
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสร้อยคอทองคําหนัก 1 บาท ให้

สมาชิกที�ขอเกษียณอายุก่อนกาํหนด 

 วนัที� 6 กนัยายน 2557 นายกฤษณชยั สินธุ-

ประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวฒัน์  แกว้เฮียง 

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และ นายพงษศ์กัดิ�   

คงมี กรรมการฯ ร่วมกนัมอบสร้อยคอทองคาํ หนัก 

1 บาท มูลค่า 20,000 บาท (สองหมื�นบาทถ้วน) 

ให้แก่นายดุษฎี  ศรีสะอาด สมาชิกแผนกไฟฟ้า 

เนื�องจากขอเกษียณอายุก่อนกําหนดในงานเลี� ยง        

ที�ร้านอาหารแพริมนํ�า อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 

สหกรณ์ฯ มอบผ้าห่มนวมให้แก่สมาชิกที�ฝากเงิน

ฝากเกนิ 1,000,000 บาทขึ�นไป รวม 19 ราย  

เดือนตุลาคม 2557 สหกรณ์ฯ ได้ซื� อผ้า           

ห่มนวม จาํนวน 19 ผืน ราคาผืนละ 480 บาท เป็น

เงิน 9,120 บาท เพื�อมอบใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที�มี

เงินฝากกบัสหกรณ์ฯ ตั�งแต่ 1 ลา้นบาทขึ�นไป  และ

ได้มอบเงินจาํนวน 500 บาท ให้แก่มูลนิธิสหภาพ

แรงงานไทยเรยอน และสหภาพแรงงานไทยเรยอน 

จาํนวน 1,000 บาท เนื�องจากมีเงินฝากกบัสหกรณ์ 

เกิน 1 ลา้นบาท รวม 3 บญัชี 

ทั� งนี� สหกรณ์ฯ ทําการมอบของที�ระลึก

ใหแ้ก่สมาชิกและองคก์รที�ฝากเงินกบัสหกรณ์ฯ เกิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนึ�งลา้นบาทเป็นประจาํทุกปี  

กรรมการ ชสอ. เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เนื�องในโอกาสเข้ารับตาํแหน่งใหม่ 

วนัที� 8 ตุลาคม 2557 นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ 

พ ร้ อ ม กับ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ชุ ม นุ ม         

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั นาํโดย             

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการฯ เขา้พบ

นายปิติพงษ์ พึ� งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื�อมอบกระเช้า

ดอกไม้แสดงความยินดีเนื� องในโอกาสเข้ารับ

ตําแหน่งใหม่ และยื�นหนังสือขอให้ รัฐมนตรีฯ           

ช่วยทําการแก้ไขปัญหาของขบวนการสหกรณ์   

หลายเรื�อง  

( อ่านต่อหน้า  3 ) 
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เจ้าหน้าที�สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ 

นางนาถ มงคลหวา  หัวหนาฝายฯ 

นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาท่ีการเงิน 

นางสาวฐิติพร    ควรบําเรอ เจาหนาท่ีเงินฝาก 

นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส เจาหนาท่ีธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

กองบรรณาธกิาร 

บรรณาธิการ              นายสุวัฒน  แกวเฮียง  

กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร  

 นายวิรัต  ชจูิตต  นายมานะกูล พรรณเรณ ู         

 นายสุทัศน  เอีย่มแสง  นางสาวไขมกุข  จนัทโคตร

 นายพีระภัทร ลอยละล่ิว นางศรีประภา  แสงสวาง

 นายไชยพันธน  ทรัพยสุทธิ 

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสกุใส      

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฤษณชยั  สินธุประสิทธิ์ ประธานกรรมการ 

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน 

นายสุวัฒน  แกวเฮียง   รองประธานฝายประชาสัมพันธ 

นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ เลขานุการ 

นายลขิิต  มีบํารุง   เหรัญญิก 

นายมานะกูล  พรรณเรณู  กรรมการ 

นายวิรัต  ชจูิตต   กรรมการ 

นางละออ  แกวสาระ  กรรมการ 

นายสุทัศน  เอี่ยมแสง  กรรมการ 

นายเสนห  ชุมหฤทัย  กรรมการ 

นายพงษศักดิ์  คงม ี  กรรมการ 

นางสาวไขมุกข  จันทโคตร  กรรมการ 

นายคนิต  ชวดตระกูล  กรรมการ 

นายพีระภัทร  ลอยละลิ่ว  กรรมการ 

  

รายชื�อคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 32 (2557) 

กรรมการฯ เยี�ยมไข้นางมะลิ เสง็รอดรัตน์ 

กรรมการฯ เยี�ยมนายวัชรินทร์  คล้ายแก้ว  
สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ครบ 5 ปี 

กรรมการฯ เยี�ยมนายธาํรงศักดิ�  รักชาติเจริญ 
สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ครบ 5 ปี 
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กรรมการ ชสอ. ร่วมสัมมนากับชมรมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ภาคกลาง (ต่อจากหน้า 1) 

วัน ที�  13 กัน ย า ย น  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ (ชสอ.) เขา้ร่วมการสัมมนา เรื� อง “แนวโน้ม

ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ภ า ย ใ ต้ ก า ร กํ า กั บ ข อ ง

กระทรวงการคลัง” ณ โรงแรมปทุมธานีเพรส         

อ.เมือง จ.ปทุมธานี ซึ� งจดัโดยชมรมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์ภาคกลาง และไดร้ับงบประมาณสนับสนุน

จ า ก ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ            

ไทย จาํกดั 

 การสัมมนามีวตัถุประสงคเ์พื�อให้กรรมการ

และเจา้หนา้ที�สหกรณ์ไดท้ราบถึงปัญหาที�เกิดขึ�นกบั

ขบวนการสหกรณ์และนําไปใช้ในการบริหารและ

กํากับงานในสหกรณ์ เพื�อได้แลกเปลี�ยนความ

คิดเห็น ผลดี ผลเสียในการปรับเปลี�ยนการกาํกับ

ดูแลของสหกรณ์ออมทรัพย์จากกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์เป็นกระทรวงการคลงั  เพื�อเป็นการ

เสริมสร้างทัศนคติที� ดีในความร่วมมือระหว่าง

สหกรณ์สมาชิกดว้ยกนั 

กรรมการสหกรณ์ฯ ลาออกจากตาํแหน่ง 1 คน  

 วันที�  26 กันยายน 2557 นางศรีประภา   

แสงสว่าง กรรมการสหกรณ์ฯ ได้ยื�นหนังสือขอ

ลาออกจากการเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ 

เนื�องจากไดล้าออกจากการเป็นพนักงานของบริษทั

ไทยเรยอน จาํกดั และไดง้านทาํใหม่ที�กรุงเทพฯ จึง

ทาํให้ไม่สะดวกที�จะทาํหนา้ที�บริหารงานสหกรณ์ฯ 

ทั�งนี�  โดยมีผลตั�งแต่วนัที� 26 กนัยายน 2557 

สหกรณ์ฯ มอบรูปเหมือนพระสมเดจ็เกษไชโยให้แก่

มารดาสมาชิก 

 วนัที�  6 ตุลาคม 2557 นางนาถ มงคลหว้า 

หวัหนา้ฝ่ายทั�วไป ทาํการมอบรูปเหมือนพระสมเด็จ

เกษไชโย มูลค่า 600 บาทให้แก่มารดานายพิศาล 

ทองเสริม สมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ� งลาออกจากงาน เพื�อ

