
ข่่าวสหกรณ์์
ฉบัับัท่ี่� 245 ปีีท่ี่� 41 ปีระจำำาเดืือนธัันวาคม 2564

ม่่งมั�นดืำาเนินงาน บัริหารอย่่างมั�นคง ดืำารงไว้ซ่ึ่�งค่ณ์ธัรรม นำาการพััฒนาสหกรณ์์

Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

Likeภาพัข่่าวเล่่าเรื�อง บัอกเล่่าเก้าสิบั

คณ์ะกรรมการดืำาเนินการแล่ะเจ้ำาหน้าท่ี่�สหกรณ์์ออมที่รัพัย์่
การปีระปีาส่วนภูมิภาค จำำากัดื เข่้าสวัสดื่ปีีใหม่ 2565 
นาย่สมบูัรณ์์ ส่นันที่พังศ์์ศั์กดิื� ผูู้้ว่าการการปีระปีาส่วนภูมิภาค

Look
	 ส้ิ้�นสุิ้ดรอบปีีบัญชีีของสิ้หกรณ์์	 ปีระจำำ�ปีี	 2564	 และก้�วเข้�ส่ิ้�ปีีบัญชีี		
2565	 พร้อมกับก�รครบว�ระของปีระธ�นกรรมก�รและกรรมก�รดำ�เน้นก�ร
บ�งสิ้�วน	 สิ้หกรณ์์ออมทรัพย์์ก�รปีระปี�สิ้�วนภู่ม้ภู�ค	 จำำ�กัด	 ได้มีก�รรับสิ้มัคร
เลือกตัั้�งปีระธ�นกรรมก�รและกรรมก�รดำ�เน้นก�ร	เพื�อทดแทนตั้ำ�แหน�งที�ว��ง	
และได้ปีระก�ศร�ย์ชืี�อผู้่้มีส้ิ้ทธ้รับก�รเลือกตัั้�ง	โดย์มีผู้่้สิ้มัครในตั้ำ�แหน�งปีระธ�น
กรรมก�ร	1	ท��น	และกรรมก�รดำ�เน้นก�ร	13	ท��น	ดังร�ย์ชีื�อและหม�ย์เลข
ผู้่้สิ้มัคร	ดังนี�

หมาย่เล่ข่ 1

น�ย์บำ�รุงศักด้�	ฉ้ิ่�งวังตั้ะกอ

หมาย่เล่ข่ 1

น�ย์พงษ์์ศักด้�	 แจำ�มกระจำ��ง

หมาย่เล่ข่ 8

น�ย์สิ้ฤษ์ฎ์์	อสิ้นีจำ�รึกจ้ำตั้

หมาย่เล่ข่ 2

น�ย์เล้ศศักด้�	ภู่�อนุสิ้รณ์์ชัีย์

หมาย่เล่ข่ 9

น�ย์ภู่ม้พัฒน์	ณ์รงค์แสิ้ง

หมาย่เล่ข่ 3

น�งก�ญจำน�	นวลกระจำ��ง

หมาย่เล่ข่ 10

น�งสิ้�วกนกลักษ์ณ์์
ห้รัญส้ิ้รีโกมล

หมาย่เล่ข่ 4

น�ย์ธงชัีย์	ระย์ะกุญชีร

หมาย่เล่ข่ 11

น�ย์ชุีมพล		โชีคพงษ์์อุดมชัีย์

หมาย่เล่ข่ 5

น�งนำ��ฝน	จัำนทน�

หมาย่เล่ข่ 12

น�ย์มงคล	วัลย์ะเสิ้วี

หมาย่เล่ข่ 6

น�ย์พงศธร	มหัทธนะส้ิ้น

หมาย่เล่ข่ 13

น�ย์จัำกรกร้ชี	ฟู่เจำร้ญ

หมาย่เล่ข่ 7

น�งสิ้�วจัำนท้ร�	จุำโฬทก

1. ตำำาแหน่งปีระธัานกรรมการ

2. ตำำาแหน่งกรรมการดืำาเนินการ

	 กำ�หนดวันเลือกตัั้�งในวันเสิ้�ร์ที�	12	มีน�คม	2565		ซึึ่�งตั้รงกับวันปีระชุีมใหญ�สิ้�มัญปีระจำำ�ปีี	2564	ผู้��นสืิ้�ออ้เล็กทรอน้กส์ิ้	(ระบบออนไลน์)	
จำึงขอเชี้ญชีวนสิ้ม�ชี้กสิ้�มัญไปีใชี้สิ้้ทธ้เลือกตั้ั�งโดย์พร้อมเพรีย์งกันเพื�อเลือกคนดีมีคว�มสิ้�ม�รถ	 ซึ่ื�อสิ้ัตั้ย์์สิุ้จำร้ตั้	 โปีร�งใสิ้	 เสิ้ีย์สิ้ละเวล�ม�บร้ห�ร
ง�นสิ้หกรณ์์	 โดืย่เล่ือกปีระธัานกรรมการไดื้ 1 ที่่าน แล่ะกรรมการ 6 ที่่าน เที่่านั�น สมาชิิกสามารถตำิดืตำามราย่ล่ะเอ่ย่ดืตำ่าง ๆ ไดื้จำาก
เว็บัไซึ่ตำ์ www.coop.pwa.co.th หรือไล่น์ “ห้องข่่าวสหกรณ์์”



4

1.	ก�รจำ��ย์เง้นสิ้วัสิ้ด้ก�รเพื�อวันเก้ดของสิ้ม�ช้ีก	จำำ�นวน	822	ร�ย์	
เป็ีนเง้น	164,400.-	บ�ท

2.	ก�รจำ��ย์เง้นชี�วย์เหลือสิ้ม�ช้ีกที�ต้ั้ดเชืี�อไวรัสิ้	Covid	จำำ�นวน	3	ร�ย์	
เป็ีนเง้น	60,000.-	บ�ท

3.	ก�รจำ��ย์เง้นชี�วย์เหลือสิ้ม�ช้ีกเสีิ้ย์ชีีว้ตั้ที�ต้ั้ดเชืี�อไวรัสิ้	Covid	จำำ�นวน	
2	ร�ย์	เป็ีนเง้น	200,000.-	บ�ท

4.	ก�รจำ��ย์เง้นชี�วย์เหลือสิ้ม�ช้ีกเสีิ้ย์ชีีว้ตั้	จำำ�นวน	5	ร�ย์	เป็ีนเง้น	
600,000.-	บ�ท

5.	ก�รจำ��ย์เง้นชี�วย์เหลือสิ้ม�ช้ีกที�ปีระสิ้บภัูย์พ้บัต้ั้	(อุทกภัูย์)	จำำ�นวน	
69	ร�ย์	เป็ีนเง้น	131,000.-	บ�ท

ม่มห่วงใย่สมาชิิกLove

ชีำ�ระค��ฝ�กสิ้�งเป็ีนร�ย์เดือน

ใบอนุญ�ตั้ที�	1/2539

ไปีรษ์ณี์ย์์หลักสีิ้�

สหกรณ์์ออมที่รัพัย์่
การปีระปีาส่วนภูมิภาค จำำากัดื

72 ถนนแจ้ำงวัฒนะ เข่ตำหลั่กส่�

กร่งเที่พัฯ 10210

(น�งสิ้�วดวงมณี์	กวีวัจำน์)

เจ้ำ�หน้�ที�ฝ่�ย์บร้ห�รทั�วไปี
จัำดืที่ำาโดืย่ คณ์ะกรรมการศ่์กษาแล่ะปีระชิาสัมพัันธ์ั สหกรณ์์ออมที่รัพัย์่การปีระปีาส่วนภูมิภาค จำำากัดื

http://coop.pwa.co.th e-mail: cooppwa@gmail.com โที่ร. 0 2551 8930-3 โที่รสาร. 0 2521 6296

126,721,109.87

46,035,397.44

61,054,634.21

30 เมษาย่น

24 พัฤษภาคม 2564

ราย่รับั-ราย่จ่ำาย่ ปีี 2564
11 เดืือน สิ�นส่ดื 30 พัฤศ์จิำกาย่น 2564

ราย่ได้ื   358,992,155.17 บัาที่

ค่าใช้ิจ่ำาย่ 145,022,775.37 บัาที่

ราย่ได้ืสูงกว่าค่าใช้ิจ่ำาย่ 213,969,379.80 บัาที่
*ข้่อมูล่ ณ์ วันท่ี่� 25 ธัันวาคม 2564

