
จุลสาร
กาวทัน

สอ.พช.
ปที่ 3 ฉบับที่ 3 - 4

(กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร บี 120 หมูท่ี 3 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักส่ี
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต ชั้น1

ติดตอเรา

สารจาก
ประธานกรรมการ

ความเคลื่อนไหว
สหกรณ์ ฯ

ผลการดำเนินงาน
สหกรณ์ ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ ฯ

ผลการนับคะแนนบัตรสรรหาประจำปี 2564
การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop

ชะลอการขอเพิ่มหุ้นรายเดือนระหว่างปี 2563

ประเด็นนาสนใจ



หนา 02

โดย นายเสง สิงหโตทอง
CEO CDDCO-OP

สาระดีดีของสหกรณ พช.ความภาคภูมิใจในสหกรณเรา

สารจากประธานกรรมการ

ความภาคภูมิใจในสหกรณเรา

   สหกรณเราเริ่มตนมาเมื่อป 2511 สมาชิกกอตั้งตอง 
500 คน เงินหุนเพียง 30,000 บาท ผานมา 52 ป 
ปจจุบันมีสมาชิก 10,574 คน สินทรัพย 7,109 ลาน
บาท เปนสหกรณขนาดใหญมากแบบไมนาเชื่อ

ความทาทายในการบริหาร

ตลอดระยะเวลาสิบเอ็ดเดือนท่ีคณะกรรมการชุดน้ีเขามา
บริหารงานตามเปาหมายท่ีเปนตัวช้ีวัดจากท่ีประชุมใหญ 
คือ ปนผลเฉล่ียคืนเทาปท่ีแลว กรรมการทุกคน เจาหนาท่ี
ทุกฝายไดทุมสรรพกำลัง ดวยความตั้งใจในการรวมกัน
ขับเคล่ือนแผนธุรกิจ ภายใตวิกฤติอันรายแรง ท้ังเศรษฐกิจ
และโรคระบาด จนถึงวันนี ้ หากประเมินขอมูลแบบ
ไมเขาขางตนเอง ก็ถือวาผลประกอบการเปนที่นาพอใจ 
เปาหมายมีไวพุงชนนาจะบรรลุเปนไปตามที่คาดหวัง
ไว

ความสำเร็จ

 ความมั่นคงของสหกรณเรา
 เพราะเราคงไวดวยความซื่อสัตย โปรงใส ในการ
ทำงานของทุกฝาย  
  
 ความซื่อสัตย โปรงใส
 มีระบบควบคุมดูแลตรวจสอบที่ดี
 
 สมาชิกทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของสหกรณ 

 นอกจากผลสำเร็จทางธุรกิจดังกลาวขางตนแลว ความสำเร็จท่ีสรางความสบายใจใหแกทุกทาน คือ ความม่ันคง
ของสหกรณเรา เพราะเราคงไวดวยความซื่อสัตย โปรงใส ในการทำงานของทุกฝาย มีระบบควบคุมดูแลตรวจสอบที่ดี 
ที่เปนเชนนี้ไดเพราะวัฒนธรรมของกรมการพัฒนาชุมชนที่บมเพาะจากรุนพี่สูรุนนอง สอนกันไวดี สมาชิกทุกคนมีความ
รูสึกเปนเจาของสหกรณ ผมในฐานะตัวแทนของกรรมการและฝายจัดการทุกคน ขอใหสัญญาวาจะตั้งใจบริหารงาน 
สรางสรรคสหกรณเราใหดีที่สุด ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานครับ

“ผมในฐานะตัวแทนของกรรมการและฝายจัดการทุกคน
ขอใหสัญญาวาจะตั้งใจบริหารงาน สรางสรรคสหกรณเราใหดีที่สุด

ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานครับ”



ผลการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

ผลการดำเนินงาน สอ.พช.
1 จำนวนสมาชิก
   10,617 ราย
2 สินทรัพยรวม
   7,188,791,154.95 บาท
3 กำไรสุทธิรวม (มกราคม – พฤศจิกายน)
   288,724,498.23 บาท 
4 รายได (มกราคม – พฤศจิกายน)
   404,385,528.44 บาท
5 คาใชจาย (มกราคม – พฤศจิกายน)
   115,661,030.21 บาท

กราฟนี้ใชเพื่อความสวยงามเทานั้น

ความเคลื่อนไหวสหกรณ

33% 10,319

275
155

61

กราฟนี้ใชเพื่อความสวยงามเทานั้นกราฟนี้ใชเพื่อความสวยงามเทานั้น

 1.ผลการนับคะแนนบัตรสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ ประจำป 2564

   สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ไดดำเนินการนับบัตรสรรหา ในวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563

โดยมีบัตรสรรหาที่สมาชิกสงกลับมาสหกรณ จำนวน 6,649 ซอง คิดเปนรอยละ 70.27 % ของบัตรทั้งหมด

เปนบัตรดี 6,569 ฉบับ บัตรเสีย 72 ฉบับ บัตรยกเลิก 3 ฉบับ ซองเปลา 2 ซอง โดยปรากฏผลการนับคะแนนดังนี้
ลำดับที่ 1 นายภูษิต        ลัทธิธนธรรม  จำนวน 3,459 คะแนน

