
ฉบับที่ 124 ประจ าเดือน         ตุลาคม 2554 

Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

 

        10 เดือน ส้ินสุด 31 ต.ค. 2554 

รายได้         126,484,629.83    บาท 
ค่าใช้จา่ย      52,792,625.28     บาท  
ก าไรสุทธิ      73,692,004..55     บาท   

  อุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เป็นอุทกภัย

รุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมในประเทศไทย ผลกระทบครั้งนี้

หนักที่สุดเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา รวมไปถึงที่ราบ

ลุ่มแม่น้้าโขง เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมและ

ยังคงด้าเนินมามากกว่าสองเดือนจนถึงปัจจุบัน มีผู้ได้รับ

ผลกระทบ 2.9 ล้านครัวเรือน หรือกว่า 9.5 ล้านคน โดยประเมิน

ความเสียหายนับแสนล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

ทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 63 จังหวัด 641 อ้าเภอ 

ตั้งแต่ทางภาคเหนือ ไปจนถึงในที่ราบลุ่มภาคกลาง ในบริเวณที่ราบ

ลุ่มแม่น้้าโขง อุทกภัยครั้งนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็น "อุทกภัยครั้งนี้

ร้ายแรงที่สุดทั้งในแง่ของปริมาณน้้าและจ้านวนผู้ได้รับผลกระทบ" 

ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงาน ส้านักงานใหญ่ กปภ. และ สอ.กปภ.ที่ได้รับ

ผลกระทบตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา ดังภาพที่เห็น....

ในช่วงวิกฤตน้้าท่วมด้งกล่าว การด้าเนินงานของ สอ.กปภ. มีความ

จ้าเป็นต้องชะลอการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเงินกู้ประเภทสามัญในช่วง

ปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ไว้ก่อน  เน่ืองจากกรรมการ    

ไม่สามารถประชุมตามปกติได้ แต่สหกรณ์ได้มอบหมายให้กรรมการและ

เจ้าหน้าที่ ที่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ด้าเนินการอนุมัติและ

ปล่อยสินเชื่อประเภทเงินกู้ฉุกเฉินให้ก้บสมาชิกที่ยื่นกู้ไปก่อน ด้วย

สหกรณ์มีความเข้าใจในความจ้าเป็นเร่งด่วนของสมาชิก  ท้าให้การ

บริการด้าเนินลุล่วงไปด้วยดี แม้มีความยากล้าบากของเจ้าหน้าที่และ

กรรมการ รวมถึงการติดต่อกับธนาคารอยู่บ้างก็ตาม สอ.กปภ. จึงขอ

อภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ส่วนที่เก่ียวกับประเภทเงินกู้

สามัญขณะนี้สามารถด้าเนนิการได้เป็นปกติแล้วจึงแจ้งมาใหท้ราบโดยท่ัวกัน

 

 บอกเล่าเก้าสิบ 

 พี่น้องสมาชิก สอ.กปภ.                

ที่ได้รับผลกระทบจากน้้าท่วมบ้านที่

อยู่อาศัย  สหกรณ์จะให้ความ

ช่วยเหลือรายละไม่เกิน 2,000 

บาท ภายใต้กรอบวงเงินสาธารณะ

ประโยชน์ ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติไว้

ในปีบัญชี 2554 ซึ่งคงเหลืออยู่

ประมาณ 5 ล้านบาท หากสมาชิก

ที่ได้รับผลกระทบและร้องขอรับเงิน

ช่วยเหลือ มีมากกว่าวงเงินเฉลี่ย

รายละ 2,000 บาท  สอ.กปภ.        

จะพิจารณาเฉลี่ยเงินช่วยเหลือ

ลดลงตามส่วน ภายใต้กรอบวงเงิน

ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขว่า

สมาชิกที่ได้รับเงินช่วยเหลือ         

ในปี 2554 ไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิ

เงินช่วยเหลือในครั้งนี้...การยื่นขอ

ใช้สิทธิตามเอกสารที่เป็น

แบบฟอร์มของ สอ.กปภ. เท่านั้น  

นะขอบอก.. 

 อีกเรื่องหนึ่งที่ขอบอกว่า....... 

สอ.กปภ.จะจัดให้มีการประชุมใหญ่

สามัญประจ้าปี 2554 ในวันที่17

เดือนกุมภาพันธ์ 2555 สมาชิก

ท่านใดสนใจที่จะสมัครเป็น

กรรมการ สอ.กปภ. ขอให้เตรียม

เนื้อเตรียมตัวได้แล้วนะ ยังมีที่ว่าง 

ส้าหรับสมาชิกที่อาสามาร่วมกัน

พัฒนา สอ.กปภ. ถึง 8 ต้าแหน่ง 

รวมถึงต้าแหน่งประธานด้วยนะจ๊ะ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87


 

 

 

 
 

        จัดท าโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด             

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

การประปาส่วนภูมภิาค จ ากัด 

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 

ช าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 

      ใบอนุญาตที่  1/2539 

ไปรษณีย์หลักสี่ 

(นางสาวดวงมณี  กวีวัจน)์ 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหารทั่วไป 