เป็นการขอบคุณเนื�องจากมารดาของนายพิศาล   

ทองเสริม ได้ทําการผ่อนชําระหนี� เป็นรายเดือน

ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนลูกชายจนครบ และไม่ทาํให ้       

ผูค้ ํ�าประกนัตอ้งรับภาระหนี�แทนแต่อยา่งใด 

กรรมการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที�เดินทางไปศึกษา 

ดูงาน 2 สหกรณ์ฯ ที�กรุงเทพฯ  

 วัน ที�  6  ตุล า คม 2 55 7  คณะก รร มกา ร

สหกรณ์ฯ ทั� งคณะ รวม 14 คนโดยการนําของนาย 

กฤษณชยั สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ พร้อม

กบันางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และ นางสาว

ดวงกมล  แก้วสุกใส เจ้าหน้าที� ธุรการ เดินทางไป

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย จาํกัด และ 

สหกรณ์ออมทรัพย ์ปตท. จาํกดั 

กรรมการ ชสอ. ร่วมงานแถลงข่าวงานวันออม

แห่งชาต ิที�กรมประชาสัมพนัธ์ กรุงเทพฯ  

  วนัที� 7 ตุลาคม 2557 นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ 

กรรมการ ชสอ. เขา้ร่วมงานแถลงข่าวงานวนัออม

แห่งชาติ ประจาํปี 2557 ของชุมนุมสหกรณ์ออม-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ณ ห้อง

ป ร ะ ชุ ม  1  ห อ ป ร ะ ชุ ม ก ร ม ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ 

กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร  

รองอธิบดีกรมประชาสัมพนัธ์  เป็นประธานในพิธี

แถลงข่าว 

                  โดยชุ มนุมสหกรณ์ออมทรั พย์แห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.) ร่วมกบัชมรมสหกรณ์
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ออมทรัพย์ภาคตะวนัตก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ทุกภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุพรรณบุรี จาํกดั

และสหกรณ์ออมทรัพยท์ั�วประเทศ เป็นเจา้ภาพใน

การจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจําปี  2557 ใน        

ว ันเสาร์ที�  1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ จังหวัด

สุพรรณบุรี ไดก้าํหนดจดัการเดินรณรงค์วนัออม

แห่งชาติ การระดมเงินออมของ ชสอ. และสหกรณ์

ออมทรัพยท์ั�วประเทศ การมีนํ�าใจของสหกรณ์ออม

ทรัพยก์ารสัมมนาวิชาการ รวมทั� งมอบประกาศ

เกียรติคุณและเข็มที�ระลึก และกิจกรรมงานเลี�ยง

สังสรรค์เพื�อแขก ผูมี้เกียรติ และสื�อมวลชนเข้า

ร่วมงานกวา่ 3,000 คน  

กรรมการ ชสอ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร

ผู้บริหารสหกรณ์ระดับสูงที�กรุงเทพฯ 

 วนัที� 8 ตุลาคม 2557 นายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ 

กรรมการ ชสอ. เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม 

หลกัสูตร “ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพยร์ะดบัสูง รุ่น

ที�  3” ซึ� งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง-

ประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ณโรงแรมริชมอนด ์

อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี โดยมี ดร.อภิชาติ  พงษ-์

ศรีหดุลชัย ผูช่้วยรัฐมนตรีประจาํกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม 

และ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ 

ชสอ. กล่าวตอ้นรับและกล่าวรายงาน โดยทาํการ

ฝึกอบรมตั�งแต่วนัที� 8 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2557 

มีผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเป็นผูบ้ริหารสหกรณ์ของ

สหกรณ์ออมทรัพยจ์ากทั�วประเทศ จาํนวน 38 คน 

จาก 31 สหกรณ์ 

กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

ระหว่าง ชสอ.  กบัชมรมสหกรณ์ฯ ภาคตะวันตก 

 วนัที� 9 - 10 ตุลาคม 2557 นายศรีโพธิ�   วาย ุ- 

พัก ต ร์  ก ร ร ม ก า ร ช ส อ .  แ ล ะ น า ย วิ รั ต  ชู จิ ต ต ์

กรรมการฯ ไดเ้ดินทางไปยงัจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

เพื�อร่วมพิธีลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือการ

ส่งเสริมการออม โครงการออมทรัพยอ์อมความดี 

ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จํากัด กับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวนัตก 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูประจวบคีรีขนัธ์ จาํกดั และ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคตะวันตก ณ ห้อง

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูประจวบคีรีขนัธ์ จาํกดั 

อ. เมือง จ.ประจวบคีรีขนัธ์ในวนัที� 10  ตุลาคม 2557 

โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ

ผูแ้ทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จาํกดั ในการลงนามดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

กร ร มการ  ชสอ.  ร่ ว มป ร ะ ชุมค ณะ กร ร มกา ร

ดําเนินการ และคณะกรรมการต่างๆ รวม 5 ครั�ง 

 ใ น เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํกดั และคณะกรรมการอื�น รวม 

5 ครั� ง ดงันี�  คือ 

 วนัที� 2 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เขา้ร่วม

การประชุมคณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจ- 
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การพิเศษ ชุดที� 42 ครั� งที� 5 หอ้งประชุม 302 ชสอ. 

วนัที� 6 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร

จดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์ณ หอ้งประชุม 302 ชสอ. 

วนัที� 7 ตุลาคม 2557 เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 5 ณ หอ้งประชุม 302 ชสอ. 

วนัที� 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. เข้า

ร่วมการประชุมคณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่าย

และกิจการพิเศษ ชุดที�  42 ครั� งที�  6 (วาระพิเศษ)         

ณ หอ้งประชุม 302 ชสอ. 

วนัที� 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. เข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 

6  ณ หอ้งประชุม 601 ชสอ. 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ ร่วมการประชุมประจําเดือนตุลาคม 

2557 ของ สอร. 

 วันที�  12   ตุลา คม 255 7  นา ยมา นะกูล           

พรรณเรณู เดินทางไปร่วมการประชุมประจาํเดือน

ตุลาคม 2557 ของสหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพยผ์ูใ้ช-้

แรงงาน (สอร.) ณ อาคารนันทนาการ การไฟฟ้า 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 

ประเทศไทย จาํกดั เป็นเจา้ภาพจดัการประชุม 

ทั�งนี�  ก่อนการประชุมไดมี้การบรรยายพิเศษ                                   

เรื�อง “การติดตามหนี�การฟ้องบงัคบัคดีและกฏหมาย

ที� เ กี� ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของสหภาพ

แรงงาน” ดว้ย 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�ฯ ร่วมศึกษาดูงานและ

ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2557 ของชมรมฯ 

 วันที�  14 - 15 ตุลาคม 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต ์

กรรมการฯ นางเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และ 

นางสาวฐิติพร  ควรบาํเรอ เจา้หน้าที�เงินฝากเดินทาง

ไปร่วมการศึกษาดูงานและร่วมการประชุมใหญ่ 

สามัญประจําปี 2557 ของชมรมสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง โดยมีผูร่้วมเดินทาง 38 คน ดงันี�  คือ 

