
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สหกรณ์ฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ การจัดกจิกรรม

ส่งเสริมคุณธรรม “มีนํ�าใจ” จาก ชสอ. 

วนัที�  1 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ เขา้รับประกาศ

เ กีย ร ติ คุณ การ จัด กิจกรร มส่ งเส ริมคุณธรร ม           

“มีนํ� าใจ” (กิจกรรมเพื�อสังคมและชุมชน) ในงาน       

วนัออมแห่งชาติประจาํปี 2557 จากชุมนุมสหกรณ์ -         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั โดยมี ดร.เฉลิม-

พล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผูม้อบ        

ใ ห้  ณ  โ ร ง แ ร ม ว า สิ ฏ ฐี ซิ ตี� โ ฮ ล เ ท ล  อ . เ มื อ ง                     

จ.สุพรรณบุรี โดยมีสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้รับ

ประกาศเกียรติคุณดงักล่าว รวม 31 สหกรณ์ฯ 

  
 

 

ปที ่29 ฉบบัที ่315 ประจําเดอืน ธนัวาคม 2557 

ทรงพระเจริญ 
ดว้ยเกลา้ดว้ยกระหม่อม ขอเดชะฯ 

ขา้พระพุทธเจา้ สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และเจา้หนา้ที�  

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานไทยเรยอน จํากดั 

 

              สหกรณ์ฯ ได้รับประกาศเกยีรติคุณ การจดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม “มนํี�าใจ” จาก ชสอ. 
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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      

สหกรณ์ฯ นําสมาชิกเข้า ร่วมกิจกรรมวันออม

แห่งชาต ิที�สุพรรณบุรี 

 วนัที� 1 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ ไดน้ํา

สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมวนัออมแห่งชาติ ประจาํปี 

2557 ที�จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึ� งจดัโดยชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกดั ร่วมกบั ชมรม

สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค รวม 8 ภาค และมีชมรม

สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัตกเป็นเจา้ภาพจดังาน 

ดงันี�  คือ  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเช้า (06.00 น.) นายกฤษณชัย  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 นางอัชณา วายุพักตร์ สมาชิก นางนาถ 

มงคลหวา้ หวัหนา้ฝ่ายทั�วไป และ นางสาวดวงกมล 

แกว้สุกใส เจา้หนา้ที�ธุรการ ร่วมเดินรณรงค ์เนื�องใน

วนัออมแห่งชาติ โดยมีผูร่้วมเดินรณรงค์ประมาณ 

800 คน 

 ภาคบ่าย (13.00 น.) กรรมการ สมาชิก      

และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ จํานวน 40 คน เข้าร่วม

สัมมนาทางวิชาการที�โรงแรมวาสิฏฐีซิตี� โฮเทล     

โดยมี ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ คอลมันิสต์ประจาํคอลมัน ์

"เปิดฟ้าส่องโลก" หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ เป็นวิทยากร

บรรยาย เรื� อง "ภาวะเศรษฐกิจและการเตรียมความ

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) 
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พร้อมของสหกรณ์เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)" และดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพนัธ์ ประธาน 

ชสอ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื� อง “การบริหารงาน

สหกรณ์ออมทรัพยใ์นยุคประชาคมอาเซียน” โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมการสัมมนา ประมาณ 1,000 คน 

ภาคเย็น (18.00 น.) ร่วมงานเลี�ยงสังสรรค์

วนัออมแห่งชาติ ที�สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตร-

ศึกษาลยั โดยมีผูเ้ขา้ร่วมงาน 1,500 คน 

สหกรณ์ฯ จดัอบรมสมาชิกประจาํปี 2557 รุ่นที� 2 

  วนัที� 2 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ ทาํการ

จดัอบรมสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2557 รุ่นที� 2 

เรื� อง “การจัดการเงินได้เพื�อสร้างความมั�นคงให้

ครอบครัวดว้ยวิธีการสหกรณ์” ณ โรงแรมศรีอู่ทอง-

แกรนด์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายกฤษณชยั

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ เป็นประธานพิธี

เปิดการอบรม และนายศรีโพธิ�   วายุพักตร์ รอง-

ประธานฝ่ายการเงิน เป็นประธานพิธีปิดการอบรม 

  การจัดการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื�อให้

สมาชิกเห็นความสําคญัและประโยชนข์องการออม

เงินกบัสหกรณ์โดยการฝากเงินกบัสหกรณ์มากขึ�น 

เพื�อให้สมาชิกไดรู้้วิธีการวางแผนทางการเงินเพื�อ

เก็บไวใ้ชจ่้ายหลงัการเกษียณอาย ุเพื�อให้สมาชิกไดรู้้

วิธีดํารงชีวิตอย่างพอเพียง เรียนรู้การลดรายจ่าย 

และเพื�อเพิ�มรายไดใ้ห้ตนเองและครอบครัว เพื�อให้

สมาชิกสหกรณ์สมัคร เข้า เ ป็นสมาชิกสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์เพิ�มมากขึ�น 

  สาํหรับหวัขอ้การอบรมประกอบดว้ย เรื�อง 

“การกินอยู่อย่างพอเพียง : ลดรายจ่าย เพิ�มรายได”้ 

บรรยายโดย นายรังสรรค ์ คลา้ยพนัธ์ เกษตรกรและ

ที�ปรึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนี�ยนบ้านบ่อแร่ จํากัด 

เรื� อง “สิทธิประโยชน์การสมคัรเป็นสมาชิกของ

สมา คมฌา ป นกิจสงเ ครา ะห์ ฯ”  บรรยา ยโดย 

นางสาวลักขิกา ประชานิกร เจ้าหน้าที�สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สถานประกอบการ และเรื�อง “การจดัการเงินไดเ้พื�อ

สร้างความมั�นคงให้ครอบครัวดว้ยวิธีการสหกรณ์” 

บรรยายโดย นางสาวสิระดา แยม้กลีบ ผูจ้ ัดการ

สหกรณ์ออมทรัพยค์อสโมอุตสาหกรรมจาํกดั 

กรรมการ ชสอ. เข้าพบสหกรณ์ฯ ที�ยังไม่เป็นสมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 11 แห่ง 

  นายศรีโพธิ�   วายุพกัตร์ กรรมการเชื�อมโยง

เครือข่ายและกิจการพิเศษ พร้อมกับ นางวรัญญา        

ชูสกุล เจ้าหน้าที� ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด เดิน        

ทางไปพบสหกรณ์ออมทรัพย์ที� ย ังไม่ได้เ ป็ น  

สมาชิก  ชสอ.  เ พื� อเ ชิญชวนให้สมัคร เข้า เ ป็น     

สมาชิก ชสอ. และทาํธุระกรรมต่างๆ กบัชุมนุมฯ 

ดงันี�  คือ  

วนัที� 27 สิงหาคม 2557 เดินทางไปพบกบั

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัสระบุรี 

4 แห่ง พร้อมกับมอบของที�ระลึกให้ด้วย ได้แก่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทัไทย-เยอรมัน