ลำดับที่ 2 นายไพบูลย       ตั้งมีลาภ   จำนวน 3,075 คะแนน

ลำดับที่ 3 นายกิตติศักดิ์      อยูสบาย   จำนวน 3,048 คะแนน

ลำดับที่ 4 นายรักษพล      วงษมวง   จำนวน 2,963 คะแนน

ลำดับที่ 5 นายบุญเอื้อ      โพชนุกูล   จำนวน 2,756 คะแนน

ลำดับที่ 6 นายชำนาญ      วัฒนศิริ   จำนวน 2,685 คะแนน

ลำดับที่ 7 นายอภิวัฒน      ธีระวาสน   จำนวน 2,669 คะแนน

ลำดับที่ 8 นางสาวสมบัติ     บางเหลือ   จำนวน 2,622 คะแนน

ลำดับที่ 9 นายมนูญ      สอนเกิด   จำนวน 2,558 คะแนน

ลำดับที่ 10 นายสุรพล      ศรจิตต   จำนวน 2,160 คะแนน

ลำดับที่ 11 นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ จำนวน 2,045 คะแนน

ลำดับที่ 12 นางสาวมิ่งขวัญ  ทองธุกิจ   จำนวน 1,960 คะแนน

ลำดับที่ 13 นายดุสิต      องอาจ   จำนวน 1,710 คะแนน

ลำดับที่ 14 นายอรุณ      สารบัญ   จำนวน 1,693 คะแนน
หนา 03
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ความเคลื่อนไหวสหกรณ ตอ
 2.รายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ที่พนจากตำแหนง ประจำป 2563
 ในป 2563 สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประกาศรายชื่อกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 37

ที่พนจากตำแหนงตามวาระ จำนวน 8 คน ดังนี้

 1. นายบุญเอื้อ โพชนุกูล รองประธานกรรมการ

 2. นายมนูญ สอนเกิด  กรรมการ

 3. นายไพศาล สุขปญญา กรรมการ

 4. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย กรรมการ

 5. นางรักใจ กาญจนะวีระ กรรมการ

 6. นายภูษิต ลัทธิธนธรรม กรรมการ

 7. นางปราณี รัตนประยูร กรรมการ

 8. นายชัยยา ขำสะอาด  กรรมการและเลขานุการ

 ภาพการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณแบบมีสวนรวม ประจำป 2563

สหกรณฯ ไดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณแบบมีสวนรวม (4 ภาค) จำนวน 285 คน 

ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน ใน 4 ภาคที่นครนายก ลำปาง อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช ในระหวางวันที่ 24 

กรกฎาคม ถึง 23 สิงหาคม 2563 โดยสรางความตระหนักและใหความสำคัญของการทำงานแบบมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการนโยบายการขับเคลื่อนแผนธุรกิจ และการบริหารงานของสหกรณ สิทธิประโยชนที่สมาชิกจะไดรับจากสหกรณ 

รวมถึงสงเสริมใหรูถึงบทบาทหนาที่ของตัวแทนสหกรณและผูแทนสมาชิกสำหรับเปนศูนยพัฒนาสมาชิกสอ.พช. และ

ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเกี่ยวกับประโยชนและผลงานของสหกรณใหสมาชิกไดรับทราบ 

รูปภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกการบริหารสหกรณแบบมีสวนรวม ประจำป 2563
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ความเคลื่อนไหวสหกรณ ตอ

 3.ภาพการจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for 

Next Coop  เนื่องจากสหกรณกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด อยูในระหวางการจัดทำยุทธศาสตรสหกรณ ประจำป 

2564 - 2567 ประกอบกับในปนี้ สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ไดรับมอบหมายใหทำหนาที่เปน

ประธานเครือขายสหกรณออมทรัพยแจงวัฒนะ ซึ่งเครือขายของเรามีสมาชิกจำนวน 10 สหกรณ มีสหกรณออมทรัพย 

9 สหกรณ และ 1 ชุมนุมสหกรณทหาร จึงไดถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการในนามเครือขายสหกรณออมทรัพย

แจงวัฒนะ เพื่อเกิดประโยชนตอการเปดวิสัยทัศนใหม ทามกลางภาวะเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง

ในขณะน้ีจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยอยางไรบาง โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ 

ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 5 ทาน มารวมเสวนาในเวทีนี้ และมีสมาชิกสหกรณเครือขายสหกรณออมทรัพย

แจงวัฒนะ เขารวมการเสวนาในครั้งนี้ดวย 

และการเสวนาวิชาการในวันนี้ไดมีการถายทอดสดผาน Facebook live ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

เพื่อใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด และสมาชิกเครือขายรับฟงการเสวนาชาการในครั้งนี้ 

ผานชองทาง Facebook อีกดวย

รูปภาพ เสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop 

รูปภาพ เสวนาวิชาการ เรื่อง 5 Force for Next Coop 
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ความเคลื่อนไหวสหกรณ ตอ

 4.การจัดกิจกรรมเครือขายสหกรณออมทรัพยแจงวัฒนะ 
สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ซึ่งเปนเจาภาพเครือขายสหกรณออมทรัพยแจงวัฒนะ ประจำป 2563 

ไดจัดกิจกรรมเครือขายสหกรณออมทรัพยแจงวัฒนะ เม่ือวันท่ี 10 – 11 ตุลาคม 2563 ณ ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชน

เพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือในดานวิชาการ จัดกิจกรรมที่เกิดประโยชนตอสาธารณะ การแลก

เปลี่ยนประสบการณการบริหารงานสหกรณ  และสงเสริมการบริหารงานสหกรณของฝายจัดการของสมาชิกเครือขาย

ไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการทำงานรวมกัน

 

2.อุทยานราชภักดิ์
ที่ตั้งพระบรมราชานุสาว
รียของพระมหากษัตริย
ไทยในอดีต 7 พระองค

3.วัดหวยมงคล

1.อางเก็บน้ำเขาเตา 
ไดพระราชทานพระราช
ทรัพยสวนพระองค 
๒๐,๐๐๐ บาท สรางเสร็จ
เริ่มบริการน้ำแกประชาชน
ไดในป ๒๕๐๒

เปนที่ประดิษฐานรูป
เหมือนหลวงพอทวด
องคใหญที่สุดในโลก

4.สถานีรถไฟหัวหิน 
สรางขึ้นในป พ.ศ. 2469 
โดยพระเจาบรมวงศเธอ 
กรมพระกำแพงเพชรอัคร
โยธิน

5.จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟ

ที่ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเมืองหัวหิน และอยูหางจากตัว
เมืองเพียง 3 กิโลเมตร บริเวณดานบนเขา จะเปนท่ีประดิษฐาน
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 7)

Finish
the trip

รูปภาพ กิจกรรมเครือขายสหกรณออมทรัพยแจงวัฒนะ 
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เรื่องควรรู 3 ประโยชน
 1.เปลี่ยนแปลงการสงใบเสร็จรับเงินเดือนสำหรับสมาชิกที่เปนขาราชการบำนาญ และสมาชิกสมทบ
สมาชิก สอ.พช. สามารถตรวจสอบขอมูลการสงชำระเงินประจำเดือน ขอมูลใบเสร็จยอนหลัง หรือพิมพใบเสร็จรับเงิน 

ที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางเว็บไซตสหกรณ โดยใหสมาชิกใชวิธีการเรียกดู ตรวจสอบ หรือพิมพใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน เปนรูปแบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกสแทน การสงใบเสร็จรับเงินประจำเดือน

 2.ค้ำประกันอยางไรใหปลอดภัย
การตัดสินใจเลือกที่จะค้ำประกันใหใครสักคน มีสิ่งที่ตองคำนึง คือ

1. ควรเปนคนที่ไวใจได และมั่นใจในความสามารถการชำระหนี้

2. อยาไวใจค้ำประกันใหใคร โดยไมเช็คประวัติทางการเงิน เพราะ

    อาจจะถูกหลอกใหค้ำประกันและรับผิดชอบหนี้แทนได

3. อานเอกสารตางๆ เก่ียวกับการค้ำประกันใหรอบคอบกอนเซ็นช่ือ

4. เช็กตัวเองใหดีวาตัวเองพรอมรับความเสี่ยงในการเปนหนี้หรือไม 

    หากลูกหนี้หนีหาย

 สหกรณฯ ขอเรียนวาการรับชำระเงินประจำเดือนจากสมาชิกที่เปนขาราชการบำนาญ และสมาชิกสมทบ 

ไมไดมีการยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงิน แตเปล่ียนวิธีการสงใบเสร็จรับเงินเปนแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Receipts) 

แทน สำหรับสมาชิกที่เปนขาราชการบำนาญ และสมาชิกสมทบทานใดที่ประสงคใหสหกรณฯ จัดสงใบเสร็จรับเงิน

โดยตรง หรือจัดสงผานหนวยงานตนสังกัดของสมาชิกหลัก โปรดแจงความจำนงใหสหกรณทราบ เพื่อจะไดดำเนินการ

ตามความประสงคของสมาชิกตอไป

How to
พิมพใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน

01

Login เขาสูระบบ
สหกรณออนไลน

ปลอดภัย

02
ขอมูลหุน

ขอมูลเงินฝาก

รายการหักประจำเดือน

ปนผล - เฉลี่ยคืน

แถบเมนู

คลิก เมนูรายการหัก
ประจำเดือน

03

เลือก เดือนที่ตองการ
พิมพใบเสร็จ

กรุณาเลือก--
- ธันวาคม
- พฤศจิกายน
- ตุลาคม

Select box 04 คลิกพิมพ

แถบพิมพใบเสร็จ
จะแสดงหลัง 
เลือกเดือน

พิมพใบเสร็จ
ประจำเดือน

05

คลิก พิมพ
เพื่อพิมพออกเครื่อง

ปริ้นเตอร

พิมพ ปด

คลิก พิมพ

ออกเครื่องพิมพ

06

ใบเสร็จประจำเดือน

สมาชิก 1 คน มีสิทธิการค้ำประกันเงินกูสามัญ 3 สัญญา และเงินกูพิเศษ 1 สัญญา

รวมกันไมเกิน 4 สัญญา
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เรื่องควรรู 3 ประโยชน
 3.ประโยชนของการจัดทำประกันเงินกู และประกันชีวิตมีสินไหมทดแทน

ทำประกัน
ดีอยางไร ??

