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีม ติกํ าหนดวันประชุมใหญ
สามัญประจําป 2555 ในวันที่ 10 มีนาคม 2556 มีมติ
ใหเปดบัญชีเงินฝากของชมรมฯ กับธนาคาร โดยมี
กรรมการชมรมฯ 3 ใน 5 เปนผูมีอํานาจฝาก - ถอน
เงิน มีมติกําหนดระเบียบชมรมฯ วาดวยการใช
จายเงินของชมรมฯ กําหนดการอบรมสมาชิก 4 คร้ัง
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เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฏาคม2555 สหกรณฯ
ได จัดการอบรมสมาชิก เ ร่ือง “การดําเนินชีวิต
อยางไรใหมีความสุข?” ที่วังยาวรีสอรท จังหวัด
นค รน า ย ก โด ย ก รร ม ก า ร ฝ า ย ก า ร ศึก ษ า แล ะ
ประชาสัมพันธ ไดจัดการประชุมกลุมยอยสมาชิก
เปน 4 กลุมในหัวขอ “ทิศทางของสหกรณฯใน
อนาคต” ผลการประชุมกลุมยอยทั้ง 4 กลุมไดนําลง
พิมพใน “ขาวสหกรณ” ฉบับประจําเดือนกันยายน
2555 แลว ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการ
สหกรณฯ ไดทําการประชุมวาระพิเศษ (คร้ังที่ 19)
เพื่อพิจารณาขอเสนอตามผลการประชุมกลุมยอยทั้ง
4 กลุม และไดมีมตินําขอเสนอแนะของสมาชิกไป
ปฏิบัติ ดังน้ี คือ

กลุมที่ 1 ทิศทางสหกรณฯ ในอนาคต ที่
ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย เ ส น อ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ค ณ ะ
กรรมการฯ 6 ขอ คณะกรรมการฯ เห็นชอบกับ
ขอเสนอแนะ 3 ขอ คือ

1. อยากใหสมาชิกมีวินัยและการวางแผน
ในการใชเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน

1.1 การออมเงิน ในรูปแบบของเงินฝาก
(เพิ่มหุน)

1.2 การเพิ่มหุน ในวาระครบรอบ วัน
กอต้ัง 22 สิงหาคม 2555 ครบรอบ 29 ป โดยมีของ
แจกใหสมาชิก

มติที่ประชุม เห็นดวยกับขอ เสนอของ
สมาชิกสหกรณฯ ไดจัดเดือนแหงการสมัครเปน
สมาชิกใหม การเพิ่มคาหุนและ การเปดบัญชีใหม

ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555 โดยพนักงานที่
สมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ หรือสมาชิกทําการเพิ่ม
คาหุนสูงกวาเกณฑที่กําหนด หรือเปดบัญชีเงินฝาก
ใหมจะไดรับของที่ระลึกจากสหกรณฯ ทุกคน

2. ตองการเพิ่มสมาชิกสหกรณฯ ใหมากขึ้น
มติ ท่ีประชุม เห็นดวยกับขอเสนอของ

สมาชิก ขณะน้ี คณะกรรมการสหกรณฯ ไดทําการ
เชิญชวนใหพนักงานที่ยังไมไดสมัครเขาเปนสมาชิก
สหกรณฯ ไดสมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ เปน
ประจําอยูแลว โดยบรรจุเปนวาระ “การติดตามให
พนักงานที่ยังไมไดสมัครเขาเปนสมาชิกสหกรณฯ
ใหสมัครเปนสมาชิกสหกรณฯ” ในการประชุม
คณะกรรมการสหกรณฯ ทุกคร้ัง

3. ตองการใหสหกรณฯ ปรับฐานการถือหุน
ใหสอดคลองกับสภาพคาจางในปจจุบัน

มติ ท่ีประชุม เห็นดวยกับขอเสนอของ
สมาชิก เน่ืองจากสหกรณฯ ไดใชฐานเงินเดือน
สมาชิกในการกําหนดการถือหุนเปนรายเดือนของ
สมาชิกมาเปนเวลานานแลว และมีมติใหทําการปรับ
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อัตราการถือคาหุนใหม ในแตระดับคาจาง โดยใหมี
ผลบังคับใช ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป
โดยทําการเพิ่มอัตราการถือหุนทุกชวงคาจาง ชวงละ
10 หุน หรือเพิ่มขึ้นเดือนละ 100 บาท

