
สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาทใหแก
สมาชิก 14 ราย และมอบของขวัญ 1 ราย

วันที่ 26 ธันวาคม 2556 นายเฉลย ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ พรอมกับกรรมการหลายทาน
และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ ไดรวมกัน
มอบสรอยคอทองคํา หนัก 1 บาท มูลคา เสนละ
19,325 บาท รวมเปนเงิน 270,550 บาท (สองแสน
เจ็ดหมื่นหารอยหาสิบบาทถวน)ใหแกสมาชิก
สหกรณที่เกษียณอายุในป พ.ศ. 2556 ณ สถานที่
ชุมนุมของสมาชิกสหภาพฯ บริเวณหนาโรงงานใน
งานเลี้ยงเกษียณอายุสมาชิกสหภาพฯที่เกษียณอายุ

สําหรับสมาชิกสหกรณฯ ที่ไดรับสรอยคอ
ทองคําหนัก 1 บาท มีดังน้ี 1.แผนกสปนน่ิง ผลิต
รวม 7 คน ไดแก นายองอาจ  จันทรเปรม นางเสถียร
คุมวงษ  นางกฤษณา  ฑิฆะชน นายวิรัต  ชูจิตต  นาง
สุนีย  ชูจิตต นายสุเทพ  วงษทอง และ นางสุนันท
ฉ่ําวิเศษ 2. แผนกวิสโคส ผลิต ไดแก นายสมชัย นุช
ถนอม 3. แผนกบอยเลอรเฮาท ไดแก นายพีระ ฉ่ํา
จิตร 4. แผนกหองปฏิบัติการเคมี รวม 2 คน ไดแก
นายสมหมาย  เกษจันทร และ นางวรรณา ณ พิกุล

5 . แ ผ น ก บ ริ ห า ร  ไ ด แ ก  น า ย วี ร ะ ศั ก ด์ิ  ก สิ กุ ล
6. แผนกสวีปเปอร ไดแก นางยุพา สมตัว 7.แผนก
แอนซิลลาร่ี ผลิต ไดแก นายสมพงษ  พันธพุม

สําหรับนายพรชัย  แกวสาระ แผนกบริหาร
(อ็อกซิลลาร่ี ผลิต ) ไดรับของขวัญ (หมอหุงขาว
ไฟฟา) มูลคา 600บาท
รองประธานฝายการเงินมอบสรอยคอทองคําหนัก 1
บาทใหแกสมาชิกเกษียณอายุ

วัน ที่ 2 8 ธัน ว า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รีโ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงินทําการมอบ
สรอยคอทองคําหนัก 1 บาท ใหแก นายเอนก อยูสุข
สมาชิกแผนกแอนซินลาร่ี ผลิต เน่ืองจากเกษียณอายุ

(อานตอหนา 3)

ปท่ี 28 ฉบับท่ี 304 ประจําเดือน มกราคม 2557

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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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
นายลิขิต  มีบํารุง กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ      กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพงษศักด์ิ    คงมี กรรมการ
นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ
นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ การเงิน
นางสาวดวงกมล  แกวสุขใส ธุรการ
นางสาวฐฐิติพร ควรบําเรอ เงินฝาก

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายวิรัต  ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน  เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส

เนื่องดิถี วาระดี ข้ึนปใหม
อวยพรให ใจผองแผว ดังแกวกลา

ใหสิ่งดี ศิริศรี เยือนทุกครา

ช่ืนชีวา ประสบสุข ทุกยามยล
คิดหวังหวาน ใหแชมช่ืน ระรื่นสุข
ครั้งเคยทุกข จงมลาย กลายสดช่ืน

เริ่มการใหม ใหสําเร็จ อยางย่ังยืน
ทุกวันคืน เปนที่รัก ย่ิงทุกคน
คําเคยทอ ในปนี้ ไมมีแลว

คํากลาแกลว มอบให ไวยึดม่ัน
ทําสิ่งดี ไดดีตอบ รับชอบพลัน
ทําสิ่งฝน ใหมีวัน สําเร็จจริง

ใหสุขล้ํา ลนเผื่อแผ ผูยากไร
ใหสดใส มีน้ําใจ รูชวยเหลือ
ใหสมหวัง สําเร็จดี มีจุนเจือ

ใหมีเหลือ ไวแบงเบา คราวลําเค็ญ
สวัสดีปใหม 2557....
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กรรมการ ชสอ. เขารวมโครงการแลกเปล่ียนผูนํา
เกาหลี - ไทย ในประเทศไทย (ตอจากหนา 1)

ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
2556 คณะผูนําสหกรณเกาหลีพรอมกับเจาหนาที่
ชุมนุมสหกรณชุมชน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
จํานวน 20 คน ไดเดินทางมาประเทศไทย เพื่อรวม
โครงการแลกเปลี่ยนผูนําสหกรณเกาหลี - ไทย ซึ่ง
เปนโครงการระหวางประเทศไทยและเกาหลีมา
ต้ังแต พ. ศ. 2538 นายศรีโพธิ์  วายุพักตร กรรมการ
ชสอ. ไดรวมเดินทางไปกับผูนําสหกรณเกาหลี
เดินทางไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ดังน้ี คือ

วันท่ี 26 - 28 พฤศจิกายน 2556 เดินทาง
ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ศึกษาดูงาน ชสอ.
รวมงานเลี้ยงตอนรับบนเรือเจาพระยาปร้ินเซส ทํา
การนวดแผนไทย เดินทางไปทัศนศึกษาที่พระราช
ตํา หนักภูพิ ง ราช นิ เวศน  หมู บ า นแมวดอย ปุ ย
วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร รับประทานอาหารค่ํา
ที่คุมขันโตก

วันท่ี 1 - 3 ธันวาคม 2556 รวมงานเลี้ยง
ตอนรับบนแพในแมนํ้าแควนอย ที่กาญจนบุรีโดย
คณะกรรมการ ชสอ. เยี่ยมชมตลาดเพลินวาน และ
เดอะเวเนเซีย อ.หัวหิน ศึกษาดูงานสหกรณออม
ทรัพยครูเพชรบุรี จํากัด รับประทานอาหารเย็นและ
ชมการแสดงที่สยามนิรมิตร กรุงเทพฯ และรวมงาน
เลี้ยงอําลาและพิธิปดโครงการที่โรงแรมเจาพระยา-
ปารค กรุงเทพฯ
กรรมการชสอ. เขารวมสัมมนาผูบริหาร ชสอ. ที่
กาญจนบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2556 นาย