จํากัด (อ.หนองแค) สหกรณ์ออมทรัพย์โรงงาน         

หินอ่อนสระบุรี จาํกดั (อ.เฉลิมพระเกียรติ) สหกรณ์

ออมทรัพยซ์ันกรุ๊ป จาํกดั (อ.วงัม่วง) และ สหกรณ์

ออมทรัพยที์พีไอ โพลีน จาํกดั (อ.แก่งคอย) 

  วนัที� 18 กนัยายน 2557 เดินทางไปพบกบั

คณะกรรมการ สหกรณ์ออมท รัพย์ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 2 แห่ง พร้อมกับมอบของ         

ที�ระลึกให้ดว้ย ไดแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยอ์าบิโก -
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กรุ๊ป จํากัด (อ.บางปะอิน) สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานไทยอุซุย จํากัด (อ.บางปะอิน) และ 

สหกรณ์ออมทรัพย์เอส เอส เค ออโต้ซีท จํากัด         

(อ.บางปะหนั) 

  วนัที�  20 ตุลาคม 2557 เดินทางไปพบกับ

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัด

นนทบุรี 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มเอส 

คิว ไอ จาํกดั และ สหกรณ์ออมทรัพย ์วาย เอม็ เอฟ 

อินเตอร์เนชั�นแนลไทย จํากัด และสหกรณ์ออม

ทรัพยใ์นจงัหวดัปทุมธานี 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์

ออมทรัพย์พนักงานเอส วี ไอ จาํกัด และสหกรณ์

ออมทรัพยมิ์ชิกิ อีเลค็โทรนิคส์ จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�ฯ เยี�ยมสมาชิกเกษียณอายุ

ครบ 5 ปี 

 วันที�  25 ตุลาคม 2557 นายวิรัต ชู จิตต ์

กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ัดการ

เดินทางไปเยี�ยมนายสมพิศ  ฑิฆะชน สมาชิกแผนก

พน้สภาพการเป็นพนักงาน ซึ� งเกษียณอายุครบ 5 ปี 

(อดีตสมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต) ที�บา้นพกั อ.โพธิ� -

ทอง จ.อ่างทอง สมาชิกมีสุขภาพแข็งแรง ทาํการ

คา้ขายและปลูกพืชผกัสวนครัว 

 ในการเดินทางไปเยี�ยมอดีตสมาชิกแผนก

พน้สภาพการเป็นพนักงานที� เกษียณอายุครบ 5 ปี 

สหกรณ์ฯ ไดซื้�อของเยี�ยมมอบใหมู้ลค่า 500 บาท 

สหกรณ์ฯ มอบสมุดเงินฝากให้แก่สมาชิกที�คลอดบุตร 

 วัน ที�  22  ตุลาคม 2557  นางสาวฐิติพร        

ควรบําเรอ เจ้าหน้าที�เงินฝาก ทาํการมอบสมุดเงิน

ฝากออมทรัพย ์พร้อมกบัเงินฝาก จาํนวน 500 บาท 

ให้แก่นางสุกัญญา ศุภศิลป์ สมาชิกแผนกบริหาร 

(แวร์เฮา้ท)์ เนื�องจากคลอดบุตร 

สหกรณ์ฯ มอบสินไหมทดแทนการเสียชีวิตให้แก่

มารดาสมาชิก จํานวน 200,000 บาท 

 วนัที� 8 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ ทาํการ

มอบเงินสินไหมทดแทนการประกนัชีวิตกลุ่มใหแ้ก่

มารดาของ นายอาํนาจ  แสงประพาฬ สมาชิกแผนก

เวอร์คชอพ ที� เ สีย ชี วิตเพราะอุบัติ เหตุ จํานวน 

200,000 บาท (สองแสนบาทถว้น)  

ทั� งนี�  สหกรณ์ฯ ทําการประกันชีวิตกลุ่ม

ใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกคนโดยสหกรณ์จ่ายเบี� ย

ประกนัให้แก่สมาชิก หากสมาชิกเสียชีวิตตามปกติ

ทายาทจะไดรั้บเงินสินไหมทดแทน จาํนวน 50,000 

บาท หากเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ  ทายาทจะไดรั้บ

เงินสินไหมทดแทน จาํนวน 200,000 บาท 

กรรมการ ชสอ. เข้าเยี�ยมชมกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูพจิิตร จํากดั 

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

วายุพกัตร์ เหรัญญิก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ใน

สถานประกอบการ คณะกรรมการชมรมสหกรณ์

ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ และที�ปรึกษา

ชมรมฯ รวม 5 ท่าน พร้อมกบั คณะกรรมการ และ

ผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลําพูน
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จํากัด รวม 7 คน เข้าร่วมชมกิจการสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูพิ จิตร จํากัด โดยมีนายไพบูลย์ อยู่ สุข 

ประธานกรรมการฯ นายเจิด จันทโรทัย รอง-

ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ และเจา้หน้าที�ให้

การต้อนรับ สองฝ่ายได้แลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

ด้านการบริหารงานระหว่างกันและกันด้วยความ

สนใจเป็นอยา่งมาก 

กรรมการ ชสอ. ร่วมพิธีสมโภชน์กฐินพระราชทาน   

ที�วดัสระประทุม จ. พจิิตร 

วนัที� 25 ตุลาคม 2557 นายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ 

กรรมการ ชสอ. พร้อมดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการ 

ที�ปรึกษา เจา้หนา้ที� ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแ์ห่ง-

ประเทศไทย จาํกดั ผูแ้ทนชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาค 8  ช มรมฯ คณะกรรมก ารส หกรณ์ฯแล ะ

เจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ ในจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย

ประชาชน ร่วมกนัจดัพิธีสมโภชน์กฐินพระราชทาน

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-

กุมารี ณ วดัสระประทุม ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ� ประทบั-

ช้าง  จ . พิ จิตร  โดย มี ดร . เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 

ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธี 

ก ร ร ม ก า ร  ช ส อ .  ร่ ว ม พิ ธี ถ ว า ย ผ้ า พ ร ะ ก ฐิ น

พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

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

ว า ยุ พั ก ต ร์  ก ร ร ม ก า ร  ช ส อ .  พ ร้ อ ม ด้ ว ย 

คณะกรรมการดาํเนินการ ที�ปรึกษา ผูต้รวจสอบ

กิจกา ร  และเจ้าหน้า ที�  ชสอ.  โดยการนํา ของ          

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. 

