พระบรมราโชวาท วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๓
“...คาว่าสหกรณ์เป็นเพียงคาถ้าเราปฏิบัติ ก็เป็นวิถชี ีวิตอย่างหนึ่ง แต่ถ้าเราถือว่าสหกรณ์เป็นคาศักดิ์สิทธิ์
เฉยๆ ก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไร ฉะนัน้ ก็ขอให้ทกุ คนตั้งใจทีจ่ ะดาเนินชีวิตอย่างมีความขยันหมั่นเพียร
ความอดทน ความบริสุทธิ์ใจ และรักษาความสามัคคีโดยดี เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ดังนี้ ก็จะทาให้คาว่า
สหกรณ์ศักดิ์สิทธิ์และทาให้ชีวิตของแต่ละคนมีความสุข...”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
http://www.cctscc.com e-mail : cctscc@hotmail.com โทร. 0-3851-1214 ,08-9744-8566 , 08-7601-2229 โทรสาร. 0-3881-4332
เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับกุมภาพันธ์ 2557

คาว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจากคาว่า
"มาฆบุรณมี" หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ
ตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 การกาหนดวันมาฆบูชาตาม
ปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 3 แต่ถ้าปีใด
มีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็น
วันขึ้น 15 ค่า เดือน 4 และมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม ใน
ปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ความสาคัญของวันมาฆบูชา
คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข์" แก่
พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน ซึ่งหลักคาสอนนี้เป็นหลักการ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ หากสรุปเป็นใจความสาคัญ จะมี
เนื้อหาว่า "ทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้บริสุทธิ์" ทั้งนี้ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
1.ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
2.พระสงฆ์จานวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
3.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
4.พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"
และเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทาให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" ซึ่งคาว่า "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ มีความหมาย
ตามการแยกศัพท์คือ จาตุร แปลว่า 4 องค์ แปลว่า ส่วน สันนิบาต แปลว่า ประชุม ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วย
องค์ 4" นั่นเอง ทั้งนี้วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวัน
พระสงฆ์ พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความสาคัญของวันมาฆบูชา รวมทั้งหลักธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทาให้เกิดความ
ตระหนักต่อความสาคัญของพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะชาวพุทธ และยังเป็นการช่วยธารงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด” ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่บัญชี
229-1-08232-9
055240186035
388-2-83920-9
283-0-327033

เมือ่ ท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

วารสารรวงผึ้งฉบับนี้ คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์เยี่ยมบ้าน อาจารย์มาโนช คุ้มยา
อายุ 73 ปี สมาชิกเลขทะเบียน 1360 ข้าราชการบานาญ อดีตผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังเย็น และ
อดีตประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หลังเกษียณอายุราชการ
เมื่อ 1 ตุลาคม 2544 แล้วได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด มาขุดบ่อปลาและสร้างโรงเรือน
เลี้ยงไก่ เพื่อเป็นอาชีพเสริมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดาเนินกิจการ
ฟาร์มถนอมจิตของอาจารย์มาโนช อยู่ห่างจากสี่แยกทุ่งสะเดา 6 กิโลเมตรไปทางวัดไทรทอง บรรยากาศ
ร่มรื่นของต้นไม้ บ่อปลา และโรงเรือนเลี้ยงไก่ อาจารย์มาโนช และภรรยาได้ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชม
ฟาร์มซึ่งมีพื้นที่ 60 ไร่ แบ่งปลูกมันสาปะหลัง 15 ไร่ ยูคาลิปตัส 8 ไร่ ปาล์มน้ามัน 20 ไร่ ขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก
2 บ่อใช้พื้นที่ 9 ไร่ และสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่บนบ่อปลาดุกจานวน 3 หลัง
อาจารย์มาโนช เล่าว่าเดิมปลูกมะม่วงน้าดอกไม้เพื่อขาย ต้องฉีดยาฆ่าแมลง ฉีดสารเร่งดอกเร่งผล
รายได้ไม่คุ้มทุนและทาให้สุขภาพทรุดโทรม จึงหันมาศึกษาแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นามาปรับใช้กับฟาร์มถนอมจิต โดยตัดมะม่วงทิ้งทั้งหมด หันมาปลูกปาล์มน้ามัน ให้ธรรมชาติเกื้อกูลพึ่งพากันเอง
เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยปลาดุกที่เลี้ยงไว้ในบ่อปลาก็กินมูลไก่ ส่วนเศษอาหารไก่ที่ร่วงหล่นปนมูลไก่และแกลบบางส่วนนาไปใส่ต้นปาล์มน้ามัน
มันสาปะหลัง ยูคาลิปตัส ปัจจุบันมีรายได้จากผลผลิตของฟาร์มถนอมจิตรวมกัน ปีละประมาณ 5 แสนบาท
อาจารย์มาโนช และภรรยา ได้ลงมือทางานด้วยตนเองเป็นการออกกาลังกายไปในตัว ทาให้มีสุขภาพแข็งแรง ปีพ.ศ.2556 ที่ผ่านมาได้รับ
รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย (ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษาสูงอายุ สุขภาพดี) ของสกสค. ระดับประเทศ
เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกาลังใจ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีในความสาเร็ จ
ของอาจารย์มาโนช คุ้มยาและครอบครัว สมาชิกท่านใดต้องการเยี่ยมชมกิจการฟาร์มถนอมจิต ติดต่ออาจารย์มาโนชได้โดยตรงที่ 5/1 หมู่ 7 ตาบลวังเย็น
อาเภอแปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 หรือโทรสอบถาม 081-562-5558