ศรีโพธิ์  วายุพักตร กรรมการชสอ. เดินทางไปรวม
การสัมมนาผูบริหารเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานและงบประมาณ ป 2556 (6 ดือนแรก)
และทบทวนกลยุทธ ป 2557 ณ โรงแรมผึ้งหวาน
รีสอรท แอนด สปา อ. เมือง จ. กาญจนบุรี

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผล
การดําเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณ ชสอ.
ป 2556 (6 ดือนแรก) เพื่อทบทวนแนวทางการ
ดําเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ ชสอ.
ป 2556 (6 ดือนแรก) และทบทวนกลยุทธและแนว
ทางการดําเนินงาน ชสอ. ป 2557
กรรมการฯ รวมงานเล้ียงหาทุนสรางสํานักงานกลุม
ผูใชแรงงานสระบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 นายเฉลย ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายวิรัต  ชู จิตต  รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ  นายลิขิต มีบํา รุง
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ และ นายสุทัศน
เอ่ียมแสง เดินทางไปรวมงานเลี้ยงสังสรรคระดมทุน
สร างสํ า นักงานของกลุมผู ใชแรงงานสระบุ รี
ณ สนามฟุตบอลบริษัทโคหเลอร จํากัด อ.แกงคอย
จ.สระบุรี  โดยสหกรณฯ ซื้อบัตรโตะจีนเขารวมงาน
เปนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถวน)
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 2 ครั้ง

เดือนธันวาคม 2556 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
กรรมการชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ  รวม 2 คร้ัง
คือ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 16.00 น.เปนการ
ประชุมประจําเดือนและวันที่ 24 ธันวาคม 2556
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เวลา17.00 น. เปนการประชุมวาระพิเศษ ณ หอง
ประชุม 302 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ
ถนนนครอินทร  อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและเสริมสรางความรูดานวิชาการ

วันที่ 4 ธันวาคม 2556เวลา 17.30 น. นาย
ศรีโพธิ์   วายุพักตร กรรมการชสอ. เขารวมการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรู
ดานวิชาการ ณ หองประชุม 301 สํานักงาน ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร อําเภอบาง-
กรวย จังหวัดนนทบุรี

กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาจางบํารุงรักษาคอมพิวเตอรฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 18.30 น.นาย
ศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เขารวมการ
ประชุมคณะกรรมการ เปดซองสอบราคาจ าง
บํา รุง รักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟแวร
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด ณ หองรับรองกรรมการ 2 สํานักงาน ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร   อํา เภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

กรรมการ ชสอ. เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจ
รับงานการซื้อเครื่องสํารองไฟของชุมนุมฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น. นาย
ศรีโพธิ์  วายุพักตร กรรมการ ชสอ. ทําการตรวจรับ
งานการซื้อเคร่ืองสํารองไฟของชุมนุมสหกรณออม-
ทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ณ ที่ทําการ ชสอ.
จ. นนทบุรี
ประธานฯ และหัวหนาฝายทั่วไปเขารวมประชุม
สมาคมณาปนกิจสงเคราะหฯ ที่นนทบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ และ นางนาถ  มงคลหวา หัวหนา
ฝ ายทั่ วไป เข ารวมประชุม เจ าหน าที่ของศูนย
ประสานงาน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสถานประกอบการ ณ หอง
ประชุม 601 อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ทั้งน้ีเพื่อ
ดําเนินการวางแผนการทํางาน โดยเฉพาะชวงการ
เรียกเก็บเงินสงเคราะหลวงหนาป 2557 ใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน และเปนระบบยิ่งขึ้น
ประธานชมรมฯ เขารวมประชุมคณะกรรมการชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลาง 2 ครั้ง

วั น ท่ี 8 ธั น ว า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลางเขารวมการประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน
2556 ณ สํานักงานชมรมฯ อาคารสหภาพแรงงาน
ไทยคูราโบ จํากัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ชมรมฯ  ประจําเดือนตุลาคม 2556 กําหนดวัน
สัมมนา เร่ือง “ชสอ. พบสหกรณภาค คร้ังที่ 2”
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รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก
กําหนดจัดการสัมมนา เร่ือง “ การบริหารเงินกูอยาง
มีประสิทธิ์ภาพ ” ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2557
และ กําหนดจัดการสัมมนา เร่ือง “ผูบริหารสหกรณ
กับงบการเงิน” และประชุมใหญ สามัญประจําป
2556 ของชมรมฯ และ ฯลฯ

วัน ท่ี 2 4 ธันวาคม 2556 นาย ศรีโพ ธิ์
วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
กลางเขารวมการประชุมประจําเดือนธันวาคม 2556
ณ ที่ทําการของสอ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จํากัด อ.เมือง จ.นนทบุรี

ที่ ป ระ ชุม มีม ติ รับ ร อง รา ย ก า รป ระ ชุ ม
ประจําเดือนพฤศจิกายน รับรองรายรับ - รายจาย
ชมรมฯ  ประจําเดือนตุลาคม 2556 ติดตามผลการ
เตรียมการจัดโครงการสัมมนา “ชสอ.พบสมาชิก
ภาค คร้ังที่ 2” ในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2557 ติดตาม
เร่ืองการจัดการสัมมนาเร่ือง “การบริหารเงินกูอยาง
มีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2557
ติดตามเร่ืองการจัดการสัมมนา เร่ือง “ผูบริหารกับงบ
การการเงิน” และการจัดการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2556 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
กรรมการฯ รวมงานล้ียงสังสรรคครบรอบ “40 ป การ
กอตั้ง สอ. พนักงานการประปานครหลวงจํากัด”

วันที่ 13 ธันวาคม 2556 นายเฉลย  ชม-
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน นายวิ รัต  ชูจิตต  รอง -
ประธานฝายประชาสัมพันธ  นายพยุงศักด์ิ  เวชโช
และนายสุทัศน  เอ่ียมแสง กรรมการฯ เดินทางไป
รวมงานเลี้ยงสังสรรค “ครบรอบ 40 ป การกอต้ัง

สหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง
จํากัด” ณ สนามฟุตบอลการประปานครหลวง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดรูปแบบงานวัดมีรําวงยอนยุค

สหกรณฯ ไดทําการมอบเงินใหแกประธาน
สหกรณออมทรัพยการประปานครหลวงจํากัด
จํานวน 1,500 บาท และนายศรีโพธิ์  วายุพักตร มอบ
เงินสวนตัว จํานวน 1,000 บาท เพื่อสมทบทุนให
สหกรณฯ นําไปบริจาคใหกับเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุ รกั นดา ร  ต า ม พ ระ ร า ช ดํ า ริส ม เ ด็ จพ ร ะ เท พ
รัตนราชสุดาฯ และสมทบทุนทอดผาปาสามัคคีวัด
ปากนํ้าภาษีเจริญ สาขานาริตะ ประเทศญ่ีปุน ทั้งน้ี
สหกรณฯ ไดจัดทําพระผง สมเด็จพระมหารัชมัง-
คลาจารย เจาอาวาสวัดปากนํ้า (ซึ่งจะดํารงตําแหนง
สมเด็จพระสังฆราช พระองคใหม )มอบใหแก
สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปดวย

รองประธานฯ และ ผูจัดการรวมการประชุมชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง

วัน ที่ 1 7 ธัน ว า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รีโ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน และ นางเกษม-

สหกรณฯ มอบเงินเพื่อสมทบทนุกับ
สอ.พนักงานการประปานครหลวง เพื่อนําไป

บริจาคใหกับเด็กและเยาวชนในถ่ิน ทุรกันดาร
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ศ รี  เ ม ฆ ห ม อ ก  ผู จั ด ก า ร เ ข า ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจําเดือนธันวาคม 2556 คณะกรรมการชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง ณ หองประชุมสํานักงาน
สหกรณจังหวัดอางทอง โดยมีนายศรีโพธิ์ วายุพักตร
ประธานชมรมฯ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมฯ เดือนพฤศจิกายน 2556 มีมติ
รับรองราย รับ - รายจ ายชมรมฯ ประจํา เ ดือน
พฤศจิกายน 2556 โดยมีมติเงินคงเหลือยกมาจาก
เดือนตุลาคม 2556 จํานวน 71,099.56 บาท รายรับ -
ไมมี รายจาย 1,158 บาท และเงินคงเหลือยกไปเดือน
ธันวาคม 2556 จํานวน 69,941.56 บาท ติดตามผล
การประชุมคร้ังกอน รับทราบการเชื่อมโยงธุรกิจ
ระหวางสมาชิกชมรมฯ  มีมติใหจัดงานวันสหกรณ
แหงชาติ ประจําป 2557 ของชมรมฯ ในวันที่ 26
กุมภาพันธ 2557 ณ สํานักงานสหกรณจังหวัด
อางทองเและรับทราบเร่ืองที่สํานักงานสหกรณ
จังหวัดอางทองแจงใหทราบหลายเร่ือง
กรรมการ  ชสอ. ประชุมประจํา เดือนธันวาคม
คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ.

วัน ท่ี 2 1 ธัน ว า ค ม 2 5 5 6 น า ย ศ รี โพ ธิ์
ว า ยุ พั ก ต ร ก ร ร ม ก า ร ช ส อ . เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ จํ า เ ดื อ น ธั น ว า ค ม 2 5 5 6 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ-
ไทย จํากัด ณ หองประชุม 601 สํานักงานชุมนุม
สหกรณออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร อําเภอบาง-
กรวย จังหวัดนนทบุรี
รองประธานฝายประชาสัมพันธรวมการประชุมใหญ
สามัญประจําป สันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทย

วันที่ 22 ธันวาคม 2556 นายวิรัต  ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ เดินทางไปรวมการ
ประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย ณ หอประชุมรัชนี แจมจํารัส ถนน
พิชัย กรุงเทพฯ
ร อ ง ป ร ะ ธ า น ฝ า ย ก า ร เ งิ น เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม กั บ
คณะกรรมการสอ. พนักงานรอยัช ปอรชเลน จํากัด

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงินเดินทางไปรวม
การประชุมประจําเดือนคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพย พนักงานบริษัทรอยัล ปอรชเลน
จํากัด อ.แกงคอย จ.สระบุ รี  ในฐานะที่ปรึกษา
สหกรณฯ ดังกลาว

กรรมการสหกรณฯ รวมการประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2556 กับ สอ. สร. แพนเอซียฯ

วันที่ 24 ธันวาคม 2556 นายวิรัต ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ และ นายพยุงศักด์ิ
เวชโช เดินทางไปรวมการประชุมใหญสามัญประ-
จําป 2556 สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานแพน
เอเซีย เปเปอรไทย จํากัด ณ หองประชุมอาคาร
สํานักงานบริษัทนอรสเค สคูด (ประเทศไทย)จํากัด
ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงหบุรี

สหกรณออมทรัพย สหภาพแรงงานแพน-
เอเซียฯ มีสมาชิก 163 คน ทุนเรือนหุน 12,917,600
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ลานบาท เงินใหกูแกสมาชิกคงเหลือ 23.18 ลาน-
บาท  สินทรัพย 24.55 ลานบาท กําไรสุทธิประจําป
2556 จํานวน 1,151,310.90บาท  จายเงินปนผล รอย-
ละ 5.70 และจายเงินเฉลี่ยคืน รอยละ 7.00
กรรมการชสอ. รวมงานวันปใหมของ ชสอ.