พร้อมดว้ยขบวนการสหกรณ์ และพุทธศาสนิกชน

จั ง ห วัด พิ จิ ต ร  ไ ด้ ร่ ว ม กั น ทํ า พิ ธี ท อ ด ก ฐิ น

พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี วดัสระประทุม อ.โพธิ� ประทบั

ช้าง จ.พิจิตร ซึ� งจัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จาํกัด ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคเหนือ สหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัพิจิตร และ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคทั� ง 8 ชมรมฯ และ

ประชาชนในจังหวัดพิจิตร  ได้รับเ งินถวายวัด 

จาํนวน 1,700,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. เดินทางไปดูสถานที�ก่อสร้างอาคาร

กจิการสหกรณ์โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 

วัน ที�  2 7  ตุ ล า ค ม  2 5 5 7  ด ร . เ ฉ ลิ ม พ ล          

ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการฯ นายประดิษฐ์ หัสดี 

รองป ร ะธา นก ร ร มกา รค นที�  1  และ ป ระ ธาน

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

นายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ นายชุมพล คาํปา กรรมการ

เชื�อมโยงฯ และนางสาวทรรศนพร บุญศรี เจา้หนา้ที�

ประชาสัมพนัธ์ เดินทางไปดูสถานที�ก่อสร้างอาคาร

กิจกรรมสหกรณ์  ณ โรงเ รียนตํารวจตระเว น

ชายแดนบา้นรักไทย หมู่ที� 2 บา้นรักไทย ต. บ่อภาค 

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ� งอยู่ภายใตก้ารกาํกบั

ดูแลของกองกาํกบัการตาํรวจตระเวนชายแดนที� 31 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร 
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รอง ผกก. ตชด. ที� 31 จงัหวดัพิษณุโลก ร.ต.ต.พงศ์-

กร ขนัที ครูใหญ่ ครูประจาํโรงเรียนอีก 5 ท่านให้

การตอ้นรับ หลงัจากที�สองฝ่ายไดท้าํการประชุมเพื�อ

รับทราบความเป็นมาของโครงการและกําหนด

สถานที�ก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์แลว้ คณะครู

ไดน้าํชมสถานที�จดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 

กรรมการชสอ. ร่วมตรวจประเมินการประกวด

สหกรณ์ออมทรัพย์ดเีด่น 2 แห่ง  

วันที�  6 พฤศจิกายน 2557 นายประดิษฐ ์

หัสดี รองประธานกรรมการ คนที�  1 และประธาน

คณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ

นายศรีโพธิ�  วายุพกัตร์ กรรมการฯ นางสาววราพร 

สุดโต ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ และนาง

สุธารัตน์ โสภา หัวหนา้แผนกพฒันาระบบสหกรณ์

ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จํากัด เข้าทําการตรวจประเมินการคัดเลือก

สหกรณ์ออมทรัพยดี์เด่น ประจาํปี 2557 (สหกรณ์

ขน า ดกล า ง)  ณ  สห กร ณ์ออมท รั พย์พนักงา น

แคนนอน จาํกดั นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค อ.บางปะ-

อิน จ.พระนครศรีอยุธยา และ สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงาน บมจ. เครื�องสุขภณัฑอ์เมริกนัแสตนดาร์ด

(ประเทศไทย) จาํกดั อ.เมือง จ.ปทุมธานี 

กรรมการฯ เข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหาร ชสอ. ที�        

อ. เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  
  

 

วนัที� 7 - 9 พฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�   

วายพุกัตร์ กรรมการ ชสอ. เดินทางไปร่วมการสัมมนา 

ผูบ้ริหาร ชสอ. เรื� อง “รายงานผลการดําเนินงานปี 

2557 (6 เดือนแรก) และทบทวนแผนกลยุทธ์ ปี 2558” 

ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์รีสอร์ท อ.เขาค้อ      

จ.เพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการ ที�ปรึกษา 

ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ ัดการใหญ่ รองผูจ้ดัการใหญ่ 

ผูจ้ ัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที�บริหาร

โครงการ รวม 65 คนเขา้ร่วมการสัมมนา 

 การสัมมนามีวตัถุประสงค์เพื�อรับทราบผล

การดาํเนินงานตามแผนงานและงบประมาณ ชสอ.        

ปี 2557 (6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลงั) เพื�อทบทวน

แผนกลยุทธ์เพื�อนําไปสู่แนวทางการดาํเนินงานและ

จดัทาํแผนงานและงบประมาณ ชสอ. ประจาํปี 2558 

 

 

 

 

 

 

กรรมการ ชสอ. เดินทางไปศึกษาดูงานและทัศน-

ศึกษาประเทศญี�ปุ่น กบัผู้ร่วมการอบรมของ ชสอ. 

 วนัที� 10 - 14 พฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้

ดา้นวิชาการ ชสอ. เดินทางไปศึกษาดูงานและทศัน-

ศึกษาประเทศญี� ปุ่น ร่วมกับผู ้เข้า ร่วมการอบรม

หลักสูตร “ผูบ้ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง      

รุ่นที� 3” โดยมีผูร่้วมเดินทาง รวม 45 คน 

 คณะผูเ้ขา้ร่วมการอบรมไดเ้ดินทางไปศึกษา

ดูงานที�ชุมนุมสหกรณ์ผูบ้ริโภคแห่งประเทศญี�ปุ่น      

(Japanese Consumers' Co-operative Union หรือ 

JCCU) ซึ� งก่อตั�งขึ�นในปี 1951 เป็นชุมนุมสหกรณ์

ผู ้บริโภคระดับชาติ JCCU และสหกรณ์สมาชิก

ดาํเนินธุรกิจเป็นอิสระแก่กนั ทาํการขายสินคา้ทั�งที�

ร้านของชุมนุมฯ และส่งสินคา้ให้สมาชิกถึงที�บ้าน  

มีบริการดูแลดา้นสุขภาพให้แก่สมาชิกผูสู้งอายุดว้ย 
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และเดินทางไปทัศนศึกษาสถานที�ต่างๆ หลายแห่ง 

เช่น วดันาริตะ วดัอาซากุสะ พระราชวงัอิมพีเรียล 

ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลดัที�ทะเลสาบอาชิในวน

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ และ เยี�ยมชมโอวาคุดานิ 

หรือ หุบเขานรกเพื�อรับประทานไข่ดาํ ฯลฯ 

กร รม การ  ช ส อ.  ร่ ว มบัน ทึก เท ป ถว าย พ ระพ ร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ว ันที�  4  พฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการดําเนินการ ชสอ. พร้อมกับ

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที�  42  และเจ้าหน้าที� 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

โดยการนําของ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธาน

กรรมการฯ ได้ทําการบันทึกเทปถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื�องในโอกาสวนั

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 

2557  ณ กรมประชาสัมพนัธ์ ซอยอารีย ์กรุงเทพฯ

ทั� งนี�  เทปถวายพระพรดังกล่าวจะนําออกอากาศ

เผยแพร่ทางสถานีวิทยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

กร ร มก าร  ชสอ .  ร่ ว มป ร ะชุมค ณะ กร ร มกา ร

ดาํเนินการ และคณะกรรมการต่างๆ รวม 6 ครั�ง 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จํากัด และคณะกรรมการอื�น       

