
สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพทุกท่าน
	 วารสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้	 เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการดำาเนินการ 

ชุดที่	 45	 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 

ประจำาปี	 2565	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	 2565	 ทำาให้การประชุมดำาเนินไปได้ 

ด้วยความเรียบร้อย	 ตลอดทั้งการเลือกตั้งประธานกรรมการ	 กรรมการดำาเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ	 สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 45 

ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความมุ่งมั่น	 เสียสละ	 ตั้งใจ	 เพื่อที่จะบริการสมาชิก

ให้รวดเร็ว	 ด้วยความซื่อสัตย์และให้เป็นที่ประทับใจ	 ในปีนี้ขอเรียนให้สมาชิก

ทราบว่า	 สถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์เราที่กู้ยืมมาให้บริการ	 มีอัตราดอกเบี้ย

(นายสมจิต  บุตรทองทิม)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี	จำากัด

ที่สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบทุกสถาบัน	ได้แก่	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา	จำากัด	เดิมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.60	ปรับเป็น

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.90	ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	เดิมอัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	3.10	ปรับเป็น 

อัตราอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.20	ธนาคารกรุงไทย	จำากัด	(มหาชน)	ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินเดิมร้อยละ	3.10	ปรับเป็น

ร้อยละ	3.50	แต่สหกรณ์ยังคงรักษาดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกคงเดิม

	 อนึ่ง	เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์และเพื่อสนองความต้องการของสมาชิก	สหกรณ์ของเราได้ประกาศให้สมาชิก 

ซือ้หุน้เพิม่พเิศษ	ในอตัราไมเ่กนิ		20,000		บาท	(สองหมืน่บาทถว้น)	ตอ่คนตอ่เดอืน	ทัง้นี	้ตัง้แตว่นัที	่1	กมุภาพนัธ	์2566 

เป็นต้นไปจนถึงวันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2566	 นอกจากนี้คณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 45	 มีมติอนุมัติให้ 

กรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำาวันสามารถอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญรายวัน	 ในกรณีที่สมาชิกเงินเดือนคงเหลือ 

ไม่ถึงร้อยละ	 30	 แต่มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า	 2,000	 บาท	 (สองพันบาทถ้วน)	 และชำาระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า	 

4	งวด	สามารถกู้และรับเงินในวันที่กู้ได้เลยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน	และแก้ปัญหาทางด้านการเงินให้แก่สมาชิก

ได้เร็วยิ่งขึ้น	ซึ่งเดิมจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการเสียก่อนจึงจะได้รับเงินกู้

	 สุดท้ายนี้	เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	2566	ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี	จำากัด 

ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ	 โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 

ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	คิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ

“ออมบน อยู่เคียงข้าง สรัางความสุข ให้สมาชิกทุกคน”



ทำ�เนียบ คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 45 ประจำ�ปี 2566

ทำ�เนียบ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2566 - 2567

นายสมจิต บุตรทองทิม
ประธานกรรมการ

นายวิเชียร จันทุมา
รองประธานกรรมการ	คนที่		1

นางพนัชกร บำาเรอพงศ์
เหรัญญิก

นายอารมย์ กัณหา
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี
รองประธานกรรมการ	คนที่		2

นายสมศรี อุทัยพันธ์
เลขานุการ

นายสุรินทร์ หลวงนา
กรรมการ

นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวนิภาพร จันทุมา
กรรมการ

นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
รองประธานกรรมการ	คนที่		3

นายสัมฤทธิ์ คำามี
กรรมการ

นายธรรมนูญ ใจเกื้อ
กรรมการ

นางพรพิมล ก้อนภูธร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายบุญหลาย ยิ่งยืน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางธิดารัตน์ จันทุมา
กรรมการ

