สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
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อ่างเก็บนํา� แม่ต�าํ หลวง

เปนสหกรณออมทรัพยที่มั่นคง
ธํารงไวซึ่งธรรมาภิบาล บริหารงานสูมาตรฐาน

31 ตุลาคม วันออมแหงชาติ
มีออม ไมมีอด
ไมอด ถามีออม

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ
ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
*ประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน
*กรรมการดําเนินการ 7 คน
*ผูตรวจสอบกิจการ 1 กลุม กลุมละ 3 คน

วาระป
2564-2565

วันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2563

เวลา 8.00-12.00 นาิกา
พรอมกัน ณ หนวยสรรหา
สํานักงานชลประทานที่ 1-7 และโครงการชลประทานจังหวัด
กรมชลประทาน สามเสน ปากเกร็ด

อย่าลืม! ไม่มชี ื�อ ไม่มบี ตั ร ไม่มสี ิทธิ�ลงคะแนนสรรหา
กรณีสมาชิกสมทบไมมีสิทธิ์ลงคะแนน
ตามขอบังคับสหกรณ
รายชื่อผูสมัครหนา 4-5

สุขสันตวันเกิดสมาชิกที่เกิดเดือนตุลาคม

รับ

1. สวัสดิการผูสูงอายุ หรือ
2. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

ตรวจสอบรายชื่อ ณ ที่ทําการสหกรณ
หรือ www.ridsaving.com
โอนเงินวันที่ 30 ตุลาคม 2563

โครงการอางเก็บนํา้ แมตาํ๋ หลวง เปนพระราชดําริในหลวงรัชกาลที่ 9
บานทุงกลา หมูที่ 5 ต.บานเอื้อม อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง ระยะเวลา
ดําเนินการ 1 ป (ปงบประมาณ 2548) ลักษณะงานชลประทานขนาดเล็ก
เปนทํานบดิน สันทํานบกวาง 8.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร สูง 20.00 เมตร
ขนาดความจุประมาณ 771,700 ลูกบาศกเมตร สามารถสงนํ้าชวยเหลือ
พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ประมาณ 2,600 ไร พื้ น ที่ เ พาะปลู ก ในฤดู ฝ นคื อ ข า ว
ฤดูแลงสวนใหญเปนขาวโพดและถั่วตางๆ อีกยังเปนแหลงนํ้าบรรเทา
ความเดือดรอนในการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภคของราษฎร ไดอยาง
พอเพียงตลอดปและมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.ทองเปลว กองจันทร
ที่ปรึกษาสหกรณ

ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2563

กําหนดการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2563

วันอาทิตยที่ 6 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมชูชาติ กําภู กรมชลประทาน
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สอบถามและรวมแสดงความคิดเห็นไดที่ e-mail : coop@ridsaving.com

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด

รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ กษ 040/ว.38
ลว. 13 มิถุนายน 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(ไมไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีสหกรณ)

สินทรัพย
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินใหกูยืม-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย

67,878,199.96
1,235,500,000.00
3,264,600,000.00
15,804,510,713.05
3,712,038.51
8,611,211.24
383,045.05

20,385,195,207.81

หนวย : บาท
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูยืม
เงินรับฝาก
8,105,611,461.75
หนี้สินอื่น
51,239,757.75
รวมหนี้สิน
8,156,851,219.50
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน
10,329,417,450.00
ทุนสํารอง
1,068,888,475.86
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 37,641,949.77
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
792,396,112.68
รวมทุนของสหกรณ
12,228,343,988.31
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 20,385,195,207.81

เงินฝากสหกรณอื่นรายที่มีจํานวนเงินฝากเกินกวา
รอยละ 5 ของทุนเรือนหุนบวกดวยทุนสํารอง
สหกรณ................................
สหกรณ................................
เงินลงทุนที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
เงินใหกูยืมแกสมาชิกที่ไมกอใหเกิดรายได
เงินใหกูยืมแกสหกรณอื่นที่ไมกอใหเกิดรายได
สินทรัพยที่นําไปคํ้าประกันเงินกูยืม/เงินรับฝาก
เงินลงทุน.............................
ที่ดิน....................................
อาคาร.................................
ตั๋วสัญญาใชเงิน....................
อื่นๆ (ระบุ)...........................
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา (สหกรณถูกฟองรองคาเสียหาย)