ณ  ห้ อ ง ป ระ ชุ ม  3 0 1  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม  3 0 2  ห รื อ          

ห้องประชุม 601 สํานักงาน ชสอ.  รวม 6 ครั� ง        

ดงันี�  คือ 

วันที�  4  พฤศจิกายน 2557 เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการพฒันาและเสริมสร้างความรู้

ดา้นวิชาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 6  

 วันที�  6  พฤศจิกายน 2557 เข้า ร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการเชื�อมโยงเครือข่ายและกิจการ

พิเศษ ชุดที� 42 ครั� งที� 7 

 วันที� 15 พฤศจิกายน 2557 เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที� 42 ครั� งที� 7 

 วันที� 18 พฤศจิกายน 2557 เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาแม่บ้านและจ้าง

ดูแลภูมิทศัน์ ครั� งที� 4 

 วันที� 24 พฤศจิกายน 2557 เขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้าน

วิชาการ ชุดที� 42 ครั� งที� 7 (วาระพิเศษ) 

 วันที�  28 พฤศจิกายน 2557 เข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาบาํรุงรักษา

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ ปี 2557  

กรรรมการ ชสอ. ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง       

ที�ศาลาศิริราช 100 ปี 

 วันที�  15 พฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ กรรมการ ชสอ. พร้อมกบัคณะกรรมการ

ดํ า เ นิ น ก า ร  ที� ป รึ ก ษ า  ผู ้ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร             

และเจา้หนา้ที�ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย จาํกดั โดยการนาํของ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ 

ประธานกรรมการฯ เดินทางไปร่วมลงนามถวาย

พระพรพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ณ ศาลาศิริราช 
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100 ปี กรุงเทพฯ   

กรรมการ ชสอ. ร่วมงานเลี�ยงฉลองประธานกรรมการ 

ACCU ที�กรุงเทพฯ 

 วนัที� 15 พฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�   วา - 

ยุพักตร์ กรรมการ ชสอ. เดินทางไปร่วมงานเลี�ยง

ฉลองประธานกรรมการสมาคมสมาพนัธ์สหกรณ์

ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี� ยนในเอเชีย (ACCU) 

ให้กบั ดร. เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 

(ชสอ.)  ที� ได้รับการเ ลือกตั� งให้ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการ ACCU ในการประชุมใหญ่ 

สามัญประจําปี 2557 ของ ACCU เมื�อวนัที�  21 

กันยายน 2557 ระยะเวลาดํารงตําแหน่งตั� งแต่               

ปี พ.ศ. 2557 - 2559 ซึ� งจดัโดยชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด ณ โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด์  คอนเวนชั�น  หลักสี�  ก รุง เทพฯ โดยมี

ผูเ้ขา้ร่วมงานจาํนวนมาก 

รองประธานฯ และผู้จัดการ ร่วมประชุมประจําเดือน

ชมรมสหกรณ์จังหวดัอ่างทอง 

 ว ันที�  17 พฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน และ นางเกษม-

ศ รี  เม ฆห ม อก ผู ้จัด กา ร  เข้า ร่ ว มก า ร ป ร ะชุ ม

ประจาํเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการชมรม

สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ณ สํานักงานสหกรณ์

จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายศรีโพธิ�   วายุพักตร์ 

ประธานชมรมฯ ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม 

 ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม - 

คณะกรรมการชมรมฯ ครั� งที�  11/2557 ว ันที�  17 

กนัยายน 2557 มีมติรับรองรายรับ-รายจ่ายชมรมฯ 

ประจาํเดือนตุลาคม 2557 โดยมีเงินคงเหลือยกมา

จากเดือนกนัยายน 2557 จํานวน 43,290.27 บาท     

มีรายรับ 45,720 บาท รายจ่าย 54,400 บาท และเงิน

คงเหลือยกไปเดือนพฤศจิกายน 2557 จํานวน 

34,610.27 บาท ติดตามผลการประชุมครั� งก่อน 2 

เ รื� อง คือ 1.  การจําหน่ายเสื� อชมรมฯ สามารถ

จาํหน่ายได ้338 ตวั เป็นเงิน 95,040 บาท มีรายได้

เข้าชมรมฯ 10,140 บาท 2.  ทําการสรุปผลการ

เดินทางไปศึกษาดูงานและการประชุมใหญ่ สามญั

ประจาํปี 2557 ของชมรมฯ ในวนัที� 14 - 15 ตุลาคม 

2557 รับทราบการเชื�อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์

สมาชิกชมรมฯ และเรื�องอื�น ๆ 

กรรมการฯ และเจ้าหน้าที�ร่วมสัมมนาที�นนทบรีุ 

 วันที�  18 พฤศจิกายน 2557 นายศรีโพธิ�   

วายุพักตร์ กรรมการชสอ. นางละออ แก้วสาระ 

นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ กรรมการฯ และนาง

เกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ัดการ เดินทางไปร่วมการ

สัมมนา เรื� อง “เจาะลึกประเด็นร้อนสหกรณ์ตอ้งรู้” 

สหกรณ์ออมทรัพยก์บัเครดิตบูโร การกาํกบัดูแลโดย

กระทรวงการคลัง และกฎหมายใหม่ว่าด้วยการ         

คํ� าประกนั” ณ โรงแรมริชมอนด์ ซึ� งจดัโดยชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํกดั 

 การสัมมนามีวตัถุประสงคเ์พื�อให้ผูเ้ขา้ร่วม

การสัมมนารับทราบเกี�ยวกบัแนวปฏิบติัการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเ งินสําหรับสหกรณ์  

อธิบายเกี�ยวกบัภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีที�เกี�ยวขอ้ง

กบัสหกรณ์ออมทรัพย ์รับทราบแนวทาง ผลกระทบ

การเขา้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร และการอยู่ภายใตก้าร

กาํกบัดูแลของกระทรวงการคลงั และรับทราบการ

แกไ้ขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์วา่- 

ดว้ยความรับผิดของผูค้ ํ�าประกนั 
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กรรมการฯ เข้าร่วมประชุมประจําเดือน สอร. 

