
สอ.กปภ.ห่วงใย มีน�้ำใจ
ช่วยเหลือสมำชิกที่ประสบอุทกภัย

ข่าว สอ.กปภ.ฉบับนี้ ถ้าไม่กล่าวถึงเรื่องสถานการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ในพื้นท่ีภาคใต้
หลายจังหวัดเสียเลยก็คงไม่ได้ เพราะสมาชิก สอ.กปภ.จ�านวนไม่น้อยทั้งพนักงาน กปภ.และ
ผู้เกษียณอายุ อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน�้าท่วม แบบน�้ารอระบายกันเลยทีเดียว โดยเร่ิมตั้งแต่
ก่อนสิน้ปี 2559 ลากยาวข้ามมาถงึต้นปี 2560 ซึง่มกีารวเิคราะห์หาสาเหตจุากหลายฝ่าย มคีวามเหน็
ตรงกันว่า สาเหตุที่ท�าให้สถานการณ์รุนแรงเกินกว่าหน้าฝนธรรมดา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ทีด่นิ เดมิบางพืน้ทีเ่คยเป็นแก้มลงิหรอืทีร่ะบายน�า้ ตอนนีม้ทีีด่นิจ�ากดั ท�าให้เห็นความเสยีหาย
มากขึ้น อดีตภาคใต้มีพื้นที่ว่างจ�านวนมาก การระบายน�้าจะดีกว่านี้ ความเสียหายจะไม่มาก แต่
ปัจจบุนัรปูแบบของพืน้ทีเ่ปลีย่นไปมาก คงโทษฝนทัง้หมดไม่ได้ แต่เป็นเรือ่งภายในทีว่างแผนการ
ใช้ที่ดินไม่รอบคอบเท่าที่ควร เพราะมีการรุกล�้าไปโดยไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมา ก็คง
เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องรับไปแก้ไขสถานการณ์ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และ
สามารถป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ�้าหรือให้เกิดน้อยที่สุดในอนาคตต่อไป

ทีนี้ก็มาดูกันซิว่าเมื่อสมาชิก สอ.กปภ.ซึ่งเป็นประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศ ที่ได้รับ
ความเสียหายเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ จะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากภาคส่วนใดบ้าง 

1. ในส่วนของรัฐบาล ได้มีการก�าหนดมาตรการเยียวยาและแผนฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 25 ม.ค.2560 โดยสรุปว่า จะกระจายความช่วยเหลือ ทั้งการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นสาธารณูปโภค การซ่อมแซมบ้านเรือน การชดเชย
เยียวยาความเสียหายผู้เสียชีวิต บ้านพักอาศัย และภาคการเกษตร รายละเอียดมาตรการ
การช่วยเหลอืเยยีวยาและวธิกีารขอความช่วยเหลอื ขอให้สมาชกิทีป่ระสบอทุกภยัตดิตามและ
ด�าเนินการตามสิทธิต่อไปนะครับ 

2. ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาค กปภ.มีระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติ
งานทีป่ระสบสาธารณภัย พ.ศ.2553 สมาชกิ สอ.กปภ.ทีย่งัเป็นพนกังาน กปภ.และประสบอทุกภยั

สามารถยื่นใบขอรับเงินช่วยเหลอืการประสบสาธารณภยัตามแบบค�าขอ ซึง่ขอได้จากส�านกังาน กปภ.ทีส่งักดั โดยจะได้รบัเงนิช่วยเหลอืไม่เกนิรายละ 2,000 บาท 
3. ในส่วนของ สอ.กปภ. มีระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ พ.ศ.2551 สมาชิก สอ.กปภ.