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายประสาน อู่วิเชียร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายชุมพล เปี่ยมศรี
กองบรรณาธิการ นายพัสตร์สัณห์ ตันวัฒนะ
นายสิงหา บุญปลั่ง นายประชัน สุทธิศักดิ์
นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา นายสมควร รุ่งเรือง
นายวีระ กาญจนสายทอง น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2557

1.นายทนงศักดิ์ เชยมาน ได้รับเงินสงเคราะห์ 195,040 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,238 คน
ณ วันที่ 27 ก.พ.2557

ถือบรรยากาศฤกษ์ดีต้นปี เรามาคุยเกีย่ วกับการบริหารเงินกันดีกว่าครับ ขอเริ่มที่คนทางานกินเงินเดือน มีรายได้ 15,000 บาทก่อน สาเหตุที่
เริ่มที่ 15,000 บาทเพื่อให้พ้องกับเงินเดือนขั้นต่าสาหรับคนจบป.ตรี ก่อนจะอ่านรายละเอียดต่อไป ผมขอบอกก่อนว่า สิ่งนี้ เป็นแนวความคิด
ของผมเอง แต่ละคนอาจมีข้อจากัดที่ตา่ งไปจากนี้ ก็ขอเชิญประยุกต์เอาตามชอบใจครับผม สาหรับคนที่มีเงินเดือน 15,000 บาท ขอให้ตั้งกฎ
กับตัวเองดังนี้ครับ ไม่เป็นหนี้ ไม่เป็นหนี้ ไม่เป็นหนี้ สาเหตุทตี่ อ้ งตั้งกฎแบบนี้ เพราะสมัยนี้ สิ่งยั่วตายัว่ ใจมันเยอะเหลือเกิน ทั้งเรื่องกิน
เที่ยว shopping แถมธนาคารต่างๆ ก็ยงั อนุมัติบตั รเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ฯลฯ ให้เราอย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม เจ้าดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่
เสียไป สาหรับผม มันเป็นเรื่องรองครับ เรื่องหลักจริงๆ ในมุมมองผมคือ การติดหนี้ ทาให้เราเสียสมาธิ พะวักพะวง ต้องคอยเอานู้นมาโปะเงิน
นี้ บัตรโน้นมาโปะบัตรนี้ สินเชื่อนี้ไปแปะอันนั้น วันๆ ไม่ต้องทาอะไรเพราะต้องมาบริหารหนี้ ชักหน้าไม่ถึงหลังเช่นนี้ สมาธิที่เสียไป มีผลอย่าง
ยิ่งยวดกับการทางาน คนเงินเดือน 15,000 เพิ่งเริ่มทางานผมบอกได้เลยว่า ถ้าตั้งหลักกับการทางานได้ดี ไม่ต้องวอกแวกเรื่องอื่น แต่ใช้สมาธิ
กับงาน ดูว่าเราชอบงานหรือเปล่า ความถนัดเราตรงกับงานที่ทาไหม ถ้าตัง้ ลาได้แล้ว ฝึกฝนพัฒนาทักษะ ให้ทางานได้เก่ง ได้เร็ว ได้ครบถ้วน
เราจะได้ขยับขึ้นไปในกลุ่มเงินเดือนที่สูงกว่าได้เร็วครับ พอเงินเดือนสูงขึ้นอีกหน่อย เราก็มเี งินใช้จา่ ยได้มากขึ้นเอง อย่าไปเสียสมาธิเพราะหนี้ที่
เราก่อ เอาล่ะ นอกจากไม่เป็นหนี้ ผมแนะนาการบริหารเงินดังนี้ครับ ดูรูปประกอบด้วยก็ได้ครับ เรียงตามลาดับก่อนหลัง

1. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ –ผมแนะนาให้ทุกๆคน เลือกให้เขาหักสูงสุดครับ อาจจะ 3% หรือ 5% ก็สุดแท้แต่ สิ่งที่สาคัญคือ เขา
หักไป บริษัทจะสมทบให้อีกเท่ากัน เช่นหักไป 3% หรือ 450 บาท บริษัทจะสมทบให้อกี 450 บาท แต่ถ้าให้หัก 5% 750 บาท เราก็ได้
อีก 750 บาท เพราะฉะนั้น ยิง่ ให้หักมาก เรายิง่ ได้เงินมากครับ ส่วนนี้เป็นส่วนเงินออมแรกเลยที่ควรให้หักไปครับ นอกจากได้สมทบ
เยอะ ยังช่วยเราออมเงินได้อีกด้วย ส่วนประกันสังคม ไม่ต้องพูดถึง เพราะโดนหักอยู่แล้วอัตโนมัติ
2. เงินออม / ให้พ่อแม่ – คนที่ต้องให้พ่อแม่ ส่วนใหญ่จะหักให้ไปก่อนอยู่แล้ว แต่เจ้าเงินออม หลายๆ คน เอาไว้ทีหลัง คือมีเหลือ
เท่าไรค่อยเก็บ ซึง่ ผมบอกได้เลยว่า มันจะไม่เหลือ เพราะฉะนั้นถ้าอยากออมเงินจริง เงินเดือนออกปุ๊บให้รีบหยอดกระปุกเลยครับ
แนะนาให้เปิดบัญชีออมทรัพย์กบั สหกรณ์จะได้ดอกเบี้ยสูงครับ (ผมยังไม่แนะนาการลงทุนอื่นๆในขั้นนี้ เพราะเงินมันยังน้อยอยูค่ รับ
ลงทุนไปก็ปวดหัวต้องมาคอยเป็นห่วงว่าเงินลงทุนไปถึงไหนแล้ว เสียสมาธิกับการทางานอีก)
3. ค่าใช้จ่ายประจา –คนที่อยู่กับครอบครัว กับคนต่างจังหวัดที่เช่าห้องอยู่ ค่าใช้จ่ายต่างกันฟ้ากับเหวครับ คนอยู่หอ ค่าใช้จา่ ยนี้ ถ้า
ลดได้ ผมแนะนาให้ลดเช่น ค่าหอ ให้หารูมเมทมาแชร์ ส่วนค่าน้าค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ประหยัดได้ก็ประหยัด มันก็จะลดลงไปเองครับ
ส่วนค่าเดินทาง เท่าที่ผมสังเกต คนที่ยังไม่มีรถเป็นของตัวเอง ก็อยากจะมีรถ ผมบอกได้เลยครับว่า ถ้าเราจะซื้อรถสักคัน
มันจะเท่กับเพื่อนๆแค่ชว่ งแรกๆเท่านั้น และต่อไปจะเป็นภาระอย่างใหญ่หลวง ทั้งค่างวด ค่าน้ามัน ค่าประกัน ค่าภาษี ค่าบารุงรักษา

ถ้าเงินเดือนไม่มากกว่า 30,000 บาท ไม่แนะนาให้ซื้อรถอย่างยิ่งครับ แม้ว่าพ่อแม่จะดาวน์ให้ก็ตาม ช่วงที่ยังหนุม่ สาวเรี่ยวแรงดี ยอม
ลาบากขึ้นรถประจาทางไปก่อนเถอะครับ อย่าไปสนใจคาครหาสายตาหมิ่นของคนอื่น
4. ค่าข้าว ค่าน้า –คาแนะนาคือ พยายามควบคุมค่าใช้จ่ายรายวันนี้ให้อยู่ในงบ พึงระลึกไว้ว่า เงินทีเ่ หลือถัดไปจากก้อนนี้ คือ งบ
shopping และเที่ยวแล้วครับ ถ้าประหยัดตรงนี้ได้ จะมีเงินเหลือให้ชอป กินดื่มได้มากขึ้น สาหรับคนเงินเดือนเริ่มต้น ผมแนะนาให้
ห่างไกลสิ่งเหล่านี้ครับ
 กาแฟสด ชา โดยเฉพาะยี่ห้อดังๆ แก้วละ 40 บาท ถึง 140 บาท ไว้รวยแล้วค่อยกินครับ กินกาแฟฟรีในที่ทางานไปก่อน ถ้า
เรากินกาแฟแก้วละ 50 ทุกวัน 20 วันต่อเดือน จะเป็นเงิน 1,000 บาทครับ อีกตัวเลือกหนึง่ ที่ใช้แก้งว่ ง แทนกาแฟ ได้ ผม
แนะนา หมากฝรั่งครับ 1 กล่อง 10 บาท มี 9 เม็ด กินได้ 2 วัน เฉลี่ยวันละ 5 บาท แก้ง่วงได้ แถมยังเพิ่มออกซิเจนให้สมอง
ด้วยครับ
o บุหรี่ ทั้งทาร้ายสุขภาพและกระเป๋าสตางค์
o อาหารมื้อแพงๆ ถ้าไปกินกับพี่ๆ ที่ทางาน ให้พี่ๆ มันจ่ายไปครับ ถ้าพี่ไม่เลี้ยง วันหลังไม่ต้องไปกิน เราเงินเดือน 15,000 พี่
เงินเดือน 50,000 การใช้ชวี ิตไม่เหมือนกันอยู่แล้ว จะให้ไปกินแพงๆ มื้อละ 200 ขึ้นไป พี่ต้องเลี้ยง!
สุดท้ายคือเงินเหลือ เที่ยว shopping – เคล็ดลับของเรื่องนี้ คืออย่างนีค้ รับ คนทั่วไป มักจะเที่ยว shopping ตอนต้นเดือน ทันทีที่เงินเดือน
ออก แล้วพอปลายเดือนค่อยกินแกลบ ผมแนะนากลับกัน เงินเดือนออกปั๊บ ออมก่อน ใช้จา่ ยประจาก่อน แล้วเหลือเท่าไหร่ ตอนปลายเดือน
ค่อยเที่ยว ค่อย shop เท่านั้น สุดท้าย ดูจากตาราง เราจะเห็นได้วา่ เฮ้ย จานวนวันในแต่ละเดือนมีความสาคัญนะ เห็นอย่างนี้เราคงรักเดือน
กุมภาฯ เพิ่มขึ้นอีก และเราคงรักเดือนที่มี 30 วันมากกว่า เดือนที่มี 31 วัน มากขึ้นอีกหน่อย ขอให้สนุกกับการบริหารเงินครับ
ขอขอบคุณที่มา : http://www.siwat.com