 วนัที� 23 พฤศจิกายน 2557 นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และนาย 

มานะกูล  พรรณเรณู กรรมการฯ เดินทางไปร่วม 

การประชุมประจาํเดือนสหพนัธ์สหกรณ์ออมทรัพย์

ผูใ้ชแ้รงงาน (สอร.) ณ สโมสรการไฟฟ้านครหลวง 

ชั�น 2 การไฟฟ้านครหลวงวดัเลียบ กรุงเทพฯ 

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพ บิดา - มารดาของ 

สมาชิก 

 วันที�  4 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางละออ 

แก้วสาระ นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ และนาย

สุทศัน ์เอี�ยมแสง เดินทางไปเป็นเจา้ภาพสวดศพบิดา

นายสวรรค ์ยุวฒันา สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต และ

นายสมชาย ยุว ัฒนา สมาชิกแผนกสปินนิ�ง ผลิต                   

ที�บ้านพกั ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงิน

ทาํบุญ รายละ 500 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชยั 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นางสาวไข่มุกข ์

จันทโคตร์ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ ัดการ

เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพมารดานายสมชาย  

กลิ�นเกษร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต ที�วดัราชปักษี  

(นก) ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ  

500 บาท 

วนัที� 21 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชยั

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายศรีโพธิ�  

วายุพกัตร์ รองประธานฝ่ายการเงิน นางสาวพรรษ-

พร  แสงประพาฬ เลขานุการ  นาย วิรัต ชู จิตต ์

นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ นายสุทัศน์ เอี�ยมแสง

นายพีระภัทร ลอยละลิ�ว กรรมการฯ นางเกษมศรี 

เมฆหมอก ผูจ้ดัการ และ นางสาวฐิติพร ควรบาํเรอ 

เจ้าหน้าที�เงินฝาก เดินทางไปเป็นเจ้าภาพสวดศพ

มารดานางสาววิภาวรรณ เอี�ยมสะอาด สมาชิกแผนก

ห้องปฏิบัติการ เคมี  ที� ว ัดไทรน้อย  อ.บางบาล          

จ.พระนครศรีอยธุยา และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

วนัที�  24 พฤศจิกายน 2557 นายกฤษณชัย 

สินธุประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุวฒัน์ แกว้-

เฮียง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางละออ 

แก้วสาระ นางสาวไข่มุกข์ จันทโคตร์ นายสุทัศน์ 

เอี�ยมแสง นางนาถ มงคลหวา้ หัวหน้าฝ่ายทั�วไป 

และนางสาวดวงกมล แกว้สุกใส เจา้หนา้ที� เดินทาง

ไปเป็นเจา้ภาพสวดศพบิดานายอุไร  สุคนัธา สมาชิก

แผนกเซ็นทรัล ซ่อมบํารุง ที�บ้านพัก ต.โรงช้าง       

อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

กรรมการสหกรณ์ฯ เยี�ยมไข้สมาชิกป่วย  

วนัที� 30 ตุลาคม 2557 นายกฤษณชยั  สินธุ-

ประสิทธิ�  ประธานกรรมการฯ นายสุทศัน์ เอี�ยมแสง 

กรรมการฯ และนางเกษมศรี เมฆหมอก ผูจ้ัดการ

เดินทางไปเยี� ยมไข้นางเตือน สามัค คี  สมาชิก

แผนกอลัซิลลารี�  ผลิต ที�บ้านพกั ต.โพสะ อ.เมือง    

จ.อ่างทอง เนื�องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งสันหลงัมี

อาการปวดหลงัรุนแรง และซื�อของเยี�ยมไขม้อบให้

จาํนวน 300 บาท 
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มีเ พื�อนส่งไลน์มาให้ อ่านแล้วชอบและ

อยากให้เพื�อนสมาชิกไดอ่้านกนั “ 10 ปี 7 ครั�ง ชีวิต

คนเราจะมีสิบปีสักกี�ครั�งกัน” ชอบประโยคนี�มากมนั

จริงอย่างยิ�ง ถา้คนเราอายุเฉลี�ย 70 ปี เราก็มี 10 ปีแค่ 

7 ครั� ง คือ 
 ครั� งที�  1. สิบปีแรก...หมดไปกับความไร้

เดียงสา 

 ครั� งที� 2. สิบปีต่อมา...หมดไปกบัการศึกษา

เล่าเรียน 

 ครั� งที� 3. สิบปีต่อมา...หมดไปกบัการทาํงาน

และการใชชี้วิต 

 ครั� งที� 4. สิบปีต่อมา...หมดไปกบัการสร้าง

ฐานะ สร้างครอบครัว 

 ครั� งที�  5. สิบปีต่อมา...หมดไปกับการลง

หลกัปักฐาน รักษาสิ�งที�หามา 

 ครั� งที� 6. สิบปีต่อมา...หมดไปกบัการดูแล

รักษาสุขภาพ กาย-ใจ ใหแ้ขง็แรง 

 ครั� งที� 7. สิบปีสุดทา้ยหมดไปกบัการปล่อย

วางทุกสิ�ง รอคอยการกลบับา้น (เก่า) 