กลุมที่ 2 ทิศทางสหกรณฯ ในอนาคต ที่
ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย เ ส น อ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ค ณ ะ
กรรมการฯ 6 ขอ คณะกรรมการฯ เห็นชอบกับ
ขอเสนอแนะ 3 ขอ คือ

1. ใหมีการจัดนําเที่ยว ภายในและภายนอก
ประเทศในรูปแบบหักคาใชจายภายหลัง

มติที่ประชุม เห็นดวยกับขอ เสนอของ
สมาชิก โดยคณะกรรมการสหกรณฯ จะทําการ
ติดตอบริษัทนําเที่ยวเพื่อใหจัดรายการทองเที่ยวทั้ง
ในประเทศและนอกประเทศ เพื่อนําสมาชิกไปเที่ยว
โดยใหสมาชิกทําการกู เงินเพื่อการทองเที่ยวใน
จํานวนที่สามารถจายคาใชจายในการเดินทางและมี
เงินสําหรับเปนคาใชจายสวนตัวในระหวางการ
ทองเที่ยวดวย และใหสมาชิกผอนชําระเงินกูคืนเปน
รายเดือน

กรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมนายบุญเกิด พงษยิ้ม
สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงานครบ 5 ป ที่

จ.สิงหบุรี ในวันที่ 22 ตุลาคม 2555

2. จัดสังสรรคพบปะสมาชิก ตามวาระ
ตัวอยาง ครบรอบ 30 ป 35 ป หรือ 40 ปในรูปแบบ
เสียคาใชจายและไมเสียคาใชจายหรือสมาชิกจาย 50
เปอรเซ็นต

มติที่ประชุม เห็นดวยกับขอ เสนอขอ ง
สมาชิก และจะไดดําเนินการตามความเหมาะสม
ตามโอกาสตาง ๆ ตอไป

3. การจัดสัมมนาแตละคร้ังตองมีสมาชิก 40
คน  และกรรมการตองมี 1 ใน 3

มติที่ประชุม เห็นดวยกับขอ เสนอของ
สมาชิก ในปจจุบันก็ดําเนินการในลักษณะน้ีอยูแลว

กลุมที่ 3 ทิศทางสหกรณฯ ในอนาคต ที่
ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย เ ส น อ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต อ ค ณ ะ
กรรมการฯ 2 ขอใหญ 7 ขอยอย คณะกรรมการฯ
เห็นชอบกับขอเสนอแนะ 2 ขอใหญ 6 ขอยอย คือ

1. กรรมการเจาหนาที่
1.1 กรรมการตองมีความรูดานกฎหมายที่

เกี่ยวของ
1.2 ตองมีความรูเร่ืองการลงทุน
1.3 มีความรูเร่ืองความเสี่ยงดานตางๆ

1.3.1 ความเสี่ยงที่คุมได
1.3.2 ความเสี่ยงที่คุมไมได

1.4 มีความรูเร่ืองการเงิน
1.4.1 สามารถวิเคราะหเร่ืองการเงินได
1.4.2 สามารถอานงบการเงินไดทุกคน

มติ ท่ีประชุม เห็นดวยกับขอเสนอของ
สมาชิก เพราะเปนหนาที่ของกรรมการฯ และ
เจาหนาที่สหกรณฯ ในการที่ตองแสวงหาความรูใน
ดานการบริหารและจัดการดานสหกรณอยูแลว
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ปจจุบัน คณะกรรมการสหกรณฯ มีแผนงานในการ
ใหกรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกคนตอง
เขารวมการอบรมหรือสัมมนาที่องคกรภายนอกจัด
ขึ้นอยางนอยปละ 2 คร้ัง

