
เรื่องเด่นฉบับนี้

เล่าเรื่องประสบการณ์ และแนวคิด...กับ โชติกา บุญรังศรี 

16 ปี 3 เดือน บนเส้นทางสหกรณ์ ณ สอ.สร.รฟท. (หน้า 8)

รายงานสอบบัญชี ส�าหรับงวด 9 เดือนของปี 2564

(เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2564) (หน้า 6)

คุณภาพคนสังคมประชาธิปไตย (หน้า 10)

สมคัรสมาชกิสหกรณต์อน วัยหนุ่ม

ตอนใกล้เกษียณ
คุ้มค่ากว่า!!...เมื่อถามหาความมั่นคง
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โดย : เบญจวรรณ ล้อเส็ง

โดย : สมศักดิ์  โกศัยสุข

รอบรู้เรื่องสหกรณ์

8 เส้นทางคนสหกรณ์

6 รายงานผลการด�าเนินงาน
โดย : ผู้จัดการ

โดย : ผู้จัดการ

	 สวัสดีครับพี่น ้องสมาชิกสหกรณ ์ออมทรัพย ์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ	 ฯ	 	 ทุกท่าน	 พบกันอีก
เช่นเคย	 กับวารสารอุดมการณ์สหกรณ์ฉบับที่	 79	 ประจ�า
เดือนพฤศจิกายน	2564	...นับถอยหลังเข้าสู่ปลายปี		2564	
กับภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ	 ที่สภาพัฒน์ฯได้เคย
วิเคราะห์ว่า	 เศรษฐกิจไทยยังไม่ถดถอย	 แต่โมเมนตัมของ

การขยายตัวลดลงจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19	 ระบาด	 คาดการณ์ทั้งปี	
อยู่ที่	0.7	-	1.2	%		ยืนยันเศรษฐกิจไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะถดถอย	ซึ่งจะเป็นไปตาม
ท่ีสภาพัฒน์คาดการณ์ไว้หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป	 กลับมาดูรายงานผลการ
ด�าเนินงานภาพรวมของ	สอ.สร.รฟท.	ทีบ่รหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ	ด้วยความ
ระมัดระวัง	 แสดงให้เห็นความม่ันคงด้วยผลการด�าเนินงานประจ�าเดือนกันยายน	
2564		สอ.สร.รฟท.	มีทุนด�าเนินการเพิ่มขึ้น 3,226.32 ล้านบาท และมีก�าไรสะสมเพิ่ม

ขึน้  114.06 ล้านบาท  ซึง่เป็นไปตามแผนการปฏบิตังิานท่ีคณะกรรมการด�าเนนิงาน
ได้ตัง้ไว้	โดย	สมาชกิสามารถตดิตามดรูายละเอยีดการด�าเนนิงานได้ในวารสารฉบบั
นี้ได้ครับ
	 ขอประชาสมัพนัธ์กนัอกีครัง้ส�าหรบัน้องๆพนกังานใหม่ของการรถไฟฯ	ที่
ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง	ไว้เป็นทางเลือกในการวางแผนชีวิตด้านการเงิน	นอกเหนือ
จากการเป็นสมาชกิของกองทุนส�ารองเลีย้งชพี	รวมถงึลูกจ้างเฉพาะงานทีท่�าสัญญา
จ้างกับการรถไฟฯ	ขอเชิญชวนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์	เพื่อเริ่มต้นใน
การวางแผนชีวิตด้วยการออมที่มีหลายรูปแบบ	ทั้งการถือหุ้นรายเดือนและการฝาก

เงินประเภทต่างๆ เพื่อความมั่นคงของชีวิต	ในระหว่างที่ท�างานในการรถไฟ	ฯ	และ
เพือ่เตรยีมความพร้อมเมือ่ยามเกษยีณอายใุนบัน้ปลายชีวติ	ได้ช่วยเหลือตนเองและ
ผูอ้ืน่ตามหลักการ	และอดุมการณ์ของสหกรณ์	นอกจากประโยชน์ทางตรงทีไ่ด้จาก
การออมแล้ว	 สมาชิกสหกรณ์ยังได้รับสวัสดิการต่างๆให้ตั้งแต่เกิดจนตาย	ทั้ง	 11	
สวัสดิการ	ที่เรียกกันว่า “จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน” 
	 ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ที่ประสงค์จะยื่นขอรับสวัสดิการทุนส่งเสริม
การศึกษาประจ�าปี	 2564	 สามารถยื่นเอกสารขอรับทุนการศึกษาได้ต้ังแต่วัน
ที่	 1	 พฤศจิกายน	 ถึงวันท่ี	 24	 ธันวาคม	 2564	 ซ่ึงทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น												
1.ทุนการศึกษาประเภททั่วไป  2. ทุนการศึกษาประเภทเด็กดี กตัญญู มีจิตสาธารณะ  

(ระดับประถมศึกษา 1-6 ,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 

ปวช. ,ระดับ ปวส. ,ระดับปริญญาตรี) ซ่ึงสมาชิกสามารถติดตามและสอบถามราย

ละเอียดได้ที่สหกรณ์ในช่องทางสื่อสารต่างได้

	 เมือ่วนัที	่11	–	25	ตลุาคม		2564	ทีผ่่านมา	สอ.สร.รฟท.	ได้รบัสมคัรเลอืก
ตัง้ผูแ้ทนสมาชกิสหกรณ์ฯ	ชดุที	่17/2565	และได้ก�าหนดประชมุสมัมนาเลอืกตัง้ผู้
แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ	ทั้งส่วนกลาง	12	กลุ่ม	และส่วนภูมิภาค	9	กลุ่ม	ในระหว่าง
วันที่	11	พฤศจิกายน	–	12	ธันวาคม	2564	เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามญัประจ�าปี	2564	จงึขอเชญิสมาชกิทกุท่านเข้าร่วมประชมุโดยพร้อมเพรยีง
กันตามก�าหนดการที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบ		โดยมีของที่ระลึกมอบให้ส�าหรับผู้
เข้าร่วมการประชุม	
	 สดุท้ายนีข้อให้สมาชกิทกุท่านรกัษาสขุภาพ	สวมหน้ากากอนามยัทกุครัง้
เมิ่ออยู่ในที่ชุมชน	รักษาระยะห่างทางสังคม(Social	Distancing)	เพื่อป้องกันและ
ลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ใช้ชีวิตแบบ	“	New	Normal”	 เพื่อความ
ปลอดภัยกันทุกคน	

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ สราวุธ  สราญวงศ์ : บรรณาธิการ

คุณสราวุธ  สราญวงศ์
: บรรณาธิการ

สมัครสมาชิกสหกรณ์ตอนวัยหนุ่ม	 คุ ้มกว่า!!...เมื่อถาม

หาความมั่นคงตอนใกล้เกษียณ

เล่าเรื่องประสบการณ์	และแนวคิด...

กับ	โชติกา	บุญรังศรี	:	ผจก.

16	ปี	3	เดือน	บนเส้นทางสหกรณ์	ณ	สอ.สร.รฟท.

คุณภาพคนในสังคมประชาธิปไตย
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เรื่องจากปก

โดย :  โชติกา บุญรังศรี

สมัครสมาชิกสหกรณ์ตอน วัยหนุ่ม

ตอนใกล้เกษียณ
คุ้มค่ากว่า!!...เมื่อถามหาความมั่นคง

(อ่านต่อหน้า 5)

 “. . .สหกรณ์มบีทบาทส�าคัญในการส่งเสรมิการ

ออมให้กับสมาชิกและแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน

ในยามไม่พอจ่าย หากวางแผนให้ดีจึงขอแนะน�าน้องๆ

พนักงานการรถไฟฯ ท่ีได้รับการบรรจุใหม่หรือช่วงวัย 

30 - 35 ปี สมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการ

ได้ออมเงินอย่างน้อยวันท่ีเกษียณออกจากงานเราจะมี

เงินทุนเรือนหุ้น เงินฝากเพิ่มพูนงอกเงยอย่างน่าช่ืนใจ

ทีเดียวค่ะ. . .”

