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สหกรณ์ออมทรัพย์  2565

ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์
ประธาน สอ.พช.

ความ
คดิริเร่ิม

100 คะแนน

ความสามารถในการบริหาร
และการจัดการสหกรณ์

350 คะแนน

บทบาทและการมส่ีวนร่วม
ของสมาชิกต่อสหกรณ์

250 คะแนน

ความมัน่คงและฐานะ
ทางเศรษฐกจิของสหกรณ์

150 คะแนน

การทาํกจิกรรมด้านสาธารณ‐
ประโยชน์และการอนุรักษ์

150 คะแนน

ผลการประกวดสหกรณ์
ทีม่ผีลงานดเีด่นแห่งชาติ

2564 

ชนะเลศิจังหวัด กทม. 
ชนะเลศิภาค กลาง
รองชนะเลศิระดับประเทศ



31/05/65

2

ความมั่นคงทางการเงนิของ สอ.พช.

เกณฑ์มาตรฐานความม่ันคงทางการเงนิของ สอ.พช คะแนนเตม็ คะแนนที่ได้

1. หมวดโครงสร้างทางการเงนิ 55 42.40

2. หมวดสภาพคล่องทางการเงนิ 25 22.92

3. หมวดประสิทธิภาพการทาํรายได้ 10 8.75

4. หมวดคุณภาพสินทรัพย์และป้องกันความเส่ียง 10 10.00

100 84.06

ชัน้คุณภาพ  A
สูงกว่าค่าที่ยอมรับได้

สหกรณ์จะก้าวหน้า ม่ันคงและย่ังยืน ควรมีโครงสร้างทาง
การเงนิทัง้ทางด้านทรัพย์สิน หนีส้ิน และทุน ตามเกณฑ์นี ้

ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ชสอ.2565
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ความท้าทายสําคญัที ่ผลกัดนัการทาํงานของ สอ.พช.ในช่วง 4 ปีข้างหน้า 

• ระบบการเงนิดจิทิลัและผู้ให้บริการทางการเงนิประเภทใหม่เตบิโตอย่างรวดเร็ว

• การบริหารและการบริการต้องเท่าทนักับ ความเส่ียงและสภาพแวดล้อมใหม่ได้แก่ 
กรอบและกลไกการกาํกับดูแลที่เข้มงวด ความเส่ียงด้านเครดติ และการแข่งขันระหว่าง
ธุรกจิการเงนิและบริการส่วนบุคคล   

• นโยบายการเงนิและนโยบายธุรกจิต้องคาํนึงถงึความสมดุลระหว่างความพงึพอใจของ
สมาชิกกับความม่ันคงย่ังยืนของสหกรณ์ 

• อัตราดอกเบีย้ การขยายตลาด และการบริหารสินเช่ือของภาคเอกชนจะมีความสาํคัญ
และกระทบกับสหกรณ์มากขึน้

กรอบวฒันธรรมทางธุรกจิของ สอ.พช. สหกรณ์

อัตลักษณ์
สหกรณ์

ค่านิยม
องค์กร

มาตรฐาน
คุณภาพ

การจดัการ
ธุรกจิที่ดี

• อุดมการณ์สหกรณ์
• ค่านิยมสหกรณ์
• หลักการสหกรณ์
• วิธีการสหกรณ์

เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการ สอ.ของ ชสอ.
เกณฑ์คุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ ของกรมตรวจฯ 
เกณฑ์วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงนิ  (camel)
เกณฑ์ประเมนิสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
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เครือข่ายพันธมิตร กจิกรรมหลัก คุณค่าบริการ ความสัมพันธ์กับลูกค้า กลุ่มลูกค้า

เครือข่ายแจ้งวัฒนะ
ชุมนุม สอ.
เครือข่ายสหกรณ์
ธนาคารกรุงไทย/ออม
สิน/กรุงเทพ/ธกส.
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

• ให้กู้
• รับฝาก
• ลงทนุ
• สวัสดกิาร

• อัตลักษณ์สหกรณ์
• ความพงึพอใจของ

สมาชิก
• Customer value 

Proposition
“องคก์รทนัสมยัโดด
เด่น เป็นท่ีประจกัษ์ 
เพ่ือความมัน่คงของ
สมาชิกอย่างยัง่ยืน”

ผู้แทนสมาชิก
การประชุมใหญ่ 
โครงการส่งเสริม คสพ.