2. สมาชิก
2.1 ตรวจสอบการใชเงินกูใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคตามการขอกู - เพื่อสมาชิกจะไดมีวินัย
การใชเงิน

มติที่ประชุม เห็นด วยกับขอเสนอของ
สมาชิก ปจจุบันคณะกรรมการสหกรณฯ ไดพยายาม
ใหความรูแกสมาชิกในเร่ืองการมีวินัยทางการเงินอยู
แลว แตบางคร้ังในการตรวจสอบการใชเงินของ
สมาชิกก็อาจทําไดไมทั่วถึง

2.2 หาวิธีการที่จะทําใหเกิดการออมทรัพย
เพื่อสมาชิกจะไดมีเงินเหลือเก็บ เพื่ออนาคตบาง

มติ ท่ีประชุม เห็นดวยกับขอเสนอของ
สมาชิก และขณะน้ีสหกรณฯ ไดดําเนินการรณรงค
ใหสมาชิกออมเงินกับสหกรณฯ อยูแลว

กลุมที่ 4 ทิศทางสหกรณฯ ในอนาคต ที่ประชุม
กลุมยอยเสนอความคิดเห็นตอคณะกรรมการฯ 8 ขอ
คณะกรรมการฯ เห็นชอบกับขอเสนอแนะ 3 ขอ คือ

1. เพิ่มสวัสดิการสมาชิก คือ ของเยี่ยมไข
จาก 200 เปน 300 บาท

มติ ท่ีประชุม เห็นดวยกับขอเสนอของ
สมาชิก โดยใหทําการซื้อของเยี่ยมไขสมาชิกปวย
จาก คนละ 200 บาท เปนคนละ 300 บาทและ ให
เพิ่มเงินสําหรับการซื้อของเยี่ยมสมาชิกแผนกพน
สภาพการเปนพนักงานจากคนละ 300 บาท เปน คน
ละ 500 บาท

2. จัดการอบรมสมาชิกใหม
มติที่ประชุม เห็นดวยกับขอเสนอของสมาชิก

โดยเปนนโยบายในการจัดอบรมสมาชิกแตละคร้ังที่
กําหนดใหมีสมาชิกใหมเขารวมการอบรมกับสหกรณ
ฯ ดวย สําหรับการจัดอบรมสมาชิกใหมโดยเฉพาะ ไม
อาจทําไดเน่ืองจากสมาชิกใหมไมมีวันลาหยุดพักผอน
ประจําปสําหรับการลาไปรวมการอบรมได แตหากจะ
ทําไดอาจทําในรูปการจัดการอบรมภายในหอง
ประชุมสหภาพแรงงานฯ โดยอบรม คร้ังละ 2 ชั่วโมง

3. กรณีพนักงานลาออกจากบริษัทโดยขอ
เกษียณอายุกอนกําหนดควรมีสิทธิรับทองเหมือนกับ
สมาชิกเกษียณอายุปกติ

มติที่ประชุม เห็นดวยกับขอ เสนอของ
สมาชิก โดยมีมติใหสมาชิกที่ขอเกษียณอายุกอน
กําหนดและเปนสมาชิกมาไมนอยกวา 20 ป มีสิทธิ
ไดรับสรอยคอทองเหมือนกับสมาชิกที่เกษียณอายุ
ตามปกติ โดยเร่ิมต้ังแตเดือนมกราคม 2556

4. จัดทําของที่ระลึก สหกรณฯ ครบรอบ 30 ป
มติท่ีประชุม เห็นดวยกับขอเสนอของสมาชิก

สหกรณฯ จัดอบรมสมาชิก เรื่อง “การดําเนินชีวิต
อยางไรใหมีความสุข” จ.นครนายก

ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนพฤศจิกายน 2555 มาพบกับ ทานสมาชิก และ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ

มีขาวแวว ๆ วา ตอนน้ี คุณเฉลิมศรี  กลั่น
ฉะออน ทําทาจะซื้อไอโฟน โฟรเอส ใหมอีกเคร่ือง
หลังจากแอบเลนเคร่ืองของลูกสาวแลวชอบใจ ซื้อ
เมื่อไรนํามาโชวกันบางนะครับ ###๒๒๒### ซื้อ
ไอโฟน โฟรเอส มาใชแลว สําหรับ คุณศิริขวัญ  ปา
พฤกษา หลังจากทดลองใชเคร่ืองของเพื่อน ๆ ใน
แผนกแลวเกิดชอบใจครับ ###๒๒๒### มีฝมือ
ทํากับขาวอรอย ไดขาววา คุณวิภาวรรณ  เ อ่ียม
สะอาด ทําขาวตมหมูมาฝากเพื่อน ๆ ไปทานที่บาน
ทุก ค น ช อบ ใ จแ ล ะ บ อก ว า อ รอ ย ม า ก ค รั บ ###
๒๒๒### มีลูกตอนแกอีกคร้ัง สําหรับ คุณกฤษณะ
ชัย  สินธุประสิทธ ตอนน้ีทําหนาที่เลี้ยงหลานดวย
ความรัก และทะนุถนอมเหมือนกับลูกเลยครับ ###
๒๒๒### หลังจากการผาตัดหลังมาไดสามเดือน
คุณวิลาวรรณ ชุมหฤทัย ยังตองรักษาตัวอยาง
ต อ เ น่ื อ ง  ล า สุ ด ไ ป ฉี ด ย า ม า  ก า ว ข า อ อ ก จ า ก
โรงพยาบาลแทบไมได  ขอเปนกําลังใจใหดวยครับ
###๒๒๒### เปดรานขายของหนาโรงงานแลว
สําหรับ คุณราเยส เดียวซิงห ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ
ไปชวยกันอุดหนุนกิจการดวยนะครับ อุดหนุนเพื่อน
ของเราดีกวาไปซื้อของรานสะดวกซื้ออ่ืนๆ ครับ
###๒๒๒### คลอดลูกสาวไดเดือนกวาแลว
สําหรับ คุณจิราภรณ  ทรัพยอุภัย ไดขาววานองพีช
หนาตาเหมือนคุณพอมากเลย ###๒๒๒### ขอ

แสดงความยินดีกับ คุณสมปอง  จาระนุน ที่กิจการ
รับซื้อของเกาของภรรยาดําเนินไปดวยดีอยางมาก
ทราบวาตอนน้ีมีคนงานเกือบหาสิบคนแลวครับ
ขอใหเฮง ๆ ยิ่งขึ้นไปนะครับ ###๒๒๒### เขามา
ติดตอกับสหกรณฯ ไมทราบวาดวยความรีบหรือ
อยางไร คุณสมควร  ยกยอง ลืมกระเปาถือไว ที่
สหกรณฯ ไมเปนไรครับทุกอยางอยูครบถวนเสมอ
ครับ ###๒๒๒### ขอขอบคุณสมาชิก 3 ทาน ที่ทํา
การเพิ่มเงินคาหุนรายเดือนกับสหกรณฯ คือ คุณนพ
คุณ  มันตานันทกานต คุณจิราวรรณ คงพืช และคุณ
จุติพร  พงษา เก็บออมในวันน้ีเพื่อความมั่งมีในวัน
หนาครับ ###๒๒๒### วันหยุดตามประเพณีเดือน
ตุลาคมที่ผานมา คุณจารุวรรณ  เอนกศรี ลางานไป
เที่ยวซานโตรินี พารค ชะอําไมทราบวาเพื่อนๆได
ของฝากกันบางหรือเปลาครับ ###๒๒๒### ขอ
แสดงความเสียใจกับ คุณสุวินัย มุมมาลา สมาชิก
โรงงานหนองแค ที่สูญเสียบิดา และ คุณประสงค
สันทัด ที่สูญเสียมารดาไปเมื่อเดือนที่ผานมาครับ
###๒๒๒### หลังจากการสูญเสียภรรยาไปไดไม
นาน คุณโทน เหลาแหลม ก็สูญเสียแมยายไปอีกคร้ัง
ขอแสดงความเสียใจดวยครับ ###๒๒๒###