-

ขอรับรองวารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินนี้ครบถวนถูกตองตามความเปนจริง
(นายจเร ทองดวง)
ผูจัดการ สอ.ชป.
6 ต.ค. 2563

การจายเงินทุนสวัสดิการใหแกสมาชิก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

กันยายน 2563
เงินทุนสวัสดิการ
ราย จํานวนเงิน (บาท)
เพื่อเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 2,010 2,371,000.00
เพื่อสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติ
2
9,000.00
เพื่อสงเคราะหสมาชิกที่ถึงแกกรรม
20 2,010,000.00
เงินสะสม (ทุนเรือนหุนรายเดือน)
21 784,611.47
สมาชิกผูสูงอายุ
376 1,532,000.00
สมาชิกอาวุโส
413 909,000.00
เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
7
7,000.00
15,000.00
คารักษาพยาบาลสมาชิก (เงินเยี่ยมผูปวย) 17
รวม
2,866 7,637,611.47

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก
รอยละ/ป หมายเหตุ
1. ออมทรัพย
1.75 ไมเสียภาษี
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 มีนาคม
และ 25 กันยายน ของทุกป
2. ออมทรัพยพิเศษ
2.75 ไมเสียภาษี
จายดอกเบี้ยวันที่ 25 ของทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
*กรณีรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

รอยละ/ตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.30

2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

6.30
6.15

3. เงินกูพิเศษ

6.15

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เปนตนไป

*กรณีไมรับเงินเฉลี่ยคืน*
ประเภทการใหเงินกูแกสมาชิก

รอยละ/ตอป

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกูสามัญ
2.1 เงินกูสามัญไมเกิน
รอยละ 90 ของทุนเรือนหุน

5.70
5.70
5.55

3. เงินกูพิเศษ

5.55

เริ่มตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เปนตนไป
สําหรับเงื่อนไขการฝากเงิน และการกูเงิน เปนไป
ตามประกาศ สอ.ชป. หรือ www.ridsaving.com
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ฝายเงินออม โทร. 0 2243 4796 ภายใน 2529
ฝายสินเชื่อ โทร. 0 2243 4795 ภายใน 2247, 2832

คําเตือน! หนังสือสัญญาเงินกู้
ตุลาคม 2562-กันยายน 2563
ราย จํานวนเงิน (บาท)
2,010 2,371,000.00
22
203,260.00
272 25,471,000.00
418 13,460,600.84
4,711 19,116,000.00
6,579 14,319,000.00
34
34,000.00
154
140,000.00
14,200 75,114,860.84

2 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 39 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนตุลาคม 2563

หามมีรอย ขูด ขีด ฆา ลบทิ้ง แตถา
หากมีรอ งรอยดังกลาว ใหลงนามกํากับ
หากเขียนขอความผิด หามใชวิธีการลบ
หามใชนํ้ายาลบคําผิด ใหใชการขีดฆา
ขอความที่เขียนผิด และลงลายมือชื่อ
กํากับแลวจึงเขียนขอความที่ถูกตอง
แทนทุกตําแหนงที่มีการแกไข
ขอมูลเพิ่มเติม ฝายสินเชื่อ
โทรภายใน 2247, 2832
สายตรง 0 2243 4795
หรือ www.ridsaving.com

สรุปรายงานการเงินและจํานวนสมาชิก สอ.ชป.
รายการ (รายเดือน)

1-31 กรกฎาคม 2563

23,056
4,355
158,695,043.66
152,331,470.08
6,363,573.58
0.00
60,546,199.44
56,182,252.66
4,363,946.78
0.00
133,834,506.12
132,347,941.62
1,486,564.50
0.00
17,661,789.77
40,042,940.00
107,963,443.33
77,545,701.62
31 กรกฎาคม 2563
10,263,180,120.00
7,948,723,821.81
15,781,289,566.99
97,054,952.82
649,962,209.48