$

$
$

   HEALTH
INSURANCE 

ประโยชน ประกันเงินกู และ ประกันชีวิต

ตัวอยาง การดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สินเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม

ประกันเงินกู ประกันชีวิต

1.การทำประกันชีวิตเพื่อชำระหนี้เงินกูสามัญ 
    ไดประโยชนทั้งผูกูและผูค้ำประกัน
2.สามารถนำเงินสินไหมทดแทนที่ไดรับจาก
    กรณีสมาชิกเสียชีวิต  มาชำระหนี้สินที่มี
    อยูกับสหกรณ ไดทั้งหมด
3.เปนการปองกันความเสี่ยง ของสมาชิกและ
    ทายาทสมาชิก
4.ผูค้ำไมตองรับภาระหน้ีสินแทนไมตองแบกรับ
   ภาระหนี้สินแทน

1.คุมครองการเสียชีวิตจากการเจ็บปวยทุกกรณี
    ทุกสถานที่ทั่วโลก
2.คุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
3.คุมครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรและจาก
   การเจ็บปวย
    ขอยกเวนความคุมครอง
  1.เสียชีวิตการฆาตัวตายในปแรก
  2.เสียชีวิตจากเจ็บปวยหลังจากการทำประกัน
      ไมเกิน 180 วัน

นายสุขใจ นามสมมุติ ถึงแกกรรมในวันที่  30 มิถุนายน  2563  มีสถานภาพ ดังนี้
 1. มีหนี้เงินกูสามัญคงเหลือ    จำนวน   1,950,200 บาท
 2. มีหนี้ฉุกเฉิน     จำนวน       12,000 บาท
 3. มีหุนจำนวน     จำนวน      630,000 บาท

 สวัสดิการที่ไดรับจากสหกรณ ดังนี้
1. เงินสินไหมทดแทนสวัสดิการ จากประกันกลุมที่สหกรณทำให เปนเงิน    100,000 บาท
2. จะไดรับเงินสงเคราะหการศพ    เปนเงิน      50,000 บาท 
     (*จายตามระยะเวลาการเปนสมาชิก)
3. เงินสงเคราะหการศพเบื้องตน ศพละ   เปนเงิน        2,000 บาท
    เงินสินไหมทดแทนที่นายสุขใจทำประกันไว แผน 14  เปนเงิน  1,400,000 บาท
 รวมเงินที่นายสุขใจไดรับทั้งสิ้น   เปนเงิน  1,552,000 บาท
 
 การชำระหนี้ที่มีอยูกับสหกรณ 
เงินคาหุน      เปนเงิน     630,000 บาท
เงินสินไหมทดแทนการทำประกันหนี้เงินกูสามัญ เปนเงิน              1,400,000 บาท
              รวมเปนเงิน   2,030,000 บาท
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เรื่องควรรู 3 ประโยชน ตอ

 3.ประโยชนของการจัดทำประกันเงินกู และประกันชีวิตมีสินไหมทดแทน ตอ

ขาวประชาสัมพันธ

หักหนี้สิน
     1.เงินกูสามัญ     จำนวน   1,950,200 บาท
     2.เงินกูฉุกเฉิน     จำนวน       12,000 บาท
                รวมหนี้สิน  1,962,200 บาท
      คงเหลือ      67,800 บาท
หมายเหตุ   จำนวนเงินหนี้สินขางตน ยังไมรวมดอกเบี้ย

ดังนั้น  ทายาทจะไดรับเงิน ดังนี้
1.เงินสินไหมทดแทนสวัสดิการ จากประกันกลุมที่สหกรณทำให   เปนเงิน 100,000 บาท
2.จะไดรับเงินสงเคราะหการศพ                เปนเงิน 50,000 บาท *
       (*จายตามระยะเวลาการเปนสมาชิก)
3.เงินสงเคราะหการศพเบื้องตน ศพละ     เปนเงิน 2,000 บาท
4.เงินที่เหลือจากเงินคาหุนและประกันเงินกูที่หักชำระหนี้แลว         เปนเงิน 67,800 บาท    
  รวมเปนเงินที่ทายาทจะไดรับทั้งสิ้น              219,800 บาท

ตัวอยาง การดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สินเมื่อสมาชิกถึงแกกรรม ตอ

01 02
0403

1.ชะลอการขอเพิ่มหุนรายเดือนระหวางป 2563

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณดานเงินทุนในปจจุบัน
และเพื่อใหการบริหารจัดการทางการเงิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

เห็นชอบใหชะลอการขอเพิ่มหุนรายเดือน
ไปจนกวาจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

3.ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนเพื่อสวัสดิการ 
สงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป 2563
สหกรณฯ ไดประกาศรายชื่อผูไดรับทุนเพื่อสวัสดิการ
สงเสริมการศึกษาบุติสมาชิก ประจำป 2563 

จำนวน 1,454 ราย
รวมเปนเงิน 727,000 บาท 

2.การกำหนดสิทธิการค้ำประกันเงินกูของสมาชิก
สมาชิก 1 คน มีสิทธิการค้ำประกันเงินกูสามัญ

3 สัญญา และเงินกูพิเศษ 1 สัญญา

โดยมีผลตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เปนตนไป

4.ผลการประกวดบทความ "สอ.พช.
หวงใย รวมใจชวยสมาชิกพนภัยจากโควิด -19

คณะกรรมการไดพิจารณาคัดเลือกบทความ
ที่สงเขาประกวดเรียบรอยแลว

รางวัลชนะเลิศ ไดแก 
นางสาวสุนันทา ภูสุวรรณ 

สังกัด ขาราชการบำนาญสวนกลาง 
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บทความที่ชนะเลิศ 
เรื่อง “สอ.พช. หวงใย รวมใจชวยสมาชิกพนภัยจากโควิด 19”

