
“ก่อนใช้ควรคิด
เก็บออมเป็นนิจ
เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

10 เดือน สิ้นสุด 31 ตุลาคม 2558

รายได้	 										223,197,899.27	บาท
ค่าใช้จ่าย													96,621,764.06	บาท
ก�าไรสุทธิ										126,576,135.21	บาท	

รายรับ - รายจ่าย ปี 2558

บอกเล่าเก้าสิบ

มุ่งมั่นด�าเนินงาน	บริหารอย่างมั่นคง	ด�ารงไว้ซึ่งคุณธรรม	น�าการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่172	ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน	2558

           ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภมูภิาค 
จ�ากดั ยงัคงรกัษาระดบัมาตรฐานการด�าเนินงานดเีลิศอย่างต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา โดยได้รับ
รางวัลผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี 2558 จากส�านกังาน
ส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานครพืน้ที ่2 ตามนโยบายกรมส่งเสรมิ
สหกรณ์ ในการใช้มาตรฐานสหกรณ์เป็นกลไกส�าคัญในการ
พฒันาสหกรณ์ให้มคีวามเข้มแขง็และยัง่ยนื ซึง่มกีารจดัมาตรฐาน
สหกรณ์ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545 โดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิงาน
และกระบวนการจดัการภายในของสหกรณ์ ซึง่ได้ก�าหนดระดบั
มาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ คือ ระดับดีเลิศ ระดับดีมาก 
ระดับดี และ ไม่ผ่านเกณฑ์
           การได้รบัรางวลัผลการจดัมาตรฐานสหกรณ์ระดบัดเีลศิ 
ในปีนี ้และปีท่ีผ่าน ๆ  มา สร้างความภาคภมูใิจแก่ คณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งสมาชิกของสหกรณ์ทุกคน อันจะเป็น
ก�าลงัใจให้มุง่มัน่ในการท�างาน พฒันาสหกรณ์ให้มคีวามเข้มแขง็ 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการสมาชิกให้มั่นคงยั่งยืนตลอดไป 
และในปี 2559 สหกรณ์ยังคงมุ่งหวังที่จะรักษาระดับมาตรฐาน
การด�าเนนิงานให้อยูใ่นระดบัดเีลศิต่อไป ตามวิสยัทัศน์ “มุง่สูก่าร
เป็นองค์กรที่มั่นคง มีเสถียรภาพ ศักยภาพ และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และด�ารงไว้ซึ่งอุดมการณ์
สหกรณ์” การด�าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งเจริญเติบโต
ต่อไป สหกรณ์มีแผนการด�าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให ้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ การบรหิารการเงินโดยค�านงึถงึผลประโยชน์
ของสหกรณ์และสมาชิกทุกคน เพิม่ช่องทางการให้บรกิารถอนเงนิฝาก
และกู้เงนิฉกุเฉนิผ่านระบบ ATM การจดัโครงการสมัมนาพบปะ
สมาชิกเพื่อส่งเสริมความรู้การมีส่วนร่วมและรับรู้แนวทางการ
ด�าเนินกิจการของสหกรณ์ เป็นต้น เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องการสื่อ
ให้สมาชิกได้ร้บทราบถึงความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานสหกรณ์ 
เพื่อรักษาระดับให้เป็นสหกรณ์ท่ีมีผลงานอยู่ในระดับดีเลิศ 
สืบเนื่องยาวนานต่อไป สมกับค่านิยมของสหกรณ์คือ “มุ่งม่ัน
ด�าเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ารงไว้ซึ่งคุณธรรม น�าการ
พัฒนาสหกรณ์” ซึ่งเป็นสหกรณ์ของสมาชิกทุกคนครับ.