จํานวนสมาชิก (คน)
จํานวนสมาชิกสมทบ (คน)
เงินรับฝากจากสมาชิก
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยธรรมดา
ประจํา
สมาชิกถอนเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ
ออมทรัพยธรรมดา
ประจํา
จายเงินใหกูแกสมาชิก (สุทธิ)
เงินกูสามัญ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูพิเศษ
จายดอกเบี้ยเงินรับฝาก
รับคาหุนรายเดือน
รับชําระเงินใหกูแกสมาชิก
รับดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก
รายการ ณ วันที่
ทุนเรือนหุน
เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินใหกูแกสมาชิก
รายรับมากกวารายจายรายเดือน
รายรับมากกวารายจายสะสม

1-31 สิงหาคม 2563

1-30 กันยายน 2563

23,045
4,351
145,341,026.78
140,635,585.77
4,705,441.01
0.00
64,583,434.02
59,965,358.78
4,618,075.24
0.00
115,081,384.50
113,821,190.00
1,260,194.50
0.00
18,455,752.59
40,221,720.00
123,292,909.06
80,721,630.86
31 สิงหาคม 2563
10,296,795,860.00
8,029,481,414.57
15,771,620,439.28
65,344,101.46
715,306,310.94

23,044
4,371
135,883,456.37
131,304,397.43
4,579,058.94
0.00
59,753,409.09
54,768,007.07
4,985,402.02
0.00
125,575,976.50
117,867,491.00
8,308,485.50
0.00
18,996,193.63
40,234,790.00
113,616,166.52
80,203,953.02
30 กันยายน 2563
10,329,417,450.00
8,105,611,461.75
15,782,496,728.30
77,089,801.74
792,396,112.68

หนวย : บาท

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ระหวางเดือน ส.ค.-ก.ย. 63

(1)
(20)
(-9,457,570.41)
(-9,331,188.34)
(-126,382.07)
0.00
(-4,830,024.93)
(-5,197,351.71)
367,326.78
0.00
10,494,592.00
3,446,301.00
7,048,291.00
0.00
540,441.04
13,070.00
(-9,676,742.54)
(-517,677.84)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
32,621,590.00
76,130,047.18
10,876,289.02
11,745,700.28
77,089,801.74

การใหเงินกูแกสมาชิกเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563
เดือนกรกฎาคม 2563
ประเภทเงินกู

เดือนสิงหาคม 2563

เดือนกันยายน 2563

จํานวนผูกู
(ราย)

ยอดเงินใหกู
(บาท)

จํานวนผูกู
(ราย)

ยอดเงินใหกู
(บาท)

จํานวนผูกู
(ราย)

1. เงินกูสามัญ

842

1,090,319,000.00

697

826,287,000.00

700

865,750,000.00

2. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

159

1,844,090.00

172

1,799,615.50

759

8,741,390.00

3. เงินกูพิเศษ
รวม

ยอดเงินใหกู
(บาท)

-

-

-

-

-

-

1,001

1,092,163,090.00

869

828,086,615.50

1,459

874,491,390.00

ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 39 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนตุลาคม 2563 3

สวัสดิการทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2563
กลุมที่

มูลคาทุน จํานวนทุนตาม จํานวนเงินตาม จํานวนทุนที่
จํานวนเงิน
ประกาศ
ประกาศ เอกสารเรียบรอย

ระดับ

1. ประเภททุนเรียนดี
ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1 - ป.6
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม.1 – ม.3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม.6
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ปริญญาตรี

1,500.00
2,000.00
2,500.00
2,000.00
2,500.00
3,000.00

รวม

150
150
150
150
150
200

225,000.00
300,000.00
375,000.00
300,000.00
375,000.00
600,000.00

150
60
65
8
11
52

225,000.00
120,000.00
162,500.00
16,000.00
27,500.00
156,000.00

950

2,175,000.00

346

707,000.00

52
372
278
234
119
96
513
1,664

52,000.00
372,000.00
278,000.00
234,000.00
119,000.00
96,000.00
513,000.00
1,664,000.00

2,010

2,371,000.00

2. ประเภททุนสงเสริมการศึกษา
ระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา ชั้น ป.1 – ป.6
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ชั้น ม.1 – ม.3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม.6 1,000.00
ระดับ ปวช.
ระดับ ปวส.
ระดับ ปริญญาตรี
รวม
รวมทั้งสิ้น

การทําประกันชีวิตกลุม
สรุป การประกันชีวิต กับบริษัท ฟลลิป ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562, มกราคม-กันยายน 2563
ณ เดือน/พ.ศ.