ไปรวมการสัมมนาที่พัทยา คุณพยุงศักดิ์ เวช
โช จายคานํ้าด่ืมในหองพักใหโรงแรมไป 1 ขวด
ราคา 60 บาท สาเหตุเพราะหยิบนํ้าผิดขวดไปด่ืม
ขวดที่โรงแรมใหด่ืมโดยไมเสียเงินก็ไมหยิบไปด่ืม
คงไมเกี่ยวกับวาแกหรือไมแกใชไหมครับลุงศักด์ิ
###๒๒๒### นํ้าใจดีเสมอสําหรับ สมาชิกแผนกพน
สภาพการเปนพนักงาน กรรมการฯ ไปเยี่ยม คุณสม
กิจ  ชาญเขตการณ พี่หมอใหยาลมที่ปรุงจําหนายแก
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กรรมการคนละขวด สวน คุณบุญเกิด พงษย้ิม ก็ใจดี
ไ ม ต า ง กั น ตั ด แ ฟ ง ลู ก ใ ห ญ ที่ ป ลู ก ไ ว เ อ ง ใ ห
กรรมการฯ คนละลูกเชนกันครับ ขอบคุณในนํ้าใจ
ทั้ ง ส อ ง ท า น เ ป น อ ย า ง สู ง ค รั บ ###๒ ๒ ๒ ###
หลังจากไปนวดหมอนวดที่นครสวรรค (ซึ่งเปนราง
ทรงดวย) อาการปวยของ คุณชัยวัฒน  ชุมย้ิม ก็ดีขึ้น
เร่ือย ๆ ดีใจดวยครับ สําหรับเพื่อนๆ หากมีเวลาก็
อยากใหไปเยี่ยมคุณไชยวัฒนบางนะครับ ###
๒๒๒### ประสบอุบัติเหตุขณะทํางาน ทําใหคุณ
รัตนา  มหัตริยะ ตองหยุดพักรักษาตัวไมนอยกวา 3
เดือน ขอเปนกําลังใจใหหายเปนปกติและสุขภาพ
แข็งแรงโดยเร็วดวยครับ ###๒๒๒### มีเฟสบุค
แลว สําหรับนองนุย คุณพัชริดา มีบํารุง เพื่อน
สมาชิกทานใดตองการสมัครเปนเพื่อนติดตอไดใน
เฟลบุคครับ ###๒๒๒### ไมไดขาวจาก คุณชัยรัช
ศิริพจานานนท นานแลว ไมทราบวากิจการที่ทําเปน
อยางไรบาง วางๆ แวะมาเยี่ยมกันที่สหกรณฯ บาง
นะครับ ###๒๒๒### เทศกาลกินเจที่ผานมา คุณ
เกษมศรี  เมฆหมอก รับประทานเจเหมือนทุกปที่
ผานมา  ขออนุโมทนาบุญดวยครับ ###๒๒๒###
หลังจากทานเจมา 9 วัน ไดขาววา คุณจันตรีญา มณี
พงษ ไปฉลองความสําเร็จดวยการทานอาหารชุด
ใหญที่รานอาหารในจังหวัดลพบุรี สงสัยนํ้าหนักจะ
เพิ่มขึ้นแนนอนเลยครับ ###๒๒๒###

ขอแสดงความยินดีกับคุณศรีโพธ์ิ วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน ที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนที่
ปรึกษากิตติมศักด์ิดานสาขาวิชาชีพจาก ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด เมื่อเดือน
กันยายนที่ผานมาครับ ###๒๒๒### มารวมการ