 วันที�  14  ตุลาคม 2557  เข้า ศึกษาดูงาน              

ณ ฟา ร์มตัวอย่างตามพระราชดํา ริบ้านบ่อหวี             

อ.สวนผึ�ง  จ.ราชบุรี หลงัจากนั�นเขา้ร่วมการประชุม

ใหญ่สามัญประจําปี 2557 ชมรมสหกรณ์จังหวัด

อ่างทอง ณ ภูผาผึ�งรีสอร์ท อ.สวนผึ�ง จ.ราชบุรี 

 วันที�  15  ตุลาคม 2557 เข้า ศึกษาดูงาน           

ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จาํกดั (ในพระ-

บรมราชูปถมัภ์) ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

จากนั�นแวะมนัสการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง             

จ.นครปฐม ก่อนเดินทางกลบัจงัหวดัอ่างทอง 

กรรมการ ชสอ. เดินทางไปให้การต้อนรับสมาชิก

สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที�นนทบุรี 

 วัน ที�  1 6  ตุ ล า ค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการ ชสอ. เดินทางไปร่วมให้การ

ตอ้นรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตราด 

จาํกดั จาํนวน 100 คน ซึ� งเดินทางมาเยี�ยมชมกิจการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 



 6 


ข่าวสหกรณอ์อมทรัพย์  ปีที�  29 
 

ฉบับที� 314 ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2557 

 
และรับฟังการบรรยาย เรื� อง “สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยย์ุคใหม่” ทั�งนี�  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

ตราด จาํกัด มีโครงการนําสมาชิก 3 รุ่นๆ ละ 100 

คนมาเยี�ยมชมกิจการของ ชสอ.  

กรรมการสหกรณ์ฯ เดินทางไปเยี�ยมสมาชิกที�

เกษยีณหรือลาออกจากงานครบ 5 ปี 

 วนัที� 3 ตุลาคม 2557 นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ 

รองประธานฝ่ายการเ งิน นายสุวัฒน์ แก้วเฮียง           

รองประธานฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก เดินทางไปเยี�ยมสมาชิกแผนกพน้สภาพ

การเป็นพนกังานซึ� งเกษียณอายคุรบ 5 ปี 2 ราย คือ 

- นายถวัลย์  ศิลป์ประดิษฐ์ อดีตพนักงาน

แผนกซีวิล โดยไปเยี�ยมที�บา้นพกั บา้นระดาํ อ.เมือง 

จ.อ่างทอง ปัจจุบนัอยูช่่วยภรรยาขายผลไม ้

- นายวัชรินทร์  คล้ายแก้ว อดีตพนักงาน

แผนกบริหาร (เวอร์คชอฟ) โดยเยี�ยมที� ที�ทําการ

สหกรณ์ฯ เนื�องจากสมาชิกมาติดต่อกบัสหกรณ์ฯ 

ปัจจุบนัทาํงานกบัผูรั้บเหมาในโรงงาน 

วนัที� 8 ตุลาคม 2557  นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายลิขิต  มีบํารุง 

เหรัญญิก และนางนาถ  มงคลหว้า หัวหน้าฝ่าย-

ทั�วไป เดินทางไปเยี�ยมสมาชิกแผนกพน้สภาพการ

เป็นพนกังานซึ�งเกษียณอายคุรบ 5 ปี 2 ราย คือ 

- นางลําปาง  ชี�แจง อดีตพนักงานแผนก

วิสโคส ผลิต โดยไปเยี�ยมที�บ้านพัก ต.สายทอง          

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ปัจจุบนัทาํงานรับจา้ง 

- นายธํารงศักดิ�   รักชาติเจริญ อดีตพนกังาน

แผนกเวอร์คชอฟ โดยไปเยี�ยมที�บ้านพัก ต.ลาด-

นํ�าเคม็ อ.ผกัไห่ จ.พระนครศรีอยธุยา ปัจจุบนัตั�งร้าน

สะดวกซื�อขายของทั�วไปอยูก่บับา้น 

วัน ที�  2 2  ตุ ล า ค ม  2 5 5 7  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต์

กรรมการฯ และ นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ัดการ

เดินทางไปเยี� ยมนายดํารงพันธ์  วงษ์ไกรรักษ ์

สมา ชิ ก แ ผน ก พ้นส ภา พ กา ร เ ป็ น พ นักงา น ซึ� ง

เกษียณอายุครบ 5 ปีที�บ้านพัก ต.คลองสวนพลู              

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอดีต

พนักงานแผนกเอฟ.ไอ.พี.  ปัจจุบันขายของอยู่กับ

บา้น 

ในการเดินทางไปเยี�ยมสมาชิกแผนกพ้น-

สภาพการเป็นพนักงานครบ 5 ปี สหกรณ์ฯ ไดซื้� อ

ของเยี�ยมมอบใหเ้ป็นเงินคนละ 500 บาท 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยี�ยมไข้สมาชิกป่วย 5 ราย 

วันที�  22  กันยายน 2557 นายกฤษณชัย  

สินธุประสิทธิ�   ประธานกรรมการฯ นายลิขิต             

มีบาํรุง เหรัญญิก นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ และ 

นางนาถ มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทั�วไปเดินทางไป

เยี�ยมไข ้นายเฉลิม ปรีชาชาติ สมาชิกแผนกแวร์เฮา้ท ์        

ที�บา้นพกั ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  เนื�องจาก

ป่วยเป็นโรคไขเ้ลือดออก 

วันที�  24 กันยายน 2557 นายกฤษณชัย        

สินธุประสิทธิ�   ประธานกรรมการฯ และนายสุทศัน ์

เอี�ยมแสง  กรรมการฯ เดินทางไปเยี�ยมไข ้นางมะลิ  

เ ส็ งรอดรัตน์  สมา ชิกแผนกแอนซินลารี�  ผ ลิต           

ที�บา้นพกั อ.เมือง จ.อ่างทอง เนื�องจากผา่ตดันิ�ว 

วนัที�  24 กันยายน 2557 นางละออ  แก้ว-

สาระ นางสาวไข่มุกข์  จนัทโคตร์ และ นายสุทศัน์ 

เอี�ยมแสง กรรมการฯ เดินทางไปเยี� ยมไข้นาย

สุรินทร์ เรืองกุศล สมาชิกแผนกออ็กซิลลารี�  ผลิต ที�

บา้นพกั อ.ป่าโมก เนื�องจากถูกแกว้บาดที�เทา้      
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วนัที� 7 ตุลาคม 2557 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ เดินทางไปเยี�ยมไข้

นางธนกร  ชินะตังกูร  สมาชิกแผนกเจ้าหน้าที�                 

ที�บา้นพกั ต.ป่างิ�ว  อ.เมือง  จ.อ่างทอง เนื�องจากเป็น

โรคกระดูกทบัเสน้ มีอาการปวดหลงัอย่างรุนแรง 

วนัที� 22 ตุลาคม 2557 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ป ร ะ สิ ท ธิ�  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ฯ  น า ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต ์

กรรมการฯ เดินทางไปเยี�ยมไข้นายเอกพล  บุญ-

ประเสริฐ สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต ที�บ้านพัก          

ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เนื�องจากประสบ

อุบติัเหตุลูกฟุตบอลกระเด็นใส่ศรีษะ มีอาการปวด

หวัอย่างรุนแรง เลือดออกในสมอง 

อนึ�ง ในการเดินทางไปเยี�ยมไขส้มาชิกทั�ง 5

ราย สหกรณ์ฯไดม้อบของเยี�ยมไข ้เป็นเงิน 300 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดคู่ฝากให้แก่สมาชิกเนื� องจาก