วันที่ 25 ธันวาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  กรรมการ ชสอ. เดินทางไปรวมการ
ทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหงแดพระสงฆ
จํานวน 9 รูป ณ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และ
รวมงานเลี้ยงปใหม ณ หองทิพวรรณ 1 โรงแรม
ริชมอนด จ. นนทบุรี
รองประธานฝายการเงินรวมประชุมกับคณะกรรมการ
สหกรณบริการฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  รองประธานฝายการเงินเขารวมการ
ประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการสหกรณ
บริการ สหภาพแรงงานไทยเรยอนจํากัด ณ หอง
ประชุมสํานักงานสหกรณบริการฯ ที่สถานีบริการ
นํ้ามันปตท. ใกลสี่แยกถนนเลี่ยงเมือง อ .เมือง
จ.อางทอง ในฐานะที่ปรึกษาของสหกรณฯ ดังกลาว
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดาสมาชิก

วันที่ 30 ธันวาคม 2556 นายเฉลย  ชมบุหร่ัน
ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์   วายุพักตร  รอง
ประธานฝายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต รองประธานฝาย
ประชาสัมพันธ นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิกและ
นายสุทัศน เอ่ียมแสง เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพ
บิดานายธนศักด์ิ  ชีระภากร สมาชิกแผนกวิสโคส-
ผลิต ณ วัดโบสถ ต.ยานซื่อ อ.เมือง จ. อางทอง และ

ชวยเงินทําบุญ 500 บาท
สหกรณฯ บริจาคเงินเพื่อการกุศล 3 ราย

วันที่ 7 ธันวาคม 2556 บริจาคเงิน จํานวน
2,000 บาท เพื่อซื้อโตะจีนรวมงาน “รําวงยอนรอย
80 วัน การตอสูสหภาพแรงงานไทยเรยอน”

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 สหกรณฯ บริจาค
เงินเพื่อการกุศล 2 ราย คือ

- บริจาคเงิน จํานวน 1,000 บาท ใหแก
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามโครงการ
“นํ้าใจสหกรณไทย ชวยเหลือสหกรณฟลิปปนส”
เพื่อนําเงินและสิ่งของไปมอบใหแกสหกรณใน
ประเทศฟลิปปนสที่ประสบภัยจากใตฝุนไหเยี่ยน

- บริจาคเงิน จํานวน 1,000 บาท ใหแก
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ
ไฟฟานครหลวงจํากัด  เพื่อเปนทุนจัดงานวันเด็กแหง
ชาติที่โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟานครหลวง
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
กรรมการฯ เยี่ยมไขสมาชิกปวย

วันที่ 28 ธันวาคม 2556 นายสุทัศน  เอ่ียม-
แสง เดินทางไปเยี่ยมไขนางมณีวรรณ  เรืองฤทธิ์
สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่บานพัก ต.บานอิฐ
อ.เมือง จ.อางทอง เน่ืองจากเปนโรคไมเกรน และ
ความดันโลหิตสูง
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คณะกรรมการสหกรณฯ ไดกําหนดวัน
ประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ของสหกรณออม-
ทรัพยฯ ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557 เวลา 17.00 น.
ณ สโมสรพนักงานบริษัทไทยเรยอนจํากัด (มหาชน)
โดยมีวาระการประชุมสวนใหญเชนเดียวกับการ
ประชุมใหญทุกปที่ผานมา สําหรับวาระการประชุม
ที่สําคัญ ไดแก การอนุมัติงบการเงิน งบดุล ประป
2556 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป การเลือกต้ัง
คณะกรรมการสหกรณฯ แทนกรรมการที่หมดวาระ
8 คน โดยปน้ีจะทําการเลือกต้ังประธานกรรมการฯ
1 ตําแหนง และกรรมการฯ 7 ตําแหนง หลังจากเลิก
การประชุมใหญแลว สหกรณฯ จะทําการจายเงินปน
ผลและเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกที่ เขารวมการ
ประชุมใหญเหมือนทุกปที่ผานมาดวย

จากการที่สหกรณฯ ไดเปดรับสมัครผูสมัคร
เขารับการเลือกต้ังเปนประธานกรรมการฯ และ
กรรมการฯ แทนกรรมการที่หมดวาระการดํารง
ตําแหนงรวม 8 คน ในวันที่ 23 - 30 ธันวาคม 2556
น้ัน ปรากฏวาเมื่อครบกําหนดวันเปดรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกต้ังเปนประธานกรรมการฯ
1 คน และกรรมการดําเนินการ มีผูสมัครเขารับการ
เลือก ต้ัง เปนป ร ะ ธ า นก รรม ก า รฯ 1 ค น แล ะ
กรรมการฯ 11 คน ตามหมายเลข ดังน้ี

ตําแหนงประธานกรรมการ
หมายเลข ชื่อ - นามสกุล แผนก

1. นายกฤษณะชัย  สินธุประสิทธ บ ริ ห า ร
(สปนน่ิง ซอมบํารุง)

กรรมการดําเนินการ
หมายเลข ชื่อ – นามสกุล แผนก

1. นายคณิต    ชวดตะกูล สปนน่ิงซอมบํารุง
2. นายวิรัต      ชูจิตต พนสภาพฯ
3. นายเสนห ชุมหฤทัย แอลซิลลาร่ี ผลิต
4. นายอนุรักษ  ทองโตนด วิสโคส ผลิต
5. นายสุทัศน  เอี่ยมแสง วิสโคสซอมบํารุง
6. นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล แอลซิลลาร่ี ผลิต
7. นายกมลศักดิ์  พัฒนสิงห ไฟฟา
8. น.ส.ไขมุกข  จันทรโคตร วิสโคส ผลิต
9. นางละออ  แกวสาระ อ็อกซิลลาร่ี ผลิต

