
สหกรณฯ มอบเงินสินไหมทดแทนการเสียชีวิตใหแก
แมสมาชิก จํานวน 200,000 บาท

วันที่ 16 กันยายน 2556 นายวิรัต ชูจิตต รอง
ประธานฝายการเงิน นายสายัณห แผนประดิษฐ
เลขานุการ นายสุวัฒน  แกวเฮียง  เหรัญญิก และนาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผู จัดการ ไดทําการมอบเงิน
สินไหมทดแทนการเสียชีวิต จากบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด จํานวน 200,000 บาทใหแกนาง
สุรีย อยู เพ็ชร มารดาของนายอภิวัฒน อยู เพ็ชร
สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต ซึ่ ง เสียชีวิต เพราะ
อุบัติเหตุ ทั้งน้ี สหกรณฯ ไดทําประกันชีวิตกลุม
ใหแกสมาชิกสหกรณทุกคน  โดยสหกรณเปนผูจาย
คาเบี้ยประกันใหแกสมาชิกทุกคน
รองประธานฯไดรับการเลือกตั้งเปนคณะอนุกรรม
กํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานสหกรณฯ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2556 นายยุคล ลิ้มแหลม
ทองรองนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่ง คณะกรรมการ
กํากับและขับเคลื่อนวาระแหงชาติดานสหกรณทําการ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อนวาระ
แหงชาติดานสหกรณระดับจังหวัด จํานวน 33 คน
โดยมีผูวาราชการจังหวัดอางทอง เปนประธานคณะ

อนุกรรมการฯ และมีผูแทนจากสหกรณทุกประเภท
ในจังหวัดอางทองที่ไดรับการคัดเลือกจากสหกรณฯ
ในประเภทของตนเองเปนอนุกรรมการ 5 คน ไดแก
นายดิเรก  เทียนประทีป ผูแทนสหกรณการเกษร
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร ผูแทนสหกรณออมทรัพย
นายธนกฤต  ต้ังทวีทรัพย  ผูแทนสหกรณบริการ
นายเฉลิมพล  เที่ยงทิศ  ผูแทนสหกรณประมง และ
นายเบ็ญจรงค  ทิสุวรรณ ผูแทนสหกรณเครดิตยู-
เน่ียน

สหกรณฯ บริจาคเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑแรงงาน
ไทย 5,000 บาท

วันที่ 6 สิงหาคม 2556 สหกรณออมทรัพยฯ-
( อานตอหนา 3 )

ปที่ 28 ฉบับที่ 301 ประจําเดือน ตุลาคม 2556

ประจําเดือน ธันวาคม 2551
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รายชื่อคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 31 (2556)
นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน
นายวิรัต  ชูจติต รองประธานฝายประชาสัมพันธ
นายสายัณห  แผนประดิษฐ เลขานุการ
นายสุวัฒน  แกวเฮียง เหรัญญิก
นายมานะกูล  พรรณเรณู กรรมการ
นายพยุงศักด์ิ  เวชโช กรรมการ
นางสาวพรรษพร  แสงประพาฬ กรรมการ
นายณัฐวุฒิ  ศรีวิไล กรรมการ
นายอนุรักษ  ทองโตนด กรรมการ
นายสุทัศน  เอี่ยมแสง กรรมการ
นายพีระภัทร ลอยละลิ่ว กรรมการ
นายพงษศักด์ิ    คงมี กรรมการ
นางศรีประภา  แสงสวาง กรรมการ

เจาหนาที่สหกรณออมทรัพย ฯ
นางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจัดการ
นางนาถ มงคลหวา หัวหนาฝายฯ
นางสาวนุชนารถ แกวน้ําเชื้อ บัญชี
นางสาวดวงกมล  แกวสุขใส ธุรการ
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ การเงิน

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ  นายวิรัต  ชูจิตต
กองบรรณาธิการ  นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

 นายมานะกูล พรรณเรณู นายสุทัศน  เอี่ยมแสง
 นายไชยพันธน ทรัพยสุทธิ

อารดเวิรค  นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส

วันที่ 6 กันยายน 2556 คณะกรรมการสหกรณ
บริการพนักงานกลุมบรษิัทยูนิลีเวอรไทย จํากัด
เขาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานกับสหกรณฯ

วันที่ 12 กันยายน 2556 ผูแทนเครือขาย
ขบวนการสหกรณในจังหวัดปทุมธานี เขาเยี่ยม

ชมกิจการและศึกษาดูงานกับสหกรณฯ

วันที่ 22 กันยายน 2556 คณะกรรมการชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลาง เขาเยี่ยมชม

กิจการและศึกษาดูงานกับสหกรณฯ
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สหกรณฯ บริจาคเงินสนับสนุน (ตอจากหนา 1)
ทําการบริจาคเงิน จํานวน 5,000 บาท (หาพันบาท
ถวน) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพิพิธภัณฑแรงงาน
ไทย ซึ่งเปนพิพิธภัณฑแรงงานแหงแรกและแหง
เ ดียวในประเทศเอเซีย  ต้ังอยู ใกลสถานีรถไฟ
มักกะสัน  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ประธานฯ และผูจัดการรวมสัมมนาที่สุพรรณบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2556 นายเฉลย ชม
บุหร่ัน ประธานสหกรณฯ และนางเกษมศรี เมฆ
หมอก ผูจัดการ เขารวมการสัมมนา “สหประกันชีวิต
มั่นคง มั่นใจ กาวไปดวยกันเพื่อวันขางหนา” ณ
โรงแรมคุมสุพรรณ อ. เมือง จ. สุพรรณบุรี

ก า ร สั ม ม น า มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ พื่ อ
เสริมสรางความมั่นใจ และเผยแพรขอมูลผลการ
ดําเนินงานประจําป 2556 ใหแกสหกรณตาง ๆ ได
ทราบ ทั้งสหกรณที่ถือหุนและไมไดถือหุน พรอม
กับเชิญชวนใหสหกรณทําการเพิ่มทุนกับนริษัท
เ ห รั ญ ญิ ก แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการสอร. ประจําเดือนสิงหาคม 2556

วันที่ 25 สิงหาคม 2555 นายสุวัฒน แกว-
เ ฮี ย ง  เ ห รั ญ ญิ ก  เ ดิ น ท า ง ไ ป ร ว ม ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจําเดือนของสหพันธสหกรณออมทรัพยผูใช
แรงงาน ณ สโมสรการไฟฟานครหลวง กรุงเทพฯ
โดยมีมูลนิธิไพศาล  ธวัชชัยนันท เปนเจาภาพ