ภรรยาคลอดบุตร  

 วันที�  26 สิงหาคม 2557 นางสาวฐิติพร   

ควรบาํเรอ เจา้หน้าที�เงินฝาก ทาํการมอบสมุดบญัชี

เงินฝากออมทรัพย ์พร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท 

ให้แก่นายคมสันต์ สิงห์มี สมาชิกแผนกสปินนิ� ง 

ผลิต เนื�องจากภรรยาคลอดบุตร 

 วันที�  24 กันยายน 2557 นางสาวนุชนาถ  

แกว้นํ�าเชื�อ ทาํการมอบสมุดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์

พร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท ให้แก่นายชชัวาลย ์ 

ตั�งตรงไพโรจน์ สมาชิกแผนกวอเตอร์ทรีสเม้นท ์

เนื�องจากภรรยาคลอดบุตร 

 วันที�  21  ตุลาคม 2557  นางสาวฐิ ติพร           

ควรบาํเรอ เจา้หนา้ที�เงินฝาก ทาํการมอบสมุดบญัชี

เงินฝากออมทรัพย ์พร้อมเงินฝาก จาํนวน 500 บาท 

ให้แก่นางสาวพิณทิพย์ สมบูรณ์ สมาชิกแผนก

บริหาร (หอ้งปฏิบติัการเคมี) เนื�องจากคลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพบิดา มารดา สามี และ

บุตรสมาชิก 2 ราย 

 วันที�  24  กันยายน2557  นายกฤษณชัย           

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวัฒน ์     

แกว้เฮียง รองประธานฝ่ายการเงิน นายวิรัต ชูจิตต ์

นางละออ  แก้วสาระ นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ 

นายสุทศัน์ เอี�ยมแสง กรรมการฯ และนางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพ

สามีของนางอาํนวย  มาตบัณฑิตย์ สมาชิกแผนก      

พ้นสภาพการเป็นพนักงาน ที�ว ัดราชปักษี (นก)            

ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทําบุญ          

500 บาท 

 วนัที� 21 ตุลาคม 2557 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ป ร ะ สิ ท ธิ�  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ฯ  นา ย ศ รี โ พ ธิ�   

วายพุกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นายลิขิต  มีบาํรุง 

เหรัญญิก นายวิรัต  ชูจิตต์ นางสาวไข่มุกข์ จันท-

โคตร์ นายพงษ์ศักดิ�   คงมี  นางนาถ  มงคลหว้า 

หวัหนา้ฝ่ายทั�วไป และ นางสาวดวงกมล  แกว้สุกใส 

เจ้าหน้าที� ธุรการ เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ

บุตรสาวของนายศิริศกัดิ�   ทรงวุฒิเลิศ และนางเลี�ยม 
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ท รงวุ ฒิ เ ลิศ  ส ม าชิ ก แผน กพ้น ส ภา พ กา ร เ ป็ น

พนักงาน ที�วดัพายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และ

ช่วยเงินทาํบุญ คนละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

(หนึ� งพนับาทถว้น) 

สหกรณ์ฯ มอบเงินช่วยทําบุญงานศพมารดาสมาชิก 

500 บาท 

 วนัที� 24 กนัยายน 2557 นางเกษมศรี เมฆ-

หมอก ผูจ้ดัการ ทาํการมอบเงินช่วยทาํบุญงานศพ

มารดานายจรัญ  จันทร์นัด สมาชิกแผนกซีวิล 

จาํนวน 500 บาท เนื�องจากสหกรณ์ฯ ไม่ไดเ้ดินทาง

ไปเป็นเจา้ภาพสวดศพเพราะจดังานที�จงัหวดัสุโขทยั 

สหกรณ์ฯ บริจาคเงินและสิ�งของเพื�อการกุศล รวม  

9 ราย เป็นเงนิ  4,850 บาท 

 วนัที�  8 กันยายน 2557 บริจาคเงินให้แก่

สํานักงานสหกรณ์จังหวดัอ่างทองเพื�อนําไปมอบ

ให้แก่โรงเรียนบ้านบ่อหยวก ต.บ่อเกลือเหนือ           

อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เพื�อสมทบทุนปรับปรุงอาคาร

เรียนเนื�องจากถูกนํ� าท่วมและอาคารใช้การไม่ได ้

จาํนวน 1,000 บาท 

 วนัที�  8 กันยายน 2557 บริจาคเงินให้แก่

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํกดั 

เพื�อสมทบทุนการถวายผา้พระกฐินพระราชทาน 

ประจําปี 2557 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก         

จ.อ่างทอง ในวนัที� 17 ตุลาคม 2557 จาํนวน 1,000 

บาท 

วนัที�  8 กันยายน 2557 บริจาคเงินให้แก่     

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื�อสมทบทุน

การถวายผ้าพระกฐินสามคัคี ครั� งที�  29 ประจําปี 

2557 ณ วดัดงมะเฟื� อง อ.แม่ลาว จ. เชียงใหม่ ในวนั- 

ที� 2 พฤศจิกายน 2557 จาํนวน 500 บาท 

วันที�  8 กันยายน 2557 บริจาคเงินให้แก่

สหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์การเภสัชกรรม จาํกัด เพื�อ

นาํไปมอบให้แก่โครงการช่วยเหลือเด็กกาํพร้าและ

ดอ้ยโอกาส ณ บา้นเดก็สิริ จ.เพชรบูรณ์  จาํนวน 500 

บาท 

วันที�  17 กันยายน  2557 ทําการมอบร่ม

จํานวน 17 คัน มูลค่า 850 บาท ให้แก่สหภาพ

แรงงานไทยเรยอน เพื�อเป็นของขวญัสําหรับการจดั

กิจกรรมสอยดาวในงาน “สายใยผูกพนั เพื�อพี�น้อง

ผูใ้ช้แรงงาน” ในวนัที� 18 กนัยายน 2557 ณ บริเวณ

อาคารจอดรถยนตข์องบริษทัฯ  

วนัที� 3 ตุลาคม  2557 บริจาคเงินทอดผา้ป่า

สามัคคีวดัเขาพระยาพายเรือ จ.อุทัยธานี เป็นเงิน 

500 บาท 

วันที�  7 ตุลาคม  2557  บริจาคเงินให้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์หนองคาย จาํกัด เพื�อร่วมการ

ทอ ดมห า กฐิน สา มัคคี  ณ วัดจ อมมณี  อ. เ มื อง                 

จ.หนองคาย เพื�อสมทบซื� อที� ดินขยายวัด สร้าง          

รัตนมณฑปหลวงพ่อมณีเชษฐา เป็นเงิน 500 บาท 

 วนัที� 17 ตุลาคม  2557 บริจาคเงินทอดผา้ป่า

การ ศึกษาโรงเ รียนเก้า เ ลี� ยว วิทยา  อ . เก้า เ ลี� ยว              

จ . นครส วร รค์  เ พื� อ หาร าย ได้สมทบ ทุน สร้ าง           

โรงอาหาร เป็นเงิน 1,000 บาท 
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 เมื�อวนัที�  1- 2 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์

ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอนจาํกดั จดัการ

อบรมสัมมนาสมาชิก เรื�อง “การจัดการเงินได้เพื�อ

สร้างความมั�นคงให้ครอบครัวด้วยวิธีการสหกรณ์” 

โดยในวนัที� 1 พฤศจิกายน 2557 ไดน้ําสมาชิกเข้า

ร่วมกิจกรรมงาน “วันออมแห่งชาติ ประจําปี 2557” 

กบัชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 

ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค รวม 8 ภาค 

โดยมีชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวนัตกเป็น

เจา้ภาพในปีนี�  โดยเริ�มกิจกรรมตั�งแต่ เวลา 06.30 น. 

