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 สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกวารสารสหกรณออมสินทุกทาน เวลาผานไปอยางรวดเร็วมากนะครับเผลอแปปเดียวใกลจะสิ้นป 2560 

อีกแลว นี่ก็เปนไตรมาสสุดทายของป 2560 แลว ซึ่งเปนปแหงความโศกเศราเสียใจของพวกเราชาวไทยทุกคน ซึ่งทุกทานก็คงทราบกันเปน

อยางดีและมีความอาลัยตอการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9  

พระมหากษัตริยผูทรงพระคุณอันประเสริฐตอประชาชนชาวไทยอยางหาที่สุดมิได คิดวาทุกทานคงไดไปรวมถวายดอกไมจันทน ในวันถวาย

พระเพลิงพระบรมศพกันทุกทานนะครับ ก็ถือโอกาสนี้ถวายความอาลัยขอพระองคเสด็จสูสวรรคาลัยและนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เปนลนพนอันหาที่สุดมิได และจะขอนอมนำเอาพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระองคทาน มาใชเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต

ตลอดไป 

 สำหรับขาวสารสหกรณออมสินที่จะนำมาบอกกลาวกันในฉบับนี้ก็มีอยูหลายเรื่องราวที่นาสนใจและเปนประโยชนสำหรับสมาชิก

เปนอยางมาก ซึ่งก็นับวาเปนขาวดีและเปนปรากฏการณของการพัฒนาของสหกรณออมสินที่มีการดำเนินงานที่มีความกาวหนามากขึ้น

ตามลำดับ เรื่องแรกก็คือการนำเอา Application “GSB-Coop” มาใชใหกับสมาชิกของสหกรณในการเขาดูขอมูลสวนบุคคลและขอมูล

ทางการเงินของสมาชิกผาน Smart Phone โดยสามารถ Download ไดแลวครับ ซึ่งนับเปนประโยชนมากสำหรับสมาชิกสหกรณและตอ

ไปก็จะสามารถยื่นกูผาน Application นี้ได และยังสามารถดูเงินปนผลผานระบบไดอีกดวย นับเปนการเพิ่มความสะดวกสบายใหกับ

สมาชิกเปนอยางมาก สวนเรื่องผลการดำเนินงานในรอบป 2560 ที่ผานมา คณะกรรมการดำเนินการชุดปจจุบัน โดยการนำของพี่เจี๊ยบ  

สรศักดิ์ พุทธรักษา และคณะ สามารถดำเนินการไดเปนอยางดีเปนไปตามเปาหมายและมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยคาดวาสิ้นป 

2560 นี้ สหกรณออมสินจะสามารถจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกไดอยางนอยไมต่ำกวารอยละ 4.65 อยางแนนอนครับ  

เรื่องตอมาที่อยากนำมาบอกใหสมาชิกสหกรณออมสินไดทราบกันก็คือ สหกรณไดจัดใหมีการอุปสมบทเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด  

จ.ประจวบคีรีขันธ พรอมทั้งถวายกฐิน และมอบทุนการศึกษาใหกับเด็กนักเรียนในพื้นที่ อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่  

14-15 ตุลาคม 2560 ที่ผานมา โดยมีผูเขารวมอุทิศสวนกุศลรวมกับสหกรณออมสินในครั้งนี้เปนจำนวนมาก ซึ่งผมเองไดมีโอกาสไป 

รวมงานในครั้งนี้ดวย โดยไดเดินทางไปในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 และในวันนี้เองก็มี  เรื่องที่นาจดจำเปนอยางมากนั่นก็คือ หลังจากใน 

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ธนาคารออมสินไดจัดใหมีพิธีจุดเทียนนอมถวายความอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร โดยมี พระเจาหลานเธอ พระองคเจาอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเปนประธานในพิธี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ โดย

ใชชื่องานโครงการ “แสงแหงรัก” ซึ่งไดมีการจุดเทียนถวายความอาลัยพรอมกัน ณ ธนาคารออมสินทั่วประเทศในเวลาประมาณ 20.00 น. 

ซึ่งงานก็เสร็จสิ้นดวยความเรียบรอยดี และหลังจากเสร็จสิ้นงานในคืนวันนั้น วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ก็ไดเกิดปรากฏการณฝนตกยามค่ำคืน

อยางตอเนื่องในกรุงเทพฯ เปนเหตุใหมีน้ำทวมเปนอยางมากทั่วกรุง เนื่องจากน้ำไมสามารถระบายไดทัน ทำใหเชาวันเสารที่ 14 ตุลาคม 

2560 ซึ่งเปนวันเดินทางไปวัดตาลเจ็ดยอด ไมสามารถเดินทางไดตามกำหนด และที่สำคัญมีน้ำทวมสูงในบริเวณธนาคารออมสิน 