•สมาชิกสามัญ 
(ข้าราชการ/ลูกจ้าง
กรมการพัฒนาชุมชน 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์)

•สมาชิกสมทบ  

ทรัพยากรหลัก ช่องทางเข้าถงึลูกค้า

หุ้น
เงนิรับฝาก
เงนิกู้

Social media 
เอกสารทางไปรษณีย์
ตัวแทนสหกรณ์
เคาน์เตอร์บริการ

โครงสร้างค่าใช้จ่าย โครงสร้างรายได้หลัก

ปันผล 	6.00                               (70.35%)
ดอกเบีย้เงนิรับฝาก ≅3.30               (28.06%)
ค่าใช้จ่ายบริหาร 50 ลบ/ปี 
สวัสดกิารสมาชิก
สาธารณะประโยชน์

ดอกเบีย้จากเงนิให้กู้ (ดอกเบีย้เฉล่ีย  6.82)  (91.83%)
ดอกเบีย้จากการลงทนุ (8.17%)
รายได้อ่ืน ๆ 

Business Model Canvas # CDD Coop  

• อุดมการณ์สหกรณ์ คือ "ความเช่ือร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ (หลักการสหกรณ์ 7 ข้อ) จะนําไปสู่การกนิดี
อยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันตสุิขในสังคม

• "ค่านิยมสหกรณ์“  คือ “สหกรณ์อยู่บนพืน้ฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยง
ธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชกิสหกรณ์เช่ือม่ันในคุณค่าทางจริยธรรม
แห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอือ้อาทร
ต่อผู้อ่ืน โดยสืบทอดประเพณีปฏบัิตขิองผู้ริเร่ิมการสหกรณ์“

• หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางที่สหกรณ์ยดึถือปฏบัิตเิพ่ือให้คุณค่าของสหกรณ์
เกดิผล เป็นรูปธรรม" ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สาํคัญรวม 7 ประการ

• วธีิการสหกรณ์ คือ “ การนําหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดาํเนิน
กจิกรรม ทางเศรษฐกจิและสังคม เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชกิและชุมชน 
โดยไม่ละเลยหลักการธุรกจิที่ดี”

อัตลักษณ์สหกรณ์ 
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หลกัการสหกรณ์ 7 ข้อ

หลกัการที ่1  การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง

หลกัการที ่2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย

หลกัการที ่3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกจิของสมาชิก

หลกัการที ่4 การปกครองตนเองและความเป็นอสิระ

หลกัการที ่5 การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ

หลกัการที ่6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

หลกัการที ่7 การเอือ้อาทรต่อชุมชน

ค่านิยมองค์การของ สอ.พช. :THUS

U •Unity คือ ความสามัคคี

H
•Honesty คือ ความซื่อสัตย์

T
•Trust คือ ความไว้เนือ้เช่ือใจ

S •Service Mind  คือ การมีจติบริการ
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• เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีความม่ันคง ช่วยสมาชิกให้มีความม่ังค่ัง  อย่างย่ังยืน  

• โดยการพัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกจิ พัฒนาผลิตภณัฑ์ พัฒนากลไกการบริหาร
สหกรณ์ พัฒนาศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

• ที่ยดึม่ันอุดมการณ์ หลักการและวธีิการสหกรณ์  เกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ออม
ทรัพย์  และหลักธรรมาภบิาล

• อย่างโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จาํกัด
ภาพหมายใน 4 ปีข้างหน้า

องค์กรทนัสมัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
เพื่อความม่ันคงอย่างยั่งยืนของมวลสมาชิก
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Customer Value Proposition

ลด ดบ.เงนิกู้  
เพิ่ม ดบ.เงนิฝาก 

เพิ่มปันผล (ราคา)

ผลิตภณัฑ์และสวัสดกิาร

หลากหลาย ถูกใจ (คุณภาพ)

มาตรฐานระบบการกู้ การฝาก
และสวัสดกิาร รับรู้ทั่วกัน 

(ความพร้อมใช้งาน)

กิจกรรมทาํให้สมาชกิได้
ร่วมอย่างทั่วถงึ (การเลือก)

สมาชกิมีคุณภาพชีวติดีขึน้เหน็
คุณค่าและศรัทธาใน สอ. 