ตั�งริ�วขบวนเดินรณรงคว์นัออมแห่งชาติ ณ โรงเรียน

สุพรรณภูมิ ไปยงั หอคอยบรรหาร  แจ่มใส และ

เวลา 13.00 น. กิจกรรมจัดสัมมนาทางวิชาการ ณ 

โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี� โฮเทล จ. สุพรรณบุรี  ซึ� งมี

ผูเ้ขา้ร่วมกว่า 1,000 คน ก่อนจะมีการบรรยายทาง

วิชาการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

จํากัด ได้จัดพิธีมอบเข็มที�ระลึกวันออมแห่งชาติ 

และประกาศเกียรติคุณ ซึ� งสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด ได้รับประกาศ

เกียรติ คุณเ ป็ นสหกร ณ์ที� จัดกิจกร รมส่งเส ริม

คุณธรรม “มีนํ�าใจ” (กิจกรรมเพื�อชุมชนและสังคม) 

โดย  นาย กฤษ ณชัย   สิน ธุป ระสิทธิ�  ป ระธา น

กรรมการฯ รับมอบจาก ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ 

ประธานกรรมการชุมนุมฯ นบัเป็นรางวลัแห่งความ

ภาคภูมิใจอีกรางวลัหนึ�งของสหกรณ์ฯ เรา จากนั�นมี

การบรรยายทางวิชาการ หวัขอ้ “ภาวะเศรษฐกิจและ

การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์เข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน (AEC)”โดย ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์ - 

 

 

คอลัมนิสต์ประจําคอลัมน์  “ เ ปิดฟ้า ส่องโลก”  

หนังสือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ พิธีกรโทรทัศน์

รายการ “เปิดเลนส์ส่องโลก” ช่อง 3 และหัวข้อ 

“การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคประชาคม

อาเซียน” โดย ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์ ประธาน

กรรมการ ชสอ. จนถึงเวลา 17.00 น. หลงัจากนั�นมี

กิจกรรมภาคคํ�า คือ กิจกรรมงานเลี�ยงสังสรรค์ ณ 

สนามกีฬา โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลยั ซึ� งสมาชิก

สหกรณ์ฯ เราไดเ้ขา้ร่วมงานเลี�ยงดงักล่าวดว้ยความ

สนุกสนาน และเดินทางเข้าที�พัก ณ โรงแรมศรีอู่

ทองแกรนด์ เพื�อเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาอบรม

สมัมนาสมาชิกในวนัรุ่งขึ�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 2 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ จดัการ

อบรมสัมมนาสมาชิก เรื� อง “การจดัการเงินไดเ้พื�อ

สร้างความมั�นคงให้ครอบครัวดว้ยวิธีการสหกรณ์” 

หวัขอ้ “การกินอยู่อย่างพอเพียง : ลดรายจ่าย เพิ�ม

รายได้” โดยนายรังสรรค ์ คลา้ยพนัธ์ เกษตรกรที�ใช้

ชี วิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง และที�ปรึกษา

สหกรณ์เครดิตยูเนี� ยนบ้านบ่อแร่ จํากัด ต.บ่อแร่           

อ.โพธิ� ทอง จ. อ่างทอง การบรรยายเป็นการเล่าเรื�อง
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ต่าง ๆ ที�คุณรังสรรค ์ไดใ้ชชี้วิตที�ผ่านมาและสุดทา้ย

ได้ค้นพบถึงแนวคิดการใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่

ฟุ้ งเฟ้อ ไม่ตามกระแสนิยม แต่ก็ไม่ขัด ยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

เรียนรู้ ศึกษา ปฏิบติัตามแนวทางพุทธศาสนา และ

มาปรับใช้เป็นเครื�องมือนาํทางการใช้ชีวิต ปัจจุบัน

อาชีพหลักเป็นพ่อบ้าน อาชีพรองทําเกษตรอินทรีย์ 

ไม่ใชส้ารเคมีทุกชนิด บนพื�นที� 10 ไร่ รูปแบบไร่นา

สวนผสม เป็นคณะจดัตั�งกลุ่มทาํนาเลิกเคมีจังหวดั

อ่างทอง ซึ�งทาํใหส้มาชิกไดแ้ง่คิดหลายประการ เช่น 

การลดค่าใช้จ่ายทํานํ�ายาเอนกประสงค์ ใชซ้ักผา้ ลา้ง

จาน ถูบา้น ทาํความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ปลูกข้าว

กล้องรับประทานและเหลือจําหน่ายปลอดภัยจาก

สารเคมี ปลูกผกัสวนครัวรับประทานเอง ใชเ้สื�อผา้ที�

มีอยู่อย่างคุม้ค่า ไม่ซื�อเพิ�มเกินความจาํเป็น คิดก่อน

ใชทุ้กครั� ง ใชชี้วิตแบบพึ�งพาตนเองให้ได ้และตอ้ง

พึ� งกันเอง คือ การเป็นที�พึ� งให้คนอื�นบ้าง หาก

สมาชิกนํามาปรับใช้จะได้ประโยชน์จากข้อคิด        

ต่างๆ ในเรื�องการประหยดัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัขอ้ที�สอง “สิทธิประโยชน์การสมคัรเป็น

สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ” บรรยาย

โดยนางสาวลกัขิกา  ประชานิกร เจา้หนา้ที�สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถ า นป ร ะก อ บก า รห รื อ ที� เ รี ยก ว่ า  “ สสอป . ” 

วัต ถุ ป ร ะส งค์ก า ร จัด ตั� งส ม า ค ม ฯ  เ พื� อ  ส ร้ า ง

หลักประกันและขับเคลื�อขบวนการสหกรณ์ให้

เข้มแข็งยิ�งขึ� น ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระผู ้ค ํ� า

ประกัน ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัในการสงเคราะห์

ศพ และช่วยเหลือซึ� งกันและกนัในการสงเคราะห์

ครอบครัว ไดชี้�แจงถึงวิธีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์

และการจ่ายเงินแก่ทายาทผู ้เสียชีวิต โดยหากมี

หนี� สินก็สามารถชาํระหนี� ไดห้มดและยงัมีเงินเหลือ

ใหแ้ก่ครอบครัวไดต่้อไป 

หัวข้อที�สาม “การจัดการเงินได้เพื�อสร้าง

คว ามมั�น คงใ ห้ครอบค รัวด้วย วิ ธีการสหกรณ์” 

บรรยายโดยนางสาวสิระดา  แย ้มกลีบ ผู ้จัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์อสโมอุตสาหกรรม จาํกดั ได้

เนน้ในเรื�องการวางแผนทางการเงิน โดยออมเงินไว้

กบัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ของเรา ขอ้คิด “ถ้าไม่มีเงิน

