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หุนที่หายไป 43.47 ลานบาท โดยเฉพาะในชวง 3 เดือน (พ.ค. - ก.ค. 2563) ในสวนของ
สหกรณยังไมมีอะไรเสียหาย ดวยสหกรณฯ ยังคงมีเงินสดเงินฝากมากเพียงพอที่จะให
สมาชิกกูตามแผนเดิมนื่องจากมีรายไดเขาทุกเดือนในรูปของเงินตนใชคืนจากสมาชิก
ประมาณเดือนละ 40 ลานบาท และดอกเบ้ียประมาณเดือนละ 32 ลาน อีกท้ังยังสามารถ
เบิกเงินสดเกินบัญชี (OD) จากธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย วงเงินรวม 85 ลบ. 
(ซึ่งปกติ 2-3 ปมานี้สหกรณเงินมาใชนอยมาก) และยังมีวงเงินกูที่ยังไมไดใชกับธนาคาร 
ธกส. อีก 263 ลานบาท แตก็ไมไดหมายความวาถาไมลดหุนแลวสหกรณฯจะมีทุนลน
ไมสามารถหากำไรได

ในแงของสหกรณฯ 3 เดือนแรกของปนี้กอนลดหุนสหกรณฯไดรับเงินคาหุน 46.58 ลบ. 
ถาไมมีการลดหุนและการเติบโตของหุนอยูในระดับเดียวกันนี้ สิ้นปนาจะมีทุนเรือนหุน 
3,606.59 ลานบาท เปนหุนยกยอดมาจากปกอน  3,416.33 ลานบาท เปนหุนที่เพิ่มขึ้น
ในปนี้ 186.26 ลานบาท เมื่อบังคับลดหุนไป 3 เดือน สหกรณจึงนาจะมีทุนเรือนหุนสิ้นป 
3559.12 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนเพียง 142.79 ลานบาท หุนหายไป 43.47 ลานบาท 

ลองมาดูกันดีกวา วานโยบายครั้งนี้ ใครไดใครเสียสมาชิกไดอะไร สหกรณไดอะไร สมาชิกเสีย
อะไร สหกรณเสียอะไร ไมใชเพ่ือเอาชนะใคร แตเพ่ือการเรียนรูโดยแทนะคะ (การวิเคราะหคร้ังน้ี
ไมไดใชขอมูลวงในของแทแตใชขอมูลรายงานการประชุมบาง ขอมูลป 2562 บางอาจผิดพลาด
คลาดเคลื่อนไปบางก็ตองขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย)

กลุมแรก สรรเสริญกรรมการ ขอบคุณที่ชวยใหเงินรายไดรายเดือนเหลือใช ในภาวะโควิด ชีวิต
มันลำเค็ญเหลือเกิน สหกรณชวยแบบนี้ก็ดี เร็วดี ไมตองใหสงเอกสารรองขอ อีกกลุมหนึ่งก็
สรรเสริญกรรมการเชนกัน ของใจเหลือประมาณ ทำไมมาสกัดก้ันแผนการออมถึง 3 เดือน ทำไมมา
บังคับใหสมาชิกตองเปนคนเดือดรอนไปหมด เราเปนขาราชการรับเงินเดือน ไมไดเดือดรอนจาก
ไวรัสโควิดสักหนอย ทำไมไมใหเปนไปตามความสมัครใจใครใครออมก็ออมใครใครขอลดก็ใหลด
ไปเปนคน ๆ ไป สหกรณนี้เปนสหกรณออมทรัพยมิใชหรือ คนในกลุมนี้ไมไดยินสักเสียงเดียวที่
จะพูดถึงเรื่องเงินปนผลสิ้นปวาจะลดลงไปเพราะเงินออมถูกบังคับลดลงไปตั้ง 3 เดือน ปญหาคับ
ของใจของกลุมน้ีมีเพียง ทำไมตองบังคับไมใหฉันใชชีวิตปกติ ฉันไมเดือดรอน สุดทายแลวน้ำนอย
ยอมแพไฟ คนเดือดรอนมีมากกวาคนไมเดือดรอน กรรมการหักดิบดวยคำอธิบายวาเพื่อใหทั่วถึง 
เปนธรรมและรวดเร็วที่จะชวยเหลือสมาชิกผูเดือดรอนในยามวิกฤติโควิด-19 