(หน้าท่ีประโยชน์)

บริการรวดเร็ว สะดวก ทั่วถงึ
(บริการ)

สอ.มีเครือข่ายพันธมิตร
กลไก สอ.พช. มีเครือข่าย

ภาพลักษณ์ดีProduct/Service Attributes

Relationship

Image

Customer Perspective ข้อเสนอคุณค่าของสมาชิก
how

ผลิตภัณฑ์ถูกใจ คือเงนิกู้วงเงนิสูงขึน้  มีการรวมหนีไ้ด้ ยืดหยุ่น ปรับหนีไ้ด้
สวัสดกิารถูกใจ คือ ทบทวนเป็นประจาํ
มาตรฐาน คือ กาํหนดระเบียบชัดเจน ออกเป็นประกาศถือปฏิบัตเิหมือนกันทุกคน
รับรู้ท่ัวกัน คือ มีประกาศตดิไว้ให้ทุกคนได้รับทราบโดยง่าย 

สมาชิกต้องไม่ถูกเลือกปฏบัิติ
และไม่ถูกสกัดกัน้ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ สอ.

คุณภาพชีวิตดีขึน้ คือ มีเงนิออม มีแหล่งทุน
มีความม่ันคงปลอดภัย
เหน็คุณค่าและศรัทธาใน สอ.  คือ ได้รับความรู้และ
ประโยชน์จาก สอ.  

ทัง้ online และ offline

กลไกมีเครือข่าย คือ การมีกลุ่มผู้แทน 
และกิจกรรมของกลุ่มผู้แทน 

ตามสถานการณ์ 
มีหลักการรองรับ มีเหตุผล

ส่ิงที ่สอ.พช.ให้กบัสมาชิก  (value proposition)
• มีสนิทรัพย์เพ่ือการลงทุนเพิ่มโดยอัตโนมัตจิากเงนิสะสมหุ้นรายเดือน

• ได้รับเงนิปันผลจากการลงหุ้นทุกปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 6.00

• มีสนิทรัพย์สภาพคล่องที่ให้ดอกผลสูงจากการฝากเงนิในบัญชีเงนิฝาก

• มีแหล่งสนิเช่ือที่สะดวก รวดเร็ว เพียงพอ ดอกเบีย้ตํ่า ผ่อนนาน มีเฉล่ียคืน

• มีประกันชีวติและอุบัตเิหตุ

• ได้รับเงนิช่วยสวัสดกิารเม่ือประสบภัยพบัิติ

• เม่ือเกษียณอายุได้รับเงนิก้อนตอบแทนผู้อาวุโสและของขวัญวันเกดิรายปีหลังจาก
นัน้

• เม่ือบุคคลในครอบครัวเสียชีวติ  ได้รับเงนิช่วยค่าทาํศพ

• เม่ือตนเองเสียชีวติ ครอบครัวได้รับเงนิช่วยค่าทาํศพ และเงนิสงเคราะห์
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FIT

The Value Proposition Canvas
แผนภาพการสร้างคุณค่า

การหาจุดที่พอดบิพอดีของการสร้างคุณค่า
ของสนิค้าและบริการ (FIT)

• Problem‐Solution Fit   

• Product‐Market Fit

• Business Model Fit 

เป้าหมาย 2565 
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1. มุ่งเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์รท่ีดี ทนัสมยัและมีธรรมาภิบาล 
2. บริหารกิจการสหกรณ์โดยยึดแผนยทุธศาสตรแ์ละส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของทกุฝ่าย 
3. ส่งเสริมการจดัการการเงินของสมาชิกให้มีความมัน่คงด้วยการ

พ่ึงตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
4. พฒันาระบบบริหาร บริการ และสารสนเทศ ให้มีความรวดเรว็ 

ถกูต้อง และทัว่ถึง 
5. พฒันากรรมการ ตวัแทนสหกรณ์ ผูแ้ทนสมาชิก สมาชิก และ

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้มีศกัยภาพในการบริหารและพฒันางานสหกรณ์ 
6. ปรบัปรงุกระบวนงานบริการและงานสนับสนุน ให้เข้าถึงง่าย ลด

ขัน้ตอน สะดวก คุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
7. จดัสรรผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวสัดิการให้สมาชิกอย่าง

สมเหตสุมผลและเป็นธรรม

นโยบายคณะกรรมการชุดที ่39

มาตรฐานจริยธรรมของ สอ.พช.