ออมและไม่มีการวางแผนทางการเงินก็ไม่มีโอกาสมี

ความมั�นคงทางการเงนิในอนาคตได้”  และ “ตอนเกดิ

มา...จน โทษคนอื�นได้เพราะไม่สามารถเลือกเกิดได้ 

แต่ถ้า...ตอนตาย...ยากจน ต้องโทษ...ตัวเอง.!!” การ

ออมเกิดขึ�นไดจ้ากการมีอาํนาจเหนือเงิน การออมที�

ได้ผลคือการออม “แบบถูกบังคับ” คือ ถือหุ้นใน

สหกรณ์ ฝากเงินในสหกรณ์ ฌาปนกิจสงเคราะห์/

ประกนั/กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ทุกสิ�งเริ�มตน้ที�การ

วางแผนตอ้งบังคบัใจตนเอง และตั� งเป้าหมายการ

ออมที�ชัดเจน ให้ลงมือ ตั� งมั�น ตั�งใจ เก็บออมทันที

โดยท่องคาถา “จะรวยเพื�อจน หรือ จนเพื�อรวย” 

นาํไปปฏิบติัจริงๆ “ออมใหไ้ด ้เพื�อใหเ้งินทาํงานรับ

ใช”้ ออมเงินเพื�ออนาคตอันใกล้ คือ ออมเพื�อใชจ่้าย
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หนี� สินที� มีของแต่ละเดือน เพื�อนําเงินที�ออมไปใช้

จ่ายในครอบครัว ออมเงินเพื�อต้องการซื� อสิ� งของ 

ออมเงินสํารองเพื�อจ่ายค่ารักษาตวัยามป่วยไข ้ออม

เงิ น เ พื� อ อ น า ค ต ระ ย ะ ย าว  คื อ  ใ ช้ จ่ า ย ใ น ย า ม

เกษียณอายุ เพื�อความมั�นคงของครอบครัว เป็น

มรดกให้ลูกหลาน ใช้ในการลงทุนต่อยอดเงินออม

ใหเ้พิ�มขึ�น สมมุติ:-หลงัเกษียณตอ้งใชเ้งินวนัละ 300 

บาท (เกษียณ 55 ปี อยู่ไปอีก 20 ปี = 7,300 วัน) 

ดงันั�น 7,300 วนัคูณ 300 บาท ตอ้งมีเงินออมทั�งสิ�น 

2,190,000 บาท เป็นเงินกอ้นใหญ่ที�เราตอ้งรีบเก็บ

ออมให้ไดเ้พื�ออนาคต หากอายุยาวกว่า 75 ปี ต้อง

เก็บเ งิน เท่าไร?  อยู่อย่ างพอเพียง หลากหลาย

ความหมาย ความพอเพียง คือ “ความพอเหมาะ

พอดี”  “ความไม่ประมาท” “พึ�งตนเอง” “มีเหตุผล” 

“มีภูมิคุ ้มกัน”  “การอยู่กินเกินฐานะ” อนันํามาซึ� ง

การมีหนี� สินพะรุง พะรัง หาทางออกไม่ได้ ความ

พอเพียงนั�น เพียงพอที�จะทาํให้มีความสุขในชีวิต 

ชนิดที�มี “ความหมาย” ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

การจดัการศึกษาอบรมสมัมนาสมาชิกครั� งนี�  

เพื�อใหส้มาชิกเห็นความสาํคญัและประโยชน์ในการ

ออมเงินกบัสหกรณ์ โดยการถือหุ้น และฝากเงินให้

มากขึ� น นําเอาหลักการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในครอบครัว รู้จักใช้ รู้จักประหยัด 

สมาชิกส่วนใหญ่พึงพอใจกับการอบรมสัมมนา

ดงักล่าว จากการตอบแบบประเมินผลอยู่ในเกณฑดี์ 

55.69% อยู่ ที� ดีมาก 30.18% ถือได้ว่า  ประสบ

ความสําเร็จเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามอยากให้

สมาชิกให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมการอบรม

สัมมนาให้มากกว่านี�  เพราะสมาชิกคือเจ้าของ

สหกรณ์ฯ การศึกษาเรียนรู้ไม่มีวนัจบสิ�น สหกรณ์ฯ 

จดัหาสิ�งที�ดีมีประโยชน์แก่สมาชิก ขอเพียงสมาชิก

เปิดใจที�จะรับฟังและศึกษาเพื�อนาํมาปฏิบติั สมาชิก

กจ็ะกนิดอียู่ด ีใช้ชีวิตได้อย่างมคีวามสุขตลอดไป  

 

การรับสมาชิกสมาคม สสอป. 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ สถานประกอบการ (สสอป.) เปิดรับ

บุคคลในครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ เข ้าเป็ นสมาชิก

สมทบของสมาคม ฯ โดยไม่ ตตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก

ส ม ท บ ข อ ง ส ห ก ร ณ์   ต้น สั ง กัด  โ ด ย บุ ค ค ล ใ น

ครอบครัวสมาชิกฯ ที�สามารถนํามาสมัครเป็น

สมาชิกสมทบของสมาคม สสอป.ไดแ้ก่ 

1. บดิา มารดา   

2. คู่ สมรส 

3. บดิา และมารดาของคู่สมรส  

4. พี� น้องร วมบดิาหรือมารดา 

5. บุตร และบตุรบุญธรรมของสมาชิกสามญั 

ทั�งนี� หากบุคคลดังกล่ าวเสียชีวิตจะได้รับ

เงินสงเคราะห์ ศพ รายละ 600,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดที้�สหกรณ์ ฯ 

โท ร . 035-672127-129 หรื อ  ที� ส มา คมฌา ปน กิจ      

สงเคราะหฯ์ (สสอป.) โทร. 089-924-123 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบับประจาํ 

