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สาร - ประธานกรรมการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา สอ.กปน. ได้พัฒนากระบวนการต่างๆ เพิ่มเติมจากเดิมมากมายดังนี้
1. จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
2. จ�าท�าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร
3. จัดท�าแผนบริหารสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้มีกรอบแนวทาง / มาตรฐานการด�าเนินการ / และตัวชี้วัด
4. จัดท�าร่างระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเงินกู้
5. จัดท�าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ส�าหรับผู้เกษียณอายุ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและลดการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
6. จัดหาผู้จัดการใหม่ที่มีศักยภาพส�าหรับงานสหกรณ์
7. มีระบบการจัดจ้างทนายดูแลคดีสมาชิกมีรูปแบบที่มีความเป็นธรรม
8. การจัดซื้อโปรแกรมระบบงาน เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยเป็นประโยชน์กับสมาชิก มีการประมูลงาน

อย่างโปร่งใสทุกขั้นตอนจนเป็นผลส�าเร็จ
9. การลงทนุภายนอกได้รบัผลตอบแทนทดี ีจากการลงทนุเป็นวงเงนิ 3,300 ล้านบาท ดอกเบีย้มากกว่า 100 ล้านบาท
10. การลงทุน Private Fund 500 ล้านบาท จากที่ประชุมใหญ่มีผลก�าไรกว่า 20 ล้านบาท
11. จัดท�ากระบวนการตามประกาศของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และตรวจสอบภายใน
12. จัดอบรมสัมมนาสมาชิกเป็นไปตามเป้าหมายและเหมาะสม
ปัญหาและอุปสรรค
1. การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (COVID - 19) สอ.กปน. มีการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นโควิด - 19 คนละ 3,500 

บาท ในปี 2564 จ�านวนสมาชิกที่มาเบิกจ�านวน 142 คน ค่าใช้จ่ายกว่า 4 แสนบาท และในปี 2565 จ�านวนสมาชิกที่มาเบิก 
จ�านวน 1,691 ราย ค่าใช้จ่ายกว่า 5.8 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นกว่า 6.55 ล้านบาท

2. ปัญหาหุ้นกู้จาก บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) สหกรณ์ฯเราได้น�าเงินไปลงทุนซื้อหุ้นกู้การบินไทย ซึ่งปัจจุบัน
ประสบปัญหาต้องท�าแผนฟื้นฟูกิจการ สอ.กปน. ต้องตั้งส�ารองหนี้ ปีละ 22.7 ล้านบาท เป็นเวลา 20 ปี แต่ถ้าการบินไทย 
สามารถฟื้นฟูกิจการได้ สอ.กปน. จะได้รับเงินส่วนนี้กลับคืน

3. ปัญหาส�าคัญจากการเพ่ิมขึน้ของทุนเรอืนหุ้นของสมาชิก สะสมเพิม่ข้ึนมากกว่าปีท่ีผ่านมา ทุนเรอืนหุน้เมือ่ส้ินปี 2564 
มีจ�านวน 4,884.48 ล้านบาท และในปีนี้การเพิ่มขึ้นสะสมของทุนเรือน ประมาณการจนถึงช่วง สิ้นปี 2563 จ�านวน 4,827.01 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 57.48  ล้านบาท ส่งผลให้ปริมาณทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น กระทบถึงการจ่ายเงินปันผลที่มีหัวหารมากขึ้น

จากปัญหาต่างๆ พวกเราได้เผชญิและด�าเนนิการแก้ไข จนลุล่วงไปได้ด้วยด ีความส�าเรจ็ ในการด�าเนนิการของ สอ.กปน. 
นั้น มาจากการท�าหน้าที่อย่างเข้มแข็งของคณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และ ความร่วม
มือร่วมใจของสมาชิก แม้ว่าการด�าเนินการในบางช่วงจะมีอุปสรรคต่างๆ และผลกระทบจากภายนอก จึงขอให้มวลสมาชิก มี
ความเชื่อมั่นในสหกรณ์ฯของเรา

สดุท้ายนีก้ระผมต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการด�าเนนิการ ทีป่รกึษา ผูต้รวจสอบกจิการ เจ้าหน้าที่ และสมาชกิทกุท่าน 
ที่พร้อมใจท�าหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี จนมีผลประกอบการที่ดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านสมาชิกจะ
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของ สอ.กปน. ด้วยดีตลอดไป และขอให้มั่นใจว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจริตและยุติธรรม โดยเล็งเห็นประโยชน์ของสหกรณ์ฯเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ และสมาชิก 
ทุกคนตลอดไป

เรียน สมาชิก สอ.กปน.
เนือ่งในโอกาสใกล้เทศกาลวนัขึน้ปีใหม่ กระผมในนามของสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังาน

การประปานครหลวง จ�ากัด (สอ.กปน.) ขอส่งความปรารถนาดีมายงัสมาชิกทุกท่าน ขออญัเชิญ 
อ�านาจแห่งคณุพระศรรีตันตรยั พระแม่ธรณ ีพระปิยมหาราช และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีพ่วก 
เราเคารพนับถืออีกท้ังเดชะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดบันดาล 
ความสขุ ความสมปรารถนาแด่ทกุท่าน ขอให้ทุกท่านมสีขุภาพพลามยัทีส่มบรูณ์ มสีตปัิญญา
ความรู้ และความรักสามัคคี

นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ
ประธานกรรมการด�าเนินการ
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ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมสัมมนา 
ของ สอ.กปน. ในปี 2565 นีทุ้กรุน่ และในปีต่อไปได้จดัท�าแผนก�าหนดการสมัมนาให้ครอบคลมุกบัสมาชกิทกุท่าน 
ตามความเหมาะสมของงบประมาณ  เน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมาท�าให้สอ.กปน. ไม่สามารถ 
จัดสัมมนาได้ตามปกติ  หากมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง  กราบขออภัยมา ณ ที่นี้และจะน�าไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป  
ในปี 2566 สถานการณ์ภาวะปกติ หวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีโอกาสได้ต้อนรับ ดูแล ให้ความรู้กับสมาชิกทุกท่าน  
ท่ีสนใจสมคัรเข้ามาร่วมสมัมนา  โดยวธิกีารตรวจสอบสทิธิแ์ละแจ้งความประสงค์สมคัรเข้าร่วมสมัมนาตามแผนงาน  

 ในโอกาสวาระดิถีข้ึนปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี ้
โปรดดลบันดาลประทานพรให้สมาชิกทุกท่านประสบแต่ความสุข  มีสุขภาพแข็งแรง  โชคดี ตลอดไป        

จากใจบก.
คณะกรรมการการศึกษา 

บรรณาธิการขอกล่าว

ในยุคที่โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั และนวตักรรมทางการเงนิ ท�าให้การท�างานของทุกภาคส่วนของระบบเศรษฐกจิในทกุประเทศ
จะต้องมกีารปรบัตัวเพือ่รบักบัความท้าทายดงักล่าว ท้ังนีห้ลายๆประเทศยงัประสบกบัปัญหาสงัคมผู้
สงูอายรุวมทัง้ประเทศไทย ซึง่คณะกรรมการด�าเนนิการฯ ชดุที ่50 ได้ก�าหนดนโยบายในการบรหิาร
งานให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกสามารถวางแผน
บริหารจัดการเงินได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการสหกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว
ของสมาชิก

ปี 2565 ก�าลังจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว สอ.กปน. ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารและพัฒนา 
สอ.กปน. ตามแผนยุทธศาสตร์ เช่น (1) การพัฒนาระบบงานโปรแกรมสหกรณ์ท่ีจะเข้ามาช่วย
อ�านวยความสะดวกในการให้บริการท่านสมาชิก และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่าน
เว็บไซต์ และ Application ของสหกรณ์ได้ ซึ่งจะให้บริการสมาชิกภายในต้นปี 2567 (2) การดูแล
สมาชกิอาวโุสอย่างต่อเนือ่ง ด้วยบรกิารเงนิฝากแก่สมาชกิอาวโุสทีใ่ห้ผลตอบแทนสงู รวมถงึก�าหนด
สวสัดิการสมาชกิอาวโุสภายหลงัเกษยีณอาย ุ(3) การปรับปรงุระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกบัแนวทาง
ของหน่วยงานก�ากับสหกรณ์ และการปฏิบัติงานสหกรณ์ในปัจจุบันเพื่อการบริการท่ีดี และสร้าง
ความมั่นคงให้กับ สอ.กปน. 

สุดท้ายนี้ในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ ผมขออาราธนาพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีเป็นท่ีเคารพของสมาชิก 
สอ.กปน. ทุกท่าน โปรดบันดาลพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  มีความสุข
ตลอดปี 2566 

เล่าสู่กันฟัง โดยผู้จัดการ

นายไกรศล โมกขมรรคกุล
ผู้จัดการ

นางสาวชุลีกร เสมาชัย
ประธาน

นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม
กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ ภักดีเมฆานนท์
กรรมการ

นายสมภพ ปานสวัสดิ์
กรรมการ

นางวรรณี ช้างเนียม
เลขานุการ
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ผลการด�าเนินงาน

รายได้ 2564 รายได้ 2565

รายจ่าย 2564 รายจ่าย 2565
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ผลการด�าเนินงาน ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ สอ.กปน.