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คร้ังที่ 7/2556วันที่ 14 กรกฏาคม 2556 รับรองฐานะ
การเงินของ สอร. ประจําเดือนกรกฏาคม 2556 โดย
มีเงินคงเหลือยกมาจากเดือนมิถุนายน 2556 จํานวน
119.125.12 บาท มีรายรับคืนเงินสํารองจาย 30,000

บาท รายจาย 30,000 บาท คงเหลือเงินยกไปเดือน
มีนาคม 2556จํานวน 119,125.12 บาท รับทราบผล
การดํา เนินงานของสหกรณสมาชิก  รับทราบ
รายงานจากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ
ไทย จํากัด รับทราบผลการดําเนินงานของฝายจัดต้ัง
สหกรณ  และ รับทราบการเตรียมการจัดอบรม
สัมมนาของฝายวิชาการ เร่ือง “ งบการเงิน - การ
บัญชี กฏหมายที่เกี่ยวของกับสหกรณ ”
กรรมการฯ รวมการสัมมนากับสันนิบาตสหกรณฯ ที่
อยุธยา

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2556 นายสายัณห
แผนประดิษฐ เลขานุการ และนางเกษมศรี เมฆ-
หมอกเขารวมการสัมมนาโครงการ “สันนิบาต
สหกรณฯ สัญจรเพื่อเตรียมความพรอมสหกรณเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน 2558” ณ โรงแรมริเวอร
วิว เพลส โอเต็ล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

การสัมมนามีวัตถุประสงคเพื่อฝกอบรมทาง
วิชาการที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของ
สหกรณที่จะเขาสูประชาคมอาเซี่ยนในป พ. ศ. 2558
เพื่อกําหนดรูปแบบและวิธีดําเนินการในการเตรียม
ความพรอมในแตละดาน และเพื่อสรางเวทีแหงการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรูประสบการณซึ่ง
กันและกัน
คณะกรรมการชสอ. เขารวมพิธีทําบุญวันครบรอบ 41
ป การกอตั้ง ชสอ.

วั น ที่ 2 กั น ย า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เดินทางไปรวมพิธีทําบุญ
เลี้ยงพระเพล เน่ืองในโอกาสวันครบรอบของการ
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กอต้ังชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด (ชสอ.) ณ ที่ทําการชุมนุมฯ ถนนนครอินทร
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งน้ีกอนพิธีทําบุญ
คณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ชุมนุมฯ ได
รวมทําพิธีสักการะสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจํา ชสอ. ดวย
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและเสริมสรางความรูดานวิชาการ

วั น ที่ 3 กั น ย า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร  กรรมการชสอ. เขารวมการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสรางความรูดาน
วิชาการ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด ณ หองประชุม 302 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร  อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี

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
คณะอนุกรรมการกํากับและขับเคล่ือนวาระแหงชาติ

วั น ที่ 4 กั น ย า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รี โ พ ธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงินเดินทางไปรวม
การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับและขับเคลื่อน
วาระแหงชาติดานการสหกรณระดับจังหวัด ที่ศาลา

กลางจังหวัดอางทอง โดยมีนายวิศว  ศะศิสมิต ผูวา
ราชการจังหวัดอางทอง ประธานคณะอนุกรรมการฯ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 16 สิงหาคม
2556 มีมติอนุมัติการจุดทําโครงการ/กิจกรรมการ
ขับ เค ลื่ อนวา ระ แห ง ชา ติด า นก า รส หก รณ ใ น
ปงบประมาณ พ. ศ. 2557 ตามที่หนวยงานตาง ๆ
นําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
รองประธานฝายการเงินเขารวมโครงการประชุม
ปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแหงชาติฯ ที่กรุงเทพฯ

วันที่ 4 (ภาคบาย) - 5 กันยายน 2556 นาย
ศรีโพธิ์ วายุพักตร รองประธานฝายการเงินเดินทาง
ไปรวมโครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระ
แ ห ง ช า ติ ด า น ก า ร ส ห ก ร ณ  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 5
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวม
การประชุมจากทั่วประเทศ รวม 330 คน

การประชุมมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
ประชุมไดรวมกันศึกษาวิ เคราะหขอกฏหมาย
สหกรณเพื่อใชใหเอ้ือตอการสงเสริมและพัฒนา
สหกรณภายใตหลักการอุดมการณ และวิธีการ
สหกรณในเหมาะสมกับสหกรณ
กรรมการสหกรณบริการพนักงานกลุมบริษัทยูนิลี
เวอรไทย จํากัด เขาศึกษาดูงานสหกรณฯ

วันที่ 6 กันยายน 2556 คณะกรรมการและ
เจาหนาที่สหกรณบริการพนักงานกลุมบริษัทยูนิลี
เวอรไทย จํากัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
กรุงเทพฯ รวม 10 คน โดยการนําของนายธีระชาติ
มูลศรี ไดเดินทางมาศึกษาดูงานกับสหกรณฯ โดยมี
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นายเฉลย  ชมบุหรั่น ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์
วายุพักตร รองประธานฝายการเงิน นายวิรัต  ชูจิตต
รองประธานฝายประชาสัมพันธ นายพยุงศักดิ์  เวชโช
และ นายเกษมศรี  เมฆหมอก ผูจัดการใหการตอนรับ
และบรรยายสรุปการดําเนินงานของสหกรณฯ ใหผู
เขาศึกษาดูงานไดทราบและแลกเปลี่ยนความรูดาน
การบริหารงานสหกรณระหวางกันและกันดวย
กรรมการสหกรณฯ รวมการอบรมสัมมนากับชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลางที่นครนายก

วันที่ 7 - 8 กันยายน 2556 ชมรมออมทรัพย-
ภาคกลาง ทําการสัมมนาสมาชิกชมรมฯ และ

สหกรณออมทรัพยในภาคกลาง เร่ือง “ กฎหมายที่
เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย ” ณ วังยาว ริเวอร
ไซด รีสอรท อ. เมือง จ. นครนายก โดยมีผูเขารวม
การอบรม 64 คน จาก 32 สหกรณฯ สําหรับหัวขอ
การอบรม ไดแก “ พระราชบัญญัติสหกรณฯ และ
กฏหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย ”
บรรยายโดย นายไชยา  บุญญานภาพ สหกรณ
จังหวัดนนทบุรี “ การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ
ออมทรัพย ” บรรยายโดย ดร. เฉลิมพล ดุลยสัมพันธ
ประธานชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด และ “กฏหมายอาญา กฏหมายแพงและ
พาณิชยที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย” บรรยาย
โดย นายปรเมศวร อินทรชุมนุ เลขานุการ สํานัก
อัยการสูงสุด โดยมีนายศรีโพธิ์  วายุพักตร ประธาน
ช ม ร ม ฯ เ ป น ป ร ะ ธ า น ใ น พิ ธี ป ด  แ ล ะ ไ ด รั บ
งบประมาณจัดการสัมมนาจาก ชสอ.
กรรมการ ชสอ. เขารวมการประชุมคณะกรรมการ
เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 2 คร้ัง