ที่มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือจากกองทุน ในกรณีอาคารสถานที่ซึ่งสมาชิกเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ประสบภัยพิบัตินั้น ได้รับความเสียหายจาก
ภัยพิบัติ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกต้องแจ้งขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่ก�าหนด (ดาวน์โหลดได้จาก http://
www.coop.pwa.co.th) พร้อมแนบหลักฐานรับรองท่ีแสดง หรือยืนยันถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ต่อสหกรณ์ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประสบ
ภัยพิบัติ หากพ้นก�าหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบนี้  ทั้งนี้จ�านวนเงินที่ได้รับการสงเคราะห์จาก สอ.กปภ.ขึ้นอยู่กับ จ�านวนเงินที่
กองทุนสาธารณะประโยชน์มีอยู่และจ�านวนสมาชิกที่ประสบอุทกภัยมีมากน้อยเพียงใด

สอ.กปภ.ขอเป็นก�าลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านที่ประสบอุทกภัย และขอให้ทุกข์ภัยนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วและตลอดไป ยามนี้สมาชิกที่เดือดร้อนและ
ยังไม่ใช้สิทธิกู้เงินฉุกเฉิน ATM ขอเชิญให้ยื่นกู้ฉุกเฉินไปบรรเทาความเดือดร้อนก่อนได้นะครับ โดยยื่นค�าขอใช้บริการและหนังสือกู้ ทางไปรษณีย์ เพื่อ สอ.กปภ.
พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้โดยจะใช้เวลาไม่เกินสามวันท�าการ รายละเอียดติดตามได้จาก http://www.coop.pwa.co.th นะครับ

ต�าแหน่งประธานกรรมการ
1. นายประเสริฐ  เชื้อพานิช หมายเลข 1
   อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ
1. นายบ�ารุงศักดิ์  ฉิ่งวังตะกอ หมายเลข 1
   ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส�านักผู้ว่าการ) 
2. นายพงษ์ศักดิ์  แจ่มกระจ่าง หมายเลข 2
   อดีตผู้อ�านวยการกองคดี
3. นายเลิศศักดิ์  ภู่อนุสรณ์ชัย หมายเลข 3
   อดีตผู้อ�านวยการกองบริหารกองทุน 
4. นางลัดดาวรรณ  แสงเจือ  หมายเลข 4
   ผู้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์การเงินและงบประมาณ

5. นางกาญจนา นวลกระจ่าง หมายเลข 5
   อดีตหัวหน้างาน 8 กองตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง 
6. นางดาวรุ่ง  ปิติปัญญา หมายเลข 6
   ผู้อ�านวยการส�านักปฏิบัติการ 4 
7. นายธงชัย ระยะกุญชร  หมายเลข 7
   ผู้อ�านวยการกองสื่อสารองค์กร 
8. นายจักรกริช  ฟูเจริญ  หมายเลข 8
   วิศวกร 7 กองควบคุมการก่อสร้าง 1

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�าเนินการ

“มุ่งมั่นด�าเนินงาน
บริหารอย่างมั่นคง

ด�ารงไว้ซึ่งคุณธรรม
น�าการพฒันาสหกรณ์”

บอกเล่ำเก้ำสิบ

มุ่งมั่นด�ำเนินงำน บริหำรอย่ำงมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำกำรพัฒนำสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

ข่ำวสหกรณ์
ฉบับที ่186 ประจ�ำเดือน มกรำคม 2560

12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2559

รำยได้           297,627,336.83 บำท
ค่ำใช้จ่ำย           132,439,545.03 บำท
ก�ำไรสุทธิ          165,187,791.80 บำท 

รายรับ - รายจ่าย ปี 2559

ภำพข่ำวเล่ำเรื่อง
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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 ปัจจบัุน

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
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา        6.50%  ต่อปี