เดือนพฤศิกายน 2557 มาพบกบั ท่านสมาชิก และ 

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ  

ขอแสดงความยินดีกบั คุณรัตนภรณ์ ปุรา-

ทะกา ที�หลานสาวไดรั้บปริญญาไปเมื�อเร็วๆ นี�  ครับ 

$$$@@$$$ กลางเดือนตุลาคมที�ผ่านมา คุณธนกร  

ชินะตังกูร  พาลูกสาวสองคนพร้อมกับคุณพ่อ       

ไปเที�ยวบึงฉลากตามที�ลูกสาวร้องขอใหพ้าไปเที�ยว 

อยา่งนี� ลูกสาวตอ้งรักคุณแม่มากเลยครับ$$$@@$$$  

กลบัมาอยู่บา้นที�สระบุรีแลว้ สําหรับ คุณชัยรัช  ศิริ-

พจนานนท์ ตอนนี�ขายของอยู่ที�บา้น ว่าง ๆ กม็าเยี�ยม

เ พื� อนๆ ที� ไท ย เรยอนบ้างนะ ครั บ  $$$@@$$$  

เพราะรีบขบัรถกลบับา้นทาํให้ คุณอรพรรณ สมตัว 

ขบัรถจกัรยานยนตท์บัหวังูหลามตวัใหญ่เท่าขาแมว่้า

งูจะไม่ตายแต่เช้าวนัรุ่งขึ�นคุณเปิ� ลก็ตักบาตรอุทิศ

ส่วนกุศลให้งูตวันั�นดว้ย  $$$@@$$$ ไดข่้าวว่าตดั

ผมดว้ยตวัเอง สาํหรับ คุณวัฒนชัย  กลัดสนิท เจา้ตวั

บอกว่าประหยดัเงินได้ 80 บาท ทําให้ซื� อเบียร์ได้

สองขวดเลย  $$$@@$$$ ทํา พิธีทํา บุญเนื� องใน

โอกาสเปิดร้านกาแฟ Cup D ร้านใหม่ไปเรียบร้อย

แลว้ สําหรับ คุณสมชาย คุณเหมือนมาศ พงษ์ไพร 

เนื�องจากร้านเก่าโดนปลวกกิน ก็ขอให้กิจการดาํเนิน

ไปด้วยดีค รับ เฮงๆ นะครับ$$$@@$$$ ในวัน

ทาํบุญ เพื�อนๆ ห้องปฏิบัติการเคมีไปร่วมงานกัน

จํานวนมาก โดยเฉพาะ คุณภควรรณ เขตนอก  

แต่งตวัสวยงามเป็นพิเศษเลยครับ $$$@@$$$ หลงั

การเกษียณอายุ คุณสุกัญญา  ทิพย์สุวรรณ ทาํหนา้ที�

เลี�ยงหลานสองคนทุกวนั ไดข่้าวว่าป้าแป๊ดปวดไหล่

ทุ ก วัน เ ล ย ค รั บ  $$$@@$$$ ก ลับ ม า บ้ า น แ ล้ว 

สําหรับ คุณกานต์ชนิต หาญกล้า หลงัจากที�เขา้รับ

การผา่ตดัที�โรงพยาบาลศิริราช ก่อนกลบับา้นคุณเก่ง

ได้เข้าลงนามถวายพระพรแด่ ในหลวงด้วยครับ 

$$$@@$$$ ลูกสาวตอ้งเขา้โรงพยาบาลเพื�อทาํการ

เคาะปอดทาํให้ คุณกิติศักดิ�  พรหมชนะ ตอ้งดูแล

อย่างใกลชิ้ด ขอให้ลูกสาวหายเป็นปกติโดยเร็วครับ 

$$$@@$$$ พาครอบครัวไปเที�ยวต่างจังหวดั ทั� ง

ครอบครัว 4 คน ของ คุณกฤษณ์ เย็นทรวง ใส่เสื�อยืด

ล า ย เ ดี ย ว กัน ทุ ก ค น  เ ห็ น แ ล้ว น่ า รั ก ม า ก ค รั บ 

$$$@@$$$ ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กับ  คุ ณ ยิ น ดี         

คุณเฉลิมศรี กลั�นฉอ้อน ที� ลูกสาวจะเดินทางไป

ศึกษาและปฏิบติังานที�ประเทศจีนสองสัปดาห์ครับ 

$$$@@$$$ หลานสาวมีโครงการมาปลูกเห็ดขายที�

บา้น คุณอัชณา  วายุพักตร์ สงสัยว่างานนี� ป้าออ้ยได้

เหนื�อยแน่นอนครับ ก็ดีเหมือนกันครับ จะได้เป็น

การลดนํ�าหนกัไปในตวั $$$@@$$$ ตดัผมทรงใหม่

เพื�อนๆ ชมกนัวา่ คุณจารุวรรณ  เอนกศรี  ดูสวยและ

น่ารักมาก เจ้าตัวบอกว่าตัดที� ร้านในอ่างทอง ทั� ง

ราคาและฝีมือพอกนักบัร้านในกรุงเทพฯ เลยครับ 

ขอ แ ส ด ง คว า ม เ สี ย ใ จ กับ  คุ ณ ศิ ริ ศั ก ดิ�       

คุณเลี�ยม ทรงวุฒิ เลิศ ที� สูญเสียลูกสาวไปเมื�อ

กลางเดือนตุลาคมที�ผ่านมาครับ $$$@@$$$  ขอ

แสดงความเสียใจกบั คุณสวรรค์ ยุวัฒนา และ คุณ

สมชาย ยุวัฒนา ที� สูญเสียคุณพ่อไปเมื�อต้นเดือน

พ ฤ ศ จิ ก า ย น ที� ผ่ า น ม า ค รั บ $$$@@$$$ ฝ า ก

ประชาสัมพันธ์มาจาก คุณพรใจ ศรีสุวรรณธนู             

ว่าคณะกรรมการสตรีสหภาพแรงงานไทยเรยอน        

จะพาสมาชิกเดินทางไปเลี� ยงอาหารกลางวนัเด็ก

นกัเรียนตาบอดและตาบอดพิการซํ� าซ้อนที�จังหวดั

ลพบุรี ในวนัที� 27 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญทุกท่าน
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ไปร่วมทาํบุญโดยพร้อมเพียงกันครับ $$$@@$$$ 

ไปเที� ยว เ ชียงคานและเวียงจันทน์กับสหกรณ์  

บริการฯ มาแล้ว คุณปรีชา ตรีกาลนนท์ บอกมี

ความสุขมาก โดยเฉพาะการไดร้้องเพลงโปรดของ

ตนเองที� ร้ านอาหารในจังหวัดอุดรธานีก่อนขึ� น

เครื�องบินกลบับา้นครับ$$$@@$$$ ไดน้ั�งเครื� องบิน

เป็นครั� งแรก สําหรับ คุณสุวรรณา บริหาร เจ้าตัว

บอกว่าตื�นเตน้และกลวัเหมือนกัน แต่ก็มีความสุข

มากกับการไปเที� ยวใน ครั� ง นี� ค รับ $$$@@$$$ 

สาํหรับ คุณไชยพนัธน์ ทรัพย์สุทธิ มีความสุขมาก ที�

ไดไ้ปเที�ยวกบัเพื�อนเก่าที�ไม่ไดเ้จอกนัมานานยี�สิบ

กว่าปีครับ $$$@@$$$ ขออนุโมทนาบุญกับ คุณ

ไพฑูรย์ โล่ทอง ที�ไดช่้วยเหลือคนแก่ 10 กว่าคนซึ� ง

รถยนต์ตกนํ� าในคลองเลยปั� ม ปตท.โพธิ� เก้าต้น จ.

ลพบุรีร่วมกบัคนขบัรถคนัอื�นทาํให้ทุกคนปลอดภยั

ครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความยินดีกับ คุณ          

สุกัญญา  ศุภศิลป์ ที�คลอดบุตร คนที�สองแลว้ ชื�อ 

น้องพอร์ชเห็นรูปแลว้น่ารักมากครับ  $$$@@$$$ 

ว ันเกิดครบรอบ 2 ขวบของลูกกัปตัน คุณถวัลย์          

สีทอง พร้อมกบัครอบครัวพากนัไปไหวพ้ระที�วดัป่า

เลไลย ์และวดัทบักระดาน จ.สุพรรณบุรี เพื�อขอพร

ใหลู้กชายครับ $$$@@$$$ พาคุณพ่อไปทอดกฐินที�

วดั สรพงษ์ คุณประทวน สัญญะวิรี เลยถือโอกาส

ชวนคุณพ่อถ่ายรูปกบัพระเอกคนดงัสรพงษ์ ชาตรี 

เสียเลยครับ $$$@@$$$ หลังจากกลับบ้านที�

กาํแพงเพชร คุณอนุรักษ์ ทองโตนด ถือโอกาสแวะ 

“บ่อนํ�าร้อนพระร่วง”  พร้อมกบัแวะแช่เทา้ในบ่อนํ�า

ร้อนดว้ย ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรงนะครับ $$$@@$$$ 

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิริลักษณ์  เทพวงษ์ ที�

เปิดร้านขายเสื� อผา้ “บุ๋ม สวิชออน” ที�ตลาดไมด้ัด        

อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื�อนสมาชิกที�ผ่านไปทางสิงห์บุรี 