อัตำราดือกเบ่ั�ย่เงินฝาก/เงินกู้ ณ์ วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2564

เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศ์ษ ปีระเภที่จำำากัดืจำำานวน   3.50 ต่ำอปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศ์ษ ปีระเภที่ไม่จำำากัดืจำำานวน 2.25 ต่ำอปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศ์ษ สำาหรับัสมาชิิกสมที่บั 2.25 ต่ำอปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่ เอท่ี่เอ็ม  1.50 ต่ำอปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ำฉ่กเฉิน เอท่ี่เอ็ม  6.25 ต่ำอปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ำจำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินโบันัส)  6.25 ต่ำอปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ำจำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินปัีนผู้ล่)  5.25 ต่ำอปีี
เงินกู้เพืั�อเหต่ำฉ่กเฉินสำาหรับัสมาชิิกสมาคมฌาปีนกิจำฯ 6.25 ต่ำอปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อการครองช่ิพัแล่ะอื�น ๆ   6.25 ต่ำอปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อการศ่์กษา    5.75 ต่ำอปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อการรักษาพัย่าบัาล่  5.75 ต่ำอปีี
เงินกู้สามัญอเนกปีระสงค์   6.00 ต่ำอปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อเหต่ำภัย่พิับััติำ  5.25 ต่ำอปีี
เงินกู้สามัญเพืั�อซืึ่�ออ่ปีกรณ์์ก่ฬา  6.25 ต่ำอปีี

การใช้ิท่ี่นสาธัารณ์ปีระโย่ชิน์สวัสดิืการแล่ะสวัสดิืการสมาชิิกแล่ะคู่สมรส

ปีระจำำาเดืือนพัฤศ์จิำกาย่น 2564

สามารถติำดืตำาม
ข่่าวสหกรณ์์ฯ
ย้่อนหลั่งได้ืท่ี่�

	 ฉิ่บับนี�ถือเป็ีนฉิ่บับรับปีีเสืิ้อต้ั้นปีี	2565	ครับ	มีข��วสิ้�รที�จำะสืิ้�อสิ้�รให้สิ้ม�ช้ีก
ได้ทร�บ	เนื�องจำ�กสิ้อ.กปีภู.ได้กำ�หนดก�รปีระชุีมใหญ�สิ้�มัญปีระจำำ�ปีี	2565	พร้อมกับ
ก�รเลือกตั้ั�งปีระธ�นกรรมก�รและกรรมก�รดำ�เน้นก�รที�ครบว�ระ	 โดย์กำ�หนด
ในวันเสิ้�ร์ที�	12	มีน�คม	2565...สืิ้บเนื�องจำ�กสิ้ถ�นก�รณ์์ก�รแพร�เชืี�อของไวรัสิ้โคว้ค	19	
ที�ยั์งคงมีอย่์�ในขณ์ะนี�จึำงกำ�หนดก�รปีระชุีมในร่ปีแบบผู้��นสืิ้�ออ้เล็กทรอน้กส์ิ้และเลือกตัั้�ง
แบบออนไลนเ์หมือนปีีที�ผู้��นม�.....แตั้�ในก�รลงคะแนนเลอืกตัั้�งในครั�งนี�	ท�งผู้่แ้ทนจำ�ก
กรมสิ้�งเสิ้ร้มสิ้หกรณ์์ไดื้ให้ความเห็นว่าสมาชิิกผูู้ ้ที่่ �ล่งคะแนนที่่กที่่านจำะตำ้อง
ล่งที่ะเบั่ย่นเข่้าร่วมปีระชิ่มใหญ่ดื้วย่....	 เหมือนกับก�รเลือกตั้ั�งแบบหย์�อนบัตั้ร
ที�สิ้ม�ช้ีกต้ั้องม�ลงล�ย์มือชืี�อก�อนเข้�ค่ห�เลือกตัั้�งเพื�อก�บัตั้รลงคะแนน....ซ่ึ่�งแนวที่าง
วิธ่ัการในการล่งที่ะเบ่ัย่นเข้่าร่วมปีระช่ิมใหญ่แล่ะการล่งคะแนนเลื่อกตัำ�งนั�น...
สอ.กปีภ.จำะแจำ้งให้ที่ราบัเปี็นระย่ะตำ่อไปี....นอกจำ�กนี�ก�รปีระชีุมฯในวันดังกล��ว
มีว�ระสิ้ำ�คัญที�ต้ั้องให้สิ้ม�ช้ีกในที�ปีระชีุมพ้จำ�รณ์�อนุมัต้ั้อีกหล�ย์ว�ระ	 “มุมห�วงใย์
สิ้ม�ช้ีก”	ขอนำ�ว�ระที�ต้ั้องก�รแจ้ำงให้ทร�บเบื�องต้ั้นดังนี�ครับ