การเก็บเงินคาเบี้ยประกันจากสมาชิก
จํานวน (คน)

บริษัทฯ จายคาสินไหม

จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ราย) จํานวนเงิน (บาท)

ตุลาคม 2562

25,040

19,054,924.00

33

27,000,000.00

พฤศจิกายน 2562

24,912

18,996,824.00

27

19,500,000.00

ธันวาคม 2562

24,926

19,026,713.00

14

7,400,000.00

มกราคม 2563

24,904

19,095,814.00

28

12,500,000.00

กุมภาพันธ 2563

24,868

19,115,095.00

27

34,900,000.00

มีนาคม 2563

24,843

19,129,048.00

22

เมษายน 2563

24,800

19,139,585.00

23

พฤษภาคม 2563

24,775

19,153,011.00

13

มิถุนายน 2563

24,753

19,180,501.00

23

17,400,000.00

กรกฎาคม 2563

24,728

19,287,727.00

7

5,500,000.00

สิงหาคม 2563

24,696

19,316,318.00

21

17,500,000.00

กันยายน 2563

24,678

19,343,048.00

18

14,700,000.00

รวม

229,838,608.00

คณะกรรมการดํ า เนิ น การ
ชุดที่ 40 ครั้งที่ 10 วันที่ 25
กั น ยายน 2563 ได อ นุ มั ติ
จายเงินทุนสงเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก ประจําป 2563
จํานวน 2,010 ทุน เปนเงิน
รวมทั้งสิ้น 2,371,000.00 บาท
โอนเงินเขาบัญชีของสมาชิก
ทั้ ง ส ว นกลาง/ส ว นภู มิ ภ าค
ในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2563
พรอมกันทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อ
ไดที่ สอ.ชป.

หรือ www.ridsaving.com

สอ.ชป.แจงขาว

สสอ.รท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยราชการไทย
สรางความมั่นคงใหกับครอบครัวแบบงายๆ
รับเงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิตไมนอยกวา

600,000.00 บาท

ในป 2564 สมาคมฯ อาจจะรับผูสมัครอายุไมเกิน 50 ป
(เกิดกอนป 2514) ดังนั้นผูที่เกิดตั้งแต
17,700,000.00
วันที่ 1 มกราคม 2508 ถึง 31 ธันวาคม 2513 (อายุ 50-55 ป)
20,900,000.00
ควรสมัครภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
11,600,000.00

206,600,000.00
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สมาชิกและผูสนใจ สามารถดาวนโหลดใบสมัคร
และเอกสารประกอบไดที่ www.egse.or.th
ติดตอสอบถามไดที่
อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย
ชั้น 2 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยราชการไทย (สสอ.รท.)

ถ.นครอินทร ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02 496 1332 มือถือ 06 9921 2350, 09 2428 6660, 09 8612 7327
สอ.ชป.ยกเลิกการเปนศูนยประสานงาน สสอ.รท. ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เปนตนไป

แสดงความยินดี
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดย นายเทอดธรรม
วงศกาฬสินธุ รองประธานกรรมการ พรอมกรรมการและฝายจัดการ
สหกรณ มอบแจกันดอกไมแสดงความยินดี ดร.ทองเปลว กองจันทร
ที่ปรึกษาสหกรณ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2563 มอบ ณ งานเลีย้ งเกษียณขาราชการ ลูกจางประจํา
พนั ก งานราชการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร วันที่ 30 กันยายน 2563

จับสลาก

หมายเลขประจําตัวผูสมัคร

งานเลี้ยงเกษียณเจาหนาที่
สอ.ชป. ป 2563

สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด โดยคณะกรรมการสรรหา
ได จั ด ให มี ก ารจั บ สลาก หมายเลขประจํ า ตั ว ผู  ส มั ค รเป น กรรมการ
ดําเนินการ จํานวน 21 คน ประจําปบญ
ั ชี 2564 ณ หองประชุมสหกรณ
ชั้ น 3 อาคารสวั ส ดิ ก ารกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 ตุลาคม 2563

