ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 197 ปีที่ 38 ประจ�ำเดือน ธันวาคม 2560

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560
11 เดือน สิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 2560
รายได้
290,543,559.25 บาท
ค่าใช้จ่าย
114,035,637.34 บาท
ก�ำไรสุทธิ
176,507,921.91 บาท

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

บอกเล่าเก้าสิบ
กาลเวลากับชีวิตและโอกาสเลือก

สวั ส ดี ป ี ใ หม่ 2561 ครั บ เพื่ อ นสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กปภ.
จ�ำกัด ทุกท่าน ปีใหม่ปีนี้ช่างเป็นวันมงคลยิ่งส�ำหรับชาวพุทธทั้งหลาย เนื่องจาก
วันที่ 1 มกราคม 2561 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 2 ซึ่งเป็นวันพระพอดี
ท่ า นใดที่ ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรในวั น นี้ จ ะได้ บุ ญ สองต่ อ คื อ บุ ญ วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ แ ละ
บุญวันพระกันเลยทีเดียว อานิสงค์แห่งบุญจะหนุนน�ำท�ำให้ชีวิตมีแต่ความสุข
ความเจริญ พระท่านว่าการตักบาตรร่วมขันกับผูอ้ นื่ หรือท�ำบุญร่วมกับผูอ้ นื่ ไม่วา่
จะท� ำ บุ ญ ด้ ว ยการบริ จ าคทรั พ ย์ หรื อ โดยทางอื่ น จะส่ ง ผลให้ ไ ด้ เ นื้ อ คู ่ ที่ ดี
ดวงชะตาแข็งแกร่ง เกื้อกูลซึ่งกันและกันและจะได้แต่เพื่อนที่ดีในชาตินี้ ปีเก่า
ผ่านไปปีใหม่เข้ามา กาลเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอยู่เสมอ ผ่านมาและผ่านไป
ประดุจสายน�้ำที่ไม่ไหลย้อนกลับ เพราะฉะนั้นทุกชั่วโมง ทุกนาที ทุกวินาที
จึงมีคุณค่า
พู ด ถึ ง การท� ำ บุ ญ สอ.กปภ.มี ค วามตั้ ง ใจอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะร่ ว มบริ จ าค
ทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น การบริจาคเงินให้มูลนิธิ กปภ. ถือเป็นสวัสดิการทางอ้อม
ที่ สอ.กปภ.ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลืออดีตพนักงาน กปภ.
โดยสมทบทุนให้มูลนิธิ กปภ.ปีละ 200,000 บาท ตั้งแต่ปี 2555 ต่อเนื่องจนถึง
ปีปัจจุบัน ร่วมกับผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่างๆ เพื่อให้มูลนิธิ กปภ.น�ำไปจัดสรรเป็น
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด มอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน
ทุนการศึกษาให้กบั บุตรพนักงาน กปภ. ทีถ่ งึ แก่กรรมหรือทุพพลภาพถาวร ระดับ
30,000 บาท ในกิจกรรมแรลลีก่ ารกุศลมูลนิธกิ ารประปาส่วนภูมภิ าค “สานสายใย
ไม่สูงกว่าประถมศึกษา  ทุนละ 7,000 บาท/ปี ระดับมัธยมศึกษา – ปวส.
จากใจพีส่ นู่ อ้ ง” ครัง้ ที่ 4 เส้นทางกรุงเทพฯ - เขาใหญ่ เมือ่ วันที่ 23 - 24 ธันวาคม
ทุนละ 9,000 บาท/ปี ระดับปริญญาตรี   ทุนละ 11,000 บาท/ปี และจ่ายเงิน
2560 ณ โรงแรม เดอะโบนันซ่า รีสอร์ท โฮเต็ล
ช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับอดีตพนักงาน กปภ.ที่ด�ำรงชีพด้วยความยากล�ำบาก
รายละ 1,000 บาท/เดือน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2560 สอ.กปภ.ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนให้มูลนิธิ กปภ.เป็นจ�ำนวนเงิน 30,000 บาท ในกิจกรรมแรลลี่
