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 “ลากอน มิใชลาจาก ถึงวาระตองจำพราก จำตองจาก โชคดี” ที่เกริ่นมามิใชจะร่ำลาอาลัยใครหรอกนะครับ เพียงแตใน

ชวงกันยายนของทุกป ก็จะเขาสูเทศกาลเกษียณอายุของเพื่อนพนักงานที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ สำหรับธนาคารออมสินของเรา

ยังมีโครงการเกษียณอายุตั้งแตอายุ 55 ปบริบูรณจนถึง 60 ป และมีโครงการเออรรี่ รีไทร เขาไปอีก เทากับวาจะมีพนักงานที่จะ

ตองลาจากองคกรไปถึง 3 กรณีเลย สำหรับในป 2561 นี้ ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีเพื่อนพนักงานที่เปนสมาชิกของสหกรณที่จะตอง

เกษียณอายุไปไมวาจะเปนกรณีไดก็ตาม ก็ถือวาตองจากธนาคารไป แตสำหรับการเปนสมาชิกสหกรณนั้น ทุกทานที่เปนสมาชิกจะ

ยังคงความเปนสมาชิกอยูได ถาทานไมไดลาออกนะครับ ไมวาทานจะอยูในสถานะของความเปนพนักงานบำนาญ หรือกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพก็ตาม ทานก็ยังสามารถที่จะเปนสมาชิกสหกรณออมสินตอไปไดเปนปกตินะครับ และคาดวาสมาชิกที่อยูในระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อไดรับเงินกองทุนฯ ก็คงนึกถึงสหกรณเปนระดับตนๆ ในการที่จะนำเงินมาลงทุนดวยการมาซื้อหุนฯ 

เพิ่ม หรือฝากเงินกับสหกรณกันอยางแนนอน ซึ่งก็เปนอยางนี้ทุกๆป ผมเองอยากจะบอกกับทุกทานที่เกษียณอายุและอยูในระบบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทานไมจำเปนที่จะตองนำเงินหรือรับเงินทั้งหมดจากกองทุนฯนะครับ ทานอาจจะนำเงินมาบางสวนเพื่อนำ

มาชำระหนี้สินที่พึงมีไมวาจะเปนหนี้ที่ตองชำระกับสหกรณหรือธนาคารหรือหนี้สินอื่นใดที่ทานมี และนำมาสำหรับใชจายในชีวิต

ประจำวันใหเพียงพอ สวนเงินที่คงเหลือจากกองทุนฯ ทานสามารถคงไวในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อรับผลประโยชนจากกองทุนฯ 

ไดนะครับ โดยรายละเอียดตางๆวาทานจะขอรับไปเทาไหร คงไวในกองทุนเทาไร และจะขอรับเงินกองทุนอยางไร ทานสามารถที่

จะสอบถามหรือจัดทำขอตกลงและรายละเอียดตางๆไดกับสวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินทุนเลี้ยงชีพ ฝายสวัสดิการและ

สงเสริมคุณภาพชีวิต ไดนะครับ สวนที่รับบำนาญผมคงไมตองชี้แจงหรือแนะนำอะไรนะครับ ก็ไดแตขออวยพรใหสมาชิกทุกทานที่

เกษียณอายุมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง และใชชีวิตในบั้นปลายอยางมีความสุขแลวกันนะครับ ทีนี้ผมคงตองขอเขาสู 

รายละเอียดของวารสารสหกรณในฉบับนี้กันนะครับ วารสารฉบับนี้เปนวารสารสหกรณ ฉบับประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561 

ซึ่งถือไดวาเกือบจะปลายป 2561 แลวนะครับ โดยวารสารสหกรณฉบับนี้จะนำเอารายละเอียดของผลการดำเนินงานของสหกรณ 

ณ 31 สิงหาคม 2561 มาแจงใหสมาชิกทุกทานไดทราบกัน ซึ่งผมอยากบอกทุกทานวา การบริหารจัดการกิจการของสหกรณ 

ทุกอยางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมายที่คณะกรรมการดำเนินการไดตั้งเปาไว และอยางที่เคยแจงใหสมาชิก