วันที่ 10 และ 18 กันยายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  กรรมการชสอ. เขารวมการประชุม
คณะกรรมการเสริมสรางความรวมมือระหวาง
ประเทศ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด ณ หองประชุม 302 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณ
ออมทรัพยฯ ถนนนครอินทร  อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี โดยการประชุมวันที่ 10 กันยายน
เปนการประชุมประจําเดือนกันยายน 2556 และ การ
ประชุมในวันที่ 18 กันยายน เปนการประชุมวาระ
พิเศษ ของคณะกรรมการฯ ดังกลาว

กรรมการ ชสอ. รวมการสัมมนาและประชุมใหญ
Accu ประจําป 2556 ที่เนปาล

วันที่ 11 - 17 กันยายน 2556 นายศรีโพธิ์
วายุพักตร  กรรมการ ชสอ. พรอมกับประธาน
กรรมการ กรรมการดําเนินการ ชสอ. ผูตรวจสอบ
กิจการ ผูจัดการใหญ และเจาหนาที่ชุมนุมฯ รวม 19
คน โดยการนําของ ดร. เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ
ประธาน ชสอ. เดินทางไปรวมการสัมมนาทาง
วิชาการและการประชุมใหญ  สมาคมสัมพันธ
สหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (Accu -
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แอดดิว) ประจําป 2556 ณ โรงแรมโซลต คราวน
พลาซา กาฐ มาณฑุ ประเทศ สหพันธสาธารณรัฐ,
ประชาธิปไตยเนปาล มีผูเขารวมประชุม 300 กวาคน

ในการประชุมใหญ ของ แอดดิว ไดมีการ
มอบของรางวัล Accu Recognition Award ประเภท
บุคคลใหแก  ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ  ประธาน
กรรมการ ชสอ. และรางวัลประเภทสถาบัน ใหแก
Devenlopment International Dejardino (DID) ดวย
ผูแทนเครือขายขบวนการสหกรณในจังหวัดปทุมธานี
เยี่ยมชมกิจการสหกรณฯ

วันที่ 12 กันยายน 2556 ผูแทนเครือขาย
ข บ ว น ก า ร ส ห ก ร ณ ใ น จั ง ห วั ด ป ทุ ม ธ า นี  ซึ่ ง
ประกอบดวยสหกรณทุกประเภท จํานวน 60 คน
โดยการนําของนายเจริญ  ศิริไชยา สหกรณจังหวัด
ปทุมธานี  และนายสุ รัตน   จันทรวันเพ็ญ รอง
ประธานชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง  โดยมี
นายเฉลย  ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายวิรัต ชู-
จิตต รองประธานฝายประชาสัมพันธ และ นาง
เกษมศรี เมฆหมอก ผู จัดการใหการตอนรับและ
บรรยายสรุปการดําเนินงานของสหกรณฯ ให ผูเขา
ศึกษาดูงานไดทราบ และแลกเปลี่ยนความรูดานการ
บริหารงานสหกรณระหวางกันและกันดวย

กรรมการ ชสอ. เขารวมใหการตอบรับคณะผูนําสตรี
11 คน ที่ ชสอ.

วัน ที่ 2 0 กั นย า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รีโ พ ธิ์
วายุพักตร  กรรมการ ชสอ. เดินทางไปใหการ
ตอนรับคณะผู นําสตรีสหกรณระหวางประเทศ
จํานวน 11 คน จาก 8 ประเทศ ที่เดินทางมาศึกษาดู
งานและเยี่ยมชมกิจการชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด โดยผู นําสตรีสหกรณ
ดังกลาวเดินทางมารวมการอบรมในประเทศไทย ใน
ระหวางวันที่ 16 - 22 กันยายน 2556 ซึ่งจัดโดย
องคการสัมพันธภาพสหกรณระหว างประเทศ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก (ICA - AP)
ผูจัดการเขารวมการประชุมประจํา เดือนชมรม
สหกรณจังหวัดอางทอง

วันที่ 20 กันยายน 2556 นางเกษมศรี เมฆ-
หม อก  ผู จั ดกา รส หก รณ  เข า ร วม ก า รป ระ ชุม
ประจําเดือนกันยายน 2556 ชมรมสหกรณจังหวัด
อางทอง ณ สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทอง

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการชมรมสหกรณ จังหวัดอางทอง
ประจําเดือนสิงหาคม 2556 งบรายรับ - รายจาย
ชมรมฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2556 โดยมีรายรับ
4,000บาท รายจาย 695 บาท เงินคงเหลือยกไปเดือน
กันยายน 94,592.56 บาท รับทราบเร่ืองการเชื่อม
โยงธุรกิจระหวางสหกรณสมาชิกชมรมฯ กําหนด
รายละเอียดและคมใชจายการจัดการศึกษาดูงาน
การสัมมนาและการประชุมใหญสามัญประ จํา
ป 2556 ของชมรมฯ ที่กาญจนบุรีและรับทราบเร่ือง
ที่สํานักงานสหกรณจังหวัดอางทองแจงตอที่ประชุม
หลายเร่ือง
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กรรมการ ชสอ. ประชุมประจําเดือนคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชสอ.

วัน ที่ 2 1 กั นย า ย น 2 5 5 6 น า ย ศ รีโ พ 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 กั น ย า ย น 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
สหกรณฯ ใหการตอนรับการศึกษาดูงานและเปน
เจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการชสอ. ก.