10. น.ส.พรรษพร แสงประพาฬ หองปฏิบัติ-
งานเคมี

11. นายสุรสิงห  บงกชเกิด พนสภาพฯ
สหกรณฯ จะแตง ต้ังคณะอนุกรรมการ

จัดการเลือกต้ัง จํานวน 15 คน เพื่อทําหนาที่จัดการ
เลือกต้ังกรรมการฯ ใหม โดยจะเปดใหสมาชิก
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557
เวลา 06.30 น. - 15.30 น. ณ บริเวณแผนกควบคุม
เวลา และเวลา 08.00 น. - 12.00 น. ณ โรงงานหนอง
แค ทั้งน้ี สมาชิกแตละทานสามารถลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการฯ ได 7 หมายเลข สวนตําแหนง
ประธานกรรมการฯ แมวาจะมีผูสมัครเขารับการ
เลือกต้ังเพียง 1 ทาน ทานก็ตองลงคะแนนเสียงเลือก
ดวย จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทานไปใชสิทธิใน
การเลือกต้ังประธานฯ และกรรมการฯ โดยพรอม
เพียงกัน
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ผานไปแลว สําหรับการเฉลิมฉลองวันปใหม
พ.ศ. 2557 เมื่อเร่ิมตนปใหม  คนเรามักจะต้ังความหวัง
ไววาปใหมที่กําลังจะมาถึง  จะเปนปที่พวกเราทุกคน
ไดเร่ิมตนทําในสิ่งที่ดี ๆ ใหแกตนเอง คนที่ เรารัก
ครอบครัว องคกร หรือชุมชน  นอกจากตัวเราจะเปนผู
เร่ิมตนทําความดีแลว  เราก็มักคาดหวังกันวา “ ปใหม
ที่กําลังจะมาถึง จะเปนปที่ชีวิตของเราไดพบกับส่ิงดี ๆ
มีความหวังใหมเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ” หลายทานอาจ
สมหวังในสิ่งที่คาดหวังไว  แตมีอีกหลายทานมากที่
ไมสมหวังดังที่คาดหวังไว

หวังจากการนัดหยุดงานเปนเวลานานถึงสี่
เดือน  ชีวิตความเปนอยูของชาวไทยเรยอนหลายคน
ไดเปลี่ยนไป หลายคนไดทําในสิ่งท่ีตนเองไมไดทํามา
ตลอดเวลาในชวงท่ีทํางานอยูในโรงงาน เชน การไดอยู
พรอมหนาพรอมตากันกับคนในครอบครัว  ไดพากัน
ไปเที่ยวตางจังหวัดทั้งครอบครัวเปนเวลาหลายวัน
และหลายแหง  การที่เราทําในสิ่งที่กลาวมาไดเปน
เพราะเราไมไดทํางานใหโรงงาน  เพราะตอนที่พวก
เราไมไดนัดหยุดงาน  ไมใชพวกเราไมคิดจะทําในสิ่ง
ที่อยากทําขางตน แตเราไมมีโอกาสไดทําเพราะเรา
ตองทํางานใหนายจางทุกวัน จะเจ็บปวยเปนไข
อยางไรก็ตองทนไปทํางาน เพราะเราหวงวาเราจะ
ไมไดเบี้ยขยันรายเดือน กลัวไมไดเงินรางวัลความ
เพียรตอนสิ้นป  เมื่อเรานัดหยุดงาน เราจึงมีอิสระใน
การที่จะทําอะไรก็ไดโดยไมหวงเร่ืองการทํางานให
นายจาง  ความเปนอิสระดังกลาวทําใหหลายคนถึงกับ
พูดวา แมจะไมไดทํางาน ไมมีเงินใชเหมือนตอนท่ีได

ทํางาน  แตชีวิตก็มีความสุขมากกวาตอนที่ทํางานและมี
เงินใชเสียอีก คนสวนใหญจึงไมกังวลวาจะตองหยุด
งานไปอีกนานเทาใด จะมีเงินหรือไมมีเงินชีวิตก็มี
ความสุขได

สมาชิกสหกรณฯ หลายคนไมยอมใหชีวิต
ชวงที่นัดหยุดงานอยูวาง พวกเขาพากันประกอบ
อาชีพใหมกันหลายคน เชน ต้ังรานขายกวยเต๋ียว ขาย
ขนม รับจางทํางานทั่วไป ใครจะเชื่อวา จะไดเห็นคน
ระดับหัวหนาบางคนน่ังขายขนมต้ังรานขายของหนา
โรงเรียน เพื่อนสมาชิกที่ไปเห็นภาพดังกลาวเลาดวย
เสียงสั่นวาประทับใจมากเลย  ที่เห็นคนของเราไมยอม
แพตอชีวิต  กลาทําในสิ่งที่ไมเคยทํา เชื่อไดเลยวาคน
เหลาน้ันมีความสุขทุกคน แมวามีรายไดจะไมมาก
เทากับที่เคยไดรับตอนทํางานอยูในโรงงาน

อีกไมนานพวกเราทุกคนก็จะไดกลับเขาไป
ทํางานในโรงงานตามปกติ แตการกลับไปทํางานใน
คร้ังน้ี ทุกคนจะไดขอคิด ไดเรียนรูประสบการณใน
การตอสูและการใชชีวิตในยามยากลําบากกลับไปดวย
ทุกคนจะมีความรักใหแกกันและกัน มีความรักใน
องคกรมากยิ่งขึ้นไป สรางสหภาพฯ /สหกรณให
เขมแข็งมากยิ่งขึ้น ๆ ตอไป ปใหม 2557 จะเปนปแหง
ความหวังใหม และความสุขของชาวไทยเรยอนทุกคน
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนมกราคม 2557 มาพบกับ ทานสมาชิก และ
ทานผูอานทุกทานแลวครับ

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2557 ขออวย
พรให สมาชิก ทุกทาน มีสุขภาพแข็งแรง ชีวิตมี
ความสุขตลอดป 2557 ครับ @@###@@ อุสา
เดินทางไปเอาแสตมปเซเวน อีเลฟเวนที่หาดใหญ
มา 200 ดวง ปรากฏวาหมดเวลาและซื้อของแลว
งานนี้ คุณวินัย  นวลทอง บอกเซ็งมากอยากเอา
แ ส ต ม ป ม า ต ม ก ิน แ ท น ม า ม า เ ล ย @@###@@
ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนตลม ทําใหตองพัก
รักษาตัวอยู ที ่ปากชองมาเปนสัปดาห ขอให คุณ
ชํานาญ พิมพ ด ีหายเปนปกติโดย เร ็วด วยคร ับ
@@###@@ ไปดูหนังสามมิติเปนคร้ังแรก ปาออย
คุณอัชณา  วายุพักตร เผลอสายหัวหลบศรีษะของ
ตัวแสดงในจอดวยครับ @@###@@ กลางเดือน
ธันวาคม คุณประนอม พานคํา ไปเที่ยวเชียงราย
แตอยูไดสี่หาวันก็ตองกลับอางทอง เพราะเจาตัว
บอกวาทนหนาวไมไหวครับ @@###@@ โชคไม
ดีตอนปลายป ไดขาววา คุณนิพนต  อุนใจ ไหปลา-
ราหัก เพราะอุบัติเหตุ หวังวาคงหายเปนปกติแลว
นะครับ @@###@@ สมาชิกเกิดในเดือนธันวาคม
หลายทานไดแก คุณเฉลิมพล โคตรมี (5 ธ.ค.) คุณ
นฤมล  สวนแกวมณี (21 ธ.ค.) คุณกิติมา หมีทอง
(26 ธ.ค.) คุณยินดี  กลั ่นฉะออน คุณณัฐภูมิ
สุวรรณวงศา (28 ธ.ค.) และคุณเพิ่มพูลพัชร จวง-
พาณิชย (30 ธ.ค.) ขอใหทุกทานมีสุขภาพแข็งแรง