การกุศลดังภาพข่าวเล่าเรื่องฉบับนี้ และเพื่อเสริมเงินรายได้อย่างยั่งยืนให้กับมูลนิธิ กปภ.  สอ.กปภ.ได้ให้มูลนิธิ กปภ.เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของ
มูลนิธิ กปภ. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 บาท/ปี เพื่อเป็นรายได้เพิ่มไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน กปภ.ที่ถึงแก่กรรม และช่วยเหลือ
เป็นค่าครองชีพ ให้กับอดีตพนักงาน กปภ.ที่ด�ำรงชีพด้วยความยากล�ำบากตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ กปภ.ดังกล่าว
กาลเวลากับชีวิตชี้ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้และความเป็นอนิจจังของทุกสรรพสิ่งว่าเป็นของแท้และแน่นอน คนมีหรือคนจนสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต
ที่เหมือนกันคือความสุขและความทุกข์ แต่ที่ไม่เหมือนกันคือการอยู่ดีมีกินอย่างยั่งยืนหลังวัยเกษียณ เพราะเมื่อท่านก้าวออกจากวัยท�ำงานไปแล้วและ
ได้เงินก้อนสุดท้ายจาก กปภ.มาก้อนหนึ่ง การดูแลตัวเองและประคองชีวิตให้อยู่อย่างไม่ล�ำบากจนถึงวัยอันควรที่จะอ�ำลาโลกนี้ไปด้วยเงินก้อนนั้น เป็นหน้าที่
ของท่านเท่านั้น สิ่งที่ส�ำคัญจริง ๆ ในชีวิตคนเราคือ มีที่พักอาศัย มีอาหารให้รับประทาน มีครอบครัวที่อบอุ่น มีคนรักที่ดี มีเพื่อนที่ดี และนอนหลับโดยปราศจาก
เรื่องวิตกกังวลใด ๆ ท่านที่ยังมีเวลาและโอกาสจะเลือกสิ่งที่ส�ำคัญเหล่านี้อย่างไรนั่นคือโจทย์ที่ท่านต้องก�ำหนดตั้งแต่บัดนี้ก่อนที่จะสายเกินไป เพราะเมื่อท่าน   
มีชวี ติ ทีล่ ำ� บาก สอ.กปภ.และมูลนิธิ กปภ.อาจเป็นส่วนหนึง่ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ และอาจไม่ทวั่ ถึง ท่านอาจเป็นคนหนึง่ ในนัน้ ถ้าปล่อยโอกาส
เลือกพ้นไปกับกาลเวลา..
มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเร็วมากหากสุขภาพท่านไม่แข็งแรงพอก็อาจจะ
ไม่สบายได้ง่าย นายแพทย์ภัทรพล กล่าวต่อว่า วิธีการป้องกันโรคในช่วง
ปลายฝนต้นหนาว สามารถปฏิบัติตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จะเป็น
ภูมติ า้ นทานป้องกัน โรคด้วยวิธกี ารง่าย ๆ เพือ่ ป้องกันการเกิดโรคด้วยการปฏิบตั ิ
สุขบัญญัติ ได้แก่
-  การดูแลรักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด ทีส่ ำ� คัญจะต้องใส่เสือ้ ผ้า
ที่สะอาด ไม่อับชื้น และให้อบอุ่นเพียงพอ
-  ล้างมือบ่อย ๆ และล้างให้สะอาด ทั้งก่อนกินอาหาร และหลังขับ
ถ่ายทุกครั้ง
-  รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ และสะอาด
-  ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นวิธกี ารทีท่ กุ คนสามารถ ปฏิบตั ไิ ด้ จะสามารถช่วยป้องกัน
การเกิดโรคที่อาจเกิดขึ้น ในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยเน้นให้ประชาชนปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย จะท�ำให้ร่างกายมีภูมิต้านทาน และมีสุขภาพที่แข็งแรง ป้องกันการ
เกิดโรคต่าง ๆ ได้ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ประเภทผักและผลไม้ จึงขอ
น�ำประโยชน์ของผลไม้มาเสนอ ดังนี้
ผลไม้มงคล 5 ชนิด ในกระเช้าผลไม้ปีใหม่ นอกจากเป็นมงคลแล้วยัง
มีประโยชน์มากมาย ดังนี้