คณะกรรมการดาํเนินการ ที่ปรึกษา  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคน  
ต้องยดึม่ันใน มาตรฐานจริยธรรมของสหกรณ์ฯ ดังนี ้

1. การยดึม่ันในค่านิยม  อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. การมีจติสาํนึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และรับผิดชอบ
3. การยดึถือประโยชน์สหกรณ์เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทบัซ้อน
4. การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การตระหนักถงึบทบาทและความสาํคัญของสมาชิกในการสร้างคุณค่าให้กับสหกรณ์
6. การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่

บดิเบอืนข้อเทจ็จริง 
7. การมุ่งความจาํเริญแก่สหกรณ์และสมาชิกอย่างมีธรรมาภบิาล  
8. การยดึม่ันในหลักจรรยาบรรณของสหกรณ์
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สมรรถนะกรรมการ
1) ภาวะผูนํ้าสหกรณ์ (Coop-Leadership)
คาํจาํกดัความ: ความสามารถหรือศกัยภาพท่ีจะรบับทในการเป็นผูนํ้า เพ่ือจะทาํหน้าท่ีกาํหนดนโยบาย ทิศทางและ

เป้าหมาย รวมทัง้ การกาํหนดวิธีหรือแนวทางในการทาํงานให้กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์สามารถปฏิบติังานได้อย่าง
ราบร่ืนเตม็ตามประสิทธิภาพท่ีมีอยู่ จนบรรลวุตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ได้ในท่ีสดุ

2) ความประพฤติตามแบบฉบบัผูนํ้า (Leader presences)
คาํจาํกดัความ: ความสามารถหรือศกัยภาพท่ีจะแสดงตนให้เป็นท่ีประจกัษ์ถึงความมุ่งมัน่ การปฏิบติัตามแบบฉบบั

ของการเป็นผูนํ้าสหกรณ์ท่ีดี  
3) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ(Getting Results)
คาํจาํกดัความ: ความตัง้ใจ และความขยนัหมัน่เพียรปฏิบติังานเพ่ือให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานท่ีสหกรณ์

กาํหนดไว้อย่างดีท่ีสดุ อีกทัง้หมายความรวมถึงความมุ่งมัน่ในการปรบัปรงุพฒันาผลงานและกระบวนการปฏิบติังานให้มี
คณุภาพและประสิทธิภาพสงูสดุอยู่เสมอ

4) การนําการเปล่ียนแปลง (Driving change)
คาํจาํกดัความ: ความสามารถหรือศกัยภาพ ในการบริหารจดัการ และทุ่มเทเวลา ตลอดจนทรพัยากรเพ่ือให้ได้

ประโยชน์สงูสดุต่อภารกิจของสหกรณ์ตามท่ีวางแผนไว้
5) ทกัษะการสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน (Interpersonal skill)
คาํจาํกดัความ: ความตัง้ใจและความพร้อมท่ีจะทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น หรือเป็นส่วนหน่ึงของสหกรณ์  รวมถึง

ความสามารถในการสร้างและรกัษาสมัพนัธภาพกบับคุคลต่าง ๆ ด้วย
6) พฒันาสร้างสรรค ์(Innovative Development)
คาํจาํกดัความ: ความสามารถหรือศกัยภาพในการพฒันาตนเองเพ่ือพฒันาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑแ์ละวิธีการทาํงาน

ใหม่ ๆ ของสหกรณ์ได้อย่างต่อเน่ือง  

แผนธุรกจิ 2565

เงินเขา้ เงินออก รายได-้รายจ่าย เป้าหมายธุรกิจ

หุน้ ไม่ใหเ้กินเดอืนละ 
20 ลบ.

ใหเ้งินกูเ้ดอืนละไม่นอ้ย
กว่า 45 ลบ.

ดอกเบีย้รับเงินใหกู้ ้
ไม่นอ้ยกว่า 36 ลบ/ด

กําไร< 300 ลบ. 1 คะแนน

เพิ่มเงินฝากไม่เกิน
เดอืนละ 20 ลบ

ซือ้หุน้กู ้100 ลบ 
ฝาก สอ.อื่น 1,000 ลบ.

ดอกเบีย้เงินฝาก/เงิน
ลงทุน 36 ลบ/ปี

กําไร 300-320 ลบ. 2 คะแนน

คมุต๋ัวไม่ใหเ้พิ่ม บริหารสภาพคลอ่งอีก 
62.20 ลบ/ด

กําไร >320-333 ลบ. 3 คะแนน ปันผล 6.00

รายไดร้ายเดอืน 120 คมุดอกเบีย้จ่ายเงินฝาก
ไม่ใหเ้กิน 100 ลบ

กําไร >333-336 ลบ. 4 คะแนน

คมุรายจ่ายบริหารไม่ให ้
เกิน 46.87 ลบ

กําไร > 336.5 ลบ. 5 คะแนน ปันผล 6.10

ไม่ใหม้ีสํารองหน้ีสญู
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แผนยุทธศาสตร์ 2565

12 
กล
ยุทธ์
54 

กจิกร
รม 