ชีวิตมีแตความสุข คิดสิ่งใดใหไดสมใจปรารณาทุก
ประการครับ@@###@@ สมาชิกแผนกวิสโคส
ผลิต 3 ทาน คือ คุณสมชัย นุช-ถนอม (เปยก) คุณ
ป ร ะ ยู ร  สั ง ข เ ที ย ม แ ล ะ คุ ณ ส ม ย ศ จุ ล -
เมือง เกษียณอายุตอนปลายปที่ผานมาเพื่อนๆ พา
กันไปเลี้ยงฉลองใหที่รานมิวหมูกะทะโดยมี คุณ
สุภาพ ไพจิตรจินดาเปนแมงานครับ @@###@@
ไปเที่ยวชวงวันหยุดเทศกาลปใหม คุณคณิต ชวด-
ตระกูล ไปกลางเตนนอนที่เขาคอ เจออุณหภูมิ 12
องศา เจาตัวบนวาหนาวมากเลย

ขอแสดงความเสียใจกับ คุณธนศักดิ์  ชีระ-
ภากร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิตที่สูญเสียคุณพอไป
เมื่อตอนปลายปที่ผานมาครับ @@###@@ กิจการ
ปลูกตนแกนตะวันของ คุณวัฒนชัย  กลัดสนิท
กําลังดําเนินไปดวยดี ทํารายไดใหครอบครัวเปน
กอบเปนกรรม แตเจ าต ัวบอกวา เหนื ่อยมาก ๆ
เหมือนกัน @@###@@ ทําหมี่กรอบแกนตะวัน
ออกมาขาย รสชาดอรอยมาก แอบทานมาแลว
สนใจติดตอไดที่ คุณอํานวย  พรวิริยะกุล โทร. 088-
865 3152 ครับ @@###@@ ขออนุโมทนาบุญกับ
คุณกิติศักดิ์  พรหมชนะ มือกลองวงดนตรีเฟรนชิพ
ที่ทําการอุปสมบทเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผานมา
@@###@@ ชวงวันปใหม คุณวราภรณ  ทับไทย
พรอมกับครอบครัวพากันไปฉลองปใหมที่ระยอง ก็
ขอใหมีความสุขมาก ๆ ครับ @@###@@ เปน
ชวงเวลาแหงความสุขของ คุณพัชริดา  มีบํารุง อยาง
แทจริง เพราะไดอยูกับสามีที่บานนครสวรรคชวงป
ใหมเปนอาทิตยเลย ขอแสดงความยินดีดวยครับ
@@###@@ ชวงน้ีใชเวลาวางทํากะปหลนขายตาม
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ตลาดนัด  ฝากเพื่อนๆ อุดหนุน กิจการของ คุณ
วิ ล า ว ร ร ณ ชุ ม ห ฤ ทั ย ด ว ย ค รั บ @@###@@
ครบรอบ7 ป  วันแตงงาน เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่
ผานมา คุณสุกัญญา  ศุภศิลป พาครอบครัวไปทําบุญ
และทานอาหารรวมกัน ขอใหครอบครัวมีความสุข
และรักกันยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ @@###@@ ตัดสินใจ
ลาออกจากบริษัทแลว สําหรับ นองตอม คุณอัชรา-
พรรณ  ยาจิตร ก็ขอใหนองประสบความสําเร็จใน
สถานที่ทํางานใหมนะครับ ซึ่ง เจา ตัวบอกวาที่
ทํางานใหมอบอุนใจมาก @@###@@ ชวงสงทาย
ปเกา นองเปร้ียว คุณนฤมล  เฉลิมรมย เดินทางไป
ไหวพระ 9 วัดที่อยุธยาภายในวันเดียว อยาลืมเอาบุญ
มาฝากเพื่อน ๆ บางนะครับ @@###@@ชวงปใหม
คุณวัชรคุปต  คุณเยาวลักษณ เสาใบ พากันไปเที่ยว
เชียงใหม ไมทราบวาไดซื้ออะไรมาขายเพื่อนๆ หรือ
เปล าค รับ ? @@###@@ วันขึ้นป ใหม  สมาชิก
สหกรณฯ หลายทานไปรวมกันตักบาตรขาวสาร
อาหารแหง เชน คุณศรีโพธิ์  วายุพักตร คุณวรรณา
ณ พิกุล และ คุณสุภาพ  ไพจิตรจินดา ทุกคนไป
พรอมกับลูก หลาน ทาทางมีความสุขกันทุกคนครับ
@@###@@ สวนผู จัดการสหกรณ คุณเกษมศรี
เมฆหมอก รวมตักบาตรที่วัดใกลบานพรอมกับสามี
และ ลูกสาวสองคน ขออนุโมทนาบุญดวยครับ

พาลูกสาวไปทําเลสิกดวงตาที่กรุงเทพฯ คุณ
สุรินทร สุขพันธ เสียคาใชจายไปสี่หมื่นกวาบาท
แต เพื่อสุขภาพของลูกจะเสียเทาไรก็ยอมครับ
@@###@@ หลังจากการเกษียณอายุแลว คุณ
สมหมาย  เกษจันทร คงใชเวลาไปกับการเลี้ยง
หลานสองคนไดอยางเต็มที่ งานน้ีแมวาจะเหน่ือยแต