ผูเขียนโดย นางสาวสุนันทา ภูสุวรรณ  สังกัด ขาราชการบำนาญสวนกลาง

 เม่ือผูคนโหยหาความเสมอภาค วันน้ีเกิดข้ึน
แลวจริง ๆ ไมใชแคสังคมไทย แตกระจายไปท้ังสังคมโลก 
นั ่นคือผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด19
ไมใชเพียงแคเรื ่องสุขภาพ แตยังคุกคามไปถึงระบบ
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม หลายเดือนที่ผานมาของ
การแพรระบาด มนุษยไดพยายามเรียนรูที่จะจัดการกับ
ปญหาน้ีท้ังดานการกำจัด ปองกัน บรรเทา ประเทศไทย
ถือวาเปนประเทศลำดับตน ๆ ท่ีสามารถจัดการกับปญหา
น้ีไดดีในระดับท่ีเปนท่ียอมรับในระดับสากล ในระดับชาติ
รัฐบาลไมเพียงแตจะจัดการกับปญหาดานสาธารณสุข
เทานั้น ยังไดมุงแกไขปญหาเฉพาะหนาดานอื่น ๆ ดวย
การกำหนดและดำเนินการมาตรการเยียวยาในรูปแบบ
ตาง ๆ  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนทุกกลุม
ใหท่ัวถึง ผลสัมฤทธ์ิจะเปนเชนไรคงตองประเมินกันตอไป  
ในระดับองคกรตาง ๆ ก็มีมาตรการชวยเหลือเยียวยา
บุคลากรในสังกัดตามกำลังทรัพยากรและเงื่อนไขในการ
บริหารจัดการของแตละองคกรเชนกัน

 ในยามวิกฤตทามกลางสถานการณ โควิด 19 
สอ.พช. ภายใตอุดมการณสหกรณ และคานิยมองคกรที่ 
สอ.พช. ยึดถือ คือ “ความไววางใจ ซ่ือสัตย สามัคคี บริการท่ี
ดี” สอ.พช. ก็มิไดนิ่งนอนใจหากแตไดเห็นการที่แสดงออก
ถึงความหวงใยอยางกะตือรือรนของทีมบริการ ท้ังดานคณะ
กรรมการ และฝายจัดการและท่ีขาดเสียมิไดอีกองคประกอบ
หน่ึงท่ีเปนความโดดเดนของสหกรณก็คือ ดานผูแทนสมาชิก
ท่ีมีสวนกระตุนเรงเราใหความเห็น ทวงติง สนับสนุน จนใน
ท่ีสุดโดยมิชักชา สอ.พช.ก็ไดออกมาตรการชวยเหลือเยียวยา
สมาชิกเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา ท้ังน้ี โดยคำนึง
ถึงความเปนธรรม ท่ัวถึง รวดเร็ว ทันเหตุการณ ไมท้ิงใครไว
ขางหลังขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลกระทบดานผลประโยชน
ของสมาชิกเปนสำคัญดวย มาตรการท่ีทีมบริหารนำมาใชใน
การเยียวยาคร้ังน้ีก็ไดอิงตามแนวทางการเยียวยาของระดับ
ชาต ิไดแก การชวยลดรายจาย และชองทางเพ่ิมรายไดให
สมาชิกในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ ในยามคับขัน เพ่ือรอเวลาท่ี
สถานการณจะคลี่คลายลงบางในที่สุดคณะกรรมการก็ได
ออกมาตรการเยียวยารวม 4 มาตรการ ไดแก

 สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
 นับเปนองคกรท่ีเปนท่ีพ่ึงใกลตัวท่ีสุดของเราชาว 
 พัฒนาชุมชน เปนองคกรท่ีดูแลใสใจสมาชิกท้ังใน 
 ยามปกติ และยามวิกฤตในทุกความเดือดรอน  
 หนักเบา มากนอยตามกำลังปจจัยและระเบียบ 
 ขอบังคับที่เปดชองให กลาวไดวา ในยามปกติ 
  สอ.พช. ไดจัดใหมีผลิตภัณฑ และ 
  บริการที่ใหประโยชนแกสมาชิกที่ 
  สมาชิกโดยทั่วไปสามารถเขาถึงได 
  โดยไมยุงยากซับซอน มีความม่ันคง 
มีความเส่ียงต่ำ และจูงใจกวาสถาบันการเงินรูปแบบอ่ืน และ 
ยังจัดใหมีสวัสดิการท่ีครอบคลุมคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกือบ
ทุกดานอยางทั่วถึง

 มาตรการท่ี 1 ปรับลดการสงคาหุนรายเดือน
เปนการช่ัวคราว โดยสมาชิกทุกคนจะสงคาหุนเหลืนคนละ
100 บาท เปนเวลา 3 เดือน (พฤฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 
2563) มาตรการน้ี เปนการลดรายจายของสมาชิกจากภาระ 
ท่ีจะตองชำระคาหุนเดือนละมาก ๆ จึงเทากับเปนการชวย
ใหมีเงินในการจับจายใชสอยในภาวะคับขันชวงนี้มากขึ้น 
มาตรการน้ีไดรับการติติงวาจะทำใหสมาชิกไดรับเงินปนผล
ปลายปลดลงเปนการบังคับสมาชิกทุกคนท้ังท่ีเดือดรอนและ
ไมเดือดรอนโดยไมสอบถามความสมัครใจ ซ่ึงขอติงดังกลาว
นี้ คณะกรรมการก็ตระหนักดีจึงไดมีทางออกที่ไมทำให
สมาชิกเสียโอกาสมากนัก คือ แนะนำใหสมาชิกที่ไมเดือด
รอนเรื่องรายจายเงินหุนนำเงินสวนที่ไมถูกหักไปฝากบัญชี
ออมทรัพยพิเศษ ก็จะทำใหการเสียประโยชนลดนอยลง
โดยเมื่อคำนวณจำนวนเงินรายไดที่จะเปนเงินปนผลปลาย
ปท่ีอาจขาดหายไปจากการลดเงินหุนบางสวนเพียง 3 เดือน 
ก็นาจะเปนเงินระดับหลักรอย อีกทั้งในยามไมปกติเชนนี้ 
คณะกรรมการจึงไมอาจยื้อเวลาไปกับการสอบถามความ
สมัครใจของสมาชิกได การขาดรายไดของสมาชิกบางทาน
ไดสรางโอกาสในการเยียวยาเพื่อสมาชิกบางคนที่กำลัง
เดือดรอนการแบงปนในยามยากเชนนี้ “ความสามัคคี” 
ของหมูคณะจึงเปนคานิยมสำคัญไดถูกนำมาใชกับมาตรการน้ี
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 มาตรการที่ 2 พักชำระหนี้เงินกูสามัญเปน
เวลา 3 เดือน โดยสมาชิกตองย่ืนความประสงค ท้ังน้ีตอง
ไดรับความยินยอมจากผูค้ำประกัน น่ันก็หมายความวาผู
ค้ำประกันไดมอบ “ความไววางใจ” แกเพ่ือนสมาชิกท่ีตน
ค้ำประกันโดยจะตองยืดเวลาการชำระหนี้ หรือยืดเวลา
แหงภาระรับผิดชอบออกไปอีก 3 เดือน

 มาตรการท่ี 3 ปรับปรุงโครงสรางหน้ี ซ่ึงใน
ภาวะปกติ สอ.พช.ก็มีมาตรการนี้อยูแลว อยางไรก็ตาม
การปรับโครงสรางหนี้ ก็ตองอาศัย “ความซื่อสัตย” 
ของสมาชิกท่ีเปนลูกหน้ีในการจัดการชำระหน้ีใหเปนไปตาม
สัญญาโดยเครงครัด

 มาตรการท่ี 4 จัดสวัสดิการชวยเหลือสมาชิก
ที่ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งกรณี ตรวจพบเชื้อจะไดรับเงิน 
จำนวน 5,000 บาท หรือถึงแกเสียชีวิต จะไดรับการชวย
เหลือเปนเงิน 1,000 บาท ก็ถือวาเปน “บริการที่ดี” 
“บริการหนึ่งที่องคกรจัดใหมีขึ ้น โดยหวังวาจะไมได
ใชมาตรการนี้แกสมาชิกทานใด”

 นอกจากมาตรการขางตนที่สงผลถึงสมาชิก
โดยตรงแลว สอ.พช.ยังไดปรับวิถีการทำงานตามวิถีใหม 
(New Normal) ตามนโยบาย อยูบาน หยุดเช้ือ เพ่ือชาติ 
และเวนระยะหางทางสังคม โดยการจัดใหพนักงานทำงาน
ท่ีบาน สลับกับการมาท่ีสำนักงานเปนบางวัน คณะกรรมการ 
และคณะทำงานยังมีการประชุมทางไกลตามกำหนดเวลา 
โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานจึงไม
กระทบกับการใหบริการสมาชิก จนเมื ่อสถานการณ
คลี่คลายลงจึงไดเปดบริการตามปกติ แตยังเนนการดูแล
ความสะอาด และการเวนระยะหางทางสังคม การดำเนิน
การตาง ๆ เหลาน้ี มีท้ังผูคนท่ีถูกตอง ไมถูกใจ แตดวยสำนึก
แหงความเปนนักการสหกรณของนักพัฒนาจึงนำมาซึ่ง
ความรวมแรงรวมใจ ทำใหการขับเคล่ือนมาตรการดังกลาว
ดำเนินไปดวยดี ถือไดวาเปนหนาประวัติศาสตรหนึ่งที่ 
สอ.พช. ไมเคยมีประสบการณมากอน ฉะนั้น สิ่งที่ควร
ดำเนินการตอจากน้ีก็คือการประเมินผลการจัดการความ
รูเรื ่องการดำเนินมาตรการดังกลาว เพื่อเปนบทเรียน
ในการบริหารจัดการ สอ.พช.ในภาวะอื่น ๆ ที่จะมีขึ้นใน
โอกาสตาง ๆ