วันที่ 22 กันยายน 2556 สหกรณฯ ไดเปน
เจาภาพจัดการประชุมประจําเดือนกันยายน 2556
คณะกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง
โดยมีผูเขารวมประชุม 12 คน

กอนการประชุม คณะก รรมการชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคกลาง และผู เขารวมการ
ประชุม ไดเขารวมชมกิจการของสหกรณออมทรัพย
สหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด โดยมีนายเฉลย
ชมบุหร่ัน ประธานสหกรณฯ นายศรีโพธิ์  วายุพักตร
รองประธานฝายการเงิน  นายวิ รัต  ชู จิตต รอง
ประธานฝายประชาสัมพันธ นางเกษมศรี เมฆหมอก
ผูจัดการ นางนาถ  มงคงหวา หัวหนาฝายทั่วไป
นางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ เจาหนาที่ เงินกู
นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ เจาหนาเงินฝาก และ
นางสาวดวงกมล แกวสุกใส เจาหนาที่ฝายธุระการ
ใหการตอนรับ โดยสหกรณฯ ไดทําการฉายวิดิโอ
เร่ือง “ 30 ปแหงความเชื่อมั่น ศรัทธา และพึ่งพา
ตนเอง ” ใหผูเขารวมประชุมไดรับชม หลังจากน้ัน
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร ประธานชมรมสหกรณออม
ทรัพยภาคกลางไดเชิญนายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

ประชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย
จํากัด แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามวาระการประชุม

สหกรณฯ มอบของที่ระลึกใหแกสมาชิกที่ทําการ
มงคลสมรส

วันที่ 30 กันยายน 2556 นางเกษมศรี เมฆ-
หมอก ผูจัดการสหกรณฯ ทําการมอบของที่ระลึก
(กระติกนํ้ารอน) มูลคา 570 บาท ใหแก นายธีระเดช
เอนกศรี สมาชิกแผนกสปนน่ิง ผลิต เน่ืองจากทําการ
มงคลสมรส
สหกรณฯ เปนเจาภาพสวดศพบิดาสมาชิก

วันที่ 16 กันยายน 2556 นายอนุรักษ ทอง-
โตนด กรรมการ และนางเกษมศรี  เมฆหมอก
ผูจัดการ เดินทางไปปนเจาภาพสวดศพบิดานาย
สมชาย  กลิ่นเกษร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต
ที่บานพัก ต.โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง และชวยเงิน
ทําบุญ จํานวน 500 บาท

วันที่ 30 กันยายน 2556 นายสุวัฒน แกว-
เฮียง นายลิขิต  มีบํารุง นายอนุรักษ ทองโตนด
นางสาวพรรษพร แสงประพาฬ และนายสุทัศน
เอ่ียมแสง เดินทางไปเปนเจาภาพสวดศพบิดา นาย
ลือชัย เพรชประดับ สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที่วัด
โพธิ์ทูล อ. เมือง จ. อางทอง และชวยเงินทําบุญ
จํานวน 500 บาท ดวย
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หลังจากที่สหภาพแรงงานไทยเรยอนและ
บริษัทไทยเรยอน จํากัด (มหาชน) ตางไดยื่นขอ
เรียกรองเพื่อขอแกไขขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ระหวางกันและกัน โดยสหภาพฯ ยื่นขอเรียกรองฯ
ตอบริษัทในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 รวม 35 ขอ
และบริษัทฯ ยื่นขอเรียกรองตอสหภาพฯ รวม 10 ขอ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สองฝายไดทําการ
เจรจากันคร้ังแรกในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 และทํา
การเจรจากันเอง รวม 16 คร้ัง แตไมสามารถตกลง
กันได สหภาพฯ ไดแจงพนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานใหทําการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน รวม
41 คร้ัง แตสองฝายก็ยังไมสามารถตกลงกันเองได
สหภาพฯ ไดจัดประชุมใหญวิสามัญเพื่อขอมตินัด
หยุดงานในวันที่ 13 กันยายน 2556 ปรากฏวา
สมาชิกไดลงคะแนนเสียงใหสหภาพฯ  ทําการนัด
หยุดงาน 715 เสียง และไมเห็นดวยที่จะใหทําการ
นัดหยุดงาน 1 เสียง ในวันที่ 17 กันยายน 2556
พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดทําการไกล
เกลี่ยขอพิพาทแรงงานอีกคร้ังแตสองฝายก็ไม
สามารถตกลงกันได สหภาพฯ ไดแจงบริษัทเพื่อขอ
ใชสิทธินัดหยุดงานตั้งแตวันที่ 18 กันยายน 2556
เวลา 15.00 น. และบริษัทไดแจงการปดงาน
กรรมการฯ และสมาชิกสหภาพฯ ต้ังแตวันที่ 19
กันยายน 2556 เวลา 12.00 น. หลังจากการนัดหยุด
งานและปดงานแลวพนักงานประนอมขอพิพาทได
ทําการไกลเกลี่ยขอ พิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได
จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 รวม 57 คร้ัง แตสองฝาย

ก็ยังไมสามารถตกลงกันได ประเด็นขอพิพาทแรงาน
สําคัญที่สองฝายไมสามารถตกลงกันได คือ บริษัท
ขอลดเงินโบนัสที่เคยจายใหแกพนักงานสูงสุดคนละ
136 วัน เปนการประกันเงินโบนัสขั้นต่ําจํานวน 45
วัน สวนเงินโบนัสที่จะไดเกินกวา 45 วันใหนําผลกําไร
ในแตละปรอยละ 5 มาคํานวณการจายเงินโบนัสที่
เพิ่มขึ้น ขอลดเงินคาครองชีพพนักงานที่เขาทํางาน
ใหมหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 จากที่เคยจายให
เดือนละ 5,000 บาท เหลือเดือนละ 3,000 บาท ขอลด
เปอเซ็นตการปรับคาจางประจําป จากที่ เคยปรับ
ใหแกพนักงานต้ังแต 8 -11% เหลือ 4 –7 % ในขณะ
ที่สหภาพฯ ยืนยันให บริษัทกําหนดจํานวนวันที่
บริษัทตองจายเงินโบนัสเปนตัวเลขที่แนนอนโดยไม
ตองนําผลกําไรในแตละปมาพิจารณาเพื่อจายเงิน
โบนัส และใหจายเงินคาครองชีพแกพนักงานเทากัน
ทุกคน รวมทั้งการขึ้นคาจางประจําปตามเปอรเซ็นต
เดิม สําหรับขอเรียกรองฯ อ่ืนสองฝายสามารถตกลง
กันไดเปนสวนใหญ  แตก็ยังมีบางขอที่ยังตกลงกัน
ไมได และอยูระหวางการไกลเกลี่ยของพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงาน

สมาชิกสหภาพฯ เคล่ือนขบวนไปยื่นหนังสือตอผูวา
ราชการจังหวัดอางทอง
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กอ นถึ ง วัน นัด ห ยุด ง า น ข อ ง ส ห ภา พ ฯ
สมาชิกสหกรณฯ ซึ่งสวนใหญเปนสมาชิกสหภาพฯ
ดวย ไดโทรศัพทสอบถามเจาหนาที่สหกรณฯ และ
สอบถามกรรมการฯ โดยตรงถึงผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับสหกรณออมทรัพยฯ ในกรณีที่มีการนัดหยุด
งาน  กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ ไดชี้แจง
สมาชิกวา  แมวาสมาชิกสหภาพฯ จะทําการนัดหยุด
งานแตสหกรณออมทรัพยฯ ก็ยังคงใหบริการแก
สมาชิกตามปกติ สมาชิกสามารถกูเงินกู เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน กูเงินกูสามัญได ทําการฝากและถอนเงินได
ตามปกติ เพราะสหกรณออมทรัพยฯ เปนนิติบุคคล
ตามกฏหมายไมเกี่ยวของกับสหภาพแรงงานฯ หรือ
บ ริ ษั ท แ ต อย า ง ไ ร  เ มื่ อไ ด รับ ฟ ง คํ า ชี้ แ จ ง จ า ก
กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ แลวสมาชิก
สวนใหญก็เขาใจ คิดวาหลายทานคงคลายความวิตก
กังวลไปไดตามสมควร

อยางไรก็ตามหลังจากที่ไดมีการนัดหยุด
งานเกิดขึ้นแลว  สมาชิกสหกรณฯ สวนหน่ึงไดทํา
การถอนเงินฝากออกจากสหกรณฯ และบางสวนได
ทําการขอกูเงินกูสามัญโดยใชหุนค้ําประกัน หรือที่
เราเรียกกันติดปากวา “ กูหุน 90 เปอรเซ็นต ” โดย
ยอดเงินที่ถอนหรือกูหุนออกไปมีจํานวนไมมากนัก

เมื่อเทียบกันเงินคาหุนและเงินฝากที่สหกรณฯ มีอยู
แตก็อยางที่สมาชิกทราบดีแลววา เงินคาหุนหรือเงิน
ฝากของสมาชิกที่อยูกับสหกรณฯ น้ัน สหกรณฯ ตอง
นําไปหาผลประโยชนเพื่อนํารายไดมาจายเปนดอกเบี้ย
เงินฝากและเงินปนผลใหแกสมาชิก เพราะฉะน้ัน เงิน
ของสมาชิกจึงถูกนําไปใหสมาชิกอ่ืนกู และนําไป
ฝากหรือใหสหกรณอ่ืนกู  เมื่อสมาชิกมาถอนเงิน
หรือขอกูหุน สหกรณฯ ก็ตองเรียกเงินที่นําไปฝาก
กับสหกรณอ่ืน ๆ คืน รวมทั้งการขอกูวงเงินเกิน
บัญชีกับธนาคาร (โอดี) ทําใหสหกรณฯ ตองเสีย
ดอกเบี้ยใหธนาคารในอัตราที่สูง และขาดรายไดจาก
สหกรณอ่ืน ในขณะที่สมาชิกที่กูหุนกับสหกรณฯ ไป
ก็ตองเสียดอกเบี้ยใหกับสหกรณฯ ดวย สรุปไดวา
ความวิตกกังวลหรือความไมเชื่อมั่นของสมาชิกที่มี
กับสหกรณฯ ในชวงที่สหภาพฯ นัดหยุดงานทําให
ทั้ งสหกรณฯ  และสมาชิกตางก็มีรายจาย เ ร่ือง
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

ขณะน้ียังมีสมาชิกจํานวนมากที่มีเงินฝาก
กับสหกรณฯ รวมทั้งถือหุนอยูกับสหกรณฯ เปน
จํานวนมาก คณะกรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณ
ขอบขอบคุณสมาชิกที่ยังเชื่อมั่น ศรัทธาตอสหกรณฯ
โดยไมมีการถอนเงินฝาก ถอนหุน หรือ กูหุน
ออกไปฝากกับธนาคาร หลังจากที่ไดฟงคําชี้แจงจาก
กรรมการฯ และเจาหนาที่สหกรณฯ ถึงสถานภาพ
ของสหกรณฯ ที่ไมเกี่ยวของกับการนัดหยุดงานของ
สหภาพฯ และความมั่นคงของสหกรณฯ ที่มีอยู พวก
เราทุกคนมีหนาที่ในการดูแลเงินของทานที่อยูกับ
สหกรณอยางดีที่สุด ปญหาที่เกิดขึ้นจะตองยุติไดใน
เร็ววันอยางแนนอน
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สวัสดีครับ “แวดวงสหกรณ” ฉบับประจํา
เดือนตุลาคม 2556 มาพบกับ ทานสมาชิก และ ทาน
ผูอานทุกทานแลวครับ

ผูพิพากษาสมทบ ศาลแรงงาน ภาค 1
จังหวัดลพบุ รี  รวมกันจัดงานฉลองก ารได รับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ชั้นจัตุรถาภรณ
มงกุฎไทยไปเมื่อเร็วน้ี ขอแสงความยินดีกับ คุณศรี-
โพธิ์  วายุพักตร และ คุณวิรัต  นิตยธีรานนท ที่
ไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณพรอมกับผู
พิพากษาสมทบ รวม 25 ทานดวยครับ ๙๙๙%๙๙๙
โชคดีมากสําหรับ คุณวิภาวรรณ เอี่ยมสอาด เพราะ
นํ้าไหลหลากเขาบาน ที่ใหสามารถหาปลาสวายตัว
ใหญ  ๆ ไดถึง 60 กิโลกรัม ขายไดเงินหกพันกวา
บาทเลย ๙๙๙%๙๙๙ มีความสุขกับการเลี้ยงลูกชายที่
กําลังโตวันโตคืน สําหรับ คุณนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ
ไดขาววาลูกชายหลอเหมือนพอขึ้นทุกวันครับ
๙๙๙%๙๙๙ เพราะนองพริตตาไปทัศนศึกษาที่เขา
ดินกับโรงเรียน คุณสุกัญญา ศุภศิลป จึงกังวลเปน
อยางมากเพราะเปนคร้ังแรกที่ลูกสาวเดินทางโดยที่
ไมมีพอกับแมไปดวย ๙๙๙%๙๙๙ ขอแสดงความ
ยินดีกับ คุณภาดล  ไชยรักษ ที่ภรรยาคลอดลูกชาย
คนแรก คือ นองเจาสัว เมื่อเดือนที่ผานมาครับแลว
๙๙๙%๙๙๙ นักรองเสียงดีของพวกเรา คุณธีระพงษ
ทับอิน มีเฟสบุคเปนของตัวเองแลว โดยใชชื่อเปน
ภาษาอังกฤษ ขอเชิญเพื่อน ๆ ไปสมัครเปนเพื่อนได
แลวค รับ ๙๙ ๙%๙๙๙ เกิดใ นเ ดือนกันยาย น
เหมือนกัน สําหรับ คุณเฉลย  ชมบุหร่ัน (29 ก.ย.)