	 มจี�านวนคนไม่น้อยทีรู่จั้กวางแผนชวีติให้กบัตัวเอง

ต้ังแต่วันเริม่ต้นเข้าท�างานเพ่ือความสขุ	ความมัน่คง	และการ

ได้เริ่มต้นสร้างเน้ือสร้างตัว	 ซึ่งหลายคนท�าได้อย่างส�าเร็จ

และบรรลุตามแผนที่วางไว้		ค�าตอบจากตัวชี้วัดคือได้อาศัย

ช่องทางของสหกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วยในการสร้าง

ความม่ันคงให้กับชีวิต	อย่างน้อยมีบ้านเป็นของตนเอง 

มีรถขับ มีการศึกษาให้กับตนเองและบุตร ไม่นับรวม 

11 สวัสดิการที่จะได้รับจากสหกรณ์

 จงึของแนะน�าให้น้องๆทีย่งัไม่ได้สมคัรเป็นสมาชกิ

สหกรณ์รีบติดต่อขอรายละเอียดการสมัครสมาชิกได้เลย

ที่ส่วนกลาง	 อาคารที่ท�าการสหภาพ	 สร.รฟท.	 และที่สห

ภาพฯ	 9	 สาขา	 ฉบับที่แล้วยกตัวอย่างการเป็นสมาชิกไป

แค่	5	ปี	กับค่าหุ้นตามอัตราเงินเดือนที่ก�าหนดเราสามารถ

มเีงนิเกบ็ในหุน้	78,000	บาท	นบัต่อไปอกี	20	ปี	จนเกษยีณ

อายุเงินออมในหุ้นจะเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ	 20,000	 บาท	

ถึงวันเกษียณฯเงินก้อนนี้ก็จะงอกเงยเพิ่มขึ้นเป็น	500,000	

บาท	 เพราะฉะนั้นควรสมัครสมาชิกแต่เนิ่นๆนะคะ	 จาก

ประสบการณ์ของสมาชิกหลายคนมีเงินส่งลูกเรียนจบ

ด้วยเงินกู้สหกรณ์	 บางคนซื้อบ้านได้ด้วยเงินสหกรณ์.	 .	 .														

รบีวางแผนทางการเงินกนันะคะ	อย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลย

จนสายไป	มวีนิยัในการใช้เงนิ	ไม่สรุุย่สรุ่ายใช้เงนิไปทีไ่ม่เกดิ

ประโยชน์	จากข้อมลูของการให้สนิเชือ่เรามสีมาชกิ	95	ราย	

ทีก่�าลงัผ่อนบ้านกบัสหกรณ์ฯ	ได้บ้านหลังใหญ่ๆพร้อมทีด่นิ

ผ่อนสบายๆตามก�าลงัจากวยั	40	ปีต้นๆ	และไม่นบัรวมกว่า	

44	 ราย	ที่ได้บ้านหลุดจ�านองไปแล้วกับสหกรณ์	 สุขสบาย

กันไปเลย	บางคนกู้เงินสหกรณ์ฯไปซื้อที่ดิน	ท�าไร่	ท�าสวน	

หลังเกษียณก็มีเพื่อรองรับอนาคตตัวเอง	 ส�าหรับผู้จัดการ

เอง	 16	 ปีกับการเป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อย้อนหลังตรวจ

สอบตามวิถีคนสหกรณ์	ก็มีอะไรให้ชื่นใจกับคุณค่าการเป็น

สมาชกิสหกรณ์เหมอืนกนัค่ะ	กบัเงนิกูก้้อนโตทีห่มนุเวยีนอย่าง

มปีระโยชน์ก็คอื	ได้เรยีนต่อปรญิญาโท	ตามฝันจนจบด้วยเงินกู้

ฉกุเฉนิ	ได้ซ้ือรถไว้ใช้ในครอบครัวและส�าหรบัการท�างาน	1	คนั	

เมือ่	2	ปีท่ีผ่านมาเป็นการเตรยีมตวัรองรบัอนาคตตัวเอง....



4

คุณภิญโญ เรือนเพ็ชร
: ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท.

 สวสัดีครบั สมาชกิ สอ.สร.รฟท. ทกุท่าน พบ

กนัใหม่ในอดุมการณ์สหกรณ์ประจ�าเดอืนพฤศจกิายน 

2564 ซึง่เป็นช่วงไตรมาสสดุท้ายของงบการเงินของ	สอ.สร.

รฟท.	สหกรณ์ฯ	จะปิดงบในวนัที	่31	ธนัวาคม	2564	และผู้

ตรวจสอบบัญชีจะเข ้ามาตรวจสอบงบการเ งินของ	

สอ.สร.รฟท.	 ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน	 ณ	

วนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 2564	 งบก�าไรขาดทนุ	 และงบกระแส

เงินสด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 หลังจากนั้นสหกรณ์

ต้องจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	ภายใน	150	วัน	นับแต่

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์	 และการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู ้แทนสมาชิก	กรณีที่

สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า	 500	 คน	 ให้การประชุมใหญ่

ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิก	โดยมีอัตราส่วนจ�านวนสมาชิก

ห้าสิบคนต่อผู้แทนสมาชิก	1	คน	ถ้าเศษของอัตราส่วนเกิน

กึ่งหนึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก	 1	 คน	 เป็น

ไปตามข้อบังคับฯสหกรณ์	 ได้ประกาศรับสมัครผู้แทน

สมาชิกทั้งหมด 21 กลุ่ม ตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม - 25 

ตุลาคม 2564 และได้ออกประกาศของ	 สอ.สร.รฟท.	

เรื่องก�าหนดการประชุมสัมมนาเลือกตั้งผู ้แทนสมาชิกฯ					

ชุดที่	17/2565	ตามวัน	เวลา	และสถานที่ประกาศก�าหนด	

จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมสัมมนาเลือก

ตั้งผู ้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ	 โดยพร้อมเพรียงกันร่วมกัน

เสนอแนะแนวทางพัฒนาสหกรณ์ฯให้ไปทิศทางท่ีเกิด

ประโยชน์กับสมาชิกส่วนรวมอย่างสร้างสรรค์และเป็นการ

ให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 เรื่องสหกรณ์กับสมาชิกที่เข้าร่วม

ประชุม	 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ในฐานะท่ี

สมาชิกเป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์และผู ้ใช้บริการสหกรณ	์

ตามหลักธรรมาภิบาลที่สมาชิกต้องเข้าไปมีส่วนร่วม	 และ

ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

สมาชิกของสหกรณ์

 ส�าหรับกรณีของการออกกฎกระทรวง	 13	 ฉบับ					

ม.89/3	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 สหกรณ์ฉบับที่	 3	 ได้ออมาบังคับใช้

แล้ว	7	ฉบับ	เมื่อวันที่	10	กุมภาพันธ์	2564	และก�าลังออก

มาบังคับใช้อีก	5	ฉบับ	คาดว่าจะออกมาบังคับใช้ภายในปี	

2564	นี้	ขณะนีอ้ยูค่ณะกรรมการกฤษฎกีาให้ความเห็นทาง

กฎหมายอยู	่เมือ่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎกีาแล้วต้องมาเข้า

