
ฉบบัที่ 121 ประจําเดือน กรกฎาคม 2554 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554 
รายได        74,050,538.26 บาท 
คาใชจาย    32,526,636.07 บาท 
กําไรสุทธิ   41,523,902.19 บาท 

สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 นี้ สมาชิกสหกรณออมทรัพย สิ้นเดือนกรกฎาคม 2554 นี้ สมาชิกสหกรณออมทรัพย 
การประปาสวนภูมิภาค หลายคนมีรอยยิ้มบนใบหนา เนื่องจากไดรับเงิน การประปาสวนภูมิภาค หลายคนมีรอยยิ้มบนใบหนา เนื่องจากไดรับเงิน 
ตกเบิกยอนหลัง ไมวาจะเปนเงินตกเบิกจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นพิเศษ ตกเบิกยอนหลัง ไมวาจะเปนเงินตกเบิกจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนขั้นพิเศษ 
ยอนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เงินตกเบิกจากการปรับอัตราเงินเดือน ยอนหลังถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เงินตกเบิกจากการปรับอัตราเงินเดือน 
รอยละหาของพนักงาน ที่มีอัตราเงินเดือนไมเกินหาหมื่นบาท  ยอนหลังถึง รอยละหาของพนักงาน ที่มีอัตราเงินเดือนไมเกินหาหมื่นบาท  ยอนหลังถึง 
วันที่ 1 เมษายน 2554 เงินตกเบิกจากเงินทดแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม วันที่ 1 เมษายน 2554 เงินตกเบิกจากเงินทดแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็ม 
ขั้นรอยละสี่ถึงรอยละหก สําหรับพนักงานที่อยูในเกณฑไดรับ ขั้นรอยละสี่ถึงรอยละหก สําหรับพนักงานที่อยูในเกณฑไดรับ 
การพิจารณา  มีผลยอนหลังถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 และเงินโบนัส การพิจารณา  มีผลยอนหลังถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2553 และเงินโบนัส 
ประจําปงบประมาณ 2553 สวนที่เหลือของพนักงานระดับผูชวยผูวาการ ประจําปงบประมาณ 2553 สวนที่เหลือของพนักงานระดับผูชวยผูวาการ 
ขึ้นไปตามผลงานของแตละทาน สอ.กปภ. ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก ขึ้นไปตามผลงานของแตละทาน สอ.กปภ. ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก 
ทุกทานดวย ทุกทานดวย

เพื่อเตรียมความพรอมรองรับความตองการของสมาชิกที่มีอัตรา เพื่อเตรียมความพรอมรองรับความตองการของสมาชิกที่มีอัตรา 
เงินเดือนเพิ่มและประสงคจะกูเงนิในอัตราเงินเดือนใหม เนื่องจาก เงินเดือนเพิ่มและประสงคจะกูเงนิในอัตราเงินเดือนใหม เนื่องจากสหกรณเปด สหกรณเปด 
เพดานเงินกูสูงสุดถึงหนึ่งลานหาแสนบาท สหกรณไดเตรียม เพดานเงินกูสูงสุดถึงหนึ่งลานหาแสนบาท สหกรณไดเตรียมสํารองเงินไว สํารองเงินไว 
สนับสนุนเงินกูสําหรับสมาชิกไมต่ํากวาสัปดาหละสิบถึงสิบหา สนับสนุนเงินกูสําหรับสมาชิกไมต่ํากวาสัปดาหละสิบถึงสิบหาลานบาท ลานบาท 
ดังนัน้สมาชกิไมตองกังวลใจหากมคีุณสมบัติตามเงื่อนไขเอกสาครบถวน ดังนัน้สมาชกิไมตองกังวลใจหากมคีุณสมบัติตามเงื่อนไขเอกสาครบถวน 
หลกัประกันพรอม  สหกรณยนิดีปลอยทันท ี ไมมกีั๊ก แตอยางใดก็ตาม หลกัประกันพรอม  สหกรณยนิดีปลอยทันท ี ไมมกีั๊ก แตอยางใดก็ตาม 
ตองอยูภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการเงินกู และ ตองอยูภายใตการกํากับดแูลของคณะกรรมการเงินกู และผูจัดการ ผูจัดการ 
ผูจัดการคนใหมนีเ้กาประสบการณสมาชิกเบาใจไดถึงความรอบคอบ ผูจัดการคนใหมนีเ้กาประสบการณสมาชิกเบาใจไดถึงความรอบคอบรัดกมุ รัดกมุ 
ในการบรหิารงานทานยึดหลกัความถกูตองรวดเรว็โดยคํานึงถึง ในการบรหิารงานทานยึดหลกัความถกูตองรวดเรว็โดยคํานึงถึง 
ผลประโยชนของสมาชกิและสหกรณเปนสําคัญ ชื่อเสียงของทานเปน ผลประโยชนของสมาชกิและสหกรณเปนสําคัญ ชื่อเสียงของทานเปน 
หลกัประกันไดในความซื่อสัตยสุจริตมีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน หลกัประกันไดในความซื่อสัตยสุจริตมีความมุงมั่นตั้งใจในการทํางาน 