 แต่ละสิบปีผ่านไป...ไวเหมือนโกหก อีกไม่

นานปีนี� ก็จะผ่านพ้นไป มีอะไรที� เราทําไปแล้ว

มากมาย และก็ยงัมีอะไรอีกมากมายที�เรายงัไม่ไดท้าํ 

เวลา คือ หน่วยเงินในกาํมือของเราที�เอาไปแลกสิ�งอื�น 

- เราเอาเวลาไปแลก งาน 

- เราเอางานไปแลก เงนิ 

- แ ต่ เ ร า ก็ ไ ม่ เ ค ย เ อ า  เ งิ น ไ ป แ ล ก เ ว ล า

คืนกลบัมาไดส้ักที 

- ถา้ “ธนาคารเวลา” มีจริงเรากไ็ม่เคยมีสมุด - 

บญัชีสักเล่มที�จะให้เราดูไดว้่า ตอนนี� เหลือเวลาอยู่

เท่าไหร่? เรารู้ว่าเราใช ้“สิบปี” ของเราไปกี�ครั� งแล้ว 

แต่เราไม่อาจรู้ว่า...เราจะใช้ “สิบปี” ที�เหลือของเราได้

ครบมั�ย? แต่นั�นก็ไม่สําคัญเท่ากับเราใช้เวลาสิบปี

ของเราไปคุม้ค่าหรือเปล่า? เมื�อเราหันหลงักลบัมา 

ขอให้พูดได้เต็มปากว่า “เราใช้มันไปอย่างไม่น่า

เสียดาย” ชีวิตคนเราจะมี “สิบปี” สักกี�ครั� งกนั? ใช้

สิบปี เจ็ดครั� งของเราให้คุ ้มค่า สวสัดีค่ะกับสิบปี

ปัจจุบนัของท่าน อ่านแลว้คุณอาจจะหนัมารักตวัเอง 

ใชชี้วิตที�เรียบง่าย ใหส้นุกกบัการใชชี้วิต 30% ที�เป็น

ของคุณ ไม่เจ็บป่วยแต่ต้องบํารุง ไม่กระหายแต่ก็

ตอ้งดื�มนํ�า วา้วุ่นแค่ไหนก็ตอ้งปล่อยวาง มีเหตุมีผล

แต่ก็ตอ้งยอมคน มีอาํนาจแต่ก็ตอ้งรู้จักถ่อมตน ไม่

เหนื� อยแต่ก็ต้องพัก ผ่อน ไ ม่รวยแต่ก็ต้องรู้ จัก

พอเพียง ธุระยุ่งแค่ไหนก็ต้องรู้จักพักผ่อน หมั�น

เตือนตน : ชีวตินี�สั�นนัก  

หากเวลาของคุณยงัมีเหลือเฟือควรใส่ใจ

ตวัเองบ้าง ดงันั�น อยากกิน...กิน อยากเที�ยว...เที�ยว 

เรื�องกลุม้อย่าเก็บไว ้สุขสบายทุกเพลา เวลาที�ยงัจบั

มือไหวให้เชิญเพื�อนมาสังสรรค์ เวลาที�ยงักอดไหว

ใหโ้อบกอดคนรักใหชื้�นใจ ทําหน้าที� พ่อ แม่ ลูก สามี 

ภรรยา พี�  น้อง เพื�อนที� ดีต่อไป  เวลาที�อยู่ด้วยกัน

อยา่ไดโ้กรธกนัง่าย ๆ ใหค้วามรักกบัคนรอบขา้ง แต่

เราจะใช้สิบปีสุดท้ายไดอ้ย่างมีความสุข เราตอ้งมี

เงินเก็บออมไวเ้พื�อใช้ชีวิตไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ�งพาใคร

ให้มาเดือดร้อนกบัเรา อย่างนี� สิถึงจะเป็นสิ�งที�ดีเลิศ

กับ หนึ� ง ชี วิต  ต้อง ขอขอ บ คุณเ พื� อน ที� ส่ งไ ล น์ 

บทความดี ๆ แบบนี�มาให ้หากเพื�อนสมาชิกท่านใด 

ที�ไดอ่้านแลว้คงชอบเช่นกนั 

ไม่วา่คุณจะเหลือ “สิบปี” อกีกี�ครั�ง สิ�งสาํ - 
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คญัอย่าประมาทกับชีวิต ตอนนี� เราอยู่ในช่วงสิบปี

กบัการทาํงานและการใชชี้วิต หรือสิบปีกบัการสร้าง

ฐานะ สร้างครอบครัว สิ�งที�เราไม่ควรลืมคือการเก็บ

ออมเงนิเพื�อใช้จ่ายในยามจําเป็น การใชชี้วิตไม่ว่าสิบ

ปีไหนก็ตอ้งใชเ้งินทั�งสิ�น แต่หากเราเก็บบางส่วนไว้

สัก 30% ของรายได ้เมื�อถึงสิบปีสุดท้าย กบัการรอ

คอยกลบับ้านเก่า เงินที�เก็บออมไวจ้ะช่วยเหลือเรา

ได้ เพราะอย่าไปมุ่งหวังกับอนาคตว่า ลูก หลาน        

จะคอยช่วยเหลือดูแล ซึ� งบางทีเราอาจจะตอ้งอยู่เกิน

สิบปี 7 ครั� งก็ได ้เมื�อเป็นเช่นนั�นจะทาํอยา่งไร? 

เดือนธันวาคมนี�  ได้ข่าวมาว่า เงินโบนัส          

จะออกวนัที� 26 ธนัวาคม อยากให้เพื�อนสมาชิกเห็น

ความสําคัญของการเก็บออม ถึงแม้ปีนี� จะได้รับ

โบนสักนันอ้ยลงแต่เงินโบนัสก็สามารถใชเ้ป็นเงิน

เก็บเพื�ออนาคตได้เช่นกัน ลองคํานวณดู เก็บเงิน

โบนัสกับสิบปีที�เหลือ หรือยี�สิบปีที�เหลือ เป็นเงิน

เท่าไร?  เ พียงพอมั�ยกับการใช้ชี วิตหลังเกษียณ          

เรามี “สิบปี เจ็ดครั� ง” โดยเฉลี�ยแต่เราจะเก็บออม 

“สิบปีสักกี�ครั�ง” ดี ขึ�นอยู่กบัตวัเราเอง เงินเดือนใช้

จ่ายตามปกติ แต่เงินโบนสัขอให้เป็นเงินออมทุกๆ ปี

ไป เชื�อเถอะว่าไม่ผิดหวงัแน่นอน เงินออมนี� จะช่วย

เราไดจ้ริง ๆ หากออมไวก้บัสหกรณ์ฯ จะมีดอกเบี�ย

เพิ�มเ ป็นรายได้ทุกปี  ห รือทุก 6  เ ดือน สําหรับ        

อตัราดอกเบี�ยเงนิฝากของสหกรณ์ฯ มดีังนี� 

- เงินฝากออมทรัพย ์อตัราดอกเบี� ยร้อยละ 

1.00 ต่อปี 

- เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ อัต ร า ด อ ก เ บี� ย 

ร้อยละ 2.25-3.00 ต่อปี ดงันี�  

ไม่จํากัดยอด อัตราดอกเบี� ยร้อยละ 2.25          

ต่อปี 

ยอดฝาก 500,000 บาท อัตราดอกเบี� ย          

ร้อยละ 2.50 ต่อปี 

ยอดฝาก 1,000,000 บาท อั ต ร า ด อ ก เ บี� ย 

ร้อยละ 2.75 ต่อปี 

ยอดฝาก 2,000,000 บาท อั ต ร า ด อ ก เ บี� ย 

ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

นอกจากได้รับดอกเบี� ยที� สูงกว่าธนาคาร

แล้ว สหกรณ์ฯ ได้จัดเตรียมของขวัญเป็นที�ระลึก 

มอบแก่สมาชิกที�ฝากเงินเป็นจํานวนมาก ไม่ว่า         

จะยอดฝากน้อยหรือมากเราก็แจก เพื�อเป็นการ

ส่งเสริมการออม หรือหากสมาชิกมีความจําเป็น  

ต้องใช้เงิน ก็สามารถเบิกเงินที�ฝากได้ 50% ส่วน         

ที� เหลืออีก 3  ว ัน  คือ ว ันที�  30  ธันว าคม 2557                

ก็สามารถเบิกไปใช้ได้ การฝากเงินก็ง่ายไม่ต้อง          

ถือเงินมาฝากเพียงแต่สมาชิกกรอกหนังสือประสงค์

ให้หักเงินโบนัสเข้าบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ             

เ มื� อ บ ริ ษัท ฯ  หั ก เ งิ น ใ ห้ ส ห ก ร ณ์ ฯ  ใ น วัน ที�                  

26 ธนัวาคม 2557 สมาชิกกส็ามารถเบิกเงินไปใชไ้ด้

ครึ� งหนึ�งของยอดที�ฝากค่ะ แต่ถ้าจะให้ดีที�สุด คือ เกบ็

เงนิโบนัสไว้เป็นเงนิออมนะคะ 
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สวสัดีครับ “แวดวงสหกรณ์” ฉบับประจาํ 