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิ้นเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 และ 2557
รายการ
มกราคม 2556
มกราคม 2557
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,032
4,564
1,846,390,300.00
147,308,851.83
3,660,700.00
3,220,000.00
989,459.93
7,554,388.00
1,973,785,968.55
4,399,000,808.11
20,676,784.51

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ
ชื่อสมาชิก

ชื่อผู้เสียชีวิต

สถาน
ภาพ

นายนิทัศน์ ลักษณะ นายนิทัศน์ ลักษณะ ตนเอง
ตนเอง

คูส่ มรส

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์
2.75 ต่อปี
ฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
3.25 ต่อปี
ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
4.25 ต่อปี
(เฉพาะบัญชีที่เปิดตั้งแต่
1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป)

ฝากประจา
3.50 ต่อปี
เงินกู้ทก
ุ ประเภท
6.00 ต่อปี

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2554

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

หมายเหตุ

อุบัติเหตุ
สิทธิสมาชิก
เสียชีวิตจ่าย
คู่สมรสสมาชิก
จ่ายเงิน
2,000คูณ
สิทธิสมาชิก ครึ่งหนึง่
จ่าย 25%
1,000คูณ
สวัสดิการตาม ตามจานวน
จานวนปีที่
ของหุ้น ไม่เกิน
(รวมรับทั้งสิ้น)
ของ
จานวนปีทเี่ ป็น
ระเบียบ (ข้อ
ปีที่เป็น
เป็นสมาชิก
200,000 (ข้อ 9)
จานวนปีที่
สมาชิก (ข้อ 8)
10)
สมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
30,000.00

168,900.00

100,000.00

40,000.00 10,000.00

64,000.00

115,600.00

100,000.00

90,000.00

369,600.00
15,000.00

15,000.00
30,000.00

348,900.00
58,000.00

58,000.00

คูส่ มรส

ตนเอง

7,240
4,822
1,997,177,830.00
163,091,955.73
5,660,700.00
3,820,000.00
1,088,134.93
6,024,388.00
2,152,269,102.15
4,845,108,608.16
23,261,894.62

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต

นายมนตรี สุขประเสริฐ นางระเบียบ สุขประเสริฐ คูส่ มรส

นายสุพัฒน์ นีละมณี นายสุพัฒน์ นีละมณี
นางกนกรวี นีละมณี นายสุพัฒน์ นีละมณี
นางวัลลภา เฉลิม นางวัลลภา เฉลิม
นางจุฑาทิพย์ เชยมาน นายทนงศักดิ์ เชยมาน

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

142,500.00

100,000.00

60,000.00

332,500.00
27,000.00

27,000.00

124,000.00 100,000.00

427,000.00 300,000.00 190,000.00

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
8
37

เงินช่วยเหลือ
91,000.00
76,000.00

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2557
รวมเงินกู้ทุกประเภท 809 ราย อนุมัติกู้ 319,646,640.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 141,978,366.40 บาท

- 1,151,000.00