แวะอุดหนุนกันได้นะครับ $$$@@$$$ ขอแสดง

ความยินดีกับน้องนุ๊ก คุณณัฐธินี  สีนุต ที� ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการประกวด        

นางนพมาศ ของจังหวดัอ่างทอง หลายท่านชมว่า

นอ้งนุ๊กตอบคาํถามกรรมการไดดี้มากเลยครับ 

แต่งตวัชุดขาวเพื�อทาํหนา้ที�ผูช่้วยพราหมณ์ 

ในพิธีเททองหล่อพระที�ราชบุรี คุณอํานาจ จันทร์มา 

ดูมีแววมาทางธรรมมากเลยครับ $$$@@$$$ ขอ

แสดงความยินดีกบั คุณนําชัย ภู่ระหงษ์ ที�บา้นหลงั

ใหม่ปลูกใกลเ้สร็จแลว้ ขอให้อยู่เยน็เป็นสุขนะครับ 

$$$@@$$$  ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐสุโชค  

ลิ�มชื�นพทิยากร ที�เขา้พิธีมงคลสมรสกบัเจา้สาวแสน

สวยไปเมื�อเร็วๆ นี�  ขอให้ชีวิตสมรสมีแต่ความสุข

ตลอดไปครับ $$$@@$$$ ขอแสดงความยินดี กับ 

คุณสมปอง ภู่ระหงษ์ ที�นอ้งเฟิร์น ลูกสาวสอบบรรจุ

ไดง้านใหม่ที�อยุธยาแลว้ครับ $$$@@$$$ ทาํการ

ซ่อมแซมบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณเพ็ญรัตน์          

สิทธิพงศ์ ยินดีด้วยนะครับ $$$@@$$$ สมคัรเขา้

เป็นสมาชิกสมาคม สสอป. แลว้ สําหรับ คุณเฉลิม-

ชัย ภูมิทอง เพื�อเป็นการสร้างความมั�นคงให้กับ

ครอบครัวในอนาคตครับ $$$@@$$$ ช่วงนี�  คุณแม่

ไม่สบายมาก ทาํให ้คุณวิภาวรรณ  เอี�ยมสะอาด ตอ้ง

ดูแลอย่างใกลชิ้ด เป็นกาํลงัใจให้นะครับ ขอให้คุณ

แม่หายเป็นปกติโดยเร็วครับ $$$@@$$$ ขอบคุณ

สมาชิก 40 ท่านที�เขา้ร่วมงาน “วนัออมแห่งชาติและ

อบรมกับสหกรณ์ฯ” ที� สุพรรณบุรี เมื�อวนัที�  1- 2 

พฤศจิกายน เป็นอย่างสูงครับ และยินดีกบัทุกท่านที�

ได้รับของที�ระลึกกลับบ้านด้วยครับ $$$@@$$$ 

พบกนัฉบบัหนา้ $$$@@$$$  สวัสดคีรับ  
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ฉบับที� 314 ประจาํเดือน พฤศจิกายน 2557 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน ตุลาคม 2557 (MONTHLY REPORTS OCTOBER 2014 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จาํกดั 

THE  THAIRAYON LEBOUR UNION  SAVING  CO-OPERATIVE,LIMITED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จํานวนสมาชิก Membership          

2.  ทุนเรือนหุ้น Share  capital 

3.  เงินรับฝากออมทรัพย์  ยอดยกมา Savings  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

       คงเหลือสิ�นเดือน Balance  

4.  เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  ยอดยกมา Spercail  deposit  From  last  month  

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

     คงเหลือสิ�นเดือน  Balance  

5.  เงินรับฝากเพื�อทุนการศึกษาบุตร ยอดยกมา Education  Fund  deposit  From  last  month 

      ฝากระหว่างเดือน Deposit  in  this  month 

      ถอนระหว่างเดือน Withdrawal  in  this  month 

      คงเหลือสิ�นเดือน  Balance 

6.  ทุนสํารอง     Compulsory  reserve 

7.  ทุนสะสมตามข้อบังคบั     Reserve  according  to  by-laws,regulation  and  other 

8.  ถือหุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จํากดั 

      Share  capital  in  the  Federation  of  Saving  and  credit   Cooperatives  of 

      Thailand  Limited (FSCT) 

9.  เงินฝากธนาคาร  (7 ธนาคาร รวม 9 บัญชี)  Deposits  at  Banks 

10. เงินฝากสหกรณ์อื�น Deposits  in  other  Co-operatives 

11. เงินให้กู้แก่สมาชิก  ยอดยกมา     Loans  to  members  form  last  month 

       ให้กู้ระหว่างเดือน Loans  to  members  in  this  month 

       รับชําระคืนระหว่างเดือน     Loans  repayment  form  members  in  this  month 

      คงเหลือ  ณ  วนัสิ�นเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื�น     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบี�ยรับจากเงนิให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตั�งแต่เดือนมกราคม  - ตุลาคม 2557 Revenues  from  January - October 2014 

15. รายจ่ายตั�งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2557 Expenses  from  January - October 2014 

16. รายได้สูง (ตํ�า) กว่าค่าใช้จ่าย   Total  lncome  (Approximated) 

1,083 

285,043,490.00 

8,182,203.17 

3,058,951.55 

3,578,369.92 

7,662,784.80 

87,002,353.23 

3,236,953.52 

7,137,702.09 

83,101,604.66 

6,092,490.00 

343,369.97 

174,739.97 

6,261,120.00 

24,571,169.18 

948,052.08 

30,060,000.00 

 

 

11,423,156.60 

35,619,798.93 

303,349,721.16 

33,681,029.25 

33,035,631.32 

303,995,119.09 

41,163,028.44 

14,211,226.60 

18,112,287.77 

4,469,424.36 

13,642,863.41 

 

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  
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บาท  Baht   

บาท  Baht   

  บาท  Baht 

บาท  Baht 
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บาท  Baht 
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สหกรณฯ์ มอบสร้อยคอทองคาํหนัก 1 บาท 
ให้แก่นายดุษฎี ศรีสะอาด ซึ�งขอเกษียณอายุ 

กรรมการฯ เยี�ยมไข้นายสริุนทร์  เรอืงกุศล 
สมาชิกแผนกออ๊กซิลลารี� ผลิต ที�บ้านพัก อ.ป่าโมก 

กรรมการฯ เยี�ยมนายถวัลย ์ ศลิป์ประดิษฐ์ และนางลาํปาง  ชี�แจง 
สมาชิกแผนกพ้นสภาพการเป็นพนักงาน ซึ�งเกษียณอายุครบ 5 ปี 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�ฯ เข้าศกึษาดูงาน 
สอ.สหภาพแรงงานรฐัวิสาหกจิการรถไฟแห่งประเทศไทย จาํกดั และ สอ.ปตท. จาํกดั (6 ต.ค. 57) 


