
จุลสาร ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 4
ตุลาคม - ธันวาคม 2562

จัดท ำโดย  ส หกรณ์ออมทรัพย ์กรมกำรพัฒนำช ุมช น จ ำกดั

ก้าวทัน สอ.พช.

Merry Christmas 

& 
Happy New Year 2020

สอ.พช. ส่งความสขุ ตลอดปีใหม ่2563



ก้าวทัน 2 สอ.พช.

ขนิฏฐา วิส สะ 1

วาทะระหว่างสมาชิกสหกรณ์ ที่ฮิตตลอดกาล คือ จะเอาปันผลสูงหรือจะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ต่่าดีกว่า
กัน แต่ส่วนมากอยากได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน ซึ่งทุกคนรู้ว่า เป็นไปไม่ได้ 

สหกรณ์หารายได้จากไหน  ค่าตอบคือ หารายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้  ดังน้ันสมาชิกที่กู้เงินถือว่า เป็น                 
ผู้มีอุปการคุณต่อสหกรณ์เป็นอย่างย่ิงที่ท่าให้สหกรณ์มีรายได้ สหกรณ์ไหนไม่มีสมาชิกกู้เงิน กรรมการและฝ่ายจัดการ
ก็ต้องเหน่ือยที่จะต้องหาทางน่าเงินทุนที่มีอยู่ออกไปหารายได้กลับมาเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์

สหกรณ์เอาเงินที่ไหนมาปล่อยกู้ ค่าตอบคือ เงินหุ้นของสมาชิกที่จ่ายให้กับสหกรณ์ทุกเดือน ซึ่งสมาชิกไม่
สามารถไม่จ่ายหุ้น เพราะเป็นกิจกรรมส่าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ สมาชิกต้องช่าระค่าหุ้นให้กับสหกรณ์ทุกเดือน
จนกว่าจะถึงระดับหน่ึงที่สหกรณ์ยกเว้นให้เงินหุ้นของสมาชิกเป็นสมบัติของสหกรณ์ สมาชิกจะถอนคืนไม่ได้จนกว่า

จะพ้นจากสมาชิกภาพ เมื่อหุ้นของสมาชิกมาสะสมอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์ก็ต้องน่าไปลงทุนเพื่อหารายได้กลับมา รายได้ที่ได้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ
เป็นก่าไร ก่าไรที่ได้สหกรณ์ต้องน่ามาจัดสรรให้กับเจ้าของหุ้นตามส่วนของหุ้นที่มีนอกเหนือจากส่วนที่สะสมเป็นทุนส่ารอง กองทุน ต่างๆ รวมทั้งโบนัส
กรรมการและเจ้าหน้าที่ ทั้งน้ี หากเจ้าของหุ้นได้ท่าธุรกิจกับสหกรณ์ หรือมีส่วนท่าให้สหกรณ์มีรายได้ สหกรณ์อาจแบ่งส่วนก่าไรคืนให้ตาม ส่วนของ
ธุรกิจที่ท่า เรียกว่าเงินเฉลี่ยคืน 

เงินเฉลี่ยคืนเป็นเงินที่สหกรณ์คืนส่วนที่สมาชิกจ่ายให้กับสหกรณ์คืนให้กับสมาชิก ใครไม่ได้กู้เงินจากสหกรณ์ ไม่เคยต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ให้
สหกรณ์ ก็ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ค่าถามคือ ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้กับสหกรณ์จริง ๆ แล้วเท่าไรกันแน่ ถ้าสหกรณ์ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 7.25% ต่อปี 
ให้เฉลี่ยคืน 10%  เท่ากับสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยจริง  6.52 % ซึ่งเอาไปจ่ายเจ้าของหุ้น 6.10 % เหลือใช้จ่ายอ่ืน ๆ 0.42%  หรือพูดง่าย ๆ เงินต้น 100 
บาท มีค่าใช้จ่ายให้กับสหกรณ์เพียง 42 สตางค์จะเห็นได้ว่า จากเงินหุ้น สหกรณ์ท่าก่าไรได้น้อยมาก  สหกรณ์จึงต้องพยายามหาเงินทุนประเภทอ่ืนมา
ปล่อยกู้ เช่น เงินกู้ธนาคาร (ดอกเบี้ย ประมาณ 5.50% ต่อปี เงินฝากจากสมาชิก ดอกเบี้ย ประมาณ 2.75-4.00 % ) เงินส่วนน้ีมีประมาณ 2,000 ล้าน
บาท แต่เป็นเงินทุนระยะสั้น อายุ 1 ปี ไม่เหมาะจะมาใช้กับเงินกู้ระยะยาว เพราะธนาคารหรือสมาชิกสามารถเรียกคืนหรือถอนคืนได้ตลอดเวลา เรา
ควรจะน่ามาใช้กับเงินกู้ฉุกเฉิน แต่ปรากฏว่า สอ.พช.ของเรามียอดเงินกู้ฉุกเฉินเพียง 70-80 ล้านบาทเท่าน้ัน  ในขณะที่ลูกหน้ีเงินกู้สามัญสูงถึง 5,000 
ล้านบาท กล่าวคือ คนนิยมกู้ยาวมากกว่ากู้สั้น ๆ  

10 ปีที่ผ่านมา  สหกรณ์ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้คร้ังหน่ึง จาก 7.50% เป็น 7.25% (จ่ายจริง 6.52%)  และเพิ่มเงินปันผลคร้ังหนึ่งจาก 6.00 % 
เป็น 6.10%  มีเสียงเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 7.00 % เท่ากับจ่ายจริง (หลังหักเฉลี่ยคืน) 6.3% รายได้ของสหกรณ์จะลดลงไปประมาณ 
13 ล้านบาท  ท่าให้ไม่น่าจะสามารถจ่ายปันผลได้ในระดับเดิม แน่นอน 

กระแสที่เรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ มักจะมีชัย ปัญหามาตกหนักที่กรรมการที่จะต้องพยายามหาทางไม่ให้อัตราเงินปันผลลดลงในขณะที่
รายได้หดหายไป  หากบริหารงานแบบง่าย ๆ คือปล่อยให้รายได้ลดไป  ก่าไรลดลง จ่ายปันผลลดลง  จ่ายเฉลี่ยคืนลดลง สะสมทุนส่ารองและกองทุน
ต่าง ๆ ลดไปตามส่วน  ผลเสียตามมาแน่นอน น่ันคิอความเช่ือมั่นในสหกรณ์สั่นคลอน แล้วสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยก็ตกที่น่ังจ่ายอม สหกรณ์คงไม่ล้ม              
หรอกค่ะ แต่บรรยากาศไม่ดีแน่ 

ทางออกก็คือ ต้องหาจุดที่ลงตัว คนกู้ก็พอใจ คนไม่กู้ก็พอใจ อย่างน้อยที่สุดคือ ลดดอกเบี้ยเงินฝากโดยไม่ลด               
เงินปันผลดีที่สุด คือ ลดดอกเบี้ยเงินฝาก และเพิ่มเงินปันผล

ก รนับคะแนนบัตรสรรห กรรมก รด  เนินก รสหกรณ์ ประจ  ปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมก รพัฒน ชุมชน จ  กัด ได้ด ำเนินกำร

นับคะแนนบัตรสรรหำ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวำคม 2562 โดยมีบัตรสรร

หำที่สมำชิกส่งกลับสหกรณ์ฯ จ ำนวน 6,121 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 66.07 
ของบัตรทั้งหมด เป็นบัตรดี 5,995 ฉบับ ซองเปล่ำ 3 ซอง และบัตรเสีย 

123 ฉบับ โดยปรำกฏผลกำรนับคะแนนเรียงจำกล ำดับจำกมำกไปน้อยดังน้ี

ล  ดับที่ 1 นำยทรงพล  วิชัยขัทคะ จ ำนวน 2,753 คะแนน
ล  ดับที่ 2 นำยปรีชำ  กิตติสัตยกุล จ ำนวน 2,553 คะแนน
ล  ดับที่ 3 นำยวิชล  มนัสเอ้ือศิริ จ ำนวน 2,259 คะแนน
ล  ดับที่ 4 นำงประภำ  ปำนนิตยกุล จ ำนวน 2,092 คะแนน

ล าดับที่ 5 นายเสนาะ  ม่วงศิลปะชัย  จ่านวน 1,791 คะแนน
ล าดับที่ 6 นายอุทัย ทองเดช           จ่านวน 1,734 คะแนน
ล าดับที่ 7 น.ส.สมบัติ บางเหลือ        จ่านวน 1,724 คะแนน
ล าดับที่ 8 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล         จ่านวน 1,713 คะแนน
ล  ดับที่ 9 น.ส.มนทิรำ  เข็มทอง       จ ำนวน 1,591 คะแนน
ล  ดับที่ 10 นำยกิตติศักด์ิ อยู่สบำย    จ ำนวน 1,585 คะแนน
ล  ดับที่ 11 นำยวำทกำนต์ ช่อแก้ว     จ ำนวน 1,556 คะแนน
ล  ดับที่ 12นำยเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ  จ ำนวน 1,378 คะแนน
ล  ดับที่ 13 นำยจ ำเริญ แหวนเพ็ชร จ ำนวน 1,374 คะแนน
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ล  ดับที่ 14 นำยดุสิต องอำจ จ ำนวน 1,263 คะแนน
ล  ดับที่ 15 นำงทรงลักษณ์ วรภัย จ ำนวน 1,245 คะแนน 
ล  ดับที่ 16 นำยพิศ  นันทพูนพิพัฒน์ จ ำนวน    724 คะแนน

ทั้งน้ีจำกจ ำนวนบัตรเสีย 123 ฉบับ สำมำรถจ ำแนกประเภทได้ดังน้ี
- บัตรที่ถูกยกเลิก จ ำนวน 3 ฉบับ  
- บัตรที่ลงคะแนนเกิน  จ ำนวน 8 ฉบับ

- บัตรปีเก่ำ จ ำนวน 3 ฉบับ 
- บัตรที่มีกำรขีดฆ่ำเซ็นก ำกับ/ใช้น้ ำยำลบค ำผิด จ ำนวน 7 ฉบับ

- บัตรที่ลงคะแนนทั้ง 2 ส่วน จ ำนวน 25 ฉบับ
- บัตรที่ท ำเครื่องหมำยไม่ถูกต้อง จ ำนวน 75 ฉบับ
- บัตรที่ไม่ใช้ดินสอด ำหรือปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงินที่ก ำหนด จ ำนวน 2 ฉบับ

สอ.พช. จะน่ารายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหากรรมการฯ ล่าดับที่ 1 – 6 

เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี 2563 ในวันที่ 1 -2 กุมภาพันธ์ 2563 

เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการด่าเนินการสหกรณ์ ประจ่าปี 2563 ต่อไป 

ก รนับคะแนนบัตรสรรห กรรมก รด  เนินก รสหกรณ์ ประจ  ปี 2563 (ต่อ)

คว มเคลื่อนไหวสหกรณ์ 2

 ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ่ากัด ได้ก่าหนดให้มีการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ่าปี  2563 ระหว่างวันที่  1  –2 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนช่ัน  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต่าบลบางกระสอ 
อ่าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ายนโยบายและแผน  โทร. 02-143-8144-51 
ต่อ 601 – 602

 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจ าปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ่ากัด ได้ส่ารวจรายช่ือ

สมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ในรอบปีบัญชี 2563 ซึ่งเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2503 ถึง 31 ธันวาคม 2503 จึงได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิรับ
เงินตอบแทนสมาชิกอาวุโส ประจ่าปี 2563 จ่านวน 194 ราย 

ทั้งน้ี ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายช่ือของตนเองและส่งส่าเนาบัตร
ประจ่าตัวประชาชนให้สหกรณ์ฯ ตรวจสอบข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด ภายในวันที่ 
29 ธันวาคม 2562 กรณีที่สมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่มีรายช่ือกรุณา
แจ้งให้สหกรณ์ทราบทันที
** สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.cddco-cp.com ** 

 บทบาทหน้าที่ของตัวแทนสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก
- ตัวแทนสหกรณ์ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้

1. สนับสนุนการด่าเนินงานของสหกรณ์ โดยประสานระหว่างหน่วยงาน             

ในสังกัดกับสหกรณ์

2. สื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและงานสหกรณ์ให้กับหน่วยงานในสังกัด
3. สนับสนุนการท่างานของสมาชิก ผู้แทนสมาชิก และประสานงานกลุ่มองค์กรต่างๆ

4. ในพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลและเข้าร่วมกิจกรรมการด่าเนินงานของสหกรณ์

5. ด่าเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินสงเคราะห์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ในหน่วยงาน

6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานประกอบค่าขอกู้เงิน และ

หลักฐานอ่ืนๆเก่ียวกับธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ฯ

7. เผยแพร่ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของสหกรณ์ให้สมาชิกในหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจ
8. ด่าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ ที่สหกรณ์ขอความร่วมมือ
- ผู้แทนสมาชิก มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้
1. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสหกรณ์
2. รับเร่ือง/ปัญหาจากสมาชิกเพื่อเสนอญัตติต่อที่ประชุมใหญ่
3. น่าข้อมูลที่ได้จากการประชุมใหญ่สามัญ มาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ให้สมาชิกในพื้นที่ที่ตนเป็นผู้แทนสมาชิกได้ทราบ
4. รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อน่าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมใหญ่สามัญ

http://www.cddco-cp.com/


ประก ศ !!! ก รปิดโครงก รเงินฝ กออมทรัพย์พิเศษเปี่ยมสุข 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมก รพัฒน ชุมชน จ  กัด ได้ด  เนินก รปิดโครงก รเงินฝ กออมทรัพย์พิเศษ

เปี่ยมสุข ต มมติที่ประชุมคณะกรรมก รด  เนินก รสหกรณ์ คร้ังที่ 10/2562 เม่ือวันที่ 18 ตุล คม 2562
โดยจะคิดดอกเบี้ยสิ้นสุดวันที่ 5 กุมภ พันธ์ 2563 แล้วปรับเป็นเงินฝ กออมทรัพย์พิเศษ ในอัตร ดอกเบี้ย 
3.75 ต่อปี ต้ังแต่ 6 กุมภ พันธ์ 2563
ดูร ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cddco-cp.com หรือ
ติดต่อสอบถ ม ฝ่ ยก รเงิน โทร.02-143-8144-51 ต่อฝ่ ยทะเบียน 104-105

ก้าวทัน 4 สอ.พช.

สม ชิกควรรู้ 4

ประก ศ !!! ก รน  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจ  ปี 2562 ซื้อหุ้นพิเศษ 
สม ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส ม รถน  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจ  ปี 2562 ม ซ้ือหุ้นพิเศษได้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

สม ชิกส ม รถซ้ือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละของเงินปันผลเฉลี่ยคืนที่ได้รับในปี 2562 และเม่ือซ้ือหุ้นแล้วจ  นวนหุ้นที่ซ้ือใหม่
รวมกับหุ้นที่มีอยู่ต้องไม่เกิน 4,000,000 บ ท เร่ิมเปิดให้สม ชิกซ้ือหุ้นได้ต้ังแต่วันที่ 3 - 28 กุมภ พันธ์ 2563 โดยแจ้งคว มจ  นง
ขอน  เงินปันผลม ซ้ือหุ้น ต มแบบที่สหกรณ์ก  หนด
ดูร ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cddco-cp.com หรือ
ติดต่อสอบถ ม ฝ่ ยทะเบียนและประมวลผล โทร.02-143-8144-51 ต่อ 301-302-303 และ 401

จ  นวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธันว คม 2562 (บ ท) ร้อยละของเงินปันผลเฉลี่ยคืนที่ได้รับ

ต้ังแต่                  1  - 500,000      บำท ไม่เกิน 100 %

ต้ังแต่        500,001   - 1,000,000   บำท ไม่เกิน 50 %

ต้ังแต่      1,000,001   - 2,000,000    บำท ไม่เกิน 30 %

ต้ังแต่      2,000,001   - 3,000,000    บำท ไม่เกิน 20 %

ต้ังแต่      3,000,001   - 4,000,000    บำท ไม่เกิน 10 %

ต้ังแต่      4,000,001 บำท  ขึ้นไป ไม่สำมำรถซื้อได้

ประก ศ !!! โครงก รเงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้  ประกัน พ.ศ. 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมก รพัฒน ชุมชน จ  กัด ได้ก  หนดหลักเกณฑ์ก รให้กู้เงินโครงก รเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือ  

ผู้ค้  ประกัน พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. สม ชิกผู้มีสิทธิต มประก ศนี้ ต้องเป็นผู้ค้  ประกันที่รับภ ระช  ระหนี้แทนผู้กู้
2. ส ม รถกู้เงินจ กโครงก รเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้  ประกัน ในวงเงินที่เท่ากับหนี้ที่รับภาระช าระหนี้แทน เท่ นั้น
3. หลักเกณฑ์ก รให้กู้และหลักประกันเงินกู้ให้ใช้ต มประก ศสหกรณ์ฯ เร่ือง หลักเกณฑ์ก รให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

และส มัญ ปี 2562
4. อัตร ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ส ม รถผ่อนช  ระสูงสุดน น 150 งวด
5. ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่ ร้อยละ 10 ของเงินได้ร ยเดือนหลังหักค่ ใช้จ่ ยทั้งหมด

ดูร ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cddco-cp.com หรือ
ติดต่อสอบถ ม ฝ่ ยสินเชื่อ โทร.02-143-8144-51 ต่อ 202-205 และ 304



แนะน  วิธีตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ผ่ นระบบบริก รสม ชิก
รู้หรือไม่ ระบบสหกรณ์ออนไลน์ปลอดภัย ส ม รถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว 

ข้อมูลหุ้น ข้อมูลเงินฝ ก ข้อมูลเงินกู้ และข้อมูลอื่น ๆ ของสม ชิก ได้อีกม กม ย 
ด้วยขั้นตอนง่ ย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  เข้ เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมก รพัฒน ชุมชน จ  กัด ที่ www.cddco-op.com 
ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู “ระบบสหกรณ์ออนไลน์ปลอดภัย” ดังรูป

ขั้นตอนที่ 3 กรอกเลขทะเบียนสม ชิก และรหัสผ่ น  คลิกปุ่ม  เข้ สู่ระบบ
เพื่อเข้ สู่ระบบ  หรือสมัครใช้บริก รก่อน  ส  หรับสม ชิกที่ยัง
ไม่สมัครใช้บริก รให้คลิกปุ่ม สมัครใช้บริก รท งเว็บไซต์จะขึ้น
ให้กรอกเลขทะเบียนสม ชิกและเลขบัตรประจ  ตัวประช ชน

ขั้นตอนที่ 4 หลังจ กคลิกเข้ สู่ระบบแล้วหน้ จอจะแสดงข้อมูลต่ ง ๆ ดังนี้
1) ข่ วส รสม ชิก   2) ข้อมูลหุ้น/เงินฝ ก/เงินกู้
3) ข้อมูลค้  ประกัน/ร ยก รหักประจ  เดือน/เงินปันผล-เฉลี่ยคืน
4) ข้อมูลผู้รับโอนผลประโยชน์    5) ข้อมูลก รท  ประกันชีวิต

กรณีที่สม ชิกลืมรหัสผ่ นหรือไม่ส ม รถเข้ สู่ระบบได้ ให้ติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อตรวจสอบและท  ก รรีเช็ตรหัสผ่ น
ให้กับสม ชิก โทร. 02-143-8144-51 ต่อฝ่ ยส รสนเทศ 603-604

ก้าวทัน 5 สอ.พช.

ข่ วประช สัมพันธ์ 5

ประก ศ !!! ปิดบริก รระบบ ATM Online ช่ัวคร ว 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมก รพัฒน ชุมชน จ  กัด จะท  ก รปิดบัญชีประจ  ปี 2562 และท  

ร ยก รคืนดอกเบี้ยให้กับสม ชิกที่ช  ระคืนเงินกู้ระหว่ งเดือน จึงมีคว มจ  เป็นต้องปิดระบบ 
ATM Online ชั่วคร ว ในวันอังค รที่ 31 ธันว คม 2562 ต้ังแต่เวล  12.00 น. ถึงวันพุธที่ 
1 มกร คม 2563 เวล  12.00 น. ในเวล ดังกล่ วสม ชิกจะไม่ส ม รถเบิกถอนเงินฝ กหรือ
รับเงินกู้ฉุกเฉินผ่ นตู้ ATM ได้ สหกรณ์ฯ  ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในคร้ังนี้

ประก ศ !!! แจ้งวันหยุดท  ก รช่วงเทศก ลปีใหม่ 2563
เนื่องในเทศก ลส่งท้ ยปีเก่ ต้อนรับปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมก รพัฒน ชุมชน จ  กัด ประก ศวันหยุดท  ก ร 

ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 30 ธันว คม 2560 ถึง วันพุธที่ 1 มกร คม 2563

** เปิดท าการตามปกติ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 **



หลำยคนต้ังเป้ำหมำยทำงกำรเงินไว้อย่ำงสวยหรู 
แต่ไม่มีวี่แววเดินถึงเป้ำหมำยเสียที เพรำะลืมตรวจเช็ค
สุขภำพกำรเงินของตัวเองว่ำใกล้เป้ำหมำยมำกน้อยแค่ไหน
แล้ว ถ้ำจะให้ดีก็ควรทบทวนกันเป็นรำยไตรมำส ซึ่งมี     
ส่ิงท่ีควรพิจำรณำดังนี้
• ก รใช้บัตรเครดิต

ถ้ำใครมีบัตรเครดิต ควรเช็คประวัติกำรใช้บัตรว่ำ    
เป็นอย่ำงไรบ้ำง มียอดใช้มำกใช้น้อย ช ำระเงินบัตรเครดิต
ตรงตำมก ำหนดหรือไม่ มีหนี้ ค้ำงช ำระบ้ำงหรือเปล่ำ 
พร้อมตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือท่ีสำมำรถใช้ได้ ในกรณี
ท่ีใช้บัตรเครดิตผ่อนช ำระสินค้ำหรือบริกำรบำงรำยกำรอยู่ 
ท้ังนี้ กำรมีประวัติกำรใช้บัตรเครดิตท่ีดีจะเป็นประโยชน์
อย่ำงมำกเมื่อคิดจะขอเงินกู้ ต่ำงๆ ในอนำคต นอกจำกนี้ 
ควรจะตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวท่ีให้กับสถำบันกำรเงิน       
ผู้ออกบัตรว่ำตรงกับข้อมูลปัจจุบันหรือไม่ ด้วยเพื่อให้       
ทุกกำรติดต่อเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
• ตรวจร ยรับ – ร ยจ่ ย

ตรวจสอบว่ำในช่วง 3 เดือนมีค่ำใช้จ่ำยลดหรือเพิ่ม
อย่ำงไรบ้ำง และมีรำยจ่ำยประจ ำใหม่เพิ่มเติมมำกบ้ำง
หรือไม่อย่ำงไร ขณะเดียวกัน ต้องเช็คว่ำมีรำยได้เพิ่มหรือ
ลดลงหรือไม่ หำกมีรำยได้เพิ่ม แต่รำยจ่ำยลดลง ก็แสดงว่ำ
จะมี เงินเพิ่มขึ้นส ำหรับเก็บออมหรือช ำระหนี้  แต่ ใน     
ทำงกลับกัน ถ้ำมีรำยจ่ำยเพิ่ม แต่รำยได้ลดลง ก็ต้องคิดหำ
วิธีปรับลดรำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็นออกไป

• พอร์ตลงทุน
นอกจำกเก็บเงินในบัญชีออมทรัพย์แล้ว หลำยคนน ำเงิน

ไปลงทุนต่อยอดให้งอกเงย ท้ังกำรซื้อกองทุนรวม หรือซื้อหุ้น
รำยตัว ดังนั้นจะต้องตรวจเช็คดูว่ำ พอร์ตลง ทุนท่ีมีอยู่
เหมำะสมหรือไม่ ควรจะเพิ่มหรือลดกำรลงทุนในส่วนใดบ้ำง 
ท่ีสอดคล้องกับควำมสำมำรถรับควำมเส่ียงของตัวเอง และ     
ได้ผลตอบแทนสูงสุด
• ก รประกันภัย

รำยจ่ำยประกันเป็นเงินอีกก้อนท่ีต้องสนใจ ต้องเช็คว่ำ
ปัจจุบันมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนนี้ เท่ำไหร่ เพื่อคุ้มครองอะไรบ้ำง 
จ ำเป็นต้องซื้อประกันเพิ่มเติมหรือไม่ และสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำย
ประกันส่วนใดลงได้บ้ำง เช่น ประกันรถยนต์หำกมีประวัติ ดี    
ก็ควรขอส่วนลดเบ้ียประกันในงวดต่อไป หรือหำกเพิ่งมีลูก 
อำจแบ่งเงินท ำประกันชีวิตก็ได้ เพื่อให้เบำใจได้ว่ำ หำกตัวเอง
เสียชีวิตกะทันหันก่อนลูกโต คนท่ีอยู่ข้ำงหลังจะได้ไม่ล ำบำก
มำกนัก
• แผนเกษียณอ ยุ

เริ่มก่อนดีกว่ำเป็นวลีคุ้นหูส ำหรับหลำยคนท่ีคิดออมเงิน
เพื่อชีวิตวัยเกษียณ ในเมื่อเริ่มออมเพื่อเกษียณกันแล้ว ก็ต้อง
ทบทวนแผนกันเป็นรำยไตรมำส ด้วยว่ำเป็นไปตำมท่ีต้ังเป้ำไว้
หรือไม่ หำกยังห่ำงไกล ก็ควรปรับแผนและปรับพฤติกรรมกำร
ใช้ชีวิตในปัจจุบันบ้ำง เพื่อควำมสุขสบำยหลังเกษียณ
• Update เป้ หม ย

กำรต้ังเป้ำหมำยเป็นแรงกระตุ้นช้ันดีให้กับชีวิต ช่วยให้
จัดสรรกำรใช้จ่ำยเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
หลังจำกก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจนแล้ว ก็ถึงเวลำต้องทบทวน
ตรวจเช็คควำมคืบหน้ำกันเป็นรำยไตรมำส ดูกันว่ำท ำได้ตำม
เป้ ำหมำยบ้ ำ งแ ล้วหรื อยั ง  หำกส ำ เ ร็ จแล้วก็ สำมำรถ
ต้ังเป้ำหมำยใหม่ท่ีใหญ่กว่ำเดิมได้อีก     

ก้าวทัน 6 สอ.พช.

มุมสุขภ พ (ก รเงิน) 6

ท่ีม  : Wealth Me Up  ให้เงินท  ง น 
https://wealthmeup.com/checklist



สมัครเป็นสม ชิกสหกรณ ์ได้อะไร ??
1. สำมำรถเข้ำร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอควำมคิดเห็น 
ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นกรณีกำรประชุมใหญ่โดย
ผู้แทนสมำชิก
2. เสนอหรือได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรด ำเนินกำร
สหกรณ์ /ผู้แทนสมำชิก/ผู้ตรวจสอบกิจกำร
3. สำมำรถรับบริกำรเงินฝำกได้ทุกประเภท โดยมี
ดอกเบ้ียเงินฝำกสูงกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น
4. รับบริกำรด้ำนสินเช่ือของ สอ.พช. หลำกหลำยประเภท
5. สำมำรถน ำสมำชิกในครอบครัว ประกอบด้วย บิดำ 
มำรดำ คู่สมรส และบุตรท่ีบรรลุนิติภำวะ เข้ำเป็นสมำชิก
สมทบของ สอ.พช. เพื่อรับสิทธิพิเศษและสวัสดิกำรอีก
มำกมำย
6. ได้รับสิทธกิำรท ำประกันชีวิตฟรี กับบริกำรโครงกำร
ประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกันสูงสุด 300,000 บำท และยัง
สำมำรถท ำประกันชีวิตให้กับบุคคลในครอบครัวได้ด้วย
7. มีสิทธิได้รับเงินปันผล มำกถึง 6 บำทต่อปี
8. มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกที่กู้เงิน
9. มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ 

สมัครเป็นสม ชิกสมทบของสหกรณ ์ได้อะไร ??
1.  เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์และเสนอควำมคิดเห็นในท่ีประชุมใหญ่
2.  รับบริกำรทำงด้ำนวิชำกำรจำกสหกรณ์
3.  สำมำรถรับบริกำรเงินฝำกได้ทุกประเภท โดยมีดอกเบ้ียเงินฝำก
สูงกว่ำสถำบันกำรเงินอื่น
4.  เมื่อเป็นสมำชิกสมทบครบ 1 ปี จะได้รับสิทธิในกำรกู้เงินได้
สูงสุดร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นและเงินฝำกท่ีมีอยู่กับสหกรณ์
5.  มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตำมมติท่ีประชุมใหญ่
6.  เมื่อเป็นสมำชิกครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับสวัสดิกำรประเภทต่ำง ๆ 
เช่น กำรท ำประกันชีวิต เงินของขวัญปีใหม่ และสำมำรถเข้ำร่วม
โครงกำรและได้รับควำมรู้ทำงวิชำกำรจำกสหกรณ์
7.  สมำชิกสมทบมีสิทธิถือหุ้นและฝำกเงินกับสหกรณ์ ดังน้ี

(1) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์สูงสุด 1,000,000 บำท
(2) มีสิทธิฝำกเงินทุกประเภทรวมกันสูงสุด  5,000,000  บำท

8. ได้รับสิทธกิำรท ำประกันชีวิตฟรี กับบริกำรโครงกำรประกันชีวิต
กลุ่ม ทุนประกันสูงสุด 300,000 บำท

(กรณีอำยุเกิน 70 ปี ทำงบริษัทประกันชีวิตไม่รับท ำประกันชีวิต)
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1. สมำชิกจะขอเบิกค่ำรักษำพยำบำลประกันชีวิตกลุ่ม 
กรณีเจ็บป่วยได้หรือไม่ ?