ปนี้ทานถูกบังคับใหลดคาหุนลง 3 เดือนโดยถวนหนา โดยประกาศสหกรณใหเรียกเก็บคาหุน
เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 เพียงทานละ 100 บาท เสียงแตกทันทีเปน 2 กลุม พวกไมมี
เสียงก็เยอะ (เงียบ ๆ ไป ยังไงก็ได)  

โดย ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท

ธกส. อีก 263 ลานบาท แตก็ไมไดธกส. อีก 263 ลานบาท แตก็ไมไดธกส. อีก 263 ลานบาท แตก็ไมไดหมายความวาถาไมลดหุนแลวสหกรณฯจะมีทุนลนหมายความวาถาไมลดหุนแลวสหกรณฯจะมีทุนลน
ไมสามารถหากำไรได



สหกรณเรา สมาชิกมีหุนรวมต้ังแต  500 - 8,000,000 บาท เฉล่ีย 348,682 บาท/ราย ในปน้ีถาไมมี
การบังคับลดหุนสมาชิกมีโอกาสสะสมหุนไดเฉล่ีย 18,027 บาท/ราย ไดรับปนผล (ถาในอัตรา 6.10 
เทาเดิม) 20,711.52 บาท /ราย แตเรามีการบังคับลดหุน ทำใหสมาชิกสะสมหุนไดเฉล่ีย 13,820 บาท/ราย 
เงินปนผลของสมาชิกในปน้ีจะลดลงเหลือ 20,526.16 บาท/ราย เทากับหุนสะสมลดลง 4,207 บาท/ราย 
ปนผลลดลง 185.36 บาท/รายซึ่งถือวาผลตอบแทนโดยเฉลี่ยลดลงไมมากนัก ในขณะที่มีเงินสด
ในมือเหลือใชใน 3 เดือน ท่ีบานเมืองประสบวิกฤติโควิด-19 เดือนละ 1,400 บาท/ราย อาจไมมาก
สำหรับคนบางคน แตอาจมากมาย สำหรับคนบางคนเม่ือช่ังน้ำหนักผลไดผลเสียในแงตัวบุคคลแลว
จะเห็นไดวามีผลไดพอประมาณ มีผลเสียไมมากนักพนเดือนกรกฎาคมคอยมาออมกันใหมสำหรับ
สมาชิก 9,500 คนที่ยังมีหุนไมถึง 5,000 บาท ทานขอเพิ่มการชำระหุนรายเดือนใหเต็มวงเงิน 
5,000 บาท ไปเลย  สวนท่ีเหลือท่ีมีหุนเกิน 5,000 บาทไปแลวก็ปลอยเลยตามเลยไปเถอะ  

เพื่อเพื่อนนอยกวานี้ไดไง  สรุปไดวา ในแงเศรษฐกิจหรือผลทางธุรกิจ นโยบายนี้
ไมสงผลไดผลเสียที่ชัดเจนมากมายอะไร แตใหผลทางจิตใจมากกวาวา สอ.พช. ก็มี
อะไรออกมาชวยเหลือสมาชิกในยามตกทุกขไดยากกับเขาเหมือนกัน ไดแตหวังวาสมาชิก
จะไมถือโอกาสเอาสลิปเงินเดือน

สมาชิกท่ีมีเงินคาหุนรายเดือนต้ังแต 10,000 บาท มีประมาณ 260 ราย กลุมน้ีเงินเหลือมากหนอย
ซึ่งสหกรณฯ ก็เกิดโอกาสใหนำมาฝากไวในบัญชีออมทรัพยพิเศษได โดยผลตอบแทนอาจลดลง
ไปบาง (จาก 6.10 เหลือ 3.75) แตก็ถือวาเปนทางออกที่ดี    