ทุกทานไดทราบวาการจายเงินปนผลและเฉลี่ยคืนในป 2561 คงไมต่ำกวา 4.6 อยางแนนอนครับ 

 ในชวงปลายปของทุกป สิ่งหนึ่งที่เปนภารกิจของสหกรณก็คือ การเตรียมการในการจัดประชุมใหญสามัญประจำป 

ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณและการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ  

ที่เกี่ยวของกับกิจการสหกรณออมสินทั้งสิ้น ที่สำคัญในปนี้จะมีคณะกรรมการที่ครบวาระและจะตองมีการเลือกตั้งก็คือ การเลือก

ประธานคณะกรรมการ เลือกคณะกรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2562 รายละเอียดตางๆทานสามารถ

ติดตามไดจากวารสารสหกรณฉบับนี้นะครับ สำหรับในป 2562 จะจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 และเลือกตั้ง

ประธานคณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ในวันเสารที่ 19 มกราคม 2562 ก็อยากใหสมาชิกไดรับทราบและมาเขารวมประชุม

ใหญกันใหมากๆ นะครับ เพื่อผลประโยชนสำหรับตัวสมาชิกเองในอันที่จะไดรับรูรับทราบผลการดำเนินการของสหกรณเปน

อยางไร รวมทั้งใชสิทธิ์ใชเสียงเลือกตั้งในกรณีที่มีการเลือกตั้งกันนะครับ ที่สำคัญทุกทานก็จะไดรับคาพาหนะเชนเคย รวมทั้งรอรับ

เงินปนผลและเฉลี่ยคืนซึ่งก็จะนำเขาบัญชีใหกับสมาชิกในวันประชุมใหญ หลังจากผานวาระการประชุมและไดรับการรับรองจากที่

ประชุมเปนที่เรียบรอยแลว สำหรับวารสารฉบับนี้ไดรวบรวมนำเอาภาพขาวกิจกรรม จากโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียนสมาชิก 

ประจำป 2561 ในหัวขอ “สหกรณยุคดิจิตัล” เพื่อพบปะสมาชิกใหความรูความเขาใจใหกับสมาชิก ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะพรอมตอบคำถามใหกับสมาชิกกันอยางจุใจ และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากสมาชิกที่เขารับการสัมมนา ที่

สำคัญในป 2561 นี้ สหกรณไดไปครบทุกสายกิจการสาขาตั้งแตสายกิจการสาขา 1 จนถึงสายกิจการสาขา 6 เลยครับ ก็ตองขอ

ขอบคุณเพื่อนพนักงานจากทุกสาย ทุกภาค ทุกเขต ทุกสาขา ที่ใหความรวมมือและประสานงานในการจัดสัมมนารวมกับสหกรณ

เปนอยางดีนะครับ สวนรายละเอียดอื่นๆไมวาจะเปนการแจกรางวัลจากโครงการกิจกรรม “แคสมัครก็ไดลุน” จากสมาชิกที่ลงทะเบียนใชแอปพลิเคชั่น

สหกรณ ภายใน 31 ส.ค.2561 ซึ่งไดประกาศรายชื่อผูโชคดีและมีการมอบรางวัลของขวัญใหกับสมาชิกไปบางสวนแลวดวย รวมทั้งเมื่อ 14 ก.ย. 2561 

ธนาคารไดจัดใหมีการจัดงานพิธีเชิดชูเกียรติใหกับพนักงานที่เกษียณอายุในป 2561 งานนี้ทางสหกรณออมสินก็ไดจัดเจาหนาที่ไปตั้งโตะบริการเพื่อมอบ

สลากออมสินใหกับสมาชิกเกษียณอายุในป 2561 นี้ดวยครับ เชนเคยนะครับ สำหรับทานที่ไดรับขาวสารสหกรณจากวารสารฉบับนี้แลวก็อยาลืมแบงปน

ใหเพื่อนสมาชิกสหกรณในหนวยงานของทานไดรับทราบกันดวยนะครับ และหากทานมีความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะหรือตองการสอบถามในเรื่องใด 

ทานสามารถดำเนินการแจงผานชองทางตางๆของสหกรณไดนะครับ เรายินดีที่จะรับฟงความคิดเห็นทุกความคิดเห็น และพรอมที่จะใหบริการทุกทานให

สมกับคำวา “สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก” แลวพบกันใหมนะครับ สวัสดี! 