เดือนธันวาคม 2557 มาพบกับ ท่านสมาชิก และ 

ท่านผูอ่้านทุกท่านแลว้ครับ  

  ขอแสดงความยินดีกับ คุณวัฒนชัย คุณ 

สายทอง  กลัดสนิท ที�ได้ผลผลิตจากการปลูกต้น

แก่นตะวนัเกือบหนึ�งตนั จากการปลูกตน้แก่นตะวนั 

1,200 ต้นครับ ###๙๙๙### ยังทําอาชีพเสริมหา

รายได้หลงัการเกษียณอายุด้วยการขายตุ๊กตาตาม

ตลาดนดัเป็นประจาํ สําหรับ คุณมาโนช คุณพรชนก 

นิ�มนวล เพื�อนสมาชิกช่วยกนัอุดหนุนดว้ยครับ ###

๙๙๙###  ขออนุโมทนาบุญกบั คุณสุภาพ  ไพจิตร์-

จินดา ที�ทาํการแจกซองผา้ป่าสามคัคีให้แก่เพื�อนๆ

ในโรงงาน โดยเป็น “ผา้ป่าสามัคคีเพื�อการศึกษา 

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภู มิพลอดุลย เดช” ทอด ณ  โรงเ รียน                

วดัยมนาตามธรรม อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ได้รับเงินจํานวน 5,599บาท ###๙๙๙### ไป

ร่วมงานทอดผา้ป่าสามคัคีที�วงันอ้ยกบัคุณสุภาพดว้ย 

สําหรับ คุณยุทธนา ช่างคิด และ คุณอารีย์  จันท-

โคตร์ งานนี� มีความสุขและอิ�มบุญดว้ยกนัทุกคนครับ 

###๙๙๙### พาครอบครัวไปเที�ยวภูทับเบิก และ       

ภูหินร่องกลา้มา คุณจํานรรจ์พร นามบุญ บอกว่าแม้

อากาศจะหนาว แต่ลูก ๆ ก็ชอบและมีความสุขมาก

ทุกคนเลย ###๙๙๙### ช่วงนี� ดอกทานตะวนักาํลงั

บาน คุณเสน่ห์  คุณวิลาวรรณ ชุ่มหฤทัย พาลูกสาว

ไปฉลองวนัเกิดให้คุณแม่ที�ทุ่งทานตะวนัลพบุรีครับ 

###๙๙๙###  ส่วนนอ้งเก๋ คุณสุดารัตน์  ม่วงคง ก็ไป

เที�ยวชมทุ่งทานตะวนักบัคนที�รู้ใจเช่นกนัครับ ###

๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณพงษ์สว่าง  สีแก้วสิ�ว ที�นาํ

บุตรทั�งสองคน และ คุณจีระวัฒน์ ฉัตรแหลม ที�นํา

มารดามาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์

เมื�อเร็วๆ นี�  ครับ ###๙๙๙### ขอขอบคุณ คุณราม 

สุทธิวงษ์ ที�ไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปกิจ

สงเคราะห์ สส.ชสอ. เป็นสมาคมฯ ที�สองแลว้ครับ  

นอกจากนั� น คุณรามยังนําน้องชาย 2  คน และ

น้องสาวอีก 1 คน มาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมาคม 

สสอป. ด้วยครับ ###๙๙๙### เ ช่นเดียวกัน  คุณ

ณรงค์ฤทธิ�   ผิวบาง ไดท้าํการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก

สมาคม สสอป. พร้อมกับนํา คุณสุพรรณี ผิวบาง  

มาสมคัรพร้อมกนัดว้ยครับ  

ขอแสดงความเสียใจกบั คุณสมชาย  กลิ�น-

เกษร และ คุณวิภาวรรณ เอี�ยมสะอาด ที� สูญเสีย

มารดา และ  คุณอุไร สุคันธา ที�สูญเสียบิดา ไปใน

เดือนพฤศจิกายนที�ผ่านมา ทั� งสามท่านครับ ###

๙๙๙###  ขอขอบคุณ คุณวิษณุ  สังข์บัวศรี ที�ไดท้าํ

การเพิ�มค่าหุ้นรายเดือนกบั สหกรณ์ฯ ขอให้มีหุ้น

ใกลห้ลกัลา้นบาทตอนเกษียณอายุครับ ###๙๙๙### 

ขอขอบคุณ คุณรังสรรค์ ดวงแสง ที�นําคุณพ่อและ

คุณแม่มาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ 

ครับ ###๙๙๙### นอกจากเจ้าตัวจะสมคัรเข้าเป็น

สมาชิกสหกรณ์ฯ แลว้ คุณคณิตศร  หน่ายสังขาร ยงั

นาํคุณพ่อประทุมมาสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบกบั

สหกรณ์ฯ ด้วย เ ช่ นกัน  ขอบ คุณมาก ครับ  ###

๙๙๙### พาคนที� รู้ ใจไปไหว้พระที� ว ัดพระฉาย 

สระบุรี งานนี� นอกจากอิ�มบุญแล้ว คุณสมหมาย 

จันทโคตร์ ยงัมีความสุขมากดว้ยครับ ###๙๙๙###  

ยงัรับทาํไอศครีมใหแ้ก่ผูที้�ตอ้งการซื�อไปใชใ้นงาน

เลี� ยงหรือจําหน่ายอยู่นะครับ สําหรับ คุณวัชระ         
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ป่าพฤกษา สําหรับเรื�องความอร่อยเจา้ตวัรับประกนั