มาดปูระวัติของทานผูจัดการ สอ.กปภ. ทานเปนลกูแมโดม มาดปูระวัติของทานผูจัดการ สอ.กปภ. ทานเปนลกูแมโดม 
โดยเริม่ตน โดยเริม่ตนการศึกษาในระดับปริญญาตรีบญัชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย การศึกษาในระดับปริญญาตรีบญัชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ธรรมศาสตร ปริญญาตรีนิติศาสตรบณัฑิต จากมหาวิทยาลัย ปริญญาตรีนิติศาสตรบณัฑิต จากมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร ธรรมศาสตร ปริญญาโทรัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสต ปริญญาโทรัฐศาสตร จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ร 
และทานยงัจบปริญญาตรีแพทยแผนไทยอกีดวย นอกจากนี้ยังมวีุฒิบัตร และทานยงัจบปริญญาตรีแพทยแผนไทยอกีดวย นอกจากนี้ยังมวีุฒิบัตร 
ดานการตรวจสอบภายใน ดานการตรวจสอบภายใน CIA CIA จาก จาก USA. USA. ประสบการณดานการงาน ประสบการณดานการงาน 
ทีก่ารประปาสวนภมูิภาค         ไตเตาดวยความรูความสามารถจากสาย ทีก่ารประปาสวนภมูิภาค         ไตเตาดวยความรูความสามารถจากสาย 
งานในสวนภมูิภาค จนไดรบัความไววางใจใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ งานในสวนภมูิภาค จนไดรบัความไววางใจใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการ 
สํานักงานประปาเขต 4 เปนผูอํานวยการสํานกัตรวจการ เปน สํานักงานประปาเขต 4 เปนผูอํานวยการสํานกัตรวจการ เปน 
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบบัญชแีละการเงิน และผูเชี่ยวชาญดานการ ผูอํานวยการฝายตรวจสอบบัญชแีละการเงิน และผูเชี่ยวชาญดานการ 
ตรวจสอบภายในตําแหนงเทียบเทาผูชวยผูวาการ ตามลําดับ จวบจน ตรวจสอบภายในตําแหนงเทียบเทาผูชวยผูวาการ ตามลําดับ จวบจน 
เกษยีณอายใุนป 2551 และไดรับเลือกตั้งใหเปน เกษยีณอายใุนป 2551 และไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการดําเนินการ กรรมการดําเนินการ 
สอ.กปภ. หลายสมัยทาน คือ น.ส.ชูศรี     ฉลองชัยสิทธิ์ สอ.กปภ. หลายสมัยทาน คือ น.ส.ชูศรี     ฉลองชัยสิทธิ์ หรอืพีแ่ดง ของเรา หรอืพีแ่ดง ของเรา 
นัน่เอง.........แฟมประวตัิบคุคลขอตบมือดังๆใหทาน........ นัน่เอง.........แฟมประวตัิบคุคลขอตบมือดังๆใหทาน........ 

บอกเลาเกาสิบ 
มีเรื่องที่จะตองทํา 

ความเขาใจกันใหม...และ 
บอยๆๆ.......  คือ  เรื่องกูเงิน 
สามัญ....ตองมียอดเงิน 
คงเหลือในสลิปเงินเดือน 
ไมนอยกวา  2,000.-บาท 
และทุกกรณี.... 

เรื่องน้ําๆที่จะตองให 
ความชวยเหลือกับสมาชิก 
ที่ถูกน้ําทวมทางภาคเหนือ 
ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้........ 
ใครไดรับความเดือดรอนให 
ทําคําขอรับความชวยเหลือ 
มาเดอ.......อาวอีกแลว........ 
เรื่องเงินๆทองๆรวยกัน 
จริง..........โอนเงินเขาบัญชี 
สหกรณแลวไมแจง......... 
ใครเปนเจาของเงินโปรด 
แจงสหกรณโดยดวนและ 
ดวนๆๆๆ ..........



จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

สหกรณออมทรัพย 
การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 
72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
ใบอนุญาตท่ี  1/2539 

ไปรษณียหลักสี่ 

(นางสาวดวงมณี  กวีวจัน) 
เจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป 