บริจาคโลหิตกับสหภาพแรงงานฯ คร้ังลาสุด คุณ
จําเรียง  ศิลปประดิษฐ ไมสามารถบริจาคได เพราะ
ความดันสูง นาเสียดายครับ เพราะลุงเรียงจะมา
บริจาคเปนประจําทุกคร้ังเลย ###๒๒๒###มารวม
บริจาคโลหิตดวยเชนกัน สําหรับ คุณมิสซารา
หัวหนาแผนกซีวิล ก็ขอใหบุญกุศลที่ไดทําใหมี
สุขภาพแข็งแรงตลอดไปดวยครับ ###๒๒๒###
บริจาคทุกคร้ังสําหรับสองสาวแผนกสปนน่ิง ผลิต
คุณจันทนา  ขําสถิตย และ คุณสุทธวารีย พุทธิบุตร
คิดวาคงบริจาคคนละหลายสิบคร้ังแลวครับ ###
๒๒๒### ขณะน้ี ตนแกนตะวัน ซึ่ง คุณชรัมภ คง
คามี ปลูกไวที่บาน 300 ตน กําลังออกดอกเหลือง
อรามไปทั้งแปลง เพื่อนสมาชิกที่อยากเห็นดอกที่
สวยงามของแกนตะวันติดตอเจาตัวเพื่อขอไปชมได
ครับ ###๒๒๒### เปนคนหน่ึงที่สนใจจะปลูกตน
แกนตะวัน ไมทราบวาตอนน้ี คุณสุรสิงห  บงกชเกิด
เ ร่ิมปลูกแลวหรือยังครับ ###๒๒๒### ทุกวัน
พฤหัสบดี ถือเปนวันพฤหัสบดีแหงชาติ สําหรับ คุณ
วัฒนชัย  กลัดสนิท และเพื่อน ๆ แผนกอ็อกซิลลาร่ี
ผลิต สวนใหญจะหมายถึงอะไรตองถามเจาตัวเอง
ครับ ###๒๒๒### เกิดวันที่ 23 ตุลาคมที่ผานมา ขอ
อวยพรให คุณนาถ มงคลหวา มีสุขภาพแข็งแรง
สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาและมีความสุขมาก ๆ
ครับ ###๒๒๒### วันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2555
สหกรณฯ จัดอบรมสมาชิก รุนที่ 2 เร่ือง “การสราง
ใหครอบครัวมีสุขและมั่นคง” ที่  อ.วังนํ้าเขียว จ.
นครราชสีมา ขอเชิญสมาชิกฯ เขารวมการอบรมโดย
พรอมเพียงกันครับ ###๒๒๒### พบกันฉบับหนา
###๒๒๒### สวัสดีครับ
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เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2549 สหกรณฯ
ได จัดการอบรมสมาชิก เ ร่ือง “การบริหารงาน
สหกรณที่สมาชิกตองการ” ณ 27 รีสอรท อ.อูทอง
จ.สุพรรณบุรี ในการอบรมคร้ังน้ัน ไดมีการประชุม
กลุมยอยสมาชิกที่เขารวมการอบรมเพื่อใหสมาชิก
เสนอแนะความตองการของสมาชิกที่อยากให
สหกรณฯ ดําเนินการใหแกสมาชิก ขอเสนอขอหน่ึง
ในหลาย ขอที่สมาชิก เสนอตอคณะกรรมการ
สหกรณฯ คือ สมาชิกเสนอใหคณะกรรมการสหกรณ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพนสภาพการเป น
พนักงาน ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป ทั้งน้ี เห็นระยะเวลา 5 ป
ที่สมาชิกออกจากงานไปน้ันเปนเวลาที่เหมาะสมที่
คณะกรรมการสหกรณฯ จะไปเยี่ยมสมาชิกเพื่อ
สอบถามความเปนอยูของสมาชิก และหากสมาชิกมี
ปญหาจะไดใหความชวยเหลือตามเหมาะสมตอไป
คณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีมติใหความเห็นชอบ
กับขอเสนอแนะของสมาชิกและมีมติใหกรรมการฯ
เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนกพนสภาพการเปน
พนักงานต้ังแต ป พ.ศ. 2549 โดยสหกรณฯ จะซื้อ
ของเยี่ยมมอบใหแกสมาชิกแผนกพนสภาพการเปน
พนักงานที่เดินทางไปเยี่ยม เปนเงิน คนละ 300 บาท