สำนักงานใหญ เปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอที่ทำการสหกรณออมสินเปนอยางมากซึ่งสมาชิกทุกทานก็คงพอทราบกันเปนอยางดี แต

สุดทายสหกรณออมสินก็ยังสามารถดำเนินการจัดพิธีอุปสมบท และถวายกฐินพรอมแจกทุนการศึกษาอีก 150 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ณ  

วัดตาลเจ็ดยอด จนเปนที่เรียบรอย และวันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2560 ก็ตองมาดำเนินการแกไขปรับปรุงที่ทำการสหกรณออมสินใหสามารถ

เปดบริการใหกับสมาชิกจนพอดำเนินการไปไดแลว แตก็ไดรับความเสียหายที่จะตองปรับปรุงตอไปอีกนะครับ 

 วารสารสหกรณออมสินฉบับนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่นาสนใจภายในฉบับ ก็อยากใหเพื่อนสมาชิกสหกรณไดรับทราบโดยทั่วกัน

ก็เปดอานกันนะครับ แลวบอกตอสมาชิกใหไดรับทราบกันดวยหละครับเรี่องสุดทายนี้อยากบอกอีกเรื่องก็คือ ในป 2561 ที่จะมีการประชุม

ใหญสามัญประจำป 2561 ในวันเสารที่ 20 มกราคม 2561 ในปนี้มีผูสมัครคณะกรรมการดำเนินการเพียงทีมเดียวคือ “ทีมรมไทร” 

หมายเลข 1-7  และผูสมัครผูตรวจสอบกิจการก็มีเพียงทีมเดียว ซึ่งก็จะเลือกตั้งโดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ และดำเนินการประชุม

ใหญตามวาระแลวรอรับปนผลกันเลย สวนคาพาหนะยังคงไดรับเหมือนเดิม อยาลืมมาเขารวมประชุมกันทุกทาน นะครับ รายละเอียด 

ตางๆ โปรดติดตามฉบับหนานะครับ สำหรับวารสารสหกรณฉบับนี้ตองขอกลาวคำวา “สวัสดี” โชคดี มีความสุขกันทั่วหนานะครับ    

          ...âÃ¨¹�  âÃà¨ÍÃ�Ê... 
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àÃ×èÍ§  มอบเงินมูลนิธิไทรใหญ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อสมทบทุนใหความชวยเหลือสมาชิกบำนาญ  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ สหกรณมอบเงินจำนวน  2,000,000.- บาท 

àÃ×èÍ§ โครงการอุปสมบทหมู 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´  จัดโครงการ 2 รุน ณ วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามรอยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ 
รุนที่ 1  วันที่ 13-24 ม.ค.60 จำนวน 26 รูป    รุนที่ 2  วันที่ 14-30 ต.ค.60 จำนวน 20 รูป 

àÃ×èÍ§ ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหแกบุตรของสมาชิก  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ จำนวน 1,150 ทุน  จำนวนเงิน 1,525,000.- บาท  

àÃ×èÍ§ โครงการออมเพื่อรัก  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ สงเสริมการออมใหแกสมาชิก โดยใหไดรับผลตอบแทนที่สูง  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ สมาชิกเขารวมโครงการฯ จำนวน 3,218 บัญชี จำนวนเงิน 4,541,932,230.98 บาท 

àÃ×èÍ§ พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกที่ประสบอุทกภัย  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อใหความชวยเหลือ  บรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิกที่ประสบอุทกภัย 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ในเขตพื้นที่ภาค 4  16  17  18 

àÃ×èÍ§ โครงการสัมมนาสมาชิกภาค“รูรักษ์สหกรณ์”  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานชี้แจงสิทธิและหนาที่ของสมาชิก พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ภาค 4   ภาค  5   ภาค 7   ภาค 8    ภาค 9  ภาค 12 บำนาญ    

àÃ×èÍ§ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อใหความชวยเหลือ  บรรเทาความเดือดรอนใหแกสมาชิก  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ รับสมัครเขารวมโครงการฯ วันที่ 17 ก.ค.-30 ก.ย.60 จำนวนทั้งสิ้น  387 ราย 

àÃ×èÍ§ แอปพลิเคชั่น  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤  เพื่อเพิ่มชองทางการสื่อสารระหวางสหกรณ กับสมาชิก ใหสะดวก รวดเร็ว และเขาถึง  

                        สมาชิกไดมากที่สุด ประกอบดวยระบบ 

 ระบบ Mobile Application    ระบบคำรองขอกูเงินออนไลน  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´  เริ่มใชระบบแอปพลิเคชั่น ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2560 (ระบบคำรองขอกูเงินออนไลน 

 จะเริ่มใชในเดือนมกราคม 61) 

ÃÍºÃÑéÇÊË¡Ã³ 

 