นายเกรียงไกร สอนอาจ
รองประธานกรรมการ	คนที่		4

นายอดิศักดิ์ คัมภีระ
กรรมการ

นายวีระพิศ แฝงจันทร์
กรรมการ



 ออมบนออนไลน์ 
 หนึ่งเดียวแต่หลากหลายบริการงานออนไลน์  
  การกูเ้งนิเพือ่เหตฉุกุเฉนิออนไลน ์ซึง่ปจัจบุนัมสีมาชกิใชง้านแลว้ 
กว่าหนึ่งพันสองร้อยครั้ง
  ระบบแจ้งการโอนเงิน สำาหรับสมาชิก
ที่มีความจำาเป็นต้องโอนเงิน เช่น การโอนชำาระหุ้น
ของสมาชิกสมทบ การโอนเงินเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ
เป็นต้น
  รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เป็นงานเฉพาะกิจ 
เร่งด่วน เช่น การตรวจสอบยืนยันยอดหุ้น หนี้ 
เงินฝากฯ การตรวจสอบเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เป็นต้น
และบริการอื่น ๆ  ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 45 ประจำาปี 2566 
	 ประชุมครั้งที่	2/2566	เมื่อวันที่	23	มกราคม	2566	
	 มีมติอนุมัติให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษ	ไม่เกิน	20,000	บาท	
	 (สองหมื่นบาทถ้วน)	ต่อคน	ต่อเดือน
ระหว่างวันที่	1	กุมภาพันธ์	2566	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2566	
โดยกำาหนดให้ซื้อหุ้นเพิ่มพิเศษดังนี้

สาขา	ถนนสรรพสิทธิ์ 
เลขที่บัญชี	322-1-09171-0	
ชื่อบัญชี	“สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ศึกษาธิการอุบลราชธานี	จำากัด”

2  ซื้อโดยวิธีการ
 โอนเงินเข้าบัญชี
 สหกรณ์ที่ธนาคารกรุงไทย 
 จำากัด (มหาชน) 

ออมบน ออนไลน์
“ออมบน ออนไลน์” เป็น Web application ที่ประยุกต์ใช้ 
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารและการทำาธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์  
เสริมการบริการตามปกต สมาชิกไม่จำาเป็นต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ 
ลดความเสี่ยงจากการเดินทาง ลดจุดสัมผัส ลดโรค สะดวก รวดเร็ว  
สามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมใด ๆ ลงไปในเครื่อง เรียกใช้ระบบผ่านโปรแกรมประเภท 
Web Browser เช่น Google Chrome สะดวกปลอดภัยและมีระบบ
ยืนยันตัวตนสองปัจจัย (2FA)

การเปิดใช้บริการ “ออมบน ออนไลน์” สามารถเปิดใช้บริการได้ท่ี www.ombon-ubon.com/ombon_online
หรือสแกน	QR	Code	ตัวใดก็ได้จะมีลิงค์เพ่ือเปิดใช้บริการรหัสหน่ึงเดียวกับหลากหลายบริการงานออนไลน์

หากท่านมีความคิดเห็นหรือปัญหาใด ๆ ต่อการใช้ระบบงานออนไลน์	สามารถโทรแจ้ง 081 390 2419 
หรือ Kasam38963@gmail.com (เกษมสันต์	ศิลาโชติ	:	ผู้ดูแลระบบสหกรณ์)	/	089 625 2183 

หรือ adisak196052@gmail.com (อดิศักด์ิ	คัมภีระ	:	ผู้พัฒนาระบบ) 
เราเช่ือว่าด้วยความร่วมมือของท่าน เราสามารถสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารการเงิน แล้วเราจะมีความม่ันคงไปด้วยกัน

กับ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำากัด

“อย่าออมเงินในส่วนที่เหลือจากการใช้ แต่จงใช้ในส่วนที่เหลือจากการออม”

1 ซื้อด้วยตนเอง 
ในวันทำาการ ณ สำานักงานสหกรณ์

ทั้งนี้	เมื่อโอนแล้วกรุณาแจ้งสลิปการโอนเงิน
ทางแอปพลิเคชั่น	Line	:	ombon	171	
หรือ	www.ombon-ubon.com/transfer 
หรือสแกน	QR	Code	นี้



การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565
            เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมสุนีย์ ตริยางกูรศรี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำากัด
เลขที่	171/1	ถ.พนม	ต.ในเมือง	อ.เมืองอุบลราชธานี	จ.อุบลราชธานี	34000
โทร.	0	4525	4102,	0	4524	3223	โทรสาร.	0	4525	4102	มือถือ	08	1389	9219

จัดทำาโดย...คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์	ชุดที่	45

ÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

หน่วยงานราชการต้นสังกัดสมาชิก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

บ ร ร ย า ก า ศ

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2566

สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานีสำานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต 2สพม.อุบลราชธานี อำานาจเจริญ