สู	่ ครม.เพือ่พจิารณาข้อบังคบัใช้ต่อไป	 ในกฎกระทรวง	 5	

ฉบับ	 ที่จะออกมาบังคับใช้นั้นมีเรื่องพฤติกรรมทางการเงิน

ของผู ้กู ้และความสามารถในการช�าระหนี้ในแต่ละงวด	

กรณีผู ้กู ้ ซ่ึงมีรายได้รายเดือนจะต้องมีเงินสุทธิหลังจาก

ช�าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ	 30	 ตลอดอายุสัญญาอยู่

ด้วย	 อาจมีผลกระทบกับสมาชิกที่ยื่นกู้สัญญาใหม่	 แต่ไม่

กระทบกับสัญญาเงินกู้ท่ีได้ท�าสัญญากู้ก่อนท่ีกฎกระทรวง

นี้บังคับใช้	 ทั้งหมดนี้เป็นความคืบหน้าของกฎกระทรวงที่

จะออกมาบังคับใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน

คุยกับประธาน
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ก็ได้ผ่อนบ้านที่อยู่อาศัยกับโครงการ	 1	 หลัง	 มูลค่ารวม	 3	

สิ่งใหญ่ๆกับการได้ใช้บริการทางการเงินกับสหกรณ์ฯ	 นับ

ว่าเป็นจ�านวนที่มากพอสมควร	 แต่ก็เป็นประโยชน์ตาม

ศักยภาพ	 จึงชวนให้น้องๆสมาชิกหลายๆคนได้พิจารณา

ทบทวนถึงคุณประโยชน์ของสหกรณ์ฯ	 เพื่อคุณประโยชน์

ของเราและครอบครัวนะคะ

 และส�าหรับเดอืนนีผ่้านไปแล้ว	1	เดือนส�าหรบัพี่ๆ

น้องสมาชกิทีเ่กษยีณฯจากงานอย่าลมืค�านวณค่าใช้จ่ายต่อ

วัน	 ต่อเดือน	 ต่อปี	 กับเงินก้อนที่มีด้วยหยาดเหงื่อกว่าจะ

บริหารจัดการเพ่ือกินอยู่ต่อไปอย่างไร	 ชีวิตที่หลงเหลืออยู่

อย่างไม่ล�าบากและไม่ต้องทุกข์ใจ	ซึ่งมีผลวิจัยของธนาคาร

แห่งประเทศไทยเชิงสถิติมาฝากไว้เป็นข้อคิดส�าหรับคน

เกษียณกับการมีชีวิตอยู่แบบนี้นะคะ

1. คนทั่วไปเป็นอย่างไร ? เมื่อถึงวัยเกษียณ

 1% = ร�่ารวย เป็นเศรษฐี

 4% = มีเงินใช้สุขสบาย

 7% = พอช่วยเหลือตัวเองได้

 40% = ต้องพึ่งพาลูกหลาน สถาน  

   สงเคราะห์

 48% = ยังต้องดิ้นรนท�างานหนักแม้        

   แก่แล้ว

    สรุป  ส�าเร็จแค่  5%  ล้มเหลว 95%

2. ค่าใช้จ่ายในการด�ารงชีวิต (ของคนไทย)

	 ค่าอาหาร/คน	1	วนั	3	มือ้	1	ปี	3X365วนั	=	1,095	

มื้อ	 ถ้ากินมื้อละ	 50	 บาท	 ต้องใช้เงิน	 =	 54,750	บาท/ปี											

(นี่เฉพาะค่ากิน)

 สรปุ ตอนท่ีเราอายุ 60 ปี เราจะต้องมีเงินเกบ็ก่อน

เกษียณ หากอายุเกนิ 60 ปี การหารายได้น้ันยากย่ิงนัก

 และเราลองมาคิดค�านวณกันอีกขะยัก	 ถึงชีวิต

ของเราหลังอายุ	60	ปี	ว่าเราจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปี	??	ถ้าเรา

คิดว่าเราจะเลือกมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสัก	20	ปี	=	อายุ	80	

ปี	 (60	ปี	+	20ปี)	 ให้เรามาดูซิคะว่าเราจะต้องมีเงินเพื่อ

อยู่เพื่อกินในมือสักเท่าไหร่??

 เงินส�าหรับกับข้าวม้ือละ 50 บาท (= 150 บาท

ต่อวัน) 20 ปี (50 บาท x 3 มื้อ x 365 วันต่อปี x 20 

ปี) 20 ปี = 150 x 365 x 20 = 1,095,000 บาท 

 น่ันหมายถงึเราจะต้องมเีงนิออมส�าหรบัไว้กนิข้าว 

20 ปี เป็นเงิน 1,095,000 บาท นะคะ

 และนีแ่ค่เป็นค่าอาหารพืน้ฐานกนัแต่ละวนั	ไม่นบั

รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆในครัวเรือนการร่วมกิจกรรมทางสังคม	

และค่ารักษาพยาบาลของใช้ส่วนตัวนะคะ.	.	.

	 เพราะฉะนั้น	 บ่อยครั้งในวารสารฉบับนี้ท่ีมักจะ

เชิญชวนให้สมาชิก	 หรือน้องๆพนักงานการรถไฟ	 สมัคร

เป็นสมาชิกสหกรณ์กับ	สอ.สร.รฟท.	 เพื่อเป็นแหล่งออม

เงินและใช้บริการด้านการเงินกันไปตลอดชีพค่ะ	โดยเราจะ

มีเงินก้อนออมสะสมเป็นของเราเอง	 ซ่ึงเป็นหน่ึงช่องทาง

ส�าหรับรับรองชีวิตเพื่อสร้างความมั่นคง	มั่งคั่ง	ให้กับตัวเรา

เองระหว่างท�างานกับการรถไฟฯ	 ลองพินิจพิจารณาและ

ไตร่ตรองกันนะคะ

สอ.สร.รฟท. ยินดีให้บริการค่ะ

. . .สหกรณ์ออมทรัพย์. . . 

 คือ 1 ช่องทางที่ช่วยเราได้ในยามเดือดร้อน

(ต่อจากหน้า 3)
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คุณโชติกา  บุญรังศรี
: ผู้จัดการ สอ.สร.รฟท.

รายงานผลการด�าเนินงาน

รายงานสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

ส�าหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 (เดือนมกราคม - กันยายน 2564)

 ตามทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 เมือ่วนัที ่17 

กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเลือกตั้ง บริษัท มนตรีสอบบัญชี

และกฎหมาย จ�ากัด ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ากัด ส�าหรับปีทางบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น ผลการสอบบัญชีส�าหรับ

งวด 9 เดือนแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม - กันยายน 

2564) โดยสรุปได้ดังนี้

1.วัตถุประสงค์และขอบเขตการสอบบัญชี

			1.1	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดท�าบัญชีและ

เอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามระเบียบและหลัก

เกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด

	 	 1.2	 เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบ

ด้วย	 งบแสดงฐานะทางการเงิน	 งบก�าไรขาดทุน	 งบกระแสเงินสด	

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

		1.3	เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์	ให้เป็นไปตามพระ

ราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์	ตลอดจนมตทิีป่ระชุมใหญ่	และทีป่ระชุมคณะ

กรรมการด�าเนินการ

	 1.4	 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและประเมินประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายใน	 เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ของสหกรณ์

2.ผลการตรวจสอบ

   2.1 การบริหารงานทั่วไป

	 2.1.1	การบริหารงานโดยรวมเป็นไปอย่างมีระบบ	ท�าให้

การด�าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 2.1.2	สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการและทีป่รกึษาที่