คุณภาพครับ ###๙๙๙### ขอแสดงความยินดีกับ 

คุณกฤษณชัย  สินธุประสิทธิ� เนื�องในโอกาสที�ไดร้ับ

เข็มที�ระลึกเนื�องจากการบริจาคโลหิตครบ 84 ครั� ง

ครับ ###๙๙๙### วนัพ่อที�ผ่านมา คุณมงคล  ดุษณีย์ 

ไดรั้บคาํอวยพรจากลูกชายผ่านเฟสบุ๊ค เนื�องจากติด

การทาํงานเลยไม่ไดม้าหาพ่อ ลูกชายยงัสัญญาว่าจะ

พาคุณพ่อไปเที�ยวอีกด้วย น่าชื�นใจแทนครับ ###

๙๙๙### ขับรถจักรยานยนต์มาทาํงาน ประสบ

อุบัติเหตุรถเฉี�ยวกัน โชคดีที�น้องอ้อม คุณฐิติพร 

ควรบําเรอ ไม่เป็นอะไรมาก ต่อไปตอ้งระวงัตวัให้

มากนะครับ ###๙๙๙### ไปร่วมการสัมมนาที�

เชียงใหม่เมื�อตน้เดือนพฤศจิกายนที�ผ่านมา ก่อนและ

หลังวนัสัมมนา คุณนุชนาถ แก้วนํ�าเชื�อ และ คุณ 

ดวงกมล แก้วสุกใส ถือโอกาสไปเที�ยวสถานที�ต่างๆ 

หลายแห่ง เพราะเป็นการเดินทางไปเชียงใหม่ของ

ทั�งสองคนครับ ขอแสดงความยินดีดว้ยครับ  

 เมื�อวนัที�  15 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ฯ 

นําสมาชิก จาํนวน 46 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน

ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง  ณ  บ้ า น ส า ร ภี                           

จ.สมุทรสงคราม คุณอนุรักษ์  ทองโตนด เสียสละ     

ที�นั�งลงไปนอนที� เตียงด้านล่าง ห้องเก็บสัมภาระ 

ข อ บ คุ ณ น ะ ค รั บ  ###๙ ๙ ๙ ### ส น ใ จ ก า ร ป ลู ก                

ตน้มะพร้าวเป็นพิเศษ สาํหรับ คุณประยูร  มนิภาย-

สงค์ ไดวิ้ธีปลูกที�ถูกตอ้งแลว้ เก็บผลเมื�อไรเอามาให้

ชิมบ้างนะครับ ###๙๙๙### คุณสมภพ  คุ้มวงษ์ 

บอกว่างานนี� ต้องไปดูเพราะเตรียมตัวเกษียณสิ�น         

ปีนี� ครับ ###๙๙๙### ส่วน คุณปรีชา  ตรีกาลนนท์          

กไ็ปกบัเราดว้ย เพื�อศึกษาความรู้เรื�องตน้ไม ้แต่จริงๆ 

แลว้พี�แกลงทุนอย่างอื�นมากกวา่ทาํเศรษฐกิจพอเพียง

ครับ ###๙๙๙### คุณมณฑา  ปรีชาชาติ กําลัง           

ลงมือทําเศรษฐกิจพอเพียงสวนที�บ้าน แต่บังเอิญ

ตอ้งเขา้รับการผ่าตดั จึงไปร่วมศึกษาดูงานไม่ได ้จึง

ส่งสามีคู่ใจ คุณสังวาลย์  ปรีชาชาติ  ขอบคุณ           

พี�แหม่มนะครับที�ให้การสนับสนุนโครงการของ

สหกรณ์ฯ และขอบคุณสมาชิ กทุกท่านที� ร่ ว ม

โครงการกบัสหกรณ์ฯ นะครับ ###๙๙๙### มีหลาย

ท่านเห็นที�นั�งในรถเต็มทุกที�นั�ง จึงลุกขึ� นเต้นแทน 

คุณสมพิศ  วงษ์ประเสริฐ  คุณปานแก้ว  บุญสํารวย 

คุณพรใจ  ศรีสุวรรณธนู คุณประไพ  เวชโช และคุณ

สุชิน  งามวจิติร ทาํใหบ้รรยากาศขากลบัสนุกสนาน

กั น เ ต็ ม ที� ค รั บ  ###๙ ๙ ๙ ### ข อ บ คุ ณ สํ า ห รั บ

เสียงเพลงอันไพเราะจากกรรมการสหกรณ์ฯ           

คุณพรรษพร  แสงประพาฬ คุณไข่มุกข์  จันทโคตร์ 

คุณสุวัฒน์  แก้วเฮียง และคุณวิรัต  ชูจิตต์ ครับ     

###๙๙๙### สําหรับสมาชิกที�ร่วมร้องเพลงดว้ย คุณ

พัชริดา  มีบํารุง คุณสุนี  ชูจิตต์ ทั� งสองร้องเพลง

เพราะมากครับ ###๙๙๙### ปลายเดือนนี� เงินโบนสั

ออกอย่าลืมนําโบนัสมาฝากกบัสหกรณ์ฯ เป็นเงิน

ออมกันนะครับ สหกรณ์ฯ จัดเตรียมของขวญัไว้

มอบใหทุ้กท่านครับ เพียงสมาชิกแจง้ความประสงค์

โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ฯ ไดจ้นถึงวนัที� 

15 ธันวาคม 2557 ไม่ต้องรอกด ATM วนัโบนัส

ออกสามารถเบิกเงินไปใชไ้ด ้50% ของยอดที�ฝาก 

ส่วนที� เหลือหากต้องการใช้เ งินสามารถเบิกได้

ทั� งหมดในวันที�  30 ธันวาคม 2557 นะครับ ###

๙๙๙### พบกันใหม่ปี 2558 ขอให้สมาชิกทุกท่าน

สุขภาพแข็งแรง มีความสุขกบัการฉลองปีใหม่กัน

โดยทั�วหนา้นะครับ  

สวสัดปีีใหม่ พ.ศ. 2558 ครับ 
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ฉบับที� 315 ประจาํเดือน ธันวาคม 2557 

 
รายงานกิจการประจาํเดือน พฤศจิกายน 2557 (MONTHLY REPORTS NOVEMBER 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  วันสิ�นเดือน Total    Loans to  members   

12. เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื�น     Loans to  other  co-operatives 

13. ดอกเบี�ยรับจากเงนิให้กู้    Interest  received  from  Loans 

14. รายได้ตั�งแต่เดือนมกราคม  - พฤศจิกายน 2557 Revenues  from  January - November 2014 

15. รายจ่ายตั�งแต่เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2557 Expenses  from  January - November 2014 

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

1,093 

286,915,420.00 

7ล662,784.80 

4,126,889.18 

3,921,687.27 

7,867,986.71 

83,101,604.66 

2,796,163.01 

4,091,088.97 

81,806,678.70 

6,261,120.00 

338,680.88 

144,950.88 

6,454,850.00 

24,571,169.18 

933,602.08 

30,060,000.00 

 

 

16,693,409.44 

37,619,798.93 

303,995,119.09 

21,800,500.00 

25,096,635.33 

300,698,983.76 

39,443,028.44 

14,211,226.60 

19,809,092.97 

4,718,897.84 

15,090,195.13 
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สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดา 
นายสมชาย  กลิ�นเกษร สมาชิกแผนกวิสโคส ผลิต 

พร้อมช่วยเงินทาํบญุ 500 บาท  

สหกรณ์ฯ เป็นเจ้าภาพสวดศพมารดา 
น.ส.วิภาวรรณ  เอี�ยมสะอาด สมาชิกห้องปฏบัิติการเคมี 

พร้อมช่วยเงินทาํบุญ 500 บาท 

กรรมการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ ร่วมเดินรณรงค์ 
งานวนัออมแห่งชาติ ที�จังหวัดสุพรรณบุรี 

สหกรณ์ฯ จัดอบรมสมัมนาประจาํปี 2557 รุ่นที� 2 
ที�จังหวัดสพุรรณบุรี 

กรรมการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนา  
เรื�อง “เจาะประเดน็ร้อนสหกรณ์ต้องรู้”  

ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุร ี

นายศรีโพธิ�  วายุพักตร์ กรรมการ ชสอ. พร้อม
คณะกรรมการดาํเนินการ ชสอ. ร่วมบันทกึเทป

ถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 