ในสวนของสมาชิก  มีสมาชิกประมาณ 500 คน ไมไดไมเสียอะไรกับมาตรการนี้ เพราะงดจาย
คาหุนรายเดือน (ตามขอบังคับขอ 8) อยูแลว สวนใหญในกลุมนี้เปนขาราชการบำนาญและ
สมาชิกสมทบ สมาชิกที่ไมมีหนี้มีแตหุนจำนวน 3,535 คน อีกกลุม คือ สมาชิกมีทั้งหนี้และหุน 
จำนวน 6,378 คน ทั้งสองมีทั้งเด็กและผูใหญ มีทั้งคนรายไดนอยและรายไดมากพอ ๆ กัน
สมาชิกมีเงินเหลือจากหักหุนตั้งแต 400 บาทขึ้นไป ที่นาสนใจ คือ คนที่จายเงินคาหุน 500 บาท
เปนขาราชการบำนาญ 20 คน เปนสมาชิกสมทบ 700 คน สมาชิกสมทบมักจะหักเงินจากสมาชิก
หลักการลดคาหุนทำใหสมาชิกหลักมีเงินเหลือ    

ในแงของปนผล ถาไมมีเรื่องบังคับลดหุน สิ้นปนี้เงินปนผล (ถาเปนในอัตรา 6.10% เทาเดิม) 
สหกรณคงตองใชเงินประมาณ 213.59 ลานบาท ในขณะที่การบังคับลดหุน 3 เดือน สหกรณฯ 
ประหยัดเงินปนผลเพียง 1.54 ลานบาทเทานั้น ซึ่งถารายไดไมลดลง สหกรณฯ อาจเสนอคืน
สวนลดนี้ใหกับสมาชิกเปนเงินปนผล 60.15% หรือ นำ 1.54 ลานไปจัดสรรเปนทุนสำรอง หรือ
ทุนสาธารณะประโยชนก็ยอมทำได  

วิธีทำกำไรของสหกรณ ก็คือ เอาหุนและเงินตนใชคืนมาปลอยกูสามัญแลวเอาดอกเบี้ยและเงินฝากไปลงทุนหรือ
ใชหนี้ระยะสั้น ๆ เชน ฝากธนาคาร ฝากสหกรณอื่น หรือใชหนี้เงินเบิกเกินบัญชี เรายังตองการเงินหุนอีกมาก เพราะ
เรามีเงินกูสามัญสูงถึง 5,303 ลานบาท แตมีเงินทุนเรือนหุนเพียง 3,462 ลานบาท และทุนสำรอง 484 ลานบาท 
(ใชทุนอายุยาวไปลงทุนในสินเชื่ออายุยาว) แตก็ไมจำเปนตองรีบระดมหุนใหได 5,303 ลานบาท ทุกวันนี้ก็สามารถ
ใชเงินรับฝากจากสมาชิกและอื่น ๆ มาหมุนเวียน และยังมีเงินเหลือไปฝากสหกรณอื่นเพื่อไมใหเสียโอกาสหารายได
อีกดวย 
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»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

            สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ไดประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเงิน
ตอบแทนสมาชิกอาวุธโส ประจำป 2563  จำนวน 194 ราย ตรวจสอบรายชื ่อไดที่ 
www.cddco-op.com 
   ทั้งนี้ ผูที่มีรายชื่อไดรับเงินตอบแทนสมาชิกอาวุธโส ประจำป 2563 สหกรณฯ 
จะโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยอเนกประสงคของสมาชิก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑºà§Ô¹à¾×èÍà¡×éÍ¡ÙÅÊÁÒªÔ¡
ÍÒÇØâÊ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563

           สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
ไดประกาศรายชื่อผูที่ไดรับเงินเกื้อกูลสมาชิกอาวุธโสใหกับ
สมาชิกที่อายุ 61 ปบริบูรณขึ้นไปและมีอายุการเปนสมาชิก
ตอเน่ือง 10 ปข้ึนไป โดยจายใหสมาชิกคนละ 1,000 บาท โดย
โอนเงินเขาบัญชีออมทรัพยอเนกประสงคในเดือนเกิดของสมาชิก 
สามารถตรวจสอบรายชื่อไดที่ www.cddco-op.com

â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¡Åä¡ºÃÔËÒÃÊË¡Ã³�áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
(4 ÀÒ¤) »ÃÐ¨Ó»‚ 2563

             เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไดคลี่คลายแลว และมีการผอนคลายการบังคับใช
บางมาตรการในการปองกัน COVID 19 ชวงที่ 4 สำหรับการกิจการ กิจกรรม อบรมสัมมนา สามารถจัดไดตั้งแตวันที่ 15 
มิถุนายน 2563 โดยใชหลักเกณฑการลดความหนาแนน 4 ตรม./คน และยังคงตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรค
อยางเครงครัด โดยเฉพาะการสวมหนากากอนามัย การเวนระยะหางทางสังคม โดยมีกำหนดการจัดประชุม ดังนี้

ÀÒ¤ Ê¶Ò¹·Õè ÇÑ¹·Õè
ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี

ศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

25-26 ก.ค. 2563

8-9 ส.ค. 2563

15-16 ส.ค. 2563

22-23 ส.ค. 2563



ÁÒµÃ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×ÍÊÁÒªÔ¡·Õèä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º
¨Ò¡¡ÒÃá¾Ã‹ÃÐºÒ´¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊâ¤ÇÔ´ 19
      ตามที่สถานการณในปจจุบันไดเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVD-19) และมีแนว

โนมแพรกระจายในวงกวาง และทำใหเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย จึงสงผลใหสมาชิก สอ.พช.ประสบ

ปญหาการดำรงชีวิต คาใชจายตางๆ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน 

จำกัด ชุดที่ 37 จึงไดออกมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด 19  ดังนี้

ÊÁÒªÔ¡¤ÇÃÃÙ Œ

      มาตรการท่ี 1 ปรับลดการสงเงินคาหุนรายเดือนเปนการช่ัวคราว ท้ังสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ

สงหุนคนละ 100 บาท/เดือน (เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต พ.ค. - ก.ค. 63) 

      มาตรการท่ี 2 พักชำระหน้ีเงินตนเงินกูสามัญ โดยสมาชิกย่ืนความประสงคมาท่ี สอ.พช. ต้ังแตวันท่ี

1 พ.ค. - 31 ก.ค. 63 (ทั้งนี้ ตองไดรับความยินยอมจากผูค้ำประกันกอน)

      มาตรการที่ 3 ปรับปรุงโครงสรางหนี้ โดยรายละเอียดเปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ วาดวย

การปรับปรุงโครงสรางหนี้ พ.ศ. 2562

      มาตรการที่ 4 สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19

                       - กรณีตรวจพบเชื้อ   รับเงินชวยเหลือ   5,000 บาท

                       - กรณีเสียชีวิต         รับเงินชวยเหลือ  10,000 บาท

â¤Ã§¡ÒÃ¤Ø³ÁÕ½˜¹ 
ÊË¡Ã³�ÁÕãËŒ »ÃÐ¨Ó»‚ 2563

1. เปนสมาชิกสหกรณฯ ที่ไมมีภาระหนี้สินกับสหกรณฯ 

    มาแลว ไมนอยกวา 1 ป  
2. สามารถกูเงินไดเต็มจำนวนของเงินหุนและหรือเงินฝาก

    ในบัญชีที่มีไวกับสหกรณฯ

3. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป โดยผอนชำระคืน

    เงินตนและดอกเบี ้ยในอัตราคงที ่เทากันทุกเดือน 

    ระยะเวลาผอนชำระ ไมเกิน 180 งวด

 4. ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังจากหักคาใชจาย

    ไมนอยกวา รอยละ 10 ของเงินไดรายเดือน

5. เอกสารหลักฐานประกอบการกู ประกอบดวย

    5.1 คำขอกูและสัญญาเงินกูพิเศษโครงการคุณมีฝน

สหกรณมีให

    5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

สำเนาบัตรประจำตัวของรัฐ (ของผูกูและคูสมรส)