มคีวามรู	้ความสามารถ	และประสบการณ์ในการบรหิารงานสหกรณ์

   2.2 การเงิน

	 2.2.1	การรับ	-	จ่าย	และการเก็บรกัษาเงนิสดและเงนิฝาก

ธนาคารมคีวามรดักมุ	ปลอดภยัและเป็นไปตามระเบยีบของสหกรณ์

	 2.2.2	ณ	วนัที	่20	ตลุาคม	2564	ได้ท�าการตรวจนับเงนิสด

คงเหลือซึ่งมีจ�านวน	 26,527,000	 บาท	 ถูกต้องตรงตามบัญชีแยก

ประเภท	และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

	 2.2.3	เอกสารหลกัฐานทางการเงนิ	ถกูต้อง	เรยีบร้อย	และ

ครบถ้วน

   2.3 การบัญชี

	 2.3.1	 เอกสารหลักฐานทางการบัญชี	 ถูกต้อง	 เรียบร้อย	

และครบถ้วน

	 2.3.2	การบันทึกรายการในบัญชี	สมุด	และทะเบียน	ถูก

ต้อง	เรียบร้อย	และเป็นปัจจุบัน

	 2.3.3	 การปฏิบัติงานด้านการบัญชี	 ถูกต้องตรงตาม

ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์	ว่าด้วยการบญัชขีองสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร	พ.ศ.	2563

   2.4 การลงทุน

	 การลงทนุเป็นไปตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์	พ.ศ.	2542	

มาตรา	62	และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ	

เรือ่ง	ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทนุอย่างอืน่ของสหกรณ์	การค�านวณ

ผลตอบแทนถูกต้องและครบถ้วน

   2.5 การให้กู้ยืมเงิน 

	 	 	 	 การปฏิบัติงานด้านการให้กู้ยืมเงิน	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

ถูกต้องตรงตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์	 เอกสารหลัก

ฐานแสดงการเป็นหนี้	การค�้าประกัน	หลักประกัน	และการค�านวณ

ดอกเบี้ยรับ	ถูกต้องและครบถ้วน

    2.6 การรับฝากเงิน  

	 การปฏิบัติงานด้านการรับฝากและถอนเงินรัดกุม	

ปลอดภัย	 การค�านวณดอกเบี้ยเงินฝากและภาษีหัก	 ณ	 ที่จ่าย										

ถูกต้องและครบถ้วน

    2.7 ทุนเรือนหุ้น

	 ทนุเรอืนหุน้ในบญัชมีจี�านวนถกูต้องตรงกบัทะเบยีนผูถ้อื

หุ้นรายตัว	การถือหุ้นของสมาชิกถูกต้อง	 เป็นไปตามข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์
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การวิเคราะห์ทางการเงินโดยผู้สอบบัญชี

	 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออม

ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	

ส�าหรบังวด	9	เดอืนของปี	2564	(เดอืนมกราคม	-	กนัยายน	2564)	

สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. ฐานะทางการเงิน

ฐานะการเงินเปรียบเทียบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

2. ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ

ส�าหรับงวด 9 เดือนของปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

3. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่ส�าคัญ

    3.1 ฐานะทางการเงินของสหกรณ์

	 ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2564	สหกรณ์มอีตัราส่วนหนีส้นิทัง้สิน้

ต่อทุน (Debt to Equity Ratio : D/E)	เท่ากับ	0.27	เท่า	ซึ่งเท่ากับ	ณ	

วันที่	30	กันยายน	2563	แสดงว่าโครงสร้างเงินทุน	(capital	structure)	

ของสหกรณ์มีหนี้สินน้อยกว่าทุนของสหกรณ์	 แสดงถึงความมั่นคงของ

สหกรณ์	 เนื่องจากสหกรณ์บริหารเงินทุนโดยส่วนใหญ่ใช้จากทุนของ

สหกรณ์เอง

    3.2 ความสามารถในการท�าก�าไรหรือประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานของสหกรณ์

     - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Assets :  ROA) 

ส�าหรับงวด	9	เดือนของปี	2564	เท่ากับร้อยละ	3.58	ลดลงเมื่อเปรียบ

เทียบกับงวด	 9	 เดือนของปี	 2563	 ซึ่งเท่ากับร้อยละ	 3.76	 แสดงว่า

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดก�าไรลดลงจากปีที่แล้ว

   - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (Return on Equity :  ROE) 

ส�าหรับงวด	9	เดือนของปี	2564	เท่ากับร้อยละ	4.57	ลดลงเมื่อเปรียบ

เทียบกับงวด	 9	 เดือนของปี	 2563	 ซึ่งเท่ากับร้อยละ	 4.77	 แสดงว่า

ประสิทธิภาพในการบริหารทุนเพื่อให้เกิดก�าไรลดลงจากปีที่แล้ว

   - อัตราค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนนิงาน (Operating Expense Ratio : OER) ส�าหรบังวด	9	เดอืน

ของปี	2564	เท่ากบัร้อยละ	6.25	เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบังวด	9	เดอืน

ของปี	2563	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	6.20	แสดงว่าสหกรณ์บริหารงานท�าให้มี

อัตราค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

งานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

    - อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share : EPS) ส�าหรับงวด	

9	 เดือนของปี	2564	 เท่ากับ	0.55	บาท	ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวด	

9	เดือนของปี	2563	ซึ่งเท่ากับ	0.58	บาท	แสดงว่าประสิทธิภาพในการ

บริหารทุนเพื่อก่อให้เกิดก�าไรลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย

กล่าวโดยสรุป ความสามารถในการท�าก�าไรลดลงจากปีที่แล้ว

เล็กน้อย.
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เส้นทางคนสหกรณ์

โดย ผู้จัดการ

และแนวคิดสหกรณ์...กับ

เล่าเรื่องประสบการณ์

 16 ปี 3 เดือน บนเส้นทางสหกรณ์ 

ณ สอ.สร.รฟท.

โชติกา บุญรังศร ี: ผจก.

“...การท่ีบุคคลหน่ึงบุคคลใดจะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยน้ัน 

ก็ย่อมจะต่างกันตามก�าลังทรัพย์ ก�าลังปัญญาของตน

 แต่ทุกๆคนต้องเข้าใจว่าถึงจะออมทรัพย์ไว้ได้ทีละน้อย 

ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งน้ัน...”

(พระราชด�ารัสพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย)

 16 ปี 3 เดือน. . .กับการมีโอกาสได้เข้ามาร่วมบริหารงานสหกรณ์ฯ	 และ

ดูแลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด												

(สอ.สร.รฟท.)	 ในต�าแหน่งผู้จัดการ	 (คนแรกที่มาจากการว่าจ้าง)	 ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 

2548 ถึงปัจจุบัน	 ซ่ึงรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งท่ีได้ร่วมงานกับประธานกรรมการของสหกรณ์

ในระดับแกนน�าที่มีคุณภาพมั่นคง	แข็งแกร่งในอุดมการณ์ของ	สร.รฟท.	และสอ.สร.รฟท.														

ถึง	4	ท่าน	คือ	1.ท่านเรียงศักดิ์ แขงขัน 2.ท่านสมศักดิ์ โกศัยสุข 3.ท่านธนิต ยิ้มแก้ว 

4.ท่านภิญโญ เรือนเพ็ชร	ซึ่งเป็นกลุ่มแกนน�าผู้บุกเบิกจัดตั้ง	“สหกรณ์ออมทรัพย์	สอ.สร.

รฟท.”	โดยเฉพาะอย่างยิ่งล�าดับที่	1	-	3	ท่านอาวุโสถือว่าเป็นปูชนียบุคคลที่เป็นเสาหลัก

ขององค์กรเลยก็ว่าได้	 เพราะได้สร้างหลักปักฐานให้กับสมาชิกในรุ่นแล้วรุ่นเล่า	 ได้รวม

ตัวกันต่อสู้และรวมพลังกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านระบบ “สหกรณ์” จนเติบโต...											