และ คุณสุพจน  สดแสงจันทร (30 ก.ย.) ขอใหทั้ง
สองทานมีแตความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับ
๙๙๙%๙๙๙ หลังจากฝนตกหนักทั้งคืน ต่ืนเชามา คุณ
นลฤมล  เฉลิมรมย ตองทองนํ้าใตถุนบานสูงคร่ึง
หนาแขงเลย ๙๙๙%๙๙๙ ไดขาววา ชวงน้ี คุณ
สุรสิงห  บงกชเกิด ไมคอยสบายมีอาการเจ็บเขา และ
จะเขาผาตัดเร็ว ๆ น้ี ก็ขอใหหายเปนปกติโดยเร็ว
๙๙๙%๙๙๙ กิจการขายขาวเหนียวหนาหมูเค็ม หนา
หมูฝอยและอ่ืน ๆ ของ คุณพีระภัทร  ลอยละลิ่ว
กําลังดําเนินไปดวยดี ไดขาววาแตละวันขายไดเปน
จํานวนมาก ดีใจดวยครับ

แมวาสมาชิกสหภาพฯ ซึ่งสวนใหญเปน
สมาชิกสหกรณฯ ดวยจะทําการนัดหยุดงานมาต้ังแต
วันที่ 18 กันยายน 2556 แต สหกรณออมทรัพยฯ ก็
ยังใหบริการสมาชิกตามปกติครับ ๙๙๙%๙๙๙ การ
นัดหยุดงานในคร้ังน้ีเปนภาวะไมปกติเพียงชั่วคราว
ในที่สุดสองฝายก็ตองตกลงกันได และกลับมา
ทํางานรวมกันเหมือนเดิมครับ ๙๙๙%๙๙๙ กิจการ
ของสหกรณฯ ยังมั่นคงและเขมแข็งเหมือนเดิม
ข อ ใ ห ส ม า ชิก มั่ นใ จแ ล ะ ใ ชบ ริ ก า รส ห ก ร ณ ฯ
เหมือนเดิม ไมตองถอนเงินฝาก หรือกูหุนออกไปแต
อยางไรครับ เพราะการกระทําดังกลาวทั้งสหกรณฯ
และสมาชิกตางเสียประโยชนโดยไมจําเปนครับ
๙๙๙%๙๙๙ ขอบคุณ คุณวัฒนชัย  คุณสายทอง กลัด-
สนิท ที่ใหบริการไฟฟา และนํ้าประปาแกผูชุมนุมใช
ทําใหพวกเราไมตองลําบากแตอยางไร ๙๙๙%๙๙๙
ทําหนาที่ในการดูแลสมาชิกที่ชุมนุมอยูหนาโรงงาน
อยางไมรูเหน็ดรูเหน่ือย สมาชิกฝากขอบคุณ คุณ
กฤษณะชัย สินธุประสิทธ เปนอยางสูงมา ณ ที่น้ีดวย
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ครับ ๙๙๙%๙๙๙ ทําหนาที่แมครัวประจําอยาง
เขมแข็ง สําหรับ คุณสุนี  ชูจิตต คุณบุญชู กลม-
สะอาด และ คุณจํารูญ  ผุดผอง โดยการนอนเฝา
ครัวทุกคืนเลย ๙๙๙%๙๙๙ สําหรับเพื่อนสมาชิก
แผนกตาง ๆ ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทําอาหารกัน
เปนประจําทุกวัน ๙๙๙%๙๙๙ ไปเยี่ยมและให
กําลังใจนอง ๆ มาสองคร้ังพรอมกันนําขนมปง ตม
ถั่ว ดําซึ่ งตมดวยตนเองไปใหดวย นอง ๆ ฝาก
ขอบคุณ คุณเฉลิมศรี  กลั่นฉออน คุณพวงทอง
หมีทอง และ คุณอัชณา  วายุพักตร เปนอยางสูงครับ
๙๙๙%๙๙๙ สําหรับ คุณไชยพันธน ทรัพยสุทธิ และ
คุณไพศาล  ศรีเมฆ อดีตสมาชิกแผนกแอลซินลาร่ี
ผลิต ก็มาเลนดนตรีใหนอง ๆ ฟงดวย ขอบคุณมาก
ครับ ๙๙๙%๙๙๙ แมจะเหน็ดเหน่ือยจากการชุมนุม
เพียงไร แต คุณสุภาพ  ไพจิตรจินดา ก็ไมยอทอ เปน
กําลังหลักใหนอง ๆ ทุกคนมีพลังในการตอสูอยาง
เขมแข็งที่สุดครับ ๙๙๙%๙๙๙ แมคุณพอจะปวยเขา
โรงพยาบาล แตนองหญิง คุณวราภรณ  ทับไทย ก็ยัง
ปลีกเวลามารวมชุมนุมดวย นับถือนํ้าจริง ๆ ครับ
๙๙๙%๙๙๙ เพื่อนสมาชิกฝากขอบคุณ วงดนตรี
คณะเฟรนดชิพที่มาเลนใหผูชุมนุมฟงทุกวัน โดยนัก
ดนตรีประกอบดวย คุณกิติศักดิ์  พรหมชนะ  คุณ
วัชรกรน  พรรณเรณู คุณศราวุธ คําแทน  คุณสุวิทย
รักษาไพร  คุณสารอฟส  บิลลาเตะ คุณเจษฎา
ทองศิริ  คุณสัญญา  จันทรศรี และ คุณพิ ทักษ
โมกขศักดิ์ ทุกทานจะอยูในใจสมาชิกตลอดไปครับ
๙๙๙ %๙๙๙ ในระหว า งกา รรวมชุม นุมที่หน า
โรงงาน และวางจากการทํากิจกรรม คุณยุทธนา
ชางคิด ทําการเลนเกมสจากไอแพ็คเพื่อเปนการผอน

คลายความเหน็ดเหน่ือย เปนวิธีที่ ดีมากเลยครับ
๙๙๙%๙๙๙ เปนสมาชิกคนหน่ึงที่เผยแพรขาวสาร
การชุมนุมของสมาชิก ผานเฟสบุคเปนประจํา
สํ า ห รับ คุณ ฉ ล อง   นั ย เ นต ร ข อบ คุณ ที่ทํ า ใ ห
สาธารณชนไดรับรูขอเท็จจริงของพวกเราครับ
๙๙๙%๙๙๙ ตองรับผิดชอบทั้งสหภาพแรงงานฯ
และ สหกรณออมทรัพยฯ  ในชวง น้ี  ในฐานะ
ประธานฯ ทั้งสององคกร ขอเปนกําลังใจให คุณ
เฉลย  ชมบุหร่ัน สูตอไป อยาทอถอยนะครับ และ
ขอใหทุกสิ่งทุกอยางผานพนไปดวยดี