สหกรณ อ อมทรั พ ย ก รมชลประทาน จํ า กั ด
โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 และเจาหนาที่
สอ.ชป. จัดงานเลี้ยงสงเจาหนาที่ สอ.ชป. ผูเกษียณ
ป 2563 จํานวน 1 ทาน ไดแก นายคําพันธ บุญถูก
พนักงานสหกรณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หองโถง
สหกรณ ชั้น 3 อาคารสวัสดิการกรมชลประทานสามเสน
กรุงเทพมหานคร

มีรายละเอียด ดังนี้
ที่

ตําแหนงการสมัคร

จํานวน (คน)

1 ประธานกรรมการดําเนินการ

1

2 กรรมการดําเนินการ

21

3 ผูตรวจสอบกิจการ 1 กลุม

3

รวม

25

การถือหุ้นของสมาชิก

หมายเหตุ

สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชําระคาหุนเปนรายเดือน
ตัง้ แตเดือนแรกเขาเปนสมาชิก ไมนอ ยกวารอยละ 5 ของเงิน
ไดรายเดือน และสมาชิกสามารถสงเงินคาหุน รายเดือนสูงสุด
ใหถอื วาเปนผูไ ดรบั การเลือกตัง้ เปนผูต รวจสอบ ไดไมเกินเดือนละ 10,000.00 บาท

ใหถือวาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนประธาน
กรรมการดําเนินการประจําปบัญชี 2564

กิจการ ประจําปบัญชี 2564

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป
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ผูสมัครเปนประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปบัญชี 2564

ผูสมัครเปนประธานกรรมการดําเนินการ 1 คน
ใหถือวาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปน
ประธานกรรมการดําเนินการ ประจําปบัญชี 2564

นายสุชาติ เจริญศรี
รองอธิบดีฝายบริหาร
กรมชลประทาน

ผูสมัครเปนกรรมการดำเนินการ ประจำปบัญชี 2564

กลุ่มมิติใหม่

เบอร

เบอร

เบอร

เบอร

1

2

3

4

นายมนตรี ออนวิมล
อดีต ผูอํานวยการ
สํานักชลประทานที่ 7

น.ส.สุขนิจ ปญญางาม
ขาราชการบํานาญ

นายฐณธรณ กออิฐ
อดีต ผูอํานวยการโครงการสงน้ําฯ
แมกวงอุดมธารา

เบอร

เบอร

เบอร

5

6

7

นายชาญณรงค สุภาพพรอม
ขาราชการบํานาญ

นายรุงธรรม บอเกิด
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําฯ
ดอนเจดีย

นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร
ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
แหลงน้ําขนาดใหญ

นางอัญชลี เสือแกว
อดีต นักวิชาการเงินและบัญชี
ชํานาญการพิเศษ

กลุ่มพลังชลประทาน
เบอร

เบอร

เบอร

เบอร

8

9

10

11

นายพิศิษฐศักดิ์ โชตะมังสะ
รองผูอํานวยการ
สํานักงานชลประทานที่ 8

นายปาโมกข ปงเมือง
ผูอํานวยการโครงการ
ชลประทานพะเยา

นพ.ปราโมทย ฮึงวัฒนากุล
นายแพทยประจําโรงพยาบาล
ชลประทาน

นายชินวัฒน พรหมมาณพ
ผูอํานวยการโครงการชลประทาน
ปตตานี

เบอร

เบอร

เบอร

12

13

14

นายอธิวัฒน โยอาศรี
ผูอํานวยการสวนพัฒนาการพัสดุ

นายวิชัย รวมชาติ
อดีต หัวหนาฝายสงน้ําฯ
โครงการเจาเจ็ดบางยี่หน
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นางชวลี สวัสดิบุตร
อดีต หัวหนางานประชาสัมพันธ
โรงพยาบาลชลประทาน

กลุ่มสายธาร

นายวิทยา แกวมี
ผูอํานวยการกองแผนงาน

เบอร

เบอร

เบอร

เบอร

15

16

17

18

เบอร

เบอร

เบอร

19

20

21

นายสุรศักดิ์ มีแสงนิล
อดีต ผอ.สวนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3