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน กรกฎาคม 2554 

สอ.กปภ.ไดรับการโอนเงินเขาบัญชีโดยไมทราบวาใครเปนผูโอนใหและโอนใหดวยวัตถุประสงคใด สมาชกิที่สงสัยวาเคยโอนเงินให สอ.กปภ. สงไปที่ 
สอ.กปภ. โดยดวน พรอมเขียนชื่อ-นามสกุล เลขประจาํตัว และวัตถุประสงคของการโอนเงิน 15. 30 พ.ย.53     1,000.00     สาขาอาคาร พี.เอส 
1. 20 เม.ย. 49       4,000.00       สาขากําแพงเพชร 8. 22 ม.ค.53     1,000.00      เดอะมอลลงามวงศวาน 16.  30 ธ.ค.53     1,000.00 สาขาสีแยกอโศก 
2. 27 มี.ค. 49        2,000.00       สาขาประตูนํ้า 9. 6 พ.ค.53       5,000.00 สาขาประดิพัทธ 17.  30 ธ.ค.53     1,000.00 สาขาสีแยกอโศก 
3. 30 ม.ค. 50        5,000.00       สาขาลาดพราว 10. 10 พ.ค.53   2,000.00 สาขาบิ๊กซ อุดรธานี 18.  31 ม.ค.54     1,000.00 สาขาอาคาร พี.เอส 
4. 21 ก.ย. 50      10,000.00       สาขากําแพงเพชร 11. 30 ต.ค.53   1,000.00 สาขาอาคารเสริมมิตร 19.  31 มี.ค.54     1,000.00 สาขาอาคารเสริมมิตร 
5. 11 เม.ย.51       20,000.00      สาขาโคกสําโรง 12. 30 ส.ค.53   1,000.00 สาขาอาคาร พี.เอส 20.  29 เม.ย.54    1,000.00 สาขาสี่แยกอโศก 
6. 31 ส.ค.51         5,000.00       สาขาประดิพัทธ 13. 30 ก.ย.53   1,000.00 สาขาอาคารเสริมมิตร 21.  28 พ.ค.54      5,000.00     สาขาแมแมะ 
7.   3 มิ.ย.52         2,000.00 สาขาสี่แยกราชวงศ 14. 29 ต.ค.53   1,000.00     สาขาอาคารเสริมมิตร 22.  31 พ.ค.54      1,000.00     สาขาอาคารเสริมมิตร 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่มใช 1 ส.ค. 53 
เงินฝากประเภทจํากัดจาํนวน  3.75 %  ตอป 

เงินฝากประเภทไมจํากัดจํานวน  3.00%  ตอป 

เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ  3.00%  ตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู เริ่มใช  1 ส.ค.53 
กูฉกุเฉิน/กูสามัญ  6.50 %  ตอป 

กูโครงการเอนกประสงค  5.25 %  ตอป 

กูเพื่อการศึกษา/เพื่อการรกัษาพยาบาล  6.00 %  ตอป 

1. 1. นางสาวเพชรรัตน   รัตนพงศผาสุข     กองควบคุมคุณภาพน้ํา 21. นายจามร โศณณายะ สาขาเชียงใหม 
2. นางมัลลิกา แกวกิติชัย เขต 5 22. นายสาธิต วีระเสถียร กองกิจการสัมพันธ 
3. นางสาวดัชนี ปางทอง สาขาพัทยา 23. นายณัฐพงษ มานอย สาขาสุโขทัย 
4. นางสาวปุณยนุช     หงสสุนันท สาขาชลบุรี 24. นายณัฐวุฒิ สิงหคํา สาขาทาแซะ 
5. นางธรรมศญา นิโลบล เขต 6 25. นายสุรินทร จุลพูน สาขาพัทลุง 
6. นางสาวอทิตยา รัญจวนจิตร กองวิเคราะหและประเมินผล   26. นายสุรศักด์ิ จันทิบุตร สาขาเลิงนกทา 
7. นางสาวอมรรัตน    พิจารณาธรรม     สาขาภูเก็ต 27. นายวุฒิศักด์ิ แดงสกุล สาขาสีคิ้ว 
8. นางสาวอรอุมา       ไดเลิศ สาขาสังขะ 28. นายอนุพงษ ยศเดช สาขาแมแตง 
9. นางสาวประภากร    ใจชอบงาม สาขาชุมแพ 29. นายสมบัติ ปานธรรม สาขาพนมทวน 
10. นางมนิดา แกนจันทร สาขาคลองใหญ 30. นายวัชรพล ดลวิจิตร เขต 8 
11. นางสาวจุไรพร แซฝง สาขาทาแซะ 31. นายธํารง คุมเพชร สาขาภูเก็ต 
12. นางยุพิน ชื่นดวง สาขาเวียงเชียงของ 32. นายกําธร นุมาศ สาขาชุมพร 
13. นายโสภณ มณีโชติ เขต 5 33. นายเฉลิมศักดิ์ ศรีโมรา สาขาเดิมบางนางบวช 
14. นายอํานวยวิทย    พรอมวงศ สาขาพยุหะคีรี 34. นายธนชนัญ สิทธิเวช เขต 1 
15. นายพันพิชัย ไชยสงคราม เขต 5 35. นางบุศราภรณ ทองรอด สาขากระบ่ี 
16. นายอาหมาด สาและ เขต 5 36. นางสาวสุวจี แกวคํา สาขารังสิต 
17. นายวรพจน แตงจั่น เขต 7 37. นายเฉลิมพงษ ศรวงษา สาขารอยเอ็ด 
18. นายพิเชษฐชัย จันทาพูน เขต 6 38. นายรุงอรุณ ภูจอมจิตร เขต 6 
19. นายกฤษดา จันตุด สาขาละงู 39. นางสาวกาญจนา ออนทอง กองพัฒนาระบบงานฯ 
20. นายนนชยา ศรีทาบุตร สาขาตาก 40. นางสาวอรษา วุฒิเกตุ กองพัฒนาระบบงานฯ