    5.3 สำเนาใบสำคัญการสมรส/สำเนาใบสำคัญการหยา

/สำเนาใบมรณบัตร /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

5.4 ใบรับรองการจายเงินเดือนและเงินอื่น

5.5 หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ตามแบบที่สหกรณ

กำหนด

5.6 กรณีสมาชิกสังกัดหนวยงานอ่ืน แนบบันทึกขอความ

ยินยอมใหหักเงิน ณ ที่จาย

5.7 กรณีสมาชิกใชหลักทรัพยค้ำประกัน  

      ใหสมาชิกประเมินราคาหลักทรัพยจากสำนักที่ดิน

และบริษัทเอกชนที่สหกรณฯ กำหนด



จากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 ในปจจุบัน ทำใหสมาชิก สอ.พช.
ประสบกับปญหาคาใชจายและจำเปนตองใชเงินมากขึ้น สอ.พช. จึงไดออก
โครงการสินเช่ือเพ่ือสรางสุขปใหมไทยสูปใหมสากล ประจำป 2563 เพ่ือให
สมาชิกมีเงินทุนหมุนเวียนในภาวะวิกฤตเชนนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
          1. อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5.95 ตอป
          2. ตองเปนสมาชิก สอ.พช. และเคยไดรับเงินปนผลในปที่ผานมา
          3. กูไดในวงเงินไมเกินเงินปนผลที่ไดรับในปที่ผานมา
          4. สามารถยื่นคำขอกูตามแบบที่สหกรณกำหนดตั้งแตบัดนี้จนถึง
             วันที่ 31 ธันวาคม 2563
          5. โดยผูกูยินยอมใหสหกรณหักเงินตนทั้งจำนวนพรอมดอกเบี้ย    
              จากเงินปนผล และเฉลี่ยคืน ประจำป 2563   

**สอบถามฝายสินเชื่อ 02-143-8144-51 ตอ 202-205**

à§Ô¹¡ÙŒà¾×èÍàËµØ©Ø¡à©Ô¹ 
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â¤Ã§¡ÒÃÊÔ¹àª×èÍà¾×èÍÊÃŒÒ§ÊØ¢»‚ãËÁ‹ä·Â 
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1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกูฉุกเฉิน ATM  
    - เปนสมาชิกครบ 6 เดือน
    - กูไดไมเกิน 2 เทาของเงินเดือน ไมเกิน 120,000 บาท   
    - ผอนชำระไมเกิน 12 งวด
    - อัตราดอกเบี้ย 7.25 ตอป
    - มีเงินไดรายเดือนไมต่ำกวา 10% หลังหักคาใชจายทั้งหมด
2. เงินกูสามัญ 
    - ตองเปนสมาชิกครบ 1 ป
    - อัตราดอกเบี้ย 7.25 ตอป
    - ผอนชำระสูงสุด 180 งวด
    - มีเงินไดรายเดือนไมต่ำกวา 10% หลังหักคาใชจายทั้งหมด
    - กูได 50 เทาของเงินเดือนสูงสุด 3,000,000 บาท
     สมาชิกใหมที่เคยลาออกจากการเปนสมาชิก และกลับมา
เปนสมาชิก ใหใชหลักเกณฑดังนี้
     1) เปนสมาชิก 1-5 ป มีสิทธิ์กูสูงสุด 750,000 บาท
     2) เปนสมาชิก 5-10 ป มีสิทธิ์กูสูงสุด 1,000,000 บาท
     3) เปนสมาชิก10-15 ป มีสิทธิ์กูสูงสุด 2,500,000 บาท
     4) เปนสมาชิกต้ังแต 15 ปข้ึนไป มีสิทธิกูสูงสุด 3,000,000 บาท

หลักประกันเงินกู
1. ไมเกิน 750,000 บาท ใชบุคคลค้ำประกัน 2 คน
2. เกิน 750,000 บาทขึ้นไป ใชบุคคลค้ำประกัน 3 คน
 **สมาชิก 1 คน ค้ำประกันไดไมเกิน 3 สัญญา**



»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸�
»ÃÐ¡Ç´º·¤ÇÒÁ ã¹ËÑÇ¢ŒÍ
“ÊÍ.¾ª. Ë‹Ç§ãÂÃ‹ÇÁã¨ª‹ÇÂÊÁÒªÔ¡
¾Œ¹ÀÑÂ¨Ò¡â¤ÇÔ´ 19”