ดร.ประเสริฐ เช้ือพานิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ. 
ร่วมการสมัมนาสมาชกิสหกรณ์ กปภ. สงักดัส่วนกลาง และผูเ้กษยีณอายงุาน 
ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพข่าวเล่าเรื่อง



 ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือจอสัมผัส หรือ Smartphone และ
คอมพิวเตอร์พกพา หรือ Tablet ทุกคนมักจะพกพาติดตัวคนละ 1 ช้ิน
กนัเป็นอย่างน้อย ไว้ส�าหรบัพดูคยุ ตดิต่อส่ือสารกนั หรอืไม่ก็เล่นเกมส์ อ่านข่าว 
ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  หรือไม่ว่าจะท�างาน หรือซื้อขายสินค้า ก็ท�าได้
บน Smartphone ได้อย่างง่ายดายและก็เข้าสู ่สังคมก้มหน้าโดยทั่วกัน 
จากงานวิจัยทางการแพทย์พบว่า “แสงสีฟ้า” (Blue Light) ที่พบมากที่สุด 
คอื หน้าจอคอมพิวเตอร์, มอืถือสมาร์ทโฟน และ แทบ็เลต็ ทีน่ยิมใช้กัน จะท�าให้
เซลล์ตายได้ เนือ่งจาก แสงสฟ้ีา มพีลังงานมากพอทีจ่ะไปกระตุ้นให้เกิดสารอนมุลู
อสิระ ภายในลูกตา แล้วสารอนมุลูอสิระ จะท�าให้เซลล์จอประสาทตาตายได้ 
อาจส่งผลท�าให้เกดิ โรคจอประสาทตาเสือ่ม คอื จะมอีาการมองภาพตรงกลาง
ไม่ชัด เกิดการมองภาพบิดเบี้ยวไป เหมอืนมจีดุด�าบงัตรงกลางภาพ และโรคนี้ 
ไม่สามารถรกัษาให้หายขาดได้ ส�าหรบัข้อแนะน�าในการถนอมดวงตา เป็นสงัคม
ก้มหน้าได้นาน ๆ คือ 
 • หมั่นตรวจเช็คดวงตาปีละหน ป้องกันอาการเสี่ยงและอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สายตา และควรใส่ใจตรวจสอบดวงตาว่า มีอาการผดิ
ปกติหรอืไม่ เช่น ตาแห้งง่าย ไม่ควรใช้งานสายตาเป็นเวลานานติดต่อกัน หากจ�าเป็น
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือท�างานกับแสงจ้าเป็นเวลานาน กค็วร
พักสายตาทุก 30-45 นาที
 • การติดฟิล์มกันรอย ที่มีคุณภาพดี และมีประสิทธิภาพ ในการ
ถนอมสายตา ช่วยกรองแสงสีฟ้าออกจากหน้าจอได้
 • การบ�ารุงสายตาด้วยอาหารที่มีประโยชน์ อย่าง ผักและผลไม้
ที่มีวิตามินเอ ซี อี เบต้าแคโรทีน และไบโอฟลาโวนอยด์ เช่น ผลไม้ตระกูล
เบอร์รี่ แครอท, ผักบุ้ง, ต�าลึง, ผักคะน้า, มะละกอ, มะม่วงสุก ก็สามารถช่วย
บ�ารุงและถนอมสายตาได้
 ฉบับต่อไป สอ.กปภ. จะได้น�าเร่ืองประโยชน์ของผักแต่ละชนิด
ส�าหรับคนรักผักโดยเฉพาะ รวมถึงท่านที่ก�าลังจะทดลองกินผักจะได้อิ่มเอม
ในการรับประทานโดยรู้สรรพคุณ เพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

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

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก/เงินกู ้ณ ปัจจุบนั
เงินฝากประเภทจ�ากัดจ�านวน        3.75%  ต่อปี
เงินฝากประเภทไม่จ�ากัดจ�านวน                    3.00%  ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ                      3.00%  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ                            6.50%  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล           6.00%  ต่อปี

มมุห่วงใยสมาชกิ

เนื่องด้วย สอ.กปภ. ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มหนังสือ

ตั้งผู้รับพินัยกรรม และยังมีสมาชิกจ�านวนมากยังไม่ได้ท�าหนังสือ

ตั้งผู้รับพินัยกรรม ดังนั้นขอให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ตั้งผู้รับพินัยกรรม

หรือต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ด�าเนินการให้ครบถ้วน

สมาชิกโปรดทราบ

8,884

8,884

8,966
38พ.ย. 58

19 พ.ย. 2558

82

82

38

ที่มา :  Mahosot.com,Thairath online, matichon online, specphone.com

ดร.ประเสริฐ เชื้อพานิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กปภ. 
ร่วมรายการเสียงตามสาย PWA Channel ในประเด็นผลการด�าเนิน
งาน และการจัดระดับมาตรฐานของ สอ.กปภ. ซึ่งอยู่ในระดับดีเลิศ