ก็คงมีความสุขนะครับ @@###@@ เหน็ดเหน่ือย
กับการดูแลกิจการสถานีบริการนํ้ามัน ปตท. มาก
สําหรับ คุณพลสรร  กลิ่นระรวย เจาตัวฝากให
สมาชิกทุกทานไปใชบริการกันมาก ๆ นะครับ
@@###@@ คณะกรรมการสหกรณฯ ขอขอบคุณ
คุณสมโภชน  ศรีดิษฐ ที่ไดนํากระเชาเคร่ืองด่ืม
แบรนดมามอบใหแกคณะกรรมการฯ เมื่อปใหมที่
ผานมาครับ @@###@@ เกษียณพรอมกันสองคน
สําหรับ คุณวิรัต คุณสุนี  ชูจิตต ขอบคุณทั้งสองทาน
ที่ไดทํางานเพื่อสหกรณฯ และสหภาพฯ นานนับ
เกือบสามสิบป ขอใหชีวิตหลังการเกษียณของทั้ง
สองทานจงมีแตความสุขตลอดไปครับ @@###@@
ขอแสดงความยินดีกับ คุณกฤษณะชัย สินธุประสิทธิ์
ที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการสหภาพฯ ให
ดํารงตําแหนง กรรมการลูกจางครับ @@###@@
ชวงน้ีเขาโรงพยาบาลบอย เพราะไมสบาย ก็ขอให
สุขภาพของ คุณนาถ มงคลหวา แข็งแรงและ
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บดวยครับ

สหกรณฯ กําหนดวันประชุมใหญ สามัญ
ประจําป 2556 ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2557 ขอเชิญ
สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมการ
สหกรณฯ แทนกรรมการฯ ที่หมดวาระที่โรงงาน
อางทอง เวลา 06.30 น. - 15.30 น. และ ท่ีโรงงาน
หนองแค เวลา 08.00 น. - 12.00 น. โดยพรอมเพียง
กัน และขอเชิญทุกทานเขารวมการประชุมใหญ ใน
เวลา 17.00 น. ณ สโมสรพนักงาน (คลับเฮาท)
หลังจากเลิกประชุม สหกรณฯ จะจายเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกที่เขารวมประชุมทุกทานครับ
พบกันฉบับ @@###@@ หนาสวัสดีครับ
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สถานการณบานเมืองของเราในเวลาน้ีไม
ตางกับมีความวุนวาย สับสนตามสมควร  แมวา
รัฐบาลจะทําการยุบสภาและคณะกรรมการการ
เลือกต้ังไดกําหนดใหมีการเลือกต้ัง ส.ส. ในวันที่ 2
กุมภาพันธแลว  แตหลายฝายก็ยังไมแนใจวาการ
เลือกต้ังดังกลาวจะเกิดขึ้นไดหรือไม เน่ืองจาก กลุม
กปปส. ไดทําการเรียกรอง
ใหทํ าการปฎิ รูปประเท ศ
ก อ น ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง โ ด ย มี
ป ร ะ ช า ช น จํ า น ว น ม า ก ที่
สนับสนุนแนวคิดดังกลาว
ในขณะที่ประชาชนจํานวน
ห น่ึ ง เ ห็ น ว า ต อ ง ทํ า ก า ร
เลือกต้ังไปตามกติกาของประเทศ จากสถานการณ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นยอมมีผลกระทบดานเศรษฐกิจ
ของประเทศตามสมควร  เน่ืองจากผูสั่งซื้อสินคาจาก
ตางประเทศยอมไมแนใจวาเมื่อสั่งซื้อสินคาแลว จะ
ไดรับมอบสินคาตรงเวลาหรือไม  ทําใหผูซื้อสินคา
บางรายหันไปซื้อสินคาจากประเทศคูแขงแทน และ
อาจจะมีผลกระทบดานอ่ืน ๆ ตามมาอีกหลาย
ประการ

ในฐานะที่เราเปนประชาชนของประเทศไม
วาเราจะมีความคิดสนับสนุนฝายหน่ึงฝายใดก็ตาม
ทุกคนตองไดรับผลกระทบกับภาวะดานเศรษฐกิจของ
ประเทศอยางแนนอน ดังน้ัน เราจึงตองเตรียมตัว
รับมือกับผลกระทบที่ จะ เกิดขึ้นดวยความไ ม
ประมาท  ดวยการใชชีวิตอยางพอเพียง และพึ่งพา

ตนเองใหมากที่สุด การประหยัดอดออมเปนสิ่ง
สําคัญที่เราและคนในครอบครัวตองกระทํา เพื่อเก็บ
เงินไวใชในยามจําเปนและมีเหตุการณฉุกเฉินที่ตอง
ใชเงินเกิดขึ้น สิ่งหน่ึงที่ควรทําคือการใชทรัพยากรที่
มีอยูในบานใหเกิดประโยชนสูงสุด  ไมวาจะเปน
ของใช เสื้อผาที่มีอยู  ของสิ่งใดที่ใชไดก็นําออกมา
ใช หากไมตองการใชก็ไมควรเก็บท้ิงไวเฉย ๆ โดยไม
เกิดประโยชนอะไร เอาไปใหเพื่อนบานใช หรือมอบ

ใหองคกรการกุศลตาง ๆ ก็ได
บริเวณบานของเรามีที่ดินวาง
เปลาอยูหรือไม  หากมีก็ไม
ควรปลอยไวเฉย ๆ เรามาปลูก
ผักสวนครัวทานกันดีไหม
ปลูกแลวทานไมหมด หรือ
ทานไมทัน แบงปนใหเพื่อน

บานทานบางก็ได หากมีเหลือมาก  นําไปขายเปน
รายไดของครอบครัวอีกตางหาก  สมัยรุนปู รุนพอ
ของพวกเราจะเห็นไดวาทานเหลาน้ันแทบไมไดใช
เงินซื้อผักสวนครัวเลย  เพราะทานปลูกไวทานเอง
หรือใชการแลกเปลี่ยนผักสวนครัวกับเพื่อนบาน