1. ส้ม ขึน้ ชือ่ ว่าส้มไม่วา่ สายพันธุอ์ ะไรก็ตาม เป็นผลไม้ทมี่ คี วามหมาย
ดีทงั้ ในประเทศไทยและประเทศจีน ส้มสีทองจะท�ำให้รำ�่ รวยเงินทอง สุขภาพแข็ง
แรง ชีวิตประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ
2. สาลี่ เป็นผลไม้มงคลที่สื่อความหมายดี ความร่มเย็นเป็นสุข ชีวิต
น�ำพาแต่สิ่งดีๆ สาลี่เสมือนตัวแทนของความดี นอกจากนี้สาลี่ยังมีคุณประโยชน์
สารพัด เพราะเป็นผลไม้ธาตุเย็น เมื่อรับประทานแล้วท�ำให้รู้สึกสดชื่น
3. สับปะรด สับปะรดก็เป็นผลไม้มงคลเช่นกัน นิยมน�ำไปประกอบพิธี
ต่างๆ เพราะเชือ่ กันว่าสับปะรดมีตาเยอะ ก็เหมือนเป็นตัวแทนของความรอบคอบ
จะท�ำอะไรก็มีการสอดส่องดูแล ท�ำให้กิจการงานส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
4. กล้วย ชื่อก็บอกแล้วว่า กล้วยๆ จะท�ำอะไรก็ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
แบบกล้วยๆ หลายๆ คนเชื่อว่ากล้วยเป็นผลไม้มงคลที่ช่วยในเรื่องของการมีบุตร
ยาก หรืออีกนัยมองว่าเป็นความหมายของบริวารมากมาย เป็นตัวแทนของการ
ขยายสาขา กิจการรุ่งเรือง
5. ทุเรียน ฟังดูอาจจะเหลือเชื่อสักหน่อยใช่มั้ยล่ะ หลายๆ คนคงไม่
ทราบว่าทุเรียนเป็นผลไม้มงคลเหมือนกันนะ เพราะเนื้อสีทองเปล่งปลั่ง เป็น
ตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ แถมหนามที่แหลมคมยังเป็นตัวแทนของความ
ฉลาดหลักแหลมอีกด้วย
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิก สอ.กปภ.
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สมาชิกโปรดทราบ
กฎหมายใกล้ตัวที่สมาชิกสหกรณ์ควรทราบ
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร ก�ำหนดไว้ว่า
... ผู้ใดท�ำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือส่วนหนึ่งส่วนใด เติม หรือตัดทอน
ข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม
หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือประชาชน ถ้าได้กระท�ำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้น้ัน
กระท�ำความผิดฐานปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน
6,000.- บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือ
วัตถุอื่นใดซึง่ มีลายมือชื่อของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รบั ความยินยอมหรือโดยฝ่าฝืนค�ำสัง่
ของผูอ้ ื่นนัน้ ถ้าได้กระท�ำเพื่อน�ำเอาเอกสารนัน้ ไปใช้ในกิจการทีอ่ าจเกิดความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน ให้ถือว่า ผู้นั้นปลอมเอกสารต้องระวางโทษเช่น
เดียวกัน...

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้ ณ ปัจจุบนั

เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน
เงินฝากประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ

3.75%
3.00%
3.00%
2.25%
6.50%
6.00%
6.50%
5.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ข้อมูลจาก http://sukkaphap-d.com/http://www.goodlifeupdate.com

สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2539
ไปรษณีย์หลักสี่

จัดท�ำโดย คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
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