      สอ.พช. ไดจัดกิจกรรมการประกวดบทความขอเชิญชวน
สมาชิก สอ.พช. ทั ่วประเทศ เขารวมกิจกรรมการประกวด
บทความในหัวขอ “สอ.พช. รวมใยรวมใจชวยสมาชิกพนภัย
จากโควิด 19”  ชิงเงินรางวัล 4,000 บาท โดยมีเงื่อนไขและ
รายละเอียด ดังนี้ 
      1. มีรายละเอียดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความไววางใจ ความ
ซื่อสัตย ความสามัคคี และบริการที่ดี
      2. ตองมีความสมบูรณของเนื้อหา การใชภาษาไทยที่ถูก
ตอง ชัดเจน สละสลวย และเหมาะสม
      3. ตองเปนบทความท่ีผูเขาประกวดเขียนเองโดยไมคัดลอก 
หรือดัดแปลงบทความจากผูอื่น และตองเปนบทความที่ไมเคย
สงเขาประกวดหรือไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรในส่ือใดๆมากอน

  4. เขียนดวยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพดวยคอมพิวเตอร ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด Point 16ความยาวไมนอย
กวา 1 หนา A4 แตไมเกิน 3 หนา A4 
           สมาชิกท่ีสนใจสามารถสงบทความไดต้ังแตวันน้ีถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 โดยสามารถสงบทความผาน 3 ชองทาง ดังน้ี            
           ชองทางที่ 1 สำนักงาน สอ.พช. ในวัน เวลาราชการ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 
           ชองทางที่ 2  ทางไปรษณีย โดยใสรายละเอียดของผูสงบทความใหชัดเจน และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
ไปที่สำนักงานสหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด (จะถือวันที่ประทับตราเปนสำคัญ)
  ชองทางที่ 3  e-mail : cddcoop@hotmail.com  ผูที่สนใจสามารถติดตอสอบถามไดที่ 02-143-8144-51 ตอ 

â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³� »‚ 2563
             สอ.พช. ไดจัดกิจกรรมการคัดเลือกสมาชิกท่ีเปนแบบอยางใน
การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำป 2563
ชิงเงินรางวัล สูงสุด 10,000 บาท โดยใหผูท่ีสนใจสงผลงานใหหนวย
งานในสังกัดจังหวัดเปนผูพิจารณาในเบื้องตน ไดตั้งแตวันนี้ถึง 31 
ตุลาคม 2563    สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-143-8144-51
โดยมีหลักเกณฑประกอบการพิจารณา ดังนี้
            1. การใชชีวิตพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี
               - ไมใชจายเกินตัว หรูหรา ฟุมเฟอย เกินฐานะ
               - จัดทำบัญชีครัวเรือนที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง
               - พึ่งพาตนเอง ลดคาใชจายที่ไมจำเปน
               - มีกิจกรรมสรางรายไดเพื่อปลดหนี้ หรือเก็บออมเงิน
               - มีการเก็บออมเงินในรูปแบบตางๆ

2. การประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานความรู คูคุณธรรม
    - ศึกษาความรู ใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต/ปฏิบัติงาน
    - มีความเชื่อมั่นในหลักการ อุดมการณ วิธีการสหกรณ 
และเผยแพรใหสมาชิกรูและเขาใจ
    - มีคุณธรรม จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี
    - ปฏิบัติตนตามกฎ ขอบังคับ และระเบียบสหกรณ
    - ยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต อดทน
    - ไมเกี่ยวของกับการพนัน หรืออบายมุขทุกชนิด
3. การใชประโยชนจากสหกรณเพื่อเสริมสรางความมั่นคง
    - ใชบริการเงินกูหรือเงินฝากสหกรณ เพื่อสรางความมั่นคง
ของครอบครัว
    - สรางอาชีพ และรายไดเสริมจากบริการเงินกูของสหกรณ
    - ไดรับบริการสวัสดิการจากสหกรณ
    - มีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณ
    - เก็บออมเงินในรูปแบบอื่น ที่ไมใชการสงสัจจะกับสหกรณ

อานรายละเอียดที่ www.cddco-op.com

               - มีการเก็บออมเงินในรูปแบบตางๆ               - มีการเก็บออมเงินในรูปแบบตางๆ     - เก็บออมเงินในรูปแบบอื่น ที่ไมใชการสงสัจจะกับสหกรณ    - เก็บออมเงินในรูปแบบอื่น ที่ไมใชการสงสัจจะกับสหกรณ