เพื่อนสมาชิกสหกรณทานหน่ึงเลาใหฟงวา
ที่บานของทานนาน ๆ จะซื้อผักสวนครัวเขาบานสัก
คร้ัง  เพราะทานปลูกผักสวนครัวที่จําเปนตองใชอยู
เปนประจําไวหลายอยาง ทานจะพยายามใชผักสวน
ครัวท่ีมีอยูในการทําอาหารทาน เมื่อไปตลาดและ
อยากทานผักที่ไมไดปลูกไวคอยซื้อมา  ทําในแตละ
เดือนประหยัดเงินไดจํานวนมาก หากเราทุกคน
ดํารงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองไดอย างสม่ํ า เสมอ
ครอบครัวก็จะมีความสุขและมั่นคงตลอดไป
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ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ท า ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการตามกฎหมายท้ังคณะ ไดแก

1.1 ตองรวมกันรับผิดใชคาสินไหมทดแทน
ในความเสียหายแกบุคคลภายนอกอันเกิดจากการที่
คณะกรรมการดําเนินการไดกระทํานอกขอบเขต
วัตถุประสงคของสหกรณ

1.2 ตองรวมกันรับผิดชอบตอบุคคลภาย -
นอกอันเน่ืองมาจากคณะกรรมการดําเนินการ
เพิกเฉย ละเลย ไมกระทําตามหนาที่หรือกระทําโดย
ประมาท เลินเลอ หรือขาดความระมัดระวัง ขาด
ความเอาใจใสตามสมควร

2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ดําเนินการตามกฎหมายเปนรายบุคคล

2.1 ในการประชุมลงมติเร่ืองใดๆ กรรมการ
ที่ไม เห็นชอบกับการลงมติและไดบันทึกไวใน
รายงานการประชุมคร้ังน้ันเปนหลักฐานแลว ไมตอง
รับผิดชอบรวมกับคณะกรรมการดําเนินการที่ลงมติ
เห็นชอบ

2.2 ถาการประชุมไมถูกตองตามขอบังคับ
ไมวาจะเปนองคประชุม หรือการลงมติ กรรมการ
ดําเนินการ ที่ปฏิบัติไป และเกิดความเสียหายขึ้น
กรรมการดําเนินการผูน้ันตองรับผิดชอบเปนการ
สวนตัว

เ ห ตุ ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต อ ง
รับผิดชอบทางกฎหมายตอสหกรณ และบุคคลภาย -

นอก มีดังน้ี
1. ไมปฏิบัติตามมติที่ประชุมใหญ
2. ไมปฏิบัติตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
3. ไมปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. กระทําไปโดยความประมาทเลินเลอ
5. กระทําไปโดยปราศจากอํานาจ
6. กระทําไปนอกเหนืออํานาจ

หนาที่ทั่วไปของคณะกรรมการดําเนินการ
1. เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ทุกครั้ง
2. ตองทํางานใหแกสหกรณดวยความ

เสียสละ มีความเปนธรรม และจะตองรับผิดชอบตอ
การละเลยไมปฏิบัติหนาที่ของตน

3. ยอมรับมติ  และสนับสนุนมติ  หรือ
ขอตกลงที่เปนเสียงขางมาก

4 . จ ง ร ะ ลึ ก เ ส ม อ ว า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินการจะตองอยูภายใตกฏหมาย ขอบังคับ
ระเบียบสหกรณเชนเดียวกับสมาชิก

5. ทําความเขาใจกับงบการเงินของสหกรณ
6. คณะกรรมการดําเนินการตองมีความ

เขาใจสัญญา ขอตกลงตาง ๆ ที่สหกรณมีอยู
7. คณะกรรมการดําเนินการเปนผูกําหนด

นโยบาย
8 . ดูแล ใ หผู จั ดก า ร จัดทํ า ง บ ป ระ ม า ณ

ลวงหนากอนเร่ิมปงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ
ในที่ประชุมใหญ

9.จงถือว างานสวนรวมสําคัญกวางาน
สวนตัว และจงพยายามหลีกเลี่ยงการขอใชสิทธิ
พิเศษตาง ๆ
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รายงานกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2556 (MONTHLY  REPORTS DECEMBER 2013
สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด

THE THAIRAYON LEBOUR UNION SAVING CO-OPERATIVE,LIMITED

1. จํานวนสมาชิก Membership
2. ทุนเรือนหุน Share capital
3. เงินรับฝากออมทรัพย ยอดยกมา Savings deposit from last month
 ฝากระหวางเดือน Deposit in this month
 ถอนระหวางเดือน Withdrawal in this month

คงเหลือส้ินเดือน Balance
4. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ยอดยกมา 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 (10 ธนาคาร รวม 14 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 - ธันวาคม 2556 Revenues from January - December 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 Expenses from January - December 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,132
306,223,600.00
10,032,614.07

755,871.05
4,215,754.62
6,572,730.50

76,400,970.87
1,257,254.76
5,494,256.84

72,163,968.79
6,107,690.00

167,749.41
428,719.41

5,846,720.00
22,763,537.60

414,238.54

30,000,000.00
20,907,999.67
16,734,637.49

324,692,176.81
15,415,476.25
15,604,290.75

324,503,362.31
34,954,486.04
13,411,525.62
19,651,065.14

6,336,605.87
13,314,459.27

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 เปนเจาภาพสวดศพบิดานายธนศักด์ิ
ชีระภากร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต และชวยเงิน

ทําบุญ 500 บาท (วันที่ 30 ธันวาคม 2556)

กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ เขารวมโครงการ
ฝกอบรม “ชสอ. พบสหกรณออมทรพัยภาค”

จ. ระยอง (วันที่ 4 - 5 มกราคม 2557)
(วันที่ 30 ธันวาคม 2556)

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา 1 บาท ใหกับ
นายสมโภชน  ศรีดิษฐ สมาชิกที่เกษียณอายุ

ป 2556 (วันที่ 4 มกราคม 2557)

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออมทรพัยภาคกลาง จัดโครงการ “ชสอ.พบสหกรณ
ออมทรัพยภาค ครั้งที่ 2” รวมกับ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก โดยการสนับสนุนของชมุนุม

สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ณ โรงแรมบรุคไซค วัลเลย อ.เมือง จ.ระยอง (วันที่ 4 - 5 มกราคม)
X)2557)

สหกรณฯ มอบสรอยคอทองคํา 1 บาท ใหกับ
นางประยูร  สังขเทียม สมาชิกที่เกษียณอายุ

ป 2556 (วันที่ 2 มกราคม 2557)
(วันที่ 30 ธันวาคม 2556)