	 ***จำ�กก�รที�	 สิ้อ.กปีภู.	 ได้มีก�รพัฒน�ระบบ	 IT	 ในชี�วงที�ผู้��นม�โดย์ก�ร
พัฒน�ระบบตั้รวจำสิ้อบข้อม่ลของสิ้ม�ชี้ก	(Web	Member)	ม�ทดลองใชี้ปีร�กฏว��
มีสิ้ม�ชี้กจำำ�นวนม�กเข้�ม�ใชี้และตั้รวจำสิ้อบข้อม่ลก�รทำ�ธุรกรรมของตั้นเอง
กับ	สิ้อ.กปีภู.	เชี�นข้อม่ลสิ้�วนบุคคล	ก�รรับฝ�ก-ถอนเง้นจำำ�นวนเง้นค��หุ้น	ร�ย์ก�รเง้นก้่
และดอกเบี�ย์ซึึ่�งมีหล�ย์	ๆ 	หน�วย์ง�นได้นำ�ม�ใช้ีก�อนหน้�นี�ร�วมทั�ง	กปีภู.	ที�ปัีจำจุำบันไม�มี
ก�รพ้มพ์และสิ้�งใบแสิ้ดงก�รจำ��ย์เง้นเดือนให้กับพนักง�น	 สิ้อ.กปีภู.	 จึำงได้กำ�หนด
แนวท�งก�รให้บร้ก�รทำ�ธุรกรรมท�งอ้เล็กทรอน้กส์ิ้ผู้��นระบบบตั้รวจำสิ้อบข้อม่ล
สิ้ม�ช้ีก	 (Web	Member)	 ผู้��นเว็บไซึ่ต์ั้และจำะย์กเล้กก�รพ้มพ์และสิ้�งใบเสิ้ร็จำรับเง้น
จำ�กก�รหักเง้นได้ร�ย์เดือนไปียั์งสิ้ม�ช้ีกที�ย์ังทำ�ง�นอย่์�กับ	 กปีภู.	 หรือเจ้ำ�หน้�ที�	
สิ้อ.กปีภู.	 โดย์สิ้ม�ช้ีกสิ้�ม�รถเรีย์กพ้มพ์ใบเสิ้ร็จำรับเง้นจำ�กระบบเพื�อใช้ีเป็ีนเอกสิ้�ร
อ้�งอ้ง

	 ***แนวท�งก�รจำ��ย์เง้นปีันผู้ลและเง้นเฉิ่ลี�ย์คืนสิ้ม�ชี้กสิ้�ม�รถระบุได้ว��
จำะให้โอนเข้�บัญชีีธน�ค�รกรุงไทย์หรือจำะให้โอนเข้�บัญชีีออมทรัพย์์พ้เศษ์ปีระเภูท
จำำ�กัดจำำ�นวน****	(สิ้ำ�หรับสิ้ม�ช้ีกที�ผู้้ดนัดชีำ�ระหนี�จำะไม�ได้รับเง้นเฉิ่ลี�ย์คืน)

	 ***สิ้ำ�หรับสิ้ม�ชี้กที �เกษ์ีย์ณ์อ�ย์ุง�นแล้ว	สิ้อ.กปีภู.	ย์ังคงสิ้�งใบเสิ้ร็จำ
ให้ตั้�มปีกต้ั้น�ะครับเจ้ำ�น�ย์

	 ****เอกสิ้�รร�ย์ง�นปีระจำำ�ปีี	2564	นั�น..	สิ้อ.กปีภู.	ได้เร�งดำ�เน้นก�ร
เพื�อให้ท��นสิ้ม�ช้ีกได้ศึกษ์�	ตั้รวจำสิ้อบก�อนก�รปีระชุีมครับ