ก�าไร 2564 ก�าไร 2565
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Page 4 of 17

ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ สอ.กปน.
ประเภทเงินฝาก 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ประเภทเงินฝาก 
สมาชิก 

สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ 
ออมทรัพย์ 01 1.50 % 0.75 % 
เงินฝากประจ า 02 2.00 % 
ออมทรัพย์พิเศษ 05 2.00 % 
ออมทรัพย์พิเศษ 08 (เฉพาะเกษียณ) 3.50 % 

เร่ิมใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 

เงื่อนไขการฝากเงิน 

เงื่อนไข 
ประเภทเงินฝาก 

ออมทรัพย์ เงินฝากประจ า ออมทรัพย์พิเศษ 
1. การเปดิบญัชี - เปดิบญัชดี้วยตนเอง

- สมาชิกสามัญ เปดิบญัชขีั้นต่ า 100 บาท
- สมาชิกสมทบ เปดิบญัชขีั้นต่ า 500 บาท

- เปดิบญัชดี้วยตนเอง
- เปดิบญัชขีั้นต่ า 500 บาท ระยะเวลาการ
ฝากไม่น้อยกว่า 12 เดือน

- เปดิบญัชดี้วยตนเอง
- เปดิบญัชขีั้นต่ า 10,000 บาท

2. ฝาก - ถอน - ถอนเมื่อใด จ านวนเทา่ใดก็ได้
- สมาชิกสามัญ เงินคงเหลือต้องไม่น้อย
กว่า 100 บาท
- สมาชิกสมทบ เงินคงเหลือต้องไม่น้อย
กว่า 500 บาท

- เงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท
- ถอนได้เมื่อครบก าหนด หากถอนก่อน
ก าหนด สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบีย้เท่ากับ
ออมทรัพย์ 01 และผู้ฝากต้องคืนดอกเบี้ยที่
รับเกินจนครบถ้วน
- ปดิบญัชีก่อนครบ 3 เดือน สหกรณ์จะไม่
คิดดอกเบี้ยให้

- เงินคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
- ฝากถอนแต่ละครั้งต้องไมต่่ ากวา่ 2,000
บาท
- ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดมีการ
ถอนเงินมากกว่า 1 ครั้ง จะคิดค่าธรรมเนียม
การถอน ครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไป ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของจ านวนเงินที่ถอน แตต่้องไม่
ต่ ากว่า 500 บาท

3. การคิดดอกเบี้ย - ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นคราว ๆ
ไป ให้ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตาม
ยอดเงินคงเหลือและน าดอกเบี้ยทบเป็น
เงินต้นในวันสิ้นปี ทางบัญชีสหกรณ์

- ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นคราว ๆ
ไป ให้ค านวณและจ่ายดอกเบี้ย เมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการฝาก หากถอนเงินฝาก
ก่อนก าหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามเดือนเต็ม
และคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ 01
- เงินฝาก 300,000 บาทขึ้นไป ระยะการ
ฝากไม่น้อยกว่า 12 เดือน จ่ายดอกเบี้ยให้
เป็นงวดรายเดือน

- ตามอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศเป็นคราว ๆ
ไปและค านวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตาม
จ านวนต้นเงินฝากคงเหลือ
- ให้ดอกเบี้ยทบเป็นเงินต้นเข้าบัญชีออม
ทรัพย์พิเศษ ให้ทุกสิ้นวันท่ี 30 เมษายน, 31
สิงหาคม และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- เงินฝากคงเหลือต่ ากว่า 10,000 บาท
สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
- หากถอนเงินฝากก่อนครบ 3 เดือน จ่าย
ดอกเบี้ยให้ตามอัตราดอกเบี้ยเท่ากับออม
ทรัพย์ 01

ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ สอ.กปน.

หมายเหตุ : เฉพาะสมาชิกสมทบเงินฝากทุกบัญชีต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

วารสาร

คณะกรรมการด�าเนินการ ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 2565

5

ART-������� �����������-65-04.indd   5 30/11/2565   10:05:42

2.75 % 
2.30 % 



ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ สอ.กปน.ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ สอ.กปน.
บริการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก 

 
 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ยืม 3 ประเภท 
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน 
 2. เงินกู้สามัญ (เงินกู้สามัญ, เงินกู้สามัญหมุนเวียน, เงินกู้สามัญตามโครงการที่ก าหนด) 
 3. เงินกู้พิเศษ (เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ, เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ, เงินกู้พิเศษตามโครงการที่ก าหนด) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 2. สมาชิกยื่นกู้ฉุกเฉินได้จ านวน 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท  
 3. ผ่อนช าระไม่เกิน 5 งวดเดือน  
 4. เมื่อผ่อนช าระครบแล้วสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์) 
  ท่านจะได้รับเงินกู้ภายในวันเดียวกันหากส่งเอกสารฉบับจริงถึงสหกรณ์ ก่อนเวลา 12.00 น.   