อานรายละเอียดที่ www.cddco-op.com



ªÕéá¨§¡Ã³Õ
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            ตามที่มีขาวปรากฏในสื่อตางๆ วาสหกรณออมทรัพยจำนวน 82 สหกรณ 
มีการลงทุนโดยการซ้ือหุนกูไวกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) อาจทำใหสมาชิก 
สอ.พช. เกิดความวิตกกังวลตอขาวสารดังกลาวนั้น     
            สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ขอแจงใหสมาชิกทราบวา 
สอ.พช. ไมเคยลงทุนซื้อหุนกูกับบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือลงทุนซื้อ
หุนกูกับสถาบันอื่นแตอยางใด และไดติดตามสถานการณของกรณีดังกลาวอยาง
ใกลชิด คณะกรรมการไดมีมาตรการตรวจสอบกอนการลงทุนภายนอกอยางรัดกุม 
จึงขอใหสมาชิก สอ.พช. มีความมั่นใจในการบริหารงานของ สอ.พช. 

            สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ขอแจงการปรับลด
อัตราคาธรรมเนียมการใหบริการจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
จากเดิมคาธรรมเนียมคร้ังละ 7 บาท ปรับลดเหลือคาธรรมเนียม 5 บาท/รายการ 
อัตราเดียวกันทั่วประเทศ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

            สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ขอแจงการปรับลด

Å´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁºÃÔ¡ÒÃ
½Ò¡-¶Í¹à§Ô¹¼‹Ò¹µÙŒ ATM ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â 

พลาดสรางความเสียหายใหกับเงินลงทุนของเราสงผลให
เปาหมายท่ีวางไว ไมบรรลุผลตามท่ีตองการ ดังน้ัน ควรศึกษา
ขอมูลการลงทุนที่สนใจใหดี 
เพื่อปองกันความผิดพลาดจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได
     4. คิดวามีเวลาเหลืออีกมากมายที่จะเก็บ ไมเห็นตอง
รีบรอน ขอใชเงินที่หามาไดดวยน้ำพักน้ำแรงซื้อความสุขให
ตัวเองกอนคอยออมทีหลัง ทำใหเปาหมายท่ีต้ังไวไมบรรลุสักที 
รูตัวอีกทีก็มีเวลาเหลือไมมากสำหรับการออมเพื่อเปาหมาย 
ดังนั้น แนะนำใหเริ่มตนออมเงินตั้งแตวันนี้ หากเริ่มออมเร็ว
ก็มีเวลาใหเงินทำงานนานข้ึน และมีโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย
ไดเร็วขึ้นดวยคะ
ท่ีมา : https://money.kapook.com/view122712.html

“ หลุมพรางการเงิน ท่ีทำใหไมบรรลุเปาหมาย ”  

           รูจักหลุมพรางการเงิน และหาทางปองกัน แกไขเพ่ือทำใหเรา
ไปถึงเปาหมายที่ฝนไวไดอยางที่ตั้งใจ ซึ่งหลายคนคงอยากรูถึงสาเหตุ
ที่แทจริงวาเปนเพราะอะไรพลาดตรงจุดไหนและหลุมพรางการเงินที่
วานั้นมีอะไรบาง
           1. ไมมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน เมื่อมีเรื่องฉุกเฉินตองใชเงิน 
จึงไมมีเงินสำรองไวใชทำใหตองนำเงินออมเพื่อเปาหมายมาใชกอน 
แนะนำใหเก็บเงินสำรองไวอยางนอย 6 เทาของคาใชจายรายเดือน 
เพื่อไมกระทบกับเงินออมของเราคะ
           2. ไมมีวินัยในการใชบัตรเครดิต หากใชบัตรเครดิตเกินความ
จำเปน และลืมคิดถึงความสามารถในการชำระคืน โดยชำระคืนลาชา 
อาจจะตองเสียดอกเบี้ยสูงถึง 20% ตอป ทำใหตกอยูในวังวนแหงหนี้
จนไมสามารถเก็บออมเงินได ดังนั้น ควรมีวินัยในการใชบัตรเครดิต 
โดยใชจายเทาที่จำเปนตามความเหมาะสมเพื่อปองกันการเปนหนี้กัน
นะคะ
           3. ลงทุนในสิ่งที่ไมถนัดหรือไมไดศึกษาขอมูล สำหรับคนที่
ต้ังใจจะนำเงินไปลงทุนสรางผลตอบแทนใหงอกเงยเพ่ือใหถึงเปาหมาย 
แตกลับไมไดศึกษาขอมูลการลงทุนใหดีเสียกอน ทำใหเกิดความผิด
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QUESTION
 & ANSWER

ถามมา - ตอบไป

Q: จำรหัสผานระบบสหกรณออนไลนไมได ทำอยางไรดี ??

