
ว่าด้วยเรื่องทุนสาธารณประโยชน์ 
 

“ก้าวสู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล การบริหารเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นสมาชิกและ
สังคม” นี่คือ วิสัยทัศน์ของ สอ.นย. และมีพันธกิจ คือ ๑.พัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน าของ
ประเทศไทย ๒.สร้างฐานะทางด้านการเงินให้มีความมั่นคง ๓.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์  
๔.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว ๕.สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและสังคม ๖.ส่งเสริม 
ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ทั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจของ สอ.นย.จะเห็นได้ว่านอกจากสมาชิกที่ สอ.นย.ค านึงถึง
เป็นส าคัญ ยังมีชุมชนและสังคมอีกด้วย โดยการสนับสนุนของ สอ.นย.จะอยู่ในรูปของทุนสาธารณประโยชน์ 
ส าหรับบทความในฉบับนี้ จะขอน าเสนอกิจกรรมบางส่วนที่ สอ.นย.ได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ดังนี้ 

๑. งบประมาณปี ๒๕๔๓ สนับสนุน บก.พล.นย.จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. งบประมาณปี ๒๕๔๔ สนับสนุนการจัดงานพิธีอ าลาชีวิตรับราชการผู้เกษียณอายุราชการ 
จ านวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๓. งบประมาณปี ๒๕๔๕ สนับสนุนสวัสดิการภายใน นย. จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔. งบประมาณปี ๒๕๔๖ สนับสนุนสวัสดิการภายใน นย. จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรใต้น้ าอ่าวนาวิกโยธิน และฟ้ืนฟูธรรมชาติหาดเตยงาม จ านวน 
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๕. งบประมาณปี ๒๕๔๗ สนับสนุน ศฝ.นย. จัดซื้อเครื่องเล่นส าหรับเด็ก ณ สวนสุขภาพ  
สวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๖. งบประมาณปี ๒๕๔๘ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง
ภ ูมิทัศน์พ้ืนที่โดยรอบอาคารหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุน ศฝ.นย.
จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ กอง นรจ.รร.นย.ศฝ.นย. ๒ เครื่อง จ านวน ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

๗. งบประมาณปี ๒๕๔๙ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน รร.นาวิกโยธินบูรณะ จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุนหนังสือประจ าห้องสมุดสมาคมภริยาทหารเรือ จ านวน 19,986.00 บาท 

๘. งบประมาณปี ๒๕๕๐ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน รร.นาวิกโยธินบูรณะ จ านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุนสโมสรฟุตบอล นย. จ านวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุน บก.กรม ป.พล.นย.
สร้างสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๙. งบประมาณปี ๒๕๕๑ สนับสนุน พัน ปบค.๑ฯ เกี่ยวกับอุปกรณ์สนามเด็กเล่น จ านวน 
๒๓,๖๐๐.๐๐ บาท สนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณหาดเตยงาม จ านวน 
๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑๐. งบประมาณปี ๒๕๕๒ สนับสนุน บก.กรม รปภ.นย. ซ่อมท าสนามกีฬาบาสเกตบอล จ านวน 
๖๒,๘๐๐.๐๐ บาท สนับสนุน รร.นาวิกโยธินบูรณะ ในการจัดโครงการ คนดีมีวินัย และโครงการลูกนาวิก 
รักษ์ นย. จ านวน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุน พัน.ส.พล.นย. จัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ๑๐ กิโลวัตต์ 
จ านวน ๑๒๓,๐๕๐.๐๐ บาท สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างสระว่ายน้ าเด็กเพ่ือพัฒนาสภาพทั่วไปในพ้ืนที่ 
ค่ายกรมหลวงชุมพร จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
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๑๑. งบประมาณปี ๒๕๕๓ สนับสนุนการจัดสร้างอาคารและห้องครัวศูนย์การศึกษาพิเศษ 
บ้านเขาบายศรี จ านวน ๑๐๕,๕๘๐.๐๐ บาท สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างสะพานเชื่อมอาคารอเนกประสงค์ 
นย. กับสโมสรศักดิ์ประดู่ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุน บก.กรม รปภ.นย. จัดซื้ออุปกรณ์จราจร 
จ านวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑๒. งบประมาณปี ๒๕๕๔ สนับสนุนงบประมาณจัดสร้างแท่นสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ 
บริเวณทางเข้าค่ายกรมหลวงชุมพร เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และเครื่องหมายจราจรภายในค่ายกรมหลวงชุมพร 
จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุนชมรมภริยา นย. ในโครงการปรับปรุงศูนย์นมแม่เพ่ือลูกนาวีเข้มแข็ง 
จ านวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท บริจาคเงินให้สภากาชาดไทยเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
บาท สนับสนุนการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (พระบิดาสหกรณ์ไทย) 
จ านวน ๑๐,๘๗๔.๐๐ บาท 