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 3. กรณีกู้โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน สมาชิกทุกคนมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นท่ีสหกรณ์รับช าระแล้วทั้งหมด 
 4. เมื่อสมาชิกช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์)  
  การยื่นค าขอกู้ให้ส่งเอกสารฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จึงจะพิจารณาค าขอกู้ 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้พิเศษ 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณม์าแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้สามญัแล้วไม่เกิน 

7,000,000 บาท 
 3. ใช้อสังหาริมทรัพย์ และหรือหุน้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 4. สมาชิกต้องช าระคืนให้หมดภายใน 30 วันหลังจากเกษียณอายุงาน  
  การยื่นค าขอกู้ให้ส่งเอกสารฉบับจริงท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จึงจะพิจารณาค าขอกู้ 

บริการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก 
 

 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ยืม 3 ประเภท 
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 2. เงินกู้สามัญ (เงินกู้สามัญ, เงินกู้สามัญหมุนเวียน, เงินกู้สามัญตามโครงการที่ก าหนด) 
 3. เงินกู้พิเศษ (เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ, เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ, เงินกู้พิเศษตามโครงการที่ก าหนด) 
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 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 2. สมาชิกยื่นกู้ฉุกเฉินได้จ านวน 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท  
 3. ผ่อนช าระไม่เกิน 5 งวดเดือน  
 4. เมื่อผ่อนช าระครบแล้วสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์) 
  ท่านจะได้รับเงินกู้ภายในวันเดียวกันหากส่งเอกสารฉบับจริงถึงสหกรณ์ ก่อนเวลา 12.00 น.   
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 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 3. กรณีกู้โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน สมาชิกทุกคนมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นท่ีสหกรณ์รับช าระแล้วทั้งหมด 
 4. เมื่อสมาชิกช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์)  
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หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 3. กรณีกู้โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน สมาชิกทุกคนมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นท่ีสหกรณ์รับช าระแล้วทั้งหมด 
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 3. กรณีกู้โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน สมาชิกทุกคนมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นท่ีสหกรณ์รับช าระแล้วทั้งหมด 
 4. เมื่อสมาชิกช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์)  
  การยื่นค าขอกู้ให้ส่งเอกสารฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จึงจะพิจารณาค าขอกู้ 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้พิเศษ 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณม์าแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้สามญัแล้วไม่เกิน 

7,000,000 บาท 
 3. ใช้อสังหาริมทรัพย์ และหรือหุน้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 4. สมาชิกต้องช าระคืนให้หมดภายใน 30 วันหลังจากเกษียณอายุงาน  
  การยื่นค าขอกู้ให้ส่งเอกสารฉบับจริงท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จึงจะพิจารณาค าขอกู้ 

บริการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก 
 

 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ยืม 3 ประเภท 
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน 
 2. เงินกู้สามัญ (เงินกู้สามัญ, เงินกู้สามัญหมุนเวียน, เงินกู้สามัญตามโครงการที่ก าหนด) 
 3. เงินกู้พิเศษ (เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ, เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ, เงินกู้พิเศษตามโครงการที่ก าหนด) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 2. สมาชิกยื่นกู้ฉุกเฉินได้จ านวน 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท  
 3. ผ่อนช าระไม่เกิน 5 งวดเดือน  
 4. เมื่อผ่อนช าระครบแล้วสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์) 
  ท่านจะได้รับเงินกู้ภายในวันเดียวกันหากส่งเอกสารฉบับจริงถึงสหกรณ์ ก่อนเวลา 12.00 น.   

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 3. กรณีกู้โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน สมาชิกทุกคนมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นท่ีสหกรณ์รับช าระแล้วทั้งหมด 
 4. เมื่อสมาชิกช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์)  
  การยื่นค าขอกู้ให้ส่งเอกสารฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จึงจะพิจารณาค าขอกู้ 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้พิเศษ 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณม์าแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้สามญัแล้วไม่เกิน 

7,000,000 บาท 
 3. ใช้อสังหาริมทรัพย์ และหรือหุน้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 4. สมาชิกต้องช าระคืนให้หมดภายใน 30 วันหลังจากเกษียณอายุงาน  
  การยื่นค าขอกู้ให้ส่งเอกสารฉบับจริงท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จึงจะพิจารณาค าขอกู้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

วารสาร

คณะกรรมการด�าเนินการ ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 2565
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ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ สอ.กปน.ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ สอ.กปน.
เกณฑ์พิจารณา 

เงินกู้สามัญ 
อายุการ

เป็น
สมาชิก 

สิทธิ์การกู้ ระยะเวลาการผ่อน
ช าระ 

6 เดือน 
ถึง 5 ปี 

กู้ได้ 60 เท่าของ
เงินเดือน แต่ไม่เกิน 
1