คณะกรรมการสหกรณ จะเดินทางไปเยี่ยม
สมาชิกแผนกพนสภาพการเปนพนักงานต้ังแตเดือน
สิงหาคมของแตละป เปนตนไป แตถาสมาชิกอยู
ตางจังหวัดในระยะทางที่ไกลเกินไป  กรรมการฯ ก็จะ
ไมไดเดินทางไปเยี่ยม แตจะสงจดหมายแสดงความ
หวงใยและสอบถามความเปนอยูไปถึงสมาชิกพรอม

กับแจงเหตุผลที่ไมสามารถเดินทางไปเยี่ยมไดให
สมาชิกทราบ สําหรับใน ป พ.ศ.2555 มีสมาชิก
แผนกพนสภาพการเปนพนักงานที่ออกจากงานไป
ครบ 5 ป รวม 8 ทาน คือ คือ คุณบุญเกิด พงษย้ิม
(อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี) คุณสมกิจ ชาญเขตการณ
(อ.ปาโมก จ.อางทอง) คุณศิริศักดิ์ ทรงวุฒิเลิศ (อ.
ปาโมก จ.อางทอง) คุณสําเริง จันทวร (อ.เมือง จ.
อางทอง) คุณฉลอง การมิตรี (อ.เมือง จ.อางทอง)
คุณพูนศักดิ์ แรงสูงเนิน (อ.โนนสูง อ.นครราชสีมา)
คุณธวัชชัย มาระมิ่ง และ คุณรุงรัตน  มาระมิ่ง (อ.
อากาศอํานวย จ.สกลนคร) สําหรับสมาชิก 5 ทาน
แรกซึ่งอยูในจังหวัดอางทองและสิงหบุรี กรรมการ
สหกรณฯ ไดเดินทางไปเยี่ยมครบทุกทานแลว สวน
สมาชิกอีก 3 ทานที่อยู จังหวัดนครราชสีมาและ
สกลนคร คงไมไดเดินทางไปเยี่ยมและจะไปสง
จดหมายไปถึงสมาชิกทั้ง 3 ทานตอไป

สําหรับการเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกแผนก
พนสภาพการเปนพนักงานทั้ง 5 ทานเมื่อไดพบกับ
สมาชิกแลว กรรมการฯ มีความรูสึกอบอุนและมี
ความสุขมาก เมื่อทราบวาสมาชิกทั้ง 5 ทานมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดี มีความสุขกันทั่วหนา ลูก ๆ ทํางาน
กันแลว แมวาจะมีบางทานทุพพลภาพ แตสมาชิก
ทานน้ัน ก็ดูมีความสุขและรับสภาพกับสิ่งที่ทาน
เปนอยูได และที่สําคัญทุกคนมีเงินที่ไดทําการเก็บ
ออมไวในระหวางการทํางานและ เงินที่ไดจาก
นายจางเมื่อตอนเกษียณอายุ สมาชิกทานมีความสุข
เมื่อกรรมการฯ เดินทางไปเยี่ยมที่บาน ทําการพูดคุย
กันอยางเปนกันเองและสนุกสนาน น่ีคือ สวัสดิการ
อีกอยางหน่ึงที่สหกรณฯ มอบใหแกสมาชิกของเรา
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รายงานกิจการประจําเดือน ตุลาคม 2555 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2012)
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 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 (8 ธนาคาร รวม 12 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 - ตุลาคม 2555 Revenues from January - September 2012
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - ตุลาคม 2555 Expenses from January - September 2012
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,127
296,757,630.00

8,901,554.94
2,476,006.54
2,431,181.15
8,946,380.33

127,137,028.74
1,525,837.55
3,540,393.83

125,122,472.46
6,649,900.00

377,668.44
79,768.44

6,947,800.00
21,025,282.60

1,013,494.25

30,000,000.00
19,838,429.68
87,385,713.93

278,551,018.08
29,481,620.00
25,431,624.49

282,601,013.59
53,680,512.14
12,897,483.25
81,832,822.05
67,025,345.07
14,807,476.98

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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