บนเส้นทางด้วยวันเวลาที่ล่วงเลยมาถึง	29	ปีเต็มอย่างงดงาม

 และส�าหรับประสบการณ์ของตัวเองมีความเชื่อมายาวนานแล้วว่า	 “ระบบ

สหกรณ์” แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นั้น	 ก่อนมาเป็นผู ้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(สอ.สร.รฟท.)		เคยมปีระสบการณ์

ด้าน	 “สหกรณ์เพ่ือการพัฒนาหมู่บ้านและส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน”	 มาแล้ว	 ที่	

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสมีา เป็นระยะเวลา 4 ปี จาก 10 ต�าบล 60 กว่าหมูบ้่าน	โดยคดัเลอืก
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มโีอกาสได้ไต่เต้ามาเป็นส่วนของผูบ้รหิารในระดบับรรณาธกิาร

ของส�านักพิมพ์	 และมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับนักเขียนคอลัมนิสต์

คณุภาพของสงัคม	ทีไ่ม่ยอมจ�านนให้	“ระบบทนุ”	(ในตอนนัน้)	

จนกระทั่งวิกฤติต้มย�ากุ้ง...หลายๆธุรกิจเริ่มอ่อนแรง	 (สภาพ

ใกล้เคียงพิษโควิด-19	 ยุคนี้)	 ตัวเองมีเงินเก็บอยู่ก้อนเดียว	 จึง

คิดจะต่อยอดความฝันของตัวเองวางมือจากงานข่าว	 งาน

ส�านักพิมพ์	 แล้วเรียนต่อปริญญาโท	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ภาค

วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์	 ที่	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 จน

โอกาสมาอีกครั้ง	 (คล้ายดั่งถูกขีดเส้นไว้)	 สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ	 ประกาศเปิดรับสมัครผู้

จัดการสหกรณ์ตัวเองได้ดูคุณสมบัติเห็นแล้วสอดคล้องกับ

ประสบการณ์และเคยท�างานด้านนี้มาก่อน	 รวมทั้งงานด้าน

ความคดิ..	แม้อตัราค่าจ้างจะลดลงมาเกอืบครึง่...จงึตดัสนิใจมา

สมัครเป็นผู้จัดการ	ผ่านกระบวนการสอบ	เรียบร้อย	จ�าได้ว่ามี

ผู้มาสมัครสอบ	7	 -	8	คนในวันนั้น	ที่ส�าคัญและที่น่าสนใจยิ่ง

เพราะที่นี่

 ...เป็นสหกรณ์ของคนงาน ก่อต้ังโดยคนงานและ

เพื่อคนงาน...	 ท�าให้ตื่นเต้นดีใจเพราะความเชื่อฝังใจตอน

ศึกษาระบบสหกรณ์ผ่านปรัชญาและอุดมการณ์สหกรณ์พบว่า	

สหกรณ์แห่งแรกของโลกเกิดท่ีประเทศอังกฤษ	 เมืองคนรวย

ประเทศอตุสาหกรรม	โดยกลุม่ผูน้�าของรอชเดล	ทีไ่ด้รบัผลพวง

จากการปฏวิติัอตุสาหกรรม	จงึมีแนวคดิแก้ปัญหาเศรษฐกจิราย

ได้น้อยท่ีคนงานทุกคนเดอืดร้อนกนัถ้วนท่ัว	จงึได้รเิริม่จดัตัง้ร้าน							

สหกรณ์รอชเดลขึน้มาเพือ่คนงาน	และถือเป็นสหกรณ์แรกของ

โลกที่มีการพัฒนาเรื่อยมา	จนกลายเป็นแม่แบบไปทั่วโลกและ

หลกัการของสหกรณ์ก็ได้ประยกุต์มาเป็นหลกัการสหกรณ์สากล

ที่ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน	(หลักการสหกรณ์	7	ข้อ)
(อ่านต่อหน้า	12)

หมูบ้่านทีม่	ี“ผู้น�า”	เข้มแขง็	มคีวามคดิ	ความอ่านในการพฒันา

ชมุชนและเข้าใจค�าว่า	“การปกครองแบบประชาธปิไตย”	และ

รู้จักค�าว่า	“การพึ่งพาตนเอง” 

	 ในตอนนั้นท�างานร่วมกับแพทย์ชนบทที่มีศักยภาพ

สูงมากต่องานพัฒนาชุมชน	และเราก็อยู่ในบทบาทของ	NGO	:	

Non	Government	Organization	หรือองค์กรพัฒนาเอกชน	

โดยมีทีมงานครบทุกด้านเพื่อแก้ปัญหาบรรเทาทุกข์ในชุมชน	

ไม่ว่าจะเป็นโครงการเดก็ขาดสารอาหารและเด็กพกิารในชมุชน	

โครงการกองทนุและสหกรณ์เพือ่พัฒนาหมูบ้่านโครงการเกษตร

ผสมผสานทีท่กุวนัน้ีแปลงโครงการประยกุต์มาใช้ชือ่โคก	หนอง	

นา	 โดยได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วในยุคนั้น	

เช่น	ประเทศเยอรมัน	ออสเตรเลีย	เป็นต้น	

 การจับงานสหกรณ์เพื่อรวมกลุ่มคนส่งเสริมวิธีคิด

ในการช่วยเหลือพึ่งพาตนเองในยุคนั้น	 (ซึ่งยังเรียกว่ายุค

เกษตรกรรม)	 มีทั้งประสบความส�าเร็จและล้มเหลว	 ปัจจัย

ส�าคัญที่เป็นปัญหาอุปสรรค	 ปัจจัยส�าคัญคือ	 “ทุน”	 ที่ชาว

บ้านในชุมชนขาดแคลน	และความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	(Active)	ของ

ผู้น�า	คือ	คณะกรรมการหมู่บ้าน	นั่นเอง	เพราะในวันที่เราถอน

ตัวออกจากการเป็นพี่เลี้ยงพวกเขาจะต้องอยู่ได้	 ช่วยเหลือตัว

เองเป็น...คิดเป็น...ท�าเป็น	และจาก	10	ต�าบล	โครงการได้คัด

เลอืกมาแค่	20	หมูบ้่านเพือ่เป็นต้นแบบ	ปัจจบุนัพบว่าสหกรณ์

ออมทรัพย์	 สหกรณ์ร้านค้าที่พัฒนาเข้มแข็งจนกลายเป็น																								

มินิมาร์ทในหมูบ้่านไปแล้ว	มรีะบบคอมพิวเตอร์การบนัทกึบญัชี

เป็นระบบ	 มีการปันผลอย่างดี	 อย่างน้อยมีให้ตรวจสอบได้	 7	

แห่ง	ซึง่เมือ่	3	ปีก่อนเคยย้อนกลบัไปเยีย่มเยยีนอย่างภาคภมูใิจ	

แม้ว่ามกีรรมการหมูบ้่านบางท่านเสยีชวีติลงไปแล้วกต็าม	และ

มีบางท่านขึ้นสู่ระดับ	อบต.	ด้วยเส้นทาง...ความคิดของการน�า

ท่ีเข้าใจการปกครองแบบประชาธปิไตยหมูบ้่าน	และการพึง่พา

ตนเอง							ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั...แม้อกีหลายทีจ่ะเจอปัญหา

อปุสรรคของการเตบิโตช้า	ด้วยเพราะคณะกรรมการไม่เขม็แขง็	

ไม่ทุ่มเทเสียสละ	และมีการทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นนั้นเอง

ทุกก้าวย่าง. . .เป้าหมายชีวิตไปตามฝัน

	 จากงานพัฒนาหมู่บ้านในชนบท...กลับเข้าสู ่เมือง

หลวงหลังได้เก็บเก่ียวปัญหาความเป็นอยู่ของคนระดับล่าง

มาพอสมควร	 จึงได้พาตัวเองเข้าสู่เส้นทางนักข่าว	 (ที่เคยฝัน)	

สังกัดในส�านักคุณภาพแถวหน้าของสังคมที่ผู้บริหาร/เจ้าของ	

ในยคุนัน้มแีนวคดิปฏเิสธทนุนยิมและต่อต้านเผดจ็การและเรา



10

คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข
: ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท.