ผูเขียนโดย
นางสาวสุนันทา ภูสุวรรณ

NEW NORMAL

 แมดูเหมือน เล็กนอย กระจอยจี๊ด  ก็บรรเทา ชวยชีวิต ในยามยาก

สอ.พช. ไมเคยทิ้ง ใหลำบาก   ดวยมีมาก กับคำวา “สามัคคี”

“ไววางใจ” กรรมการ สมาชิก   จึงเปนปก ปกปอง ความโปรงใส

“ซื่อสัตย” คือคานิยม ยึดโยงใจ   “บริการ ประทับใจ” ไมรีรอ

 เสียสละ คนละนิด จิตอยาตก  ที่หายหก เติมใหเพื่อน ไมเลือนหาย

แบงปนสุข ปนทุกข ชวยผอนคลาย  โควิดหาย ก็จะเฉา เราชวยกัน

วิถีใหม วันหนา มาถึงแน    ปรับและแก จะอยูได สบายฉัน

สหกรณ หวงใย ไมทิ้งกัน    วิกฤตพลัน ผานพน คน พช.
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ขาวประชาสัมพันธ ตอ

 5.ปดระบบ ATM Online ชั่วคราว

สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จะทำการปดบัญชีประจำป 2563 และทำรายการคืนดอกเบี้ยใหกับ

สมาชิกที่ชำระคืนเงินกูระหวางเดือน จึงมีความจำเปนตองปดระบบ ATM Online ชั่วคราว ในวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ตั้งแตเวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. ซึ่งในเวลาดังกลาวสมาชิกจะไมสามารถเบิก

ถอนเงินฝากหรือรับเงินกูฉุกเฉินผานตู ATM ได สหกรณฯ ขออภัยในความสะดวกมาในโอกาสนี้

 6.แจงวันหยุดทำการชวงเทศกาลปใหม 2564

เนื่องในเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ประกาศวันหยุดทำการ

ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564  เปดทำการปกติในวันที่ 4 มกราคม 2564 
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มุมสุขภาพ (การเงิน)

สุขภาพการเงิน
ของเราแข็งแรงดีหรือยัง

 เรื่อง สุขภาพการเงินของเราแข็งแรงดีหรือยัง

          เมื่อพูดถึงเรื่องเงิน ตองบอกเลยวาเปนเรื่องที่ใกลตัวเรามากๆ ไมวาจะทำอะไร จะกิน จะใชอะไร มักมีเรื่อง 

"เงิน" เขามาเกี่ยวของเสมอ เมื่อเงินเปนเรื่องสำคัญสำหรับในชีวิตประจำวัน สิ่งที่อยากใหทุกทานลองเช็กกันก็คือ     

         “สุขภาพการเงิน” ของเราแข็งแรงดีหรือไม เปรียบเทียบแบบงายก็คือ เหมือนตรวจเช็คสุขภาพรางกายประจำป 

การเงินก็เชนกันที่ตองมีการตรวจเช็ค เพื่อทำใหรูวาตัวเรามีปญหาการเงินอยูหรือเปลา เพื่อที่จะไดหาแนวทางในการ

ปรับปรุงใหดีขึ้น เรามาดูกันวา สุขภาพการเงินดานไหนบางที่ควรตองตรวจเช็ค

 เงินออม…เก็บสม่ำเสมอหรือไม

 สุขภาพการเงินเรื่องแรกที่อยากใหเช็ค คือ “ตัวเลขเงินออม” ซึ่งจะเปนตัวบงบอกวาเรามีการจัดสรรเงินรายได

อยางเหมาะสมแคไหน แตถาในแตละเดือนใชจายเงินจนหมดจนไมเหลือเก็บออมแบบนี่คงไมดีแนนอน

 สำหรับสัดสวนเงินออมที่อยากจะแนะนำ อยางนอย 20% ของรายไดตอเดือน ยิ่งออมมากๆยิ่งดีและออม

อยางสม่ำเสมอ เพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

 

 เงินสำรอง...มีเพียงพอหรือไม

 คนเรามีโอกาสประสบกับเหตุการณไมคาดฝน ที่จะทำใหตองควักเงินออกจากกระเปามาใชจายอยางสม่ำเสมอ 

เชน เจ็บปวย ไมสบาย รถชน บานหลังคารั่ว หรือบริษัทลดจำนวนพนักงานลง ทำใหวางงานขาดรายไดขึ้นมา เมื่อมี

เร่ืองท่ีทำใหเราตองใชเงิน จึงควรมีเงินสำรองเก็บไวสัก 6 เทาของคาใชจายตอเดือน แนะนำใหเก็บเงินสำรองในสินทรัพย

ที่มีสภาพคลองสูง หรือนำออกมาใชไดทันทีที่ตองการ เชน บัญชีเงินฝาก หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เมื่อกัน

เงินสำรองไวเพียงพอแลว จึงคอยจัดสรรเงินออมสวนที่เหลือไปลงทุนสรางผลตอบแทนและกำไร

 ภาระหนี้สิน….มากเกินไปหรือไม

 ขึ้นชื่อวาหนี้สิน เชื่อวาไมมีใครอยากเปนหนี้ แตบางครั้งก็ตองมีความจำเปน กอหนี้เพื่อสรางสินทรัพย หรือ

เพื่อชวยในการทำมาหากิน ทั้งนี้อยากใหลองคำนวณดูวา ตอนนี้เรามีคางวดที่ผอนชำระตอเดือนเทาไหร ไมวาจะเปน 