นายประสานต พฤกษาชาติ
อดีต ผูอํานวยการสํานักงาน
ชลประทานที่ 7

นายศุภณัฐ ปริยชาติ
อดีต ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมโยธา

นายเอนก กานสังวอน
ผูอํานวยการสํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นายสุพิศ พิทักษธรรม
นายวรวิทย บุณยเนตร
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 11 ผูอํานวยการสํานักเครื่องจักรกล

ผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำปบัญชี 2564

กลุ่มเพือ� สมาชิก

นายองอาจ หมั่นกลาง
อดีต หัวหนาฝายบริหาร
ทั่วไป สชป.13

นายสงบ แสงสวัสดิ์
อดีต พนักงานบัญชีชั้น 4

นายสุนทร แสนชมภู
อดีต นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ

ผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ
มี 1 กลุม จํานวน 3 คน
ใหถือวาเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปนผูตรวจสอบกิจการ
ประจําปบัญชี 2564

หลักฐานแสดงตนเมื่อไปลงคะแนนสรรหา

การทําเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้ง

ใชวิธีกากบาท
หลังหมายเลข
ผูสมัครลงในชองที่กําหนดไวในบัตร
สรรหาเทานั้น
โดยเลือกกรรมการดําเนินการได
ไมเกิน 7 คน
หากมีการทําเครือ่ งหมายอืน่ ใด หรือ
ทําเครือ่ งหมายนอกชองทีก่ าํ หนดใหนบั
เปนบัตรเสีย

สมาชิ ก สมทบไม มี สิ ท ธิ ล งคะแนนสรรหาและนั บ ชื่ อ เข า
องคประชุมใหญ เวนแตเขารวมประชุมใหญเพื่อแสดงความคิดเห็น
(ตามขอบังคับ สอ.ชป. 2557 ขอ 53 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิก
สมทบ)
เลือกกรรมการดําเนินการ 7 ทาน
ตั้งแตเวลา 08.00-12.00 น.

1. บัตรประจําตัวสมาชิก สอ.ชป. หรือ
2. บัตร ATM-ID ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ
3. ใบเสร็จรับเงินสหกรณ พรอมกับ
- บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ หรือ
- บัตรประจําตัวลูกจางประจํา หรือ
- บัตรแสดงตนของกรมชลประทาน หรือ
- บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ บําเหน็จ บํานาญ หรือ
- บัตรประจําตัวประชาชน ถาเปนใบรับคําขอมีบัตรประชาชนหรือ
เปลี่ยนบัตรใหม จะตองมีบัตรแสดงตนอื่น ที่มีรูปถายประกอบดวย
- ใบอนุญาตขับรถของทางราชการ
สมาชิกที่นำบัตรผูอื่นมาใชสิทธิ ถือวากระทำการทุจริตในการสรรหา
อาจไดรับการพิจารณาโทษใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ

เลือกตั� งเป็ นหน้าที�
ของสมาชิก สอ.ชป.
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หมายเลขโทรศัพทติดตอ สอ.ชป.

เพือ� ประโยชน์ของสมาชิก
ด ว ยข อ มู ล ของสมาชิ ก สหกรณ บ างท า นไม เ ป น
ปจจุบันเนื่องจากเกษียณ ยายสังกัด ยายที่อยู เพื่อให
การติดตอและทําธุรกรรมระหวางสหกรณกับสมาชิกเปน
ไปอย า งถู ก ต อ ง จึ ง ขอความร ว มมื อ สมาชิ ก ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงขอมูลตางๆ โปรดแจงรายละเอียดใหสหกรณ
ทราบเพื่ อ จะนํ า ไปปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ของสมาชิ ก ให เ ป น
ปจจุบัน โดยเขียนใบคํารองทั่วไป สอ.ชป. 035/1 หรือ
ดาวนโหลด www.ridsaving.com สงมายังสหกรณ

ร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ

สอ.ชป. ผ่านทางโทรศัพท์
0-2163-4678
ใหบริการในวันเวลาราชการ

0-2243-4797 ต่อ
ประธานกรรมการ
11
ผู้จดั การ
12
รองผูจัดการ (สายบริหาร)
13
รองผูจัดการ (สายการเงิน)
14
รองผูจัดการ (สายสินเชื่อ)
14
ฝายบริหาร
15
ฝายประชาสัมพันธ
16
ฝายขอมูลสมาชิกและสวัสดิการ 17
ฝายจัดเก็บและตรวจสอบ
18
ฝายบัญชีและสารสนเทศ
21, 19
ฝายสินเชื่อ
22
ฝายการเงิน
32
ฝายเงินออม
33

วันจันทร-ศุกร
เวลา 08.30-16.30 น.