คุณภาพคนสังคม

ประชาธิปไตย

 สังคมประชาธิปไตย คือ สังคมที่ “ช่วย

เหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อ่ืน ไม่เบียดเบียนตัว

เองและเบยีดเบยีนผูอ่ื้น” ยึดประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ประโยชน์ส่วนตนจะมีวิถีชีวิตดังนี้

 1. ออกก�าลงักายเป็นประจ�า	เพราะการออกก�าลงักาย

ท�าให้สุขภาพแข็งแรง	 ท�าให้มีก�าลังในการประกอบกิจกรรมทั้ง

ปวงและลดค่าใช้จ่ายของทั้งส่วนตัวและส่วนรวม

 2. อ่านหนังสือศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้พื่อให้ทันต่อ

เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

 3. นอนไม่เกิน 22.30 น.	ตื่นเช้า	สม�่าเสมอ

 4. ชอบอ่านประวัติบคุคลส�าคัญท่ีประสบความส�าเรจ็

ในสาขาใดสาขาหนึ่ง	หรือผู้ที่ประสบความส�าเร็จในปัจจุบัน

 5. แสวงหาผู้เช่ียวชาญในกิจการท่ีตนรับผิดชอบ

มาเป็นที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษาที่ดีมีประสบการณ์จริง	มีความรู้

ความสามารถ

 6. มีจิตใจสาธารณะ มีน�้าใจช่วยเหลือกิจกรรมทาง

สังคม

 7. เป็นคนคิดบวกเมื่อเจออุปสรรคปัญหาคิดหา

ทางออกเสมอ

 8. มีมารยาท รู้จักกาลเทศะ อะไรควรไม่ควร	 การ

เคารพยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 9.	ก่อนนอนในแต่ละวนัทีไ่ด้ท�าภารกจิต่างๆ ต้องสรปุ 

ประเมินว่ามีอะไรบ้างท่ีบกพร่องผดิพลาด	ควรแก่การปรบัปรงุ

แก้ไข

 10. บันทึกงานทีร่บัผดิชอบทุกวัน การตดิตามตรวจ

สอบทบทวนงานที่นัดหมายต่างๆทุกวัน	 เพื่อป้องกันผิดพลาด

และหลงลืม

 11. รับฟังขอ้เสนอแนะจากทีป่รึกษาและหรือบุคคล

ทั่วไปที่แสดงความคิดเห็นเพื่อไตร่ตรองพิจารณาอย่างมีเหตุผล

ตามหลกัวชิาการ	หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องให้สอดคล้องระหว่าง	

“ภาวะวิสัยกับอัตตวิสัย”

 12. มุ่งม่ัน ทุ่มเท รบัผดิชอบ งานทัง้หมดทีไ่ด้รบัผดิ

ชอบ	หรือได้รับมอบหมายหรือที่ให้ค�ามั่นสัญญาไว้กับผู้อื่นหรือ

มติที่ประชุม

 13. รู้จักบริหารเวลาอย่างคุ้มค่ากับงาน รู้จักงาน

หลักต้องท�าก่อน	 งานรองต้องท�าหลัง	 และต้องท�างานให้เสร็จ

ส้ินภายในกรอบเวลาเสมอ	เพือ่ป้องกนัมใิห้งานเสียหาย	ไม่เสรจ็

ทันเวลาที่สัญญาไว้

 14. ยึดม่ันในอุดมการณ์ หลกัการ ขององค์กร ของ

สถาบนัทีต่นสงักัดอย่างมัน่คง	ไม่โลเล	ไร้หลกัการ	ลืน่ไหลไปตาม

กระแสสังคมหรือกระแสบริโภคนิยม	โฆษณาชวนเชื่อต่างๆ

 15. กล้าแสดงออก กล้าพูดในที่ประชุม ในทีส่ัมมนา 

หรือสื่อสานในที่สาธารณะในทิศทางอุดมการณ์ที่สถาบันหรือ

ต้นสังกัดตั้งเป้าหมาย	เพื่อขับเคล่ือนเปล่ียนแปลงไปสู่จุดหมาย

หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ในสังคมใด	ในประเทศท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่ของสังคมนั้น	 ประเทศนั้นจะเจริญก้าวหน้า	 สังคม

จะร่มเย็นเป็นสุข	หรือเรียกว่า	 สังคมประชาธิปไตยที่เป็นจริง	

และนี่ก็คือค่านิยมของคนท่ีศรัทธาเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ด้วย

น่ันเอง.

รอบรู้เรื่องสหกรณ์
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 ส หกรณ ์ ออมทรั พย ์ ส หภ าพแรง ง า น

รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ากัด  ก�าหนด

จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564 โดยก�าหนด

ให้ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่

แทนสมาชิก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 64 ใน

การน้ีสหกรณ์ฯก�าหนดจ�านวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ

ท่ีสมาชิกพึงเลือกต้ังได้ โดยใช้ฐานข้อมูลสมาชิกสห

กรณ์ฯ ณ วันที่  01 ตุลาคม 2564  มีสมาชิกทั้งหมด  

7,163 คน มีผู้แทนสมาชิกได้ 144 คน จ�านวนน้ีไม่

รวมสมาชิกสมทบ จ�านวน 758 คน 

	 เพ่ือให้การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ	 เป็นไป

ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ	ข้อ	64	และข้อ	65		จึงอาศัยอ�านาจ

ตามความในข้อบงัคับ	ข้อ	65	(3)	ก�าหนดจ�านวนผูแ้ทนสมาชกิ

สหกรณ์ฯทีก่ลุม่พงึเลอืกได้	โดยก�าหนด	ให้ทีป่ระชมุด�าเนินการ

เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก	อัตราส่วนจ�านวนสมาชิก	50	คน	ต่อผู้

แทนสมาชิก	 1	 คน	 ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่ง	

ให้เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ได้ผู้

แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ	มาท�าหน้าที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	2564		แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ	ต่อไป

	 ดงันัน้	เพือ่ให้การเลอืกต้ังผูแ้ทนสมาชกิแล้วเสร็จก่อน

การประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี	2564	สหกรณ์ฯ	จงึก�าหนดให้

ประกาศรับสมคัรผูแ้ทนสมาชกิ	ตัง้แต่วนัที ่ 11  ตลุาคม 2564   

ถึง วันที่  25  ตุลาคม 2564 	เวลา		08.30	-	16.30	น.	การ

สมัครผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ	 และก�าหนดการเลือกต้ังผู้แทน