มมุห่วงใยสมำชกิ

 เรื่องสรุปย่อ ๆ มีอยู่ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความประสงค์จะ
ผลักดันสมุนไพรไทยสู่ตลาดโลก โดยมีแผนจะพัฒนาผลิตและแปรรูป
สมุนไพรไทยให้เป็นยา เครื่องส�าอาง และอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อผลักดัน
สู่ตลาดโลกในยทุธศาสตร์พัฒนาไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพของเอเชีย โดยเลอืก
ฤทธิต์ามท่ีตลาดโลกต้องการ คือ ชะลอแก่ บ�ารุงก�าลัง และลดความอ้วน 
พระเอกของเราในวันนี้คือกระชาย ธรรมดา เพราะพระเอกของเรามี
คุณสมบัติที่ตลาดโลกต้องการ คือ ชะลอความแก่และบ�ารุงก�าลัง และยังมี 
ฤทธิ์แก้ปวดมวนในท้อง และอื่น ๆ อีกมากมาย
 บรรเทาอาการจกุเสียด น�าเหง้าแห้งประมาณคร่ึงก�ามอืต้มเอาน�า้ด่ืม
 บ�าบดัโรคกระเพาะ กินรากสดแง่งเท่าน้ิวก้อยไม่ต้องปอกเปลือก 
วันละ 3 มื้อก่อนอาหาร 15 นาทีสัก 3 วัน ถ้ากินได้ให้กินจนครบ 2 สัปดาห์ 
ถ้าเผ็ดร้อนเกินไปหลังวันที่ 3 ให้กินขมิ้นสดปอกเปลือกขนาดเท่ากับ 2 ข้อ
นิ้วก้อยจนครบ 2 สัปดาห์
 ฤทธิ์บ�ารุงหัวใจ น�าเหง้าและรากกระชายปอกเปลือกล้างน�้า
ให้สะอาด หั่นตากแห้ง บดเป็นผง ใช้ผงแห้ง ๑ ช้อนชาชงน�้าด่ืมครึ่งถ้วย
ชา คนโบราณบอกว่าลางเนื้อชอบลางยา ให้สูตรกระชายไปหลายสูตรแล้ว 
ถ้าใครถูกกับสูตรไหนกินไปเลย หรือจะเพ่ิมการกินขนมจีนน�้ายาหรือ
แกงป่าใส่กระชายก็ได้ ชนิดที่ไม่ใส่กะทิก็ดี ไขมันจะได้ไม่พอกพูน                                                           
 แก้ฝ้าขาวในปาก บดรากกระชายทีล้่างสะอาด ไม่ต้องปอกเปลอืก 
ใส่โถปั่นพอหยาบ ใส่ขวดปิดฝาแช่ไว้ในตู้เย็น กินก่อนอาหารครั้งละ 1 ช้อน
กาแฟเลก็ (เหมอืนทีเ่ขาใช้คนกาแฟโบราณ) วนัละ 3 มือ้ก่อนอาหาร 15 นาที 
สัก 7 วัน
 ฤทธิ์เป็นยาอายุวัฒนะ ผงกระชายทั้งเปลือกบดตากแห้งปั้นลูก
กลอนกับน�้าผึ้ง กินวันละ 3 ลูกก่อนเข้านอน ต�ารับนี้เคยมีผู้รายงานว่าใช้ลด
น�้าตาลในเลือดได้ หรือใช้กระชายตากแห้ง บดผงบรรจุแคปซูล แคปซูลละ 
250 มิลลิกรัม กินวันละ 1 แคปซูลตอนเช้าก่อนอาหารเช้าในสัปดาห์แรก 
วันละ 2 แคปซูลตอนเช้าในสัปดาห์ที่ 2                                                 

กระชาย :
พระเอกตัวจริง

ที่มา : - นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่มที่: 315 กรกฎาคม 2548      
         สมุนไพรน่ารู้ รศ.ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ                             
       - www.doctor.or.th

สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภมูภิาค จ�ากดั ได้ก�าหนดให้มกีาร
ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ส�านักงานใหญ่ กปภ. โดยพนักงาน
ทีม่คีวามจ�านงเข้าร่วมประชมุดงักล่าว สามารถแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา 
เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา


