


ขนิฏฐาวสิาสะ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน สมัครใจเข้าร่วมกันในการด าเนินวิสาหกิจที่พวกเขา

เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการรับ
ฝากเงินและให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย และโดยการถือหุ้นหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของหุ้นทั้งหมด เมื่อสิ้นปีทาง
บัญชีต้อง จ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งให้บริการด้านเงินกู้และจ้างเจ้าหน้าที่มาบริหารธุรกิจหาผลก าไรมาจ่าย
ตอบแก่สมาชิกตามความจ าเป็น สังคมของสหกรณ์มีรูปแบบที่ทับซ้อนกันระหว่างองค์กรที่มีสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้น สมาชิกเลือกตั้ง
คณะกรรมการทนการถือหุ้นและจัดสวัสดิการให้กับผู้ถือหุ้นกับองค์กรที่คณะกรรมการ 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าทีส่รรหาพัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้เงินฝากมาให้บริการกับสมาชิก ผลก าไรที่เกิดขึ้นแบ่งคืนผู้ใช้บริการตามส่วนธุรกิจ ในขณะเดียวกันสหกรณ์ยังเป็น
รูปแบบทางสังคมของสหกรณ์ดังกล่าว ท าให้ดูเหมือนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เป็นตัวละครที่มีบทบาทส าคัญ แต่แท้ที่จริงแล้ว คนที่มีความส าคัญที่สุดในการด ารงอยู่
และเจริญเติบโตของสหกรณ์ฯ คือ “สมาชิก” ถ้าสมาชิกเป็นสมาชิก “ที่ดี” แสดงบทบาทของสมาชิก “ที่ดี” อย่างเต็มก าลัง ผลตอบแทนการถือหุ้นหรือปันผล สวัสดิการ 
เงินเฉลี่ยคืน และคุณภาพชีวิตจากการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ย่อมได้กลับคืนมาอย่างคุ้มค่าเช่นกัน แต่ถ้าสมาชิกไม่ท าหน้าที่ไม่แสดงบทบาทของสมาชิก ย่อมได้รับ
ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าบทบาทและการแสดงของสมาชิกที่เป็นที่คาดหวังเป็นอย่างไร ดังนี้  
     (1) สมาชิก “ที่ดี” ต้องสนใจและเลือกตั้งกรรมการและผู้แทนสมาชิกด้วยความรับผิดชอบ เพราะคนเหล่านี้จะไปด าเนินธุรกิจสหกรณ์แทนสมาชกิ ให้สมาชิก   และเพ่ือ
สมาชิก ไม่สมควรให้ “ใครก็ได้” มาเป็นกรรมการและผู้แทนสมาชิก แต่ควรจะเป็น “คนที่ใช่” ของสมาชิก  
     (2) สมาชิก “ที่ดี” ต้องถือหุ้นและสะสมหุ้น อย่างน้อยต้องมากพอเมื่อเทียบกับหนี้สินของตัวเอง หรือมากพอที่จะได้รับเงินปันผลเพ่ือสมทบเลี้ยงชีพในยาม
เกษียณอายุ  
     (3) สมาชิก “ที่ดี” ต้องรับผิดชอบกับหนี้สินทีมีกับสหกรณ์ ไม่ผิดนัดหรือเพิกเฉยในการช าระหนี้ อันท าให้ผู้ค้ าประกันต้องเดือดร้อน และสหกรณ์ต้องส ารองหนี้
สูญ อันท าให้ไม่สามารถจัดสรรก าไรให้กับสมาชิกได้เท่าที่ควรจะเป็น  
     (4) สมาชิก “ที่ดี” ต้องสดับตรับฟัง ติดตามตรวจสอบการท างานของกรรมการและเจ้าหน้าที ่ซ่ึงอาจกระท าผ่านการประชุมที่จัดโดยผู้แทนสมาชิกและตัวแทน
สหกรณ์ในพ้ืนที่ที่สังกัด หรือผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และเอกสารที่สหกรณ์จัดท าเผยแพร่  
     (5) สมาชิก “ที่ดี” ต้องแจ้งเหตุต่อสหกรณ์ เมื่อพบความผิดปกติของการด าเนินงานสหกรณ์ อย่างสร้างสรรค์ในช่องทางผ่านผู้แทนสมาชิก ตัวแทนสหกรณ์ หรือ
กรรมการสหกรณ์ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข  
     (6) สมาชิก “ที่ดี” ต้องท าธุรกิจกับสหกรณ์ เพราะสหกรณ์ไม่มีโอกาสท าธรุกิจกับผู้ที่ไมใ่ช่สมาชิก หากสมาชิกไม่ท าธุรกิจกับสหกรณ์ สหกรณ์ก็ไม่มีรายได้ที่จะมา
จัดสรรก าไรให้กับสมาชิก ดังนั้นในธุรกิจที่สหกรณ์ท า ถ้าสมาชิกจะซ้ือบริการในกิจกรรมนั้นก็ควรซ้ือบริการจากสหกรณ์ก่อนจะไปซ้ือบริการจากสถาบันอ่ืน นอกเสียจากว่า
บริการของสหกรณ์ไม่ดีเท่าของที่ อ่ืน ก็เป็นสิทธิของสมาชิกที่จะเลือก ถ้าเรามีสมาชิกที่แสดงบทบาทเช่นที่กล่าว สหกรณ์ของเราก็จะมีแต่ ”สมาชิก            ที่
กระฉับกระเฉง” หรือ active member สหกรณ์ของเราก็จะ “ไปโลด” มั่นคงยั่งยืนแน่นอน 

เป็นสมาชิกสหกรณ์มาตัง้นานไม่เคยไดท้ราบเลยว่าสหกรณข์องเรากม็ีวัฒนธรรมองค์กรอยา่งไร ? 
ผู้เขียนขอเล่าให้ผู้อ่านให้ทราบโดยทั่วกัน วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) หมายถึง ค่านิยม และบรรทัดฐานที่พนักงานในองค์การถือปฏิบัติร่วมกัน ซ่ึงเก่ียวโยงกับ
โครงสร้างองค์การที่น ามาซ่ึงปทัสถานของพฤติกรรมบุคคลในองค์การ วัฒนธรรมองค์การเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาระหน้าที่ แนวทางและเงื่อนไขเพ่ือบรรลุสู่
ความส าเร็จขององค์กร โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด มี 4 ด้าน ดังนี้  

วัฒนธรรมองคก์ร  
โดย... พิทยาวธุ อังศุสงิห ์ผู้จัดการสหกรณ์ 

T H U S 

ความไว้วางใจ 
(Trust) 

ความซื่อสัตย ์
(Honesty) 

ความสามัคค ี 
(Unity) 

การบริการด้วยใจ  
(Service Mind)  

 

แสดงออกถึงความเอาใจใส่ และให้เกียรติกันยอมรับในความผิดพลาดอย่างเปิดเผยฟังผู้อ่ืนก่อนเสมอบอกผู้อ่ืนถึงจุดยืนของตนพูด
ตามความเป็นจริง และรักษาค าสัญญา 
มีความสุจริต มีสัจจะเชื่อถือได้ ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้อง อุทิศตนเพ่ือความยุติธรรม และมีความซ่ือตรงมั่นคงอยู่ในศีลธรรม  
 
การปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนที่สหกรณ์ก าหนด สมาชิกทุกคนมีความพร้อมกาย พร้อมใจ และความคิดเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
รวมถึงความสมานฉันท์ปรองดองและการแต่งตัวแต่งกาย พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นประจ าสู่สาธารณะด้วยความเป็นสถาบัน Brand 
ความสามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้ด้วยความเต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ให้บริการ ให้บริการที่เกินคาดหวังแม้ต้องใช้
เวลาหรือความพยายามอย่างมาก เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ และให้บริการที่เป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ 

& 

วัฒนธรรมองค์กรของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด นี้เก่ียวโยงกับโครงสร้างองค์กรที่ประกอบด้วย สมาชิก คณะกรรมด าเนินงาน และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ทุก ๆ คน มีภาระหน้าที่ แนวทาง และเงื่อนไขเพ่ือให้สหกรณ์ของเราบรรลุสู่ความส าเร็จขององค์กรนั่นเอง 



3. ผลการดําเนินงาน 

สมาชิกปกติ 
9,301 ราย 

สมาชิกสมทบ 
1,018 ราย 

สมาชิกปกติ สมาชิกสมทบ 

สมาชิกรวม 10,319 ราย 

หน้ีสินรวม  
2,353 

ล้านบาท ทุนของ
สหกรณ์ 
3,916 

ล้านบาท 

หนี้สินรวม ทุนของสหกรณ์ 

สินทรัพย์รวม 
มูลค่า 6,269,812,064.95 บาท 
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กําไรรวม (มกราคม - พฤษภาคม 2562) 
122,200,739.84 บาท 

รายได้ รายจ่าย 

4. ความเคลื่อนไหวสหกรณ์ 
                      นางสาวขนิษฐา กาญจนรังษีนนท์ ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ สวนพุฒ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอผลงาน 
“CreditScorecard” และผลงาน “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS” 
ซึ่งทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ พิจารณาให้ผลงาน 
“CreditScorecard” ได้รับรางวัลระดับดีมาก และผลงาน “ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร MIS” ได้รับรางวัลระดับดี ในโครงการคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรม 
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจําปี 2561” เมื่อวันท่ี 17 ก.พ. 62 
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 

คณะศึกษาดูงาน  
จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการทหารสื่อสาร จ ากัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด ได้มาเย่ียมชมและฟังบรรยาย
ผลการด าเนินงานของ สอ.พช. ท่ีได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น   
ท้ัง 5 ด้าน ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน ในระหว่าง
เดือน ม.ค. - พ.ค. 62 

ล้านบาท 

สอ.พช. จัด “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้แทนสมาชิก และตัวแทนสหกรณ์ ซึ่งมีบทบาทท่ีเป็นกลไกเชื่อมโยงสนับสนุนงานของสหกรณ์ฯ 
กับสมาชิก ส่งผลให้มีความเข้าใจอันดีต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ กับสมาชิกมากย่ิงข้ึน 
โดยด าเนินการระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. 62 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

สอ.พช. จัดสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2562 
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก เพื่อให้มีความชัดเจนครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมและท่ัวถึง จึงขอความร่วมมือหน่วยงาน
ต้นสังกัด ส ารวจจ านวนบุตรสมาชิก ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
และส่งผลการส ารวจ ถึง สอ.พช. ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 62  

สอ.พช. จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วม (4 ภาค)” ในระหว่างเดือน 
ก.ค. - ส.ค. 62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาสมรรถนะของผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ 
ให้สามารถเป็นกลไกหลักในการร่วมกันบริหารจัดการ สอ.พช. ได้แก่ จุดท่ี 1 ศพช. พิษณุโลก จุดท่ี 2  
ศพช. นครศรีธรรมราช จุดท่ี 3 ศพช. นครนายก และจุดท่ี 4  ศพช. อุดรธานี 
 

ผลการด าเนินงาน 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม 2562 

ความเคลื่อนไหวสหกรณ์ 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์สอ.พช. 



        ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนและการถือหุ้น พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
ประเด็นสําคัญ  สมาชิกท่ีประสงค์จะเพ่ิมค่าหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ ฯ ดังนี้ 
 1. การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ส่งได้ไม่เกินจ านวน 10,000 บาท ยกเว้นสมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราท่ีสูงกว่า 
    อยูก่่อนวันประกาศ ก็ให้ส่งในอัตรานั้นต่อไป และไม่สามารถขอเพิ่มค่าหุ้นได้อีก 
  2. กรณีท่ีสมาชิกถือหุ้นเกิน 4 ล้านบาทแล้ว ให้ส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ในอัตราข้ันต่ า ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ฯ 

       ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การทําประกันชีวิตเพิ่มของสมาชิกที่กู้เงินสามัญ 
ประเด็นสําคัญ   สอ.พช. ก าหนดหลักเกณฑ์การท าประกันเพิ่มกรณีกู้เงินสามัญ ดังนี้ 
 1. การท าประกัน ให้สมาชิกท าประกันกับบริษัทท่ีสหกรณ์ฯ โดยก าหนดให้มีระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2562  
    ถึง 31 มีนาคม 2563 และให้ต่ออายุการท าประกันทุกปี จนกว่าจ านวนหนี้ของสมาชิกจะเท่ากับหรือต่ ากว่าผลรวมของจ านวนเงินค่าหุ้น 
 2. สมาชิกที่กู้เงินสามัญจากสหกรณ์ฯ ซึ่งมีจ านวนเงินหนี้ต่ ากว่าเงินค่าหุ้นไม่ต้องท าประกันเพิ่ม 
 3. หลักเกณฑ์การขอประกัน มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 4. สมาชิกท่ีมีจ านวนหนี้เงินกู้สามัญเดิม สหกรณ์ฯ จะก าหนดทุนประกันและค่าเบี้ยประกันจากข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 1 เมษายนของทุกป ี 
    ส่วนหนี้สินท่ีกู้ใหม่จากสหกรณ์ฯ เมื่อค านวณหนี้เงินกู้สามัญเกินกว่าเงินค่าหุ้นให้ท าประกันเพ่ิมและต่ออายุการท าประกันทุกปี  
 5. การช าระค่าเบี้ยประกัน ส าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินสามัญคร้ังแรก สหกรณ์ฯ จะหักเงินค่าเบี้ยประกันจากยอดเงินกู้สามัญ โดยจะคํานวณ 
    ค่าเบี้ยประกันตามระยะเวลาเป็นรายวนันับจากวนัที่กู้ถึงวันสิน้ปีกรมธรรม์ ส่วนการท าประกันปีถัดไป ซึ่งเป็นการท าประกันต่อ   
    อายุสหกรณ์ฯ จะหักเงินค่าเบี้ยประกันจากบัญชีเงินเดือนของสมาชิก โดยจะเรียกเก็บเงินรายเดือน ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี 

       ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 
ประเด็นสําคัญ  สอ.พช. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม ไว้ดังนี้ 
  1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่ ากว่า 10 ปี    ได้รับทุนสวัสดิการ จ านวน 10,000 บาท 
  2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่  10 - 20 ปี    ได้รับทุนสวัสดิการ จ านวน 20,000 บาท 
  3. เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 20 - 30 ปี    ได้รับทุนสวัสดิการ จ านวน 30,000 บาท 
  4. เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 30 - 40 ปี    ได้รับทุนสวัสดิการ จ านวน 40,000 บาท 
  5. เป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 40 ปีขึ้นไป    ได้รับทุนสวัสดิการ จ านวน 50,000 บาท 
การนับเวลาการเป็นสมาชิก :  นับต้ังแตว่ันท่ีเป็นสมาชิกจนถึงวันท่ีถึงแก่กรรม 
การจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนสวัสดิการ :  จ่ายให้กับบุคคลท่ีมีรายชื่อที่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ถ้าไม่มีหนังสือตั้งผู้รับ
  โอนประโยชน์ให้จ่ายแก่คู่สมรส หรือบุตร หรือมารดา หรือบิดา หรือทายาทตามกฎหมาย ตามล าดับ 
วิธีขอรับทุนเพื่อสวัสดิการ :  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมให้ผู้มีสิทธิรับเงินทุนแจ้งเป็นหนังสือถึงสหกรณ์ พร้อมแนบเอกสารใบมรณบัตร 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน และหนังสืออื่นท่ีจ าเป็นต่อสหกรณ์  
  ภายใน 90 วัน นับแต่วันถึงแก่กรรมหากพ้นกําหนดน้ีถือว่าหมดสิทธิในการรับทุนเพื่อสวัสดิการ 

สมาชิก สอ.พช. อายุ ณ วันขอประกัน 
อายุ ณ วันสิ้นสุด

ความคุ้มครอง 

ปฏิเสธสินไหม 

ในเงื่อนไข 180 วัน 

1. สมาชิกเดิมที่ทําประกันก่อน 1 เมษายน 2562 หรือ ปรับทุน ไม่จ ากัดอายุ 99 ปีบริบูรณ์ มี 

2. สมาชิกที่เข้าใหม่ หรือ ลาออกแล้วเข้าใหม่ อายุ + ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 70 ปี 70 ปีบริบูรณ์ มี 

หมายเหตุ : หากพ้นสภาพการเป็นสมาชิกแล้ว ไม่สามารถกลับเข้ามาทําประกันใหม่ได้ 

       ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 
ประเด็นสําคัญ  สอ.พช. ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพ ไว้ดังนี้  
1. จ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลืองานศพและวางพวงหรีดไวอ้าลัยแก่สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก 
    (1) เงินช่วยเหลืองานศพ ศพละ 2,000 บาท  
    (2) ค่าพวงหรีดในนามของสหกรณ์ จ่ายตามจริงไม่เกินศพละ 1,000 บาท 
2. เมื่อสหกรณ์ทราบแน่ชัดว่าสมาชิกหรือครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเบิกเงินจากสหกรณ์                 
   มอบให้หรือผู้แทนสมาชิกที่ทราบเร่ืองอาจส ารองจ่ายไปก่อน แล้วขอเบิกเงินสหกรณ์คืน ภายใน 90 วัน 
3. หน่วยงานต้นสังกัดสามารถวางหรีดหรือสิ่งของแสดงความอาลัย โดยวางในนามสหกรณ์ 
   และน าหลักฐานมาเบิกจ่ายเงินศพละไม่เกิน 1,000 บาท 

สมาชิกควรรู ้



5. สมาชิกควรรู้ 
        ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
 ประเด็นสําคัญ สอ.พช. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนเพ่ือสวัสดิการสมาชิกที่ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ดังนี้ 
   1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 10 ปี       ได้รับทุนสวัสดิการ  จ านวน 10,000  บาท 
   2. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 15 ปี       ได้รับทุนสวัสดิการ  จ านวน 15,000  บาท 
   3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 20 ปี       ได้รับทุนสวัสดิการ  จ านวน 20,000  บาท 
   4. เป็นสมาชิกสหกรณ์เกิน 20 ปี ข้ึนไป   ได้รับทุนสวัสดิการ  จ านวน 30,000  บาท 
การนับเวลาการเป็นสมาชิก  :  นับต้ังแตว่ันที่เป็นสมาชิกจนถึงวันท่ีเกิดเหตุหรือวันท่ีย่ืนเร่ืองขอรับทุน 
การจ่ายเงินให้กับผู้รับทุนสวัสดิการ :  จ่ายให้แก่สมาชิกหรือบุคคลท่ีมีรายชื่อตามหนังสือที่สมาชิกระบุไว้ในหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ หรือมอบให้ 
  ตัวแทนสหกรณ์หรือผู้แทนสมาชิก น าไปมอบให้แก่สมาชิกในนามสหกรณ์ 
วิธีขอรับทุนเพื่อสวัสดิการ :  ให้ผู้มีสิทธิท าหนังสือถึงสหกรณ์พร้อมแนบเอกสาร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ใบรับรองแพทย์ท่ีระบวุ่า 
  เป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร และภาพถ่าย ภายใน 180 วัน นับตั้งแตว่ันท่ีทราบว่าทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

        ประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง ทุนสวัสดิการสมาชิกที่ประสบอุบัติเหตุ 
                 ประเด็นสําคัญ  สอ.พช. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. สมาชิกบาดเจ็บเล็กน้อย ได้รับทุนสวัสดิการไม่เกิน  2,000 บาท 
  2. สมาชิกท่ีได้รับอันตรายแก่ร่างกายเป็นเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์หรือนอนรักษาตัว                
     ในโรงพยาบาลได้รับทุนสวัสดิการไม่เกิน 10,000 บาท 
วิธีขอรับทุนเพื่อสวัสดิการ : ย่ืนหลักฐานส าเนารายงานของแพทย์ หรือใบรับรองแพทย์ท่ีท าการรักษาร่างกายของสมาชิกท่ีประสบอุบัติเหตุ  
  หรือส าเนาบันทึกประจ าวันขอพนักงานสอบสวน และรูปถ่ายการบาดเจ็บ ถึงสหกรณ์ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันท่ีเกิดเหต ุ

        ประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย 
                 ประเด็นสําคัญ สอ.พช. จะจ่ายทุนให้แก่สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย พิจารณาสภาพความเสียหาย ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
  1. ท่ีพักอาศัยท่ีสมาชิกเป็นเจ้าของ  เช่น บ้านเรือน ส่วนควบของบ้านเรือน ได้รับความเสียหาย 
      (1) เสียหายท้ังหมดจ่ายไม่เกิน 10,000 บาท 
      (2) เสียหายบางส่วนจ่ายไม่เกิน  5,000 บาท 
  2. กรณีทรัพย์สินเสียหายนอกเหนือจากที่ก าหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสวัสดิการพิจารณา  
      โดยจะจ่ายในวงเงิน ไม่เกิน 10,000  บาท 
วิธีขอรับทุนเพ่ือสวัสดิการ :  สมาชิกย่ืนหลักฐานการขอรับเงินถึงสหกรณ์ ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีเกิดเหตุ ดังต่อไปนี้ 
  1. รายงานความเสียหายของทรัพย์สิน และบัญชีแสดงรายการมูลค่าทรัพย์สินท่ีเสียหาย 
  2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารท่ีแสดงว่าเป็นเจ้าบ้านหรือผู้อาศัยในบ้านนั้น 
  3. ภาพถ่ายของบ้านเรือนหรือทรัพย์สินท่ีได้รับความเสียหาย 

        ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ทุนเพื่อสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 
                 ประเด็นสําคัญ สอ.พช. ไดก้ าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนเพื่อสวัสดิการศึกษาสมาชิก ไว้ดังนี้ 
  1. ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.00 ข้ึนไป ทุนละ  2,000 บาท 
  2. ระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 3.20 ข้ึนไป ทุนละ  3,500 บาท 
  3. ระดับปริญญาเอก เกรดเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป ทุนละ  5,000 บาท 
วิธีขอรับทุนเพื่อสวัสดิการ :  ย่ืนค าขอตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมแนบส าเนาประกาศนียบัตร หรือส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือ 
  รับรองการส าเร็จการศึกษา ภายในเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีส าเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติปริญญาบัตร 

                 ***ผู้มีสิทธ์ิได้รับสวสัดิการ ต้องเป็นสมาชิก สอ.พช. มาแล้วไมน้่อยกว่า 1 ปี*** 

สอ.พช. ยังมีสวัสดิการอื่นๆ สําหรับสมาชิกฯ 
อีกมากมาย.... 
โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในฉบับต่อไป 



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด เปิดศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) อย่างเป็นทางการ 

สิทธิประโยชน์ 
1. เงินสงเคราะห์ได้รับหลังจากเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 600,000 บาท 
2. เป็นทุนประกันในการประกอบอาชีพหลังครอบครัว 
3. เป็นรากฐานความม่ันคงให้แก่ทายาทและครอบครัว 
4. ลดภาระหน้ีสินให้ครอบครัว 
5. เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้สหกรณ์ออมทรัพย์ และไม่เป็น 
   ภาระของผู้ค้ าประกัน 

คุณสมบัติ 
 เป็นสมาชิกสามัญของ สอ.พช. 
 เป็นคู่สมรส บิดา มารดา บุตร และบุตรบุญธรรม 
     ของสมาชิกสามัญ สอ.พช. 
 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันที่สมัคร 
 อายุตามประกาศของสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์ 
     สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
     แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจ 
      สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย  
     (สสอ.รท.) 

สมัครเป็นสมาชิกง่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
1. กรอกใบสมัครสมาชิกสามัญหรือประเภทสมทบ ส่งหลักฐาน สอ.พช. 
2. ช าระเงินค่าสมัคร 
    (1) สส.ชสอ. ช าระเงินค่าสมัคร 20 บาท เงินค่าบ ารุง 20 บาท  
         เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า  4,800 บาท รวม 4,840 บาท 
    (2) สสอ.รท. ช าระเงินค่าสมัคร 20 บาท  เงินค่าบ ารุง 20 บาท        
         เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,500 บาท รวม 4,540 บาท 
3. สมาชิกสามารถเลือกสมัครสมาคมใดสมาคมหน่ึงหรือทั้งสองสมาคมก็ได้ 

สมาชิกที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่ศูนย์ประสานงาน (ฝ่ายสวัสดิการ) 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด  
โทรศัพท์ 02-1438144-51 ต่อ 103, 201 

  

ออมเงินกับ สอ.พช. ดียังไง ???  
การออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด ในที่น้ีหมายถึง การออมในหุ้นสหกรณ์ฯ ไม่นับการออมเงินด้วยการฝากใน
บัญชีออมทรัพย์ ซ่ึงการออมแบบน้ีจะได้ผลตอบแทนที่เรียกว่า เงินปันผล และสิ่งส าคัญส าหรับการออมในหุ้นน้ันคือ “เป็นการออมระยะยาว
ตลอดอายุการเป็นสมาชิก” ซ่ึงมีข้อดีคือ 
     1. จะได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในธนาคารมาก ๆ โดยสมาชิกที่ออมเงินด้วยการสะสมหุ้นจะได้ดอกเบี้ยในรูปแบบเงินปันผล โดย 
         ในปีที่ผ่านมาจ่าย 6.10% ซ่ึงสูงมากส าหรับการลงทุนแบบอ่ืน ๆ 
     2. ออมในอัตราก้าวหน้า ส่วนมากจะคิดเป็น % ของเงินเดือน โดยสมาชิกของ สอ.พช. ทุกคนจะบังคับให้ออม ในหุ้นประมาณ 5%  
         ของเงินเดือน น่ันหมายความว่า ยิ่งเงินเดือนเราเยอะ ก็จะมีเงินออมเยอะขึ้นไปโดยอัตโนมัติ 
     3. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากสหกรณ์ 
     4. กรณีกู้เงินจากสอ.พช. ไม่เกิน 90% ของหุ้น ไม่ต้องหาหลักประกันเงินกู้ 

เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า สอ.พช. เป็นแหล่งออมเงินท่ีน่าสนใจมาก ๆ  มีข้อดีมากมาย ใครท่ียังไม่ได้ออมเงินกับสหกรณ์ 
ให้รีบไปออมเงิน ณ เดี๋ยวนี้เลยค่ะ แต่เด๋ียวก่อน !!! การออมเงินกับสหกรณ์ยังมีมากมายติดตามได้ในฉบับต่อไปคะ 

 

     เป็นเพ่ือนกบัเรา 
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ทนั 
ทนัขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
สหกรณไ์ม่พลาดกิจกรรมท่ีดี 

ตอบ 
ตอบทุกค าถามท่ีขอ้งใจ 
รวดเร็วทนัใจทุกปัญหา 

ออมเงินกับ สอ.พช. 

  ฌาปนกจิใหอ้นาคตทีด่ ีแก่ทายาทและครอบครวั 

แนะน าชอ่งทางการสือ่สาร 



Q : อยากกู้เคหะสงเคราะห์ต้องทําอย่างไร ? 
A : การกู้เคหะสงเคราะห์ มี 2 กรณี ดังนี้ 
      1. กรณีกู้ซื้อ : ให้สมาชิกจัดท าเอกสารการขอกู้ เอกสารการซ้ือขาย และเอกสารประเมินราคาหลักทรัพย์จากส านักงานที่ดินและ
บริษัทเอกชน ส่งมาที่สหกรณ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร เม่ือเอกสารครบจะน าเข้าคณะท างานกลั่นกรองเงินกู้พิเศษเพื่อตรวจสอบและ
เสนอคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติ จากน้ันจะนัดสมาชิกมาท าสัญญาจดจ านองและจ่ายเงินกู้ 
      2. กรณีไถ่ถอน : จัดท าเอกสารขอกู้พร้อมเอกสารที่เก่ียวข้อง พร้อมมีหนังสือรับรองหน้ีจากธนาคารที่ให้กู้และเอกสาร      
ประเมินราคาหลักทรัพย์จากส านักงานที่ดินและบริษัทเอกชนส่งมาที่สหกรณ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร  
เม่ือเอกสารครบจะน าเข้าคณะท างานกลั่นกรองเงินกู้พิเศษเพื่อตรวจสอบและเสนอ 
คณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณาอนุมัติจากน้ันจะนัดสมาชิกมาท าสัญญาจดจ านองและจ่ายเงินกู้ 
 
Q : อยากถอนคนค้ําประกัน โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน ? 
A : การถอนค้ําประกันจะทําได้โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
      1. ผู้ที่ต้องการถอนค้ าประกัน ให้ส่งหนังสือถึงสหกรณ์ พร้อมทั้งประสานผู้กู้ให้ทราบ 
      2. ผู้ค้ าประกันใหม่ ท าสัญญาค้ าประกันส่งให้สหกรณ์ 

กระบวนการบริหารลกูหนี้ 

 ถามมา - ตอบไป 

ฝ่ายทะเบียนฯแจ้งฝ่ายสนิเชือ่ให้ทราบถงึ 

การผิดนัดช าระหนี้ ครั้งที่ 1  

แจ้งทางโทรศพัท์/ท าหนังสือทวงถามไปยังลกูหนี้

พร้อมทั้งหนังสือชี้แจงและผู้ค้ าประกนั ครั้งที่ 1               

(พร้อมไปรษณีย์ตอบรบั) 

ฝ่ายทะเบียนฯ แจ้งฝ่ายสนิเชื่อให้ทราบถงึ 

การผิดนัดช าระหนี้  ครั้งที่ 2 

แจ้งทางโทรศพัท์/ท าหนังสือทวงถามไปยังลกูหนี้

พร้อมทั้งหนังสือชี้แจงและผู้ค้ าประกนั ครั้งที่ 2                    

(พร้อมไปรษณีย์ตอบรบั) 

น าเข้าคณะกรรมการเงนิกู้เพ่ือทราบการให้ออก

จากการเป็นสมาชกิแล้วด าเนินการ  

(มีการสอบสวน)  

1. โอนหุ้นช าระหนี้   2. โอนหนี้ให้ผู้ค้ าฯ 

น าเข้าคณะกรรมการด าเนินการเพื่ออนุมัติให้

ออกจากสมาชิกแล้วด าเนินการ 

1. โอนหุ้นช าระหนี้   2. โอนหนี้ให้ผู้ค้ าฯ 

ท าหนังสือแจ้งผู้กู้และแจ้งผู้ค้ าประกันทราบถึงมติการ 

ให้ออกจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการด าเนินการ

พร้อมท้ังแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์การถูกให้ออก 

กรณีลูกหน้ีขอช าระหน้ีเอง ด าเนินการดังน้ี  

1. ช าระย้อนหลังท่ีค้างช าระ 2 งวด   

2. ช าระเต็มตามงวดท่ีผ่อนช าระ     

3. ปรับโครงสร้างหน้ี  

กรณีผู้ค้ าประกันยอมรับสภาพหน้ี (สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษปรับ

โครงสร้างหน้ี) 

1. กรณีท่ีผู้ค า้ประกนั ยอมรับสภาพหนี ้ (บางคน) 
2. ผู้ค า้ประกนัยอมรับสภาพหนี ้แต่ไม่ยอมท าสญัญาใหม่ 
3  กรณีท่ีผู้ค า้ประกนั ยอมรับสภาพหนี(้ทกุคน)และยอมท าสญัญาใหม่ 

กรณีลูกหนี้และผู้ค้ าประกนัไม่ยอมช าระหนี้ สอ.พช.           

จะด าเนินคดีตามกฎหมาย 

Start 

END 

30 วัน 

30 วัน 

60 วัน 

61 – 90 วัน 

61 – 90 วัน 

 หมายเหตุ กรณีที่ผู้ค้้าประกันยอมรับสภาพหนี้ สหกรณ์จะไม่ด้าเนินคดีกับลูกหนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ค้้าประกัน

ที่จะต้องไปด้าเนินคดีกับลูกหนี้เอง 



ช าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ 
ใบอนุญาตพิเศษเลขที่ 1/2553 

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 

ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) 120 หมู่ที่ 3  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร  
10210 

ชื่อที่อยู่ผู้รับ 

มารู้จักผูจ้ดัการ สอ.พช. กันเถอะ 

วันเริ่มงาน วันที่ 19 มีนาคม 2562 
ช่ือ-สกุล : นายพิทยาวุธ อังศุสิงห์    อายุ 60 ปี  
ที่อยู่ เลขท่ี 5  ถนนติวานนท์ 3 แยก 3 ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ประกาศนียบัตร : - Thomas PPA (Personal Profile Analysis) Certificate TMTH14008 Thomas International England 
                       - Empowering Team Leader INSPIRING TRUST Facilitator by PACRIM License of Franklin Covey in USA 
                       - การเงิน การบัญชี และการบริหาร ส าหรับกรรมการ และผู้จัดการ รุ่น 3  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
          ประสบการณ์ทํางาน  40 ปี 
                - ประธานกรรมการ รองประธาน เลขานุการ กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จ ากัด ตั้งแต่ปี 2535 
                - ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทยจ ากัด (มหาชน) 
                - รองผู้อ านวยการฝ่าย กลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล สายงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารทหารไทยจ ากัด (มหาชน) 
          ที่ปรึกษาองค์กร ด้านกลยุทธ์องค์กร, การขายและตลาด, สร้างวัฒนธรรมองค์การ, Process Improvement & Process Flow,  
       Re Organization, Cost Control & Cost Restructuring, Quality Control, ISO, 5ส, HR Re-Process 
       Transformation และ Learning Development 
          ผู้บรรยาย และ Personal Coach  โทรศัพท์ : 02-143-8144-51 ต่อ 702  

กองบรรณาธิการ 
1. นายภูษิต  ลัทธิธนธรรม 2. นายพิทยาวุธ  อังศุสิงห ์
3. นางสิริรักษ์  หงษ์สิงห ์ 4. นางสาวกุลชญา  แสงกล้า  
5. นายชลิต  นพรัตน์                   6. นายณัฐพงษ์  โพธิ์ศรี             
7. นายฉัตริน  สุวรรณหงส์             8. นางสาวชมัยพร  แก้วคง 