สาขา
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน
บางกระบือ
ศรียาน

เลขที่บัญชี
012-1-10137-1
007-2-07575-7
110-0-43737-3
008-1-08434-8
041-2-21722-6

สายตรง
0-2243-7807
0-2241-0473
0-2669-6579
0-2669-6579
0-2241-0473
0-2243-4798
0-2669-6595
0-2243-4798
0-2243-4795
0-2243-4796
0-2243-4796

โทรสาร
0-2243-5086
0-2243-5086
0-2243-5086
0-2669-6575
0-2669-6575
0-2669-6575
0-2243-0968
0-2243-4796
0-2243-4796

ฝ่ าย สอ.ชป. ปากเกร็ด 0-2583-6050-9 ต่อ 513 โทรสายตรง 0-2961-1504
หรือ 0-2583-8912 โทรสาร 0-2961-1731

สอ.ชป. เปดทําการ

การฝากเงิน ชําระหนี้ สอ.ชป. โดยการโอนเงินผานสาขา
ธนาคารที่ สอ.ชป. เปดบัญชีไวเพื่อบริการแกสมาชิก ดังนี้

ธนาคาร
กรุงไทย
กสิกรไทย
กรุงเทพ
กรุงศรีอยุธยา
ทหารไทย

0-2241-5655-64 ต่อ
2648
2640
2647
2644
2643
2445, 2833
2645
2642
2344
2646, 2373
2247, 2832
2439
2529

ไมหยุดพักเที่ยง
วันจันทร–ศุกร

เวลา 08.30–16.30 น. (เวนวันหยุดราชการ – วันนักขัตฤกษ)

โปรดทราบ

สมาชิก สอ.ชป. ที่ไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับเจาหนาที่ชวยงาน
หรือเจาหนาทีส่ หกรณหรือมีคาํ แนะนําเกีย่ วกับการดําเนินงานของ สอ.ชป. กรุณา
การโอนเงินฝากเขาบัญชี สอ.ชป. เมื่อโอนแลวโปรดแจง สอ.ชป.ทราบ สงไปที่ตูแสดงความคิดเห็นหรือผูจัดการ สอ.ชป. โดยตรง โทร. 0-2243-7807
ทันทีทางโทรศัพทหรือทางโทรสารพรอมสงสําเนาใบฝากเงินไปยัง สอ.ชป. วัตถุประสงคของขาว สอ.ชป.
ยกเวนธนาคารกรุงไทย สามารถฝาก-ชําระดวยระบบ Bill Payment โดยเสีย
1. เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของ สอ.ชป. แกสมาชิกใหมีความรู
คาธรรมเนียม 10.00 บาท/รายการ (ไมตองโทรศัพทหรือโทรสารแจง) ความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ
• เงินออม-การเงิน โทรศัพท 0-2243-4796 โทรสาร 0-2243-4796
2. เปนสื่อกลางแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นระหวางคณะกรรมการ
• ชําระหนี้ โทรศัพท 0-2669-6595 โทรสาร 0-2669-6575
ดําเนินการ สอ.ชป. กับสมาชิกสหกรณ
สหกรณออมทรัพยกรมชลประทาน จํากัด
อาคารสวัสดิการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
www.ridsaving.com

ชําระคาไปรษณียากรแลว
ใบอนุญาตเลขที่ 94/2558
ไปรษณียดุสิต 10300

ผูจัดทํา : คณะกรรมการศึกษา พิมพที่ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮาส โทร. 0-2424-6944 0-2424-7292

8 ขาวสาร สอ.ชป. ปที่ 39 ฉบับที่ 10 ประจําเดือนตุลาคม 2563