ผอนบาน ผอนรถ ผอนบัตรเครดิต เทียบกับรายไดที่มี เพื่อจะไดเช็ควา เรามีหนี้สินมากเกินไปหรือไม

 แนะนำวาอัตราสวนการชำระคืนหนี้สินไมควรเกิน 30% ของรายไดตอเดือน ถาหากลองคำนวณแลว คาที่ได

นอยกวา 30% แสดงวามีความสามารถเพียงพอที่จะนำรายไดไปชำระหนี้ แตถาหากลองคำนวณแลววสูงกวา 30% 

ตองระวังอาจจะประสบปญหาไมสามารถชำระหนี้สินคืนได หากในอนาคตจะวางแผนกอหนี้สินเพิ่มควรชะลอไปกอน 

และพยายามควบคุมคาใชจายใหดี พยายามเรงผอนเรงโปะหนี้ที่มีใหหมดโดยเร็วที่สุด

 เปนอยางไรบางครับ กับ 3 ประเด็นสุขภาพการเงินที่ดี ลองตรวจสอบตัวเองกันนะครับ สามารถมีไดไมยาก 

เพียงแตเราตองรูจักออมสม่ำเสมอทุกๆเดือน กันเงินสำรองไวเพียงพอยามฉุกเฉิน และมีภาระหนี้สินไมสูงเกินกำลังจาย 

ลองตรวจเช็คกันดูนะครับ               ที่มา https://www.maruey.com
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คำถามที่พบบอย
คำถามที่พบบอย
สหกรณฯ ยินดีชวยสมาชิกหาคำตอบเกี่ยวกับสหกรณของเรา และหวังวา

สมาชิกจะไดรับคำตอบที่ตรงประเดนอยางพึงพอใจ

เมื่อสมาชิก หรือ ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ตองทำยังไงบาง ? 

ตอบ เมื่อสมาชิก หรือ ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ทายาทจะตองแจงการเสียชีวิตมายังสหกรณโดยการสงเอกสาร 

        ซึ่งจะแบงเปน 3 สวนไดดังนี้

 1. การขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม (จายเงินสวัสดิการชวยเหลือ ตามระยะการเปนสมาชิก)

สหกรณฯ จะจายเงินใหกับผูที่ถูกระบุไวในหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน ถาไมมีหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนจะจายให

แกคูสมรส หรือบุตร หรือมารดา หรือบิดา หรือทายาทตามกฎหมาย เปนผูรับตามลำดับ ซึ่งจะตองยื่น ขอรับภายใน 

90 วันนับจากวันที่เสียชีวิต พรอมเอกสารแนบ ดังนี้

 - สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ

 - สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน 1 ฉบับ

 - สำเนาทะเบียนบาน ประทับตรา “ตาย” 1 ฉบับ

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารของผูรับประโยชน อยางละ 1 ฉบับ

 2. การขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะหศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก (เงินชวยเหลือ ศพละ 2,000 บาท

/คาพวงหรีดในนามสหกรณฯ ไมเกินศพละ 1,000 บาท) จะตองยื่น ขอรับภายใน 90 วันนับจากวันที่เสียชีวิต พรอม

เอกสารแนบ ดังนี้

 - สำเนาใบมรณบัตร 1 ฉบับ  

 - สำเนาทะเบียนบานสมาชิก (กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต)   1 ฉบับ

 - สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีคูสมรสเสียชีวิต)  1 ฉบับ

 - สำเนาทะเบียนบุตร (กรณีบุตรเสียชีวิต)  1 ฉบับ

 - ใบเสร็จคาพวงหรีด (ถามี)  1 ฉบับ

 3. การขอรับเงินสินไหมทดแทน กรณีมีประกันชีวิตกลุมกับสหกรณ  เตรียมเอกสารประกอบการขอรับ

สินไหม โดยใหทายาทของผูทำประกันลงนามรับรอง หรือเจาหนาที่การเงินของจังหวัดรับรอง โดยใหตัวแทนสหกรณ 

แจงเรื่องการเสียชีวิตถึงสหกรณ ภายใน 90 วัน ดังนี้

 กรณีเสียชีวิต

 - สำเนาใบมรณบัตร  1 ฉบับ

 - สำเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูทำประกัน และมีตราประทับตรา “ตาย”  1 ฉบับ

 - สำเนาบัตรประตัวประชาชนของผูทำประกัน  1 ฉบับ

 - สำเนาบันทึกประจำวันของเจาหนาที่ตำรวจ (ถามี) 1 ฉบับ

 - สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ (ถามี)

 - รายงานการรักษาของแพทย (ถามี)

**สงเอกสารมาที่สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ทางไปรษณีย **



วิสัยทัศน์ สอ.พช.
“สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี องค์กรมีความมั่นคง”

Happy
New Year!

1. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติ

2. นายไพศาล สุขปญญา

3. นายทรงพล วิชัยขัทคะ

4. นางประภา ปานนิตยกุล

5. นางปราณี  รัตนประยูร

กองบรรณาธิการ

ผูเรียบเรียง

1. นายพิทยาวุธ อังศุสิงห

2. นางสิริรักษ หงษสิงห

3. นางสาวกุญชญา แสงกลา

4. นางสาวชมัยพร แกวคง