A: ใหสมาชิกติดตอมาที่สหกรณ เพื่อขอรับรหัสผานเขาสูระบบใหม 

Q: ทำอยางไรถึงจะสามารถกดรับเงินฝากสหกรณผานตู ATM 
ธนาคารกรุงไทยได ??

A: หากสมาชิกประสงคตองการรับเงินฝากผานตู ATM ธนาคารกรุงไทย ใหสมาชิกสงสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
ที่มีบัตร ATM มายัง สหกรณเพื่อทำการผูกบัญชีกับสหกรณ หลังจากทำการผูกบัญชีเรียบรอยสมาชิกจะสามารถ
ทำรายการผานตู ATM ธนาคารกรุงไทยไดทั่วประเทศ 
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            มนุษยเราจะสัมพันธกันได ก็ตองอาศัยการติดตอสื่อสาร 
การพูดจา สื่อขอความ ที่รูเรื่องไมใชพูดคนละเรื่องเดียวกัน หรือ
พูดกันไมรูเรื่องพูดไปก็เสียเปลา อยางที่มีบางทานกลาวขึ้นมาเปน
เชิงสอนใจหลักของการติดตอสื่อสารที่สำคัญนั้นก็คือ “ตองสราง
ความเขาใจรวมกันใหไดระหวางเรากับลูกคาที่มาติดตอหรือกับ
ผูบังคับบัญชาหรือ ผูใตบังคับบัญชา หรือ เพื่อนรวมงาน” ในที่นี้
เราจะตองคำนึงถึงองคประกอบตางๆ คือ
   1. ผูสงขอมูลขาวสาร เนนที่ตัวเราซึ่งจะตองใหขอมูล
ดวยความเต็มใจ สุภาพ ออนโยน
   2. ตัวขอมูลขาวสาร เนนที่ขอเท็จจริง ที่ครบถวน และ
เพียงพอของผูมาติดตอ
   3. ชองทางการสื่อสาร เนนที่การพูดจา การใชภาษา
ทาทางประกอบ การช้ีทาง การนำทาง การผายมือใหเกียรติใบหนา
บมดวยรอยยิ้มที่เต็มใจใหบริการ
   4. ผูรับขอมูลขาวสาร เนนที่ลูกคาผูมาติดตอ ลูกคาคือ
พระราชา ตองใหเกียรติ
   5. การปอนกลับขอมูล เนนที่การฟงดวยความตั้งใจ 
เมื่อลูกคาถาม และตอบใหตรงประเด็น

การประยุกตหลักการติดตอสื่อสาร
      ไมวาจะเปนการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธกับ
ลูกคาหรือผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชาหรือเพื่อนรวม
งานเราควรมีเทคนิคและขอพึงระวัง ดังนี้
      1) พิจารณาทบทวนองคประกอบของการติดตอสื่อสาร
      2) เวลาสื่อสารตองคำนึงถึง “ความเขาใจรวมกัน” 
      3) ใชความสุภาพ ไมใชอารมณ ตองยิ้มแยมแจมใส 
      4) ใชความเปนผูใหญ ดวยเหตุผลที่ถูกตองสมเหตุสมผล 

คณะผูจัดทำ
1. นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย   ประธานคณะกรรมการศึกษา
2. นายไพศาล สุขปญญา        กรรมการและเลขานุการ
3. นางปราณี รัตนประยูร       กรรมการ
4. นางประภา ปานนิตยกุล     กรรมการ
5. นายทรงพล วิชัยขัทคะ       กรรมการ 
6. นายพิทยาวุธ อังศุสิงห       ผูจัดการ สอ.พช.
7. นางสิริรักษ หงษสิงห         รองผูจัดการสายนโยบาย
8. นางสาวกุลชญา แสงกลา    หัวหนาฝายนโยบายและแผน
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