อายุเขาวัยเบ็ญจเพศในปน้ี  ก็ขอใหนอง
ชมพู คุณจารุวรรณ  เอนกศรี พบแตสิ่งดี ๆ ในชีวิต
ตลอดไปครับ ๙๙๙%๙๙๙ เขารวมการศึกษาดูงาน
การอบรม และประชุมใหญ สามัญประจําป 2556
ของชมรมสหกรณจังหวัดอางทองเมื่อปลายเดือนที่
ผานมาในฐานะผูสังเกตุการณ คุณมานะกูล พรรณ-
เรณู ประธานสหกรณบริการฯ และ คุณพลสรร
กลิ่นระรวย บอกวาประทับใจมาก แถมคุณมานะกูล
ร อ ง เ พ ล ง บ น แ พ ส อ ง เ พ ล ง ด ว ย ๙ ๙ ๙ %๙ ๙ ๙
ขอแสดงความยินดี กับ คุณศรีโพธิ์ วายุพักตร ที่
ไดรับการเลือกต้ังเปนประธานชมรมฯ และ คุณ
เกษมศรี  เมฆหมอก ที่ได รับการเลือกต้ัง เปน
เลขานุการชมรมฯ จากการประชุมใหญในคร้ังน้ีดวย
ครับ ๙๙๙%๙๙๙ ฝนเร่ิมตกแลว ทําให คุณสายทอง
กลัดสนิท ตองรีบเก็บหัวแกนตะวัน เพราะกลัวจะ
เปนโรคเชื้อรา เจาตัวบนวา ยังไมอยากเก็บเลย อยาก
ใหหัวสมบูรณกวาน้ี ไมเปนไรเด๋ียวปลูกใหมก็ได
ครับ ๙๙๙%๙๙๙ ขอใหปญหาของพวกเราจบลง
โดยเร็วครับ พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ
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นายวิทิตนันท โรจนพานิช คนไทยคนแรกที่
ปนยอดเขาเอเวอรเรสตสําเร็จ มีอาชีพเปนครีเอทีฟ
รายการโทรทัศน และผูกํากับภาพยนตร นายวิทิต
นันทสามารถปนยอดเขาเอเวอรเรสตสําเร็จพรอมกับ
นักปนเขาชาวเวียดนาม 3 คนแรก เมื่อ ป พ.ศ. 2551
ในฐานะหัวหนาทีมปนเขา

นายวิทิตนันท โรจนพานิช เกิดที่กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2511 จบการศึกษาจากโรงเรียน
สตรีวิทยา 2 ปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาภาพถาย และปริญญา
โท สาขาจัดการทางวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นายวิทิตนันท มี
ประสบการณทํางานเปน นักเขียน นักเขียนบท ผู
กํากับ และนักแสดง ทั้งละครเวที ละครโทรทัศน
และภาพยนตรไทย และเปนผูฝกสอนการแสดง ของ
โรงเรียนบางกอกการละคร เคยเปนอาสาสมัคร
"กลุมมะขามปอม" รวมแสดงละครเรในนามองคกร
พัฒนาเอกชน และเปนครูสอนวิชาการแสดงใหกับ
แกรมมี่ มีผลงานแสดงภาพยนตรเร่ือง ฝน บา คารา

โอเกะ (2540) น.ช. นักโทษชาย (2545) และ 191 1/2
มือปราบทราบแลวปวน (2546) และมีผลงานกํากับ
ภาพยนตรเร่ือง บั้งไฟเทวดา ในป พ.ศ. 2548

ดานชีวิตสวนตัว นายวิทิตนันท เปนนักดํานํ้า
และนักขับเคร่ืองบินเล็ก และเกิดความคิดที่จะเปน
คนไทยคนแรกที่พิชิต ยอดเขาเอเวอรเรสต เมื่อได
พบกับ นายดูล สวี เชาว ชาวสิงคโปรคนแรกที่ปน
ยอดเขาเอเวอเรสตสําเร็จ ขณะรวมทริปดํานํ้ากันที่
ประเทศพมา นายวิทิตนันท โรจนพานิช สามารถปน
ยอดเขาเอเวอรเรสต ประเทศเนปาล ไดสําเร็จ เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 08:00 น. ตาม
เวลาทองถิ่นเนปาลรวมกับนักปนเขาชาวเวียดนาม 3
คน คือ Phan Thanh Nhien, Bui Van Neogi และ
Nguyen Mau Linh ซึ่งเปนชาวเวียดนาม 3 คนแรกที่
พิชิตยอดเขาเอเวอรเรสตไดสําเร็จ การปนเขาเอเวอร
เรสตคร้ังน้ีมีการถายทอดเปนรายการเรียลลิต้ีโชว
Everest 2008 : Vietnam Spirit To The World ทาง
สถานีโทรทัศนเอชทีวี ของ ประเทศเวียดนาม โดย
นายวิทิตนันท ปนเขาในฐานะหัวหนาทีมและเปน
ผูอํานวยการผลิตรายการโทรทัศนดังกลาวดวย

ยอดเขาเอเวอเรสต ( Mount Everest) เปนยอด
เขาหน่ึงในเทือกเขาหิมาลัย เปนยอดเขาที่สูงที่สุดใน
โลก มีความสูง 29,028 ฟุต หรือ 8,848 เมตรถือเปน
จุดแบงพรมแดนระหวางประเทศเนปาลและทิเบต
โดยชาวเนปาลเรียกชื่อวา สครมาถา สวนชาวทิเบต
ชื่อวา โชโมลังมา ชื่อยอดเขาเอเวอเรสตน้ัน ต้ังโดย
เซอรแอนดรูว วอ นักสํารวจประเทศอินเดียชาว
อังกฤษ เพื่อเปนเกียรติแก เซอรจอรจ อีฟเรสต นัก
สํารวจประเทศอินเดียรุนกอนหนา
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อานคําวา “เปล่ียนงาน” เพื่อนสมาชิกอยาเพิ่ง
ตกใจ! กันนะคะ แคเปนเพียงการเปลี่ยนงานและการ
เปลี่ยนหนาที่การทํางานของเจาหนาที่สหกรณฯ
เน่ืองจากสหกรณฯ มีนโยบายใหมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนการทํางานของเจาหนาที่ แตละตําแหนง
เพื่อใหเจาหนาที่สหกรณฯ สามารถปฏิบัติงานแทน
กันไดน่ันเอง