 

  1. นายสังคมทวชิ ค าอมร เขต 3  26. ว่าที่ ร.อ.ธานี  พุกสุริย์วงษ ์ เขต 1 

  2. นายพีระวัฒน์ ปวงค า เขต 9  27. นายภาณุวัชร  ภูกรุณทรัพย ์ สาขาแมส่าย 

  3. นายชาญชัย ชัยมงคล เขต 9  28. นายราเชนทร ์  บัวพลู  สาขาพนมสารคาม 

  4. นายเจษฏา กลิ่นจันทร ์ เขต 9  29. นายพรเทพ  ธานีรัตน ์ สาขาสุราษฏรธ์าน ี

  5. นายณัฐศาสตร์ ทีทองแดง กมว.  30. นายสุริยะ  ทองรอด สาขาสุราษฎร์ธาน ี

  6. นายภาคภูม ิ ศรีทับทมิ สาขาเชียงใหม ่  31. นายประเสริฐ  อยู่อุบล  เขต 10 

  7. นายรณรงค์ จันทรสวุรรณโณ  สาขาปากท่อ  32. นายกฤตภาส  สิริมูลเครือ สาขาบ้านโฮ่ง 

  8. นายจิรพันธ์ บัวทอง สาขาอู่ทอง  33. นายไพศาล  ราชบัญดิษฐ เขต 7 

  9. นายพุทธพงษ์ บุญเกิด สาขาบ้านนาสาร  34. นายธีรพันธ ์  สุขพรหมมา สาขาโพนพิสัย  

  10. นายพีรณัฐ จินดา สาขาบ้านนาสาร  35. นายประณต  มุกดาม่วง สาขาธาตุพนม 

  11. นายยุทธการ ณ นคร สาขาบ้านนาสาร  36. นายธีระพงษ ์  นุชมงคล สาขาเพชรบุร ี

  12. นายเรืองยศ ชัยยศ สาขาบ้านนาสาร  37. นายสังข์ทอง  บุดดานอก เขต 7 

  13. นายอนุสรณ์ รอดแก้ว สาขาอ่าวลึก  38. นายพิทักษ์  เกิดเพชร สาขาหนองคาย 

  14. นายบุญฤทธิ์ แสงรักษาวงศ ์ สาขาหาดใหญ่  39. นายเรืองกิจ  เทพพา  สาขาพะเยา 

  15. นายเสร ี สุขศรี สาขาประจวบคีรีขันธ ์ 40. นายขจรยศ  ภักดี  สาขาพะเยา 

  16. นายอิทธิพล คามวัลย ์ เขต 1  41. นายอมรรัตน ์  ศรีเนตร  สาขากันทรลักษ ์

  17. นายยุทธศาสตร ์ ณ นคร เขต 3  42. นางสาวหทยัรัตน์   อ่วยสุข  สาขาสุพรรณบุรี  

  18. นายวัชรากรณ์ นิตย์พร้อม เขต 3  43. นางสาวพิชญานันท์ สังฆะวงศ ์ สาขาอุดรธาน ี

  19. นายอนิวรรต ทวีโคตร เขต 3  44. นางสาวอรพินท ์ อินต๊ะเปียง เขต 10 

  20. นายณัฐพร พุทธศร ี เขต 5  45. นางจันทร์ฉาย  สารพงษ ์ สาขาพังงา 

  21. นายณัฐพงษ์ พรมมา สาขาบุรีรัมย ์  46. นางสุธารัตน ์  พิชัย  สาขาพระนครศรีอยุธยา 

  22. นายอรรถกรณ์ สอนเนียม สาขาแมส่าย  47. นางสาวรุ่งอรุณ  ธิมาปิง  สาขาสุราษฎร์ธาน ี

  23. นายอทิมา เตียเปิ้น กคส.2  48. นางสาวอัญชนา  อ ามะพรต เขต 4 

  24. นายอุดมพร สินปรุ กคส.2  49. นางสาวธีราพร  พูลพันธ์  เขต 1 

  25. นายสุวัฒน์ สว่างรัตน ์ กคส.2   50. นางสาวปัญจวีณา อุทัยกรณ ์ เขต 1 

  51. นายเอกราช นนทวี สาขากันทรลักษ ์  52. นายสุริยา  เกิดทอง  สาขาสุพรรณบุรี 

  53. นายณัฐวุฒิ ประสงค์จันทร ์ สาขาเกาะพงัน      

 

ขอตอ้นรับสมาชิกใหม่ประจ าเดือน ตุลาคม 2554  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เร่ิมใช้ 1 ส.ค. 53 
         เงินฝากประเภทจ ากัดจ านวน                  3.75 %   ต่อปี   
         เงินฝากประเภทไม่จ ากัดจ านวน              3.00 %    ต่อปี        

         เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ              3.00 %    ต่อปี 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เร่ิมใช้  1 ส.ค.53 
              กู้ฉุกเฉิน/กู้สามัญ                     6.50 %    ต่อปี 

          กู้โครงการเอนกประสงค์    5.25 %    ต่อปี 

          กู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล                        6.00 %    ต่อปี 