เรื่องเดน...  
รอบป 2560 
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àÃ×èÍ§ ประชุมคณะอนุกรรมการประจำหนวยงาน  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อรวมกันพิจารณารางระเบียบวาดวยการชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

                       +หลักเกณฑการชวยเหลือ  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ วันเสารที่ 19 ส.ค.60  ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก กทม. ผูเขารวมประชุมจำนวน  75 คน 

àÃ×èÍ§ การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกัน  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ใหความชวยเหลือสมาชิกที่ค้ำประกันเงินกูสามัญตามระเบียบสหกรณ วาดวยการชวยเหลือ 

                      สมาชิก  ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ.2560 

àÃ×èÍ§ ลงนามบันทึกขอตกลงการประกันภัยผูค้ำประกัน  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ บริษัทฯ ใหความคุมครองตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหวางสหกรณ  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ - บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

                      - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

àÃ×èÍ§ ผอนปรนหนี้ 

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ ชวยบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิก ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ เดือนมกราคม – ตุลาคม 2560 ใหความอนุเคราะหแกสมาชิกจำนวน  82 ราย 

àÃ×èÍ§ โครงการสหกรณ์สีขาวดวยธรรมาภิบาลประจำป2560  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤ เพื่อพัฒนาใหสหกรณเปนองคกรโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ แตงตั้งคณะกรรมการเขารวมประชุมกับกรมสงเสริมสหกรณ 

àÃ×èÍ§ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤  เพื่อแกไขหนี้ของสมาชิกใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ  

โดยเปดรับสมัครระหวางวันที่ 17 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2560  ซึ่งมีสมาชิกใหความสนใจเขารวมโครงการฯ จำนวน 

387 ราย ผานการอนุมัติไปแลว 128 ราย และจะเรงดำเนินการในสวนที่เหลือตอไป 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป 2561 

นายพิเชษฐรักษ์ศิริ
ประธาน 

นายเชิดนาคมณี
กรรมการ 

นายทวีศักดิ์ชวงประยูร
กรรมการ 

น.ส.นัทธนกรบุญวงศ์
กรรมการ 

นายจักรพรรดินิยมจันทร์
กรรมการ 

นางกิติมาแฟงทอง
กรรมการและเลขานุการ 

นายบรรจงแผพุมทรัพย์
กรรมการ 
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ผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำป 2561 

ผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2561 

นายปฏิภาณอนุสรณ์พานิช
หมายเลข2

นายมงคลเปยเมือง
หมายเลข1

นางประภาภรณ์เทพสุธรรมรัตน์
หมายเลข3

นายชัยรัตน์สรอยแสง
หมายเลข5

นายสมเกียรติภิรมยาภรณ์
หมายเลข4

นายสังวาลย์กิตติวีระนุกูล
หมายเลข7

นายอนุสรณ์อนุวัฒน์นนทเขตต์
หมายเลข6

นางอุษาชื่นจิตต์
หมายเลข1

น.ส.สอาดศรีสุรชัย
หมายเลข2

นางบุหงาบำรุงเอื้อ
หมายเลข3

น.ส.สุธีรากฤษณจักราวัฒน์
หมายเลข4

นายบุญเชิดชื่นจิตต์
หมายเลข5
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ภาพกิจกรรม 

โครงการอุปสมบทหมู� ครั้งที่ 2  เพื่อถวายเป�นพระราชกุศล   
แด�พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ระหว�างวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2560 ณ วัดตาลเจ็ดยอด  อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ� 

วางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู�หัว 

รัชกาลที่ 6 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
ณ พระบรมราชานุสาวรีย� 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู�หัว 
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ� 
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คณะกรรมการดำเนินการเล็งเห็นประโยชน์ของการสื่อสารผานทางSocial network

จึงไดดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับสื่อสารกับสมาชิกสหกรณ์

โดยไดแสดงรายละเอียดวิธีการใชแอปใหสมาชิกไดลองเขาไปใชงานกันดู

 

คณะกรรมการดำเนินการเล็งเห็นประโยชน์ของการสื่อสารผานทาง

จึงไดดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชั่นสำหรับสื่อสารกับสมาชิกสหกรณ์

โดยไดแสดงรายละเอียดวิธีการใชแอปใหสมาชิกไดลองเขาไปใชงานกันดู

New! 

Appliction 
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ผลการดำเนินงาน 



สหกรณ์ก้าวไกล พร้อมรับใช้สมาชิก 
สิ่งตีพิมพ์

ตู้ ป.ณ.205  สามเสนใน  พญาไท  กรุงเทพฯ 10400  โทร.02-299-8265-8  Fax 02-278-0090 

ชำระคาไปรษณียากรแลว

ใบอนุญาตที่92/2536

ปทจ.สามเสนใน