สมาชิกสหกรณ์ฯ	ชุดที่	17	ปี	พ.ศ.	2565		มีรายละเอียด	ดังนี้

 ส่วนภูมิภาค แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 9 เขตเลือก

ตั้ง  โดยก�าหนดให้ 1 กลุ่ม เป็น 1 เขตเลือกตั้ง และมีผู้แทน

สมาชิกได้ดังนี้

   เขตเลือกตั้งที่ 1 กลุ่มปากน�้าโพ ตั้งแต่เขตสถานหีนอง

วิวัฒน์ ถึงสถานีตะพานหิน

					มีสมาชิก		365		คน			มีผู้แทนสมาชิกได้		7	คน		

   เขตเลือกตั้งที่ 2 กลุ่มอุตรดิตถ์ ตั้งแต่เขตสถานีห้วย

เกตุ ถึงสถานีเด่นชัย รวมถึงทางแยกตั้งแต่ชุมทางบ้าน

ดาราถึงสถานีสวรรคโลก

					มีสมาชิก		462		คน			มีผู้แทนสมาชิกได้			9			คน			

   เขตเลอืกตัง้ที ่ 3  กลุม่ล�าปางตัง้แต่เขตสถานปีากปาน  

ถึงสถานีเชียงใหม ่

					มีสมาชิก		265		คน			มีผู้แทนสมาชิกได้		5		คน

   เขตเลือกตั้งที่ 4 กลุ่มแก่งคอย ตั้งแต่เขตสถานหีนอง

กวย ถงึสถานีภเูขาลาด และทางแยกตัง้แต่สถานีแก่งคอย 

ถึงหนองพวง    

				มีสมาชิก			361		คน		มีผู้แทนสมาชิกได้		7			คน				

    เขตเลือกตั้งที่ 5 กลุ่มนครราชสีมาตั้งแต่เขตสถานี

นครราชสีมา ถึงชุมทางถนนจิระ และทางแยกตั้งแต่         

ชุมทางถนนจิระ ถึงสถานีหนองคาย

				มีสมาชิก		446	คน		มีผู้แทนสมาชิกได้		9	 	คน									

    เขตเลือกตั้งที่   6   กลุ่มอุบลราชธานี  ตั้ ง แ ต ่ เ ข ต

สถานีบ้านพะเนา   ถึงสถานีอุบลราชธานี

				มีสมาชิก			293		คน	มีผู้แทนสมาชิกได้		6	 	คน

    เขตเลอืกตัง้ที ่  7 กลุม่ชมุพร ตั้งแต่เขตสถานีหนอง

คาง ถงึสถานีมะลวน

				มีสมาชิก		401	คน	มีผู้แทนสมาชิกได้		8	คน					

    เขตเลอืกตัง้ที ่8 กลุม่ทุง่สงตัง้แต่เขตสถานชีมุทางบ้าน

ทุง่โพธิถ์งึสถานปีากคลอง สถานีคีรรัีฐนคิม และทางแยก

ตัง้แต่ชมุทางทุง่สง ถงึสถานกัีนตงั และแยกตัง้แต่ชมุทาง

เขาชุมทอง ถึงสถานีนครศรีธรรมราช

				มีสมาชิก			474		คน		มีผู้แทนสมาชิกได้	9	คน				

    เขตเลือกตั้งที่ 9 กลุ่มหาดใหญ่ตั้งแต่เขตสถานีพัทลุง 

ถึงสถานีสุไหงโกลก และทางแยกชุมทางหาดใหญ่ ถึง

สถานีปาดังเบซาร์

				มีสมาชิก	536	คน	มีผู้แทนสมาชิกได้		11	 	คน			

 รวมจ� า น วนสม า ชิ ก ส ่ ว นภู มิ ภ า ค 9 กลุ ่ม          

มีสมาชิก จ�านวน  3,603  คน   มีผู ้แทนสมาชิกได้   71  

คน (ปัดเศษส่วนเกิน).  

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ 
(ส่วนภูมิภาค)
ชุดที ่17/2565
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 ซ่ึง...เช่นเดยีวกันกบัการก่อต้ังของสหกรณ์ออมทรพัย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(สอ.สร.รฟท.)	

ท่ีเกดิจากความคดิรเิริม่ของผูน้�าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจแห่ง

ประเทศไทย	 (สร.รฟท.)	 เพียงไม่กี่คนดังรายชื่อที่กล่าวไว้ข้าง

ต้นรวมถงึสมาชกิของสหกรณ์ฯทีเ่ข้าใจและเข้าถงึในอุดมการณ์

ของแรงงานและอดุมการณ์ของสหกรณ์	จงึร่วมกนัผลกัดนัก่อ

ตัง้เป็น “สหกรณ์ออมทรพัย์” ข้ึนมาในช่วงปี	2535	ซึง่เป็นช่วง

วิกฤติทางการเมือง	และเศรษฐกิจในบ้านเราพอดี	สินค้าราคา

แพง	รายได้ต�า่	(ข้อมลูตามประวติัศาสตร์การก่อต้ังสหกรณ์ของ

สหภาพฯซ่ึงเป็นปีทีต่วัเองวางมือจากงานสหกรณ์เพือ่พฒันา

หมูบ้่านที ่อ.บวัใหญ่ จ.นครราชสมีา)	ตามเหตุการณ์คล้ายคลงึ

กับการก่อเกิดสหกรณ์แห่งแรกของโลกที่อังกฤษคือก่อตั้งโดย

คนงานเพื่อคนงาน	และพัฒนาเติบโตก้าวหน้ามั่นคง	จนถึงทุก

วันนี้

	 การเข้ามาท�างานในวนัแรกท�าให้ตวัเองมไีฟในอดุมการณ์

และมพีลงั	ในการได้เข้ามาเป็นผูจั้ดการของทีน่ี	่เป็นอย่างยิง่แม้เป็น

งานทีม่ปีระสบการณ์มาก่อน	และคุน้เคยกับกลุม่แรงงานของทีน่ี	่

แต่ก็รูส้กึท้าทาย	กบัองค์กรสหภาพแรงงานทีอ่งค์กรมีความเข้มแขง็

ชดัเจนในเป้าหมาย	ผู้น�ามวิีสยัทศัน์	สามคัคกีลมเกลยีวจนมช่ืีอเสยีง

โด่งดังและเป็นทีย่อมรบัทัง้ในและต่างประเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ สร.รฟท. กับแสงที่ เจิดจ้า...

ในห้วงเวลาที่เติบโตอย่างมั่นคง

	 29	ปี	 ของ	สอ.สร.รฟท.	 และ	16	ปี	 3	 เดือน	ของ

ต�าแหน่งผูจ้ดัการ	ขอฟันธงว่าพวกเราทกุฝ่ายตามโครงสร้างการ

บรหิารสหกรณ์รวมถงึสมาชกิ	พวกเรามาถกูทางแห่งอดุมการณ์

และเป้าหมายทีว่างไว้จนประสบความส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม

วดัจากปรมิาณสมาชกิทีเ่พิม่ขึน้ตามล�าดบั	จาก 6,819 รายในปี 

2548 ปี 2563 เพิม่ขึน้เป็น 7,846 คน รวมถงึลกูหนี	้สนิทรพัย์	

เงินรับฝาก	ทุนเรือนหุ้น	ทุกส�ารองและก�าไร	ตามล�าดับ

และ	ณ	เดือนกันยายน	2564	สอ.สร.รฟท.	มีทุนด�าเนินงานรวม

ทั้งหมด	3,226,324,325	บาท	รายได้	133,003,672	รายจ่าย		

18,934,321	บาท	ก�าไรที่ยังไม่จัดสรร		114,069,350	บาท

	 การเตบิโตทางด้านตวัเลขของทนุด�าเนนิงานจบัต้องได้	

ผลการประเมินมาตรฐานการบริหารจากกรมส่งเสริมสหกรณ์

ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการของกรมฯ	 ปี	 2554	 อยู่ในระดับดีเลิศ

ตดิต่อกนัมาจนถึงปัจจบุนั	และได้รบัประกาศเกยีรตคิณุสหกรณ์

สีขาวด้วยธรรมาภิบาล	จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างน่าชื่นชม

ด้วยศักยภาพของคณะกรรมการ	ที่ปรึกษา	ผู้ตรวจสอบกิจการ	

ผู้จัดการ	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิก	 รวมถึงกลุ่มผู้แทนสมาชิกทุก

กลุ่มที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนประสบความส�าเร็จและเป็นที่รู้จัก

ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกวิชาชีพ	 โดยเฉพาะสาย

รัฐวิสาหกิจ	ด้วย	“ผู้น�า”	กรรมการที่เข้มแข็ง	มีวินัยอยู่ในกรอบ

ของ	พ.ร.บ.สหกรณ์	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	คั่งต่างๆ	อย่างเข้ม