๑๓. งบประมาณปี ๒๕๕๕  สนับสนุนการจัดสร้างพระประธานประจ าศาสนสถานและจัดภูมิทัศน์
อาคารศาสนสถาน นย. จ านวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

๑๔. งบประมาณปี  ๒๕๕๖ สนับสนุนการก่อสร้ างอาคารตลาดสดลานมะรีน จ านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุนชมรมภริยา นย. ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงร้านค้าชมรม จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุน บก.กรม ร.๑ รอ.พล.นย. ในโครงการปรับปรุงสระว่ายน้ า จ านวน ๑๙๐,๙๗๑.๐๐ 
บาท สนับสนุนการจัดสร้างพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ จ านวน 
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑๕. งบประมาณปี ๒๕๕๗  สนับสนุนการก่อสร้างสโมสรเรือใบ นย. จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท สนับสนุนการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุนให้ก าลังพล นย. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท สนับสนุนชมรมภริยา นย. ซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาอาคารผลิตและจ าหน่ายสินค้า
ชมรม จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท สนับสนุนสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ จัดท าโครงหลังคากันสาด 
จ านวน ๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑๖. งบประมาณปี  ๒๕๕๘ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้ างศูนย์กีฬา นย. จ านวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมของชมรมภริยา นย. จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
สนับสนุน บก.กรม ร.๑ รอ.พล.นย. ซ่อมบ ารุงเครื่องปั๊มน้ าสระว่ายน้ า จ านวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุน 
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

๑๗. งบประมาณปี ๒๕๕๙  สนับสนุนการก่อสร้างอาคารส าหรับออกก าลังกาย (มะรีนฮอลส์) นย.
จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี บริเวณพ้ืนที่อ่างเก็บน้ า 
พัน.รนบ.พล.นย. จ านวน ๒๓,๙๓๙.๐๐ บาท 

๑๘. งบประมาณปี ๒๕๖๐ สนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้การบ าบัดและใช้ประโยชน์จากขยะ 
นย.จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุนชมรมภริยา นย.ในการเยี่ยมบ ารุงขวัญครอบครัวก าลังพลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในพ้ืนที่ภาคใต้และภาคตะวันออก จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้ รพ.สิริกิติ์ 
พร. จ านวน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑๙. งบประมาณปี ๒๕๖๑ สนับสนุนการปรับปรุงอนุสรณ์สถานนาวิกโยธิน หาดเตยงาม นย.
จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สนับสนุนชมรมภริยา นย.ในการเยี่ยมบ ารุงขวัญครอบครัวก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
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ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย. 

๑. สอ.นย.ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น  ผลการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร (ระดับเขต) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่  
๑ ต.ค.๖๑ – ๓๑ มี.ค.๖๒ ก าหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพ่ือซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน  
ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 

๓. สอ.นย.เตรียมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ นย.  

๔. สอ.นย.ก าหนดวันจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๑ สมาชิก
สามารถตรวจสอบอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จ านวนเงิน รวมถึงวิธีการที่ได้รับ ผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย. 
www.thaimarinecoop.com ระบบบริการข้อมูลส่วนตัวสมาชิก 

๕. สอ.นย.ยกเลิกการใช้บัตรสมาชิกในการติดต่อธุรกรรม สมาชิกสามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่
ออกโดยทางราชการ ซึ่งมีชิปการ์ดหรือแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกติดต่อธุรกรรมแทน 

๖. ติดต่อสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท) และสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ได้ที่ส านักงาน สอ.นย.ในวันที่  
๑ - ๓๐ พ.ย.๖๑ 

ในพ้ืนที่ภาคใต้และภาคตะวันออก จ านวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้ รพ.สิริกิติ์ พร. จ านวน 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

จากข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนของการสนับสนุนชุมชนและสังคมเท่านั้น ซึ่งบางกิจกรรมเป็น
การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ และบางกิจกรรม สอ.นย.ได้ด าเนินการจัดท าโครงการเอง ซึ่ง
การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบว่าด้วยการใช้  
ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการด าเนินงานของ สอ.นย.อยู่ภายใต้หลักการสหกรณ์ในข้อที่ ๗ คือ 
การเอื้ออาทรต่อชุมชน เนื่องจากสหกรณ์เป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่
สหกรณ์ตั้งอยู่ ดังนั้น การด าเนินงานของสหกรณ์ต้องเป็นไปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้น ๆ หมายถึง
เป็นการพัฒนาที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ หรือเป็นการพัฒนาที่สนอง  
ความต้องการและความใฝ่ฝันของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าลายโอกาส ความสามารถ และอนาคตของคน 
รุ่นหลัง สหกรณ์จึงควรมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืนนั่นเอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.  และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  



- ๔ - 
 
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล :  thaimarinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑                 

   

 