โดยเร่ิมจากนางนาถ มงคลหวา เปลี่ยนจาก
ทํางานดานเงินกูมาทําบัญชี โดยเปลี่ยนงานกับนาง-
สาวนุชนารถ แกวนํ้าเชื้อ ซึ่งเดิมทําบัญชีใหทําหนาที่
เปนเจาหนาที่เงินกูแทน สมาชิกทานใดตองการสอบ
ถามขอมูล หรือตรวจสอบสิทธิการกูติดตอไดที่นอง
เจ๊ียบนะคะ สวนนางสาวฐิติพร ควรบําเรอ และนาง-
สาวดวงกมล  แกวสุกใส เปลีย่นงานกัน โดยใหนาง
สาวฐิติพร  ควรบําเรอ ปฏิบัติหนาที่ดานเงินรับฝาก
สมาชิกที่ฝาก-ถอนเงิน ติดตอนองออมไดคะ และให
นางสาวดวงกมล  แกวสุกใส ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่
ธุรการแทน โดยหนาที่แตละตําแหนงสรุปไดดังน้ี

1) เจาหนาที่บัญชี จัดทําบัญชีสรุปประจําวัน ,
บัญชีแยกประเภทตาง ๆ จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการ
บันทึกบัญชี จัดทํางบทดลองประจําเดือน พรอม
รายละเอียดประกอบตาง ๆ ปรับปรุงบัญชีสิ้นป และ
มอบหมายใหเปนผูแทนสหกรณฯ ในการรับจํานอง
หลักทรัพยกรณีสมาชิกกูเงินกูพิเศษ

2) เจาหนาที่การเงิน ทําหนาที่บริการดานทุน
เรือนหุนและดานเงินกูของสมาชิก รับสมัครสมาชิก
รวบรวมและเก็บรักษาคําขอกู หนังสือสัญญาเงินกู

และหนังสือค้ําประกันเงินกูทุกประเภท จัดพิมพราย
งานทุนเรือนหุน และหน้ีสินรายตัวของสมาชิก ให
ถูกตอง และเปนปจจุบันเสมอ จัดทํางบหักเงินสง
บริษัทฯใบเสร็จรัเงินประจําเดือนและใบเสร็จรับเงิน
กอนกําหนดแกสมาชิก คํานวณเงินปนผล และเงิน
เฉลี่ยคืน และทํารายการจายเงินปนผล และเงินเฉลี่ย
คืนประจําป รับ-ขาย เก็บรักษาเงินสดของสหกรณฯ
ภายในอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากผูจัดการ

3) เจาหนาที่เงินฝาก ทําหนาที่บริการดานเงิน
รับฝากจากสมาชิก ทําการรับ - จาย เก็บรักษาเงินสด
ของสหกรณฯ ภายในอํานาจที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูจัดการ รับหนังสือแสดงความจํานงตาง ๆ เชนใบ
ส มั ค ร ส ม า ชิ ก  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค า หุ น  ก า ร
เปลี่ยนแปลงงวดชําระหน้ี หนังสือขอเปดบัญชี
การหักเงินเขาบัญชี ใบลาออกของสมาชิก

4) เจาหนาที่ธุรการ ทําหนาที่งานสารบรรณโดย
ทั่วไป รับ - สง บันทึกเสนอ และรางพิมพหนังสือ
โตตอบเกี่ยวกับการดําเนินงาน และการติดตอทั่วไป
ของสหกรณฯ จัดทําวาระการประชุม งานประชา -
สัมพันธ จัดทําตนฉบับ “ขาวสหกรณ” และจัดทํา
เวปไซคของสหกรณฯ

อยางไรก็ตาม เจาหนาที่สหกรณฯ ทุกคน
สามารถชวยเหลืองานตาง ๆ กันได โดยผลัดเปลี่ยน
กันพัก คือ ชวงเวลา 11.00-12.00 น. ใหนางเกษมศรี
เมฆหมอก และนางสาวนุชนารถ  แกวนํ้าเชื้อ พัก
กลางวัน และเวลา 12.00-13.00 น. ใหนางนาถ  มง-
คลหวา นางสาวฐิติพร  ควรบําเรอ และนางสาว
ดวงกมล  แกวสุกใส พักกลางวัน สมาชิกสามารถ
ติดตอสหกรณฯ ไดตลอดทั้งวันคะ
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รายงานกิจการประจําเดือน กันยายน 2556 (MONTHLY  REPORTS SEPTEMBER 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 (9 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 - กันยายน 2556 Revenues from January - September 2013
15. รายจายตั้งแตเดือนมกราคม - กันยายน 2556 Expenses from January - September 2013
16. รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย Total income (Approximated)

1,142
306,050,250.00

6,448,596.69
7,361,724.44
2,510,677.91

11,299,643.22
124,673,819.60

3,965,980.72
28,489,102.03

100,150,698.29
6,178,400.00

370,628.21
49,398.21

6,499,630.00
22,763,537.60

875,672.54

30,000,000.00
26,462,619.38
59,001,990.83

295,358,052.86
37,676,620.00
24,054,087.55

308,980,585.31
49,825,287.83
12,210,700.37
16,810,179.97

4,402,905.42
12,407,274.55

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



16ขาวสหกรณออมทรัพย  ปที่ 28 ฉบับที่ 301ประจําเดือนตลุาคม 2556

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร กรรมการ ชสอ. เดินทางไปใหการตอนรับคณะผูนําสตรีสหกรณระหวางประเทศ
จํานวน 11 คน จาก 8 ประเทศ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (วันที่ 20 กันยายน 2556)

สหกรณฯ มอบของที่ระลึก (กระติกนํ้ารอน)
ใหแก นายธีระเดช  เอนกศรี สมาชิกแผนก

สปนน่ิง ผลิต (วันที่ 30 กันยายน 2556)

สหกรณฯ มอบเงินชวยงานศพบิดา
นายลือชัย เพ็ชรประดับ สมาชกิแผนกวิสโคส

(วันที่ 30 กันยายน 2556)

นายศรีโพธ์ิ  วายุพักตร กรรมการ ชสอ. พรอมกับประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ชสอ. ผูตรวจสอบ
กิจการ ผูจัดการใหญ และเจาหนาที่ชุมนุมฯ รวม 19 คน เดินทางไปรวมการสัมมนาทางวิชาการและการประชมุ
ใหญ สมาคมสมัพันธสหกรณออมทรพัยและเครดิตในเอเชีย (Accu - แอดดิว) ประจําป 2556 ณ โรงแรมโซลต
คราวน พลาซา กาฐ มาณฑุ ประเทศ สหพันธสาธารณรัฐ, ประชาธิปไตยเนปาล (วันที่ 11 - 17 กันยายน 2556)