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ผลการด�าเนินงานในรอบ 16 ปี 

พ.ศ. 2548 - 2563

(ต่อจากหน้า	9)
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งวดมาโดยตลอด	 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (VISION)	 และ

วตัถุประสงค์ของสหกรณ์ฯทีว่างไว้อย่างแท้จริง	เพราะสหกรณ์

ออมทรัพย์	 สอ.สร.รฟท.	 เข้าถึงทุกครัวเรือนของสมาชิก	 ทุก

คนได้ใช้บริการฝากออมหรือกู้เงินไปใช้ในการด�ารงอยู่ประจ�า

วันรวมถึงการสร้างที่อยู่อาศัยและการศึกษา	 นอกจากนั้นยัง

สามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ถึง	 11	 สวัสดิการ	 (เกิด	

แก่	 เจ็บ	ตาย)	ตั้งแต่ปี 2548 - 2564 รวมเป็นเงินจ่ายเพื่อ

สวัสดิการทั้งสิ้น 46,955,051 บาท เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของวิสัยทัศน์ของผู้ริเริ่มก่อตั้ง	 โดยเฉพาะนายสมศักดิ์        

โกศัยสุข ที่ปรึกษา 

 16	ปี	3	เดือน	ของผู้จัดการ	หากนับรวมไปถึงเดือน

ธันวาคม	2564	ที่จะถึงก็ครบ	16	ปี	 5	 เดือน	และครบวาระ

เกษียณตามอายุและระเบียบที่ก�าหนดไว้ของสหกรณ์ฯ	ตัวเอง

มคีวามมัน่ใจอย่างแรงกล้าว่าได้มุง่มัน่เสยีสละทุม่เทการท�างาน	

ด้วยศกัยภาพทีม่ทีัง้ภายในและภายนอกอย่างเต็มทีเ่สมอมา	ท�า

หน้าท่ีตามวัตถปุระสงค์และนโยบายขององค์กร	ปฏบิติัตามมติ

และค�าสัง่ของคณะกรรมการอย่างเคร่งครดั	ดูแลก�ากบังานของ

ฝ่ายปฏิบัติการอย่างไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง	 เสริมสร้างจุดแข็ง

ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อประสิทธิภาพของงาน	และสามารถ

ประสานงานกับองค์กรภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ		และ

หากเราน�า	 	 สอ.สร.ฟท.	 ไปเปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่นๆก็จะ

พบจุดแข็งจุดด้อยที่ต่างกันไป	 แต่เราก็ยังมีความโดดเด่นใน

หลายๆด้านด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมือนใคร	 ความเข้ม

แข็งของการบริหารงานด้วยธรรมาภิบาลยึดหลักกฎหมาย	ข้อ

บังคับ	ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด	ท�าให้สมาชิกทั้งสามัญ

และสมทบเกดิความม่ันใจและศรทัธาเช่ือมัน่มาโดยตลอด ไม่มี

ความผิดปกติในการบริหารงาน บริหารเงิน ทุกอย่างถูกต้อง

เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา	ซึง่สหกรณ์ฯควร

จะรกัษาจดุแขง็น้ีเอาไว้ให้ได้เพือ่ไปให้ถงึเป้าหมายอย่างราบรืน่	

และเป็นปึกแผ่นเป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิ	เป็นแบบอย่างและเป็นที่

น่าเชื่อถือของสังคมไปในวงกว้าง	 ทั้งนี้ทุกฝ่ายจะต้องให้ความ

ร่วมมือซ่ึงกันและกัน	 เอาองค์กรเป็นตัวตั้ง	 ผลประโยชน์ส่วน

ตนจะต้องก�าจัดออกไป	 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 สอ.สร.

รฟท.	สอบผ่านจุดเหล่านี้ทั้งปวง

	 จากปี	 2548	 ถึงปี	 2564	 ในต�าแหน่งผู้จัดการ	 ของ	

สอ.สร.รฟท.	ตัวเองมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส

มาร่วมงาน	 ร่วมสร้างองค์กรทางการเงินไว้กับสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีโอกาส

ได้ร่วมงานกับ	 “บุคคลระดับผู้น�า”	 	 ที่ทุกๆคนมีศักยภาพใน

อุดมการณ์ที่หนักแน่นและมีจุดยืนเพื่อให้สมาชิกทุกคนไม่ล�าบาก	

ไม่เดือดร้อน	 อย่างบรรลุวัตถุประสงค์	 ไม่เสียแรงกายแรงใจที่ได้

ทุ่มเทอย่างคุ้มค่าที่สุด

 ท้ายที่สุดนี้ขอชื่นชม	สอ.สร.รฟท.	ที่ก้าวพ้นผ่าน	ปัญหา

อุปสรรคในการเจริญเติบโตมาอย่างงดงาม

	 ขอช่ืนชม.	 .	 .ประธานกรรมการและคณะกรรมการทุก

ชุดที่ผ่านมารวมถึงผู้ตรวจสอบกิจการ	กลุ่มผู้แทนสมาชิกทุกกลุ่ม

ทั้งส่วนกลางและ	9	กลุ่ม	สาขาภูมิภาค	น้องๆเจ้าหน้าที่ทุกคนทุก

ฝ่ายที่ทุ่มเทฟันฝ่าจนสหกรณ์ฯมีความเป็นปึกแผ่น	มั่นคงทางการ

เงิน	 มีความพร้อมที่จะให้บริการสมาชิกตลอดเวลา	 และเป็นท่ี

ชื่นชมศรัทธาเชื่อมั่นขององค์กรภายนอกไปในวงกว้าง

	 ในวนันี.้	.	.ขอความสามคัค	ีกลมเกลยีว	ทีเ่หนยีวแน่น	จง

บังเกิดขึ้นกับสหกรณ์แห่งนี้ตลอดไป	

 ขอความมั่นคง	 แข็งแกร่ง	 จงเกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ	 และ

สมาชิก	 ภายใต้วิสัยทัศน์	 ปรัชญา	 และอุดมการณ์ของสหกรณ	์

ตามเจตนารมณ์ของกลุ่มผู้ริเริ่มก่อตั้งสืบไปตราบเท่านาน	 ช่ัวลูก

ชั่วหลานของทุกคนค่ะ

 ขอบพระคุณที่ได้ร่วมสร้างทาง บนเส้นทางสหกรณ์ 

สอ.สร.รฟท. และยังเชื่อมั่นเสมอว่า “สหกรณ์”คือช่องทาง

บรรเทาทุกข์ทางการเงินของสมาชิก

โชติกา บุญรังศรี : ผู้จัดการ

28 ตุลาคม 2564
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โดย ประชาสัมพันธ์

ฌาปกินจสงเคราะห์
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ประมวลภาพกิจกรรม
โดย ประชาสัมพันธ์

นายเศกสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ต�าแหน่ง กรรมการ

มอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

มอบสวัสดิการต่างๆให้สมาชิก

นายสุพิเชฐ  สุวรรณชาตรี ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ

มอบสวัสดิการค่าจัดการศพสมาชิก ให้กับทายาท

นางโชติกา  บุญรังศรี ต�าแหน่ง ผู้จัดการ

มอบสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก ให้กับ จดข.5

นายภิญโญ เรือนเพ็ชร ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ

มอบสวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก

ว่าที่ ร.ต. เจษฎาภรณ์ หมั่นคิด ต�าแหน่ง เลขานุการ

มอบสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

นายบรรจง  บุญเนตร์ ต�าแหน่ง กรรมการ

มอบสวัสดิการค่าจัดการศพสมชาิก ให้แก่ทายาท