ตอบ กรณีที่สมำชิกเจ็บป่วยจะขอรับสินไหมทดแทน
ไม่ได้ จะขอได้ในกรณีท่ีเสียชีวิต/สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภำพ
สิ้นเชิงถำวรเท่ำน้ัน
2. ใครสมัครเป็นสมำชิกสหกรณ์ได้บ้ำง ??

ตอบ ข้ำรำชกำร – ลูกจ้ำงประจ ำ หรือข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงประจ ำท่ีเกษียณอำยุสังกัดกรมกำรพัฒนำชุมชนและ
เจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จ ำกัด 
3. ใครสมัครเป็นสมำชิกสมทบของสหกรณ์ได้บ้ำง ??

ตอบ คู่สมรส/บิดำ/มำรดำ  หรือบุตรของสมำชิกที่บรรลุ
นิติภำวะแล้ว หรือพนักงำนรำชกำรหรือพนักงำนกองทุน
พัฒนำบทบำทสตรีของกรมกำรพัฒนำชุมชน
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คว มคิดสร้ งสรรค์ส  หรับก รคิดออกนอกกรอบ
(Creative Thinking For Out of The Box)

คว มคิดสร้ งสรรค์ หมำยถึง ควำมคิด
แ ป ล ก ๆ  ใ ห ม่ ๆ  ที มี ค ว ำ ม ลุ่ ม ลึ ก

หลำกหลำย หลำกหลำยอันจะเป็นประโยชน์และ 
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำงำน พัฒนำคน 

และพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำร          
ปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

เพรำะเห็นได้ว่ำในปัจจุบันน้ีกำรด ำเนินธุรกิจตกอยู่ ใน
สภำพแวดล้อมต่ำงๆ เช่น สภำพแวดล้อมทำงด้ำนสังคม 

กำรเมือง คู่แข่งขันสภำพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลำ ดังน้ันเรำจึงจ ำเป็นท่ีจะต้องมีกำรพัฒนำวิธีกำร

ปฏิบั ติงำนของเรำ ให้มีประสิทธิภำพ และ ทันกับกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ หำกผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนขำดเสียซึ่ง

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ จ ำเจ และติดอยู่กับวิธี เดิมๆ ไม่ยอม
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำคนเรำให้มีควำม

เจริญก้ำวหน้ำแล้ว องค์กำรของเรำก็จะก้ำวหน้ำช้ำ ดังน้ันเอง 
ในทุกๆ องค์กำรจึงมีควำมต้องกำรผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนท่ี

มีควำมคิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์ด้วยกันท้ังน้ัน

แนวทำงในกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์พัฒนำได้ดังน้ี

1. ศึกษำค้นคว้ำและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้รู้มำก 

เห็นมำก ได้ยินมำก
2. ฝึกฝนตนเองให้มีควำมคิดริเริ่ม คิดรวดเร็ว คิดลุ่มลึก 

คิดหลำกหลำย คิดประยุกต์ คิดวิเครำะห์และคิดสังเครำะห์
3. ขจัดอุปสรรคท่ีเป็นตัวบ่ันทอนควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยกำร

สร้ำงควำมเช่ือใหม่ว่ำ
 วิธีแก้ปัญหำน้ันย่อมมีมำกกว่ำ 1 ทำง

 วิธีกำรที่ดีกว่ำวิธีกำรเดิมที่เคยใช้อยู่น้ันย่อมมีอยู่เสมอ
 ไม่สร้ำงก ำแพงควำมคิดสกัดกั้นตัวเอง

 มองอะไรให้ออกไปนอกกรอบ หรือแนวปฏิบัติกฎเกณฑ์

เก่ำๆ เสียบ้ำง

 เลิกท่ีจะกลัวควำมคิดของตนจะเชย หรือไม่ได้เร่ืองเสียที
 ไม่ประเมินควำมคิดของตนและของคนอื่นเร็วเกินไป

4. มีผู้กล่ำวว่ำหำกต้องกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีดีให้ขจัด
อุปสรรคต่ำง ๆ ต่อไปน้ีให้หมดสิ้น คือ ขำดวิญญำณนักพนัน 

หวั่นเกรงผู้ใหญ่  และขำดไฟแรงสูง

“เร ม คิดสร้ งสรรค์กันดีกว่  เพ่ือพัฒน องค์ก ร”