        ...âÃ¨¹�  âÃà¨ÍÃ�Ê... 

 
 

“สหกรณ�ก�าวไกล 
พร�อมรับใช�สมาชิก” 
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อัตราดอกเบี้ย (ตอป) 

 เงินฝาก 

 ออมทรัพยพิเศษ 3.25 % 

 ออมทรัพย 2.00 % 

 

 เงินกู 

 สามัญ  5.25 % 

 ฉุกเฉิน 5.25 % 

 กูพิเศษ 5.15 % 

 เงินฝากค้ำประกัน 4.00 % 

 

จำนวนสมาชิก 

ยอด ณ 31 สิงหาคม 2561 

 สมาชิกสามัญ 18,096 คน 

 สมาชิกสมทบ         863 คน 
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ËÑÇ¢ŒÍ “ÊË¡Ã³�ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ” 

 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  เปนองคกรที่ดำเนินการตามหลักการและอุดมการณสหกรณ                

มาโดยตลอด มีการพัฒนาเทคโนโลยีดานตางๆอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดรับกับความเจริญดานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใน 

ยุคปจจุบัน โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับองคกรและสมาชิก สหกรณจึงจัดโครงการสัมมนาและเยี่ยมเยียน

สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สายงานกิจการสาขา 1-6 ประจำป 2561 เรื่อง “สหกรณ 

ยุคดิจิทัล”  โดยมุงหวังใหสมาชิกเขาใจในบทบาทที่สหกรณไดดำเนินการในยุคดิจิทัล ซึ่งไดดำเนินการเสร็จสิ้นตามแผนงาน

เรียบรอยแลว  

สายงานกิจการสาขา 1 

วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ วังยาว ริเวอร�ไซด� รีสอร�ท จังหวัดนครนายก   
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ËÑÇ¢ŒÍ “ÊË¡Ã³�ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ” 

สายงานกิจการสาขา 2 

สายงานกิจการสาขา 3 

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ บ�านทิพย�สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม 

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง 



»ÃÐÁÇÅÀÒ¾â¤Ã§¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒáÅÐàÂÕèÂÁàÂÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ »ÃÐ¨Ó»‚ 2561 

ËÑÇ¢ŒÍ “ÊË¡Ã³�ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ” 

สายงานกิจการสาขา 4 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง 

สายงานกิจการสาขา 5 วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล�มบีช จังหวัดชลบุรี 

ขาวสารสหกรณออมสิน  
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ËÑÇ¢ŒÍ “ÊË¡Ã³�ÂØ¤´Ô¨Ô·ÑÅ” 

สายงานกิจการสาขา 6 

วันที่ 28-29 เมษายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร� ธนา จังหวัดตรัง 
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1 

2 

เมือ่วนัที ่12 กนัยายน 2561 สหกรณไดดำเนนิการจบัฉลากรายชือ่ผูโชคดกีจิกรรม “แคสมคัร กไ็ดลุน” 

จำนวน 180 รางวัล จากสมาชิกที่ลงทะเบียนใชงานแอปพลิเคชั่นสหกรณ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 

2561 ซึ่งไดดำเนินการประกาศรายชื่อผูโชคดีเรียบรอยแลว สมาชิกสามารถตรวจสอบไดผานทาง

เว็บไซตสหกรณ ที่ www.gsb-coop.com 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สหกรณไดดำเนินการมอบสลากออมสินใหกับสมาชิกที่เกษียณอายุงาน 

ประจำป 2561 จำนวน 115 คน ณ อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ  



สหกรณกาวไกล พรอมรับใชสมาชิก 
สิ่งตีพิมพ 

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

ชำระคาไปรษณียากรแลว 

ใบอนุญาตที่ 92/2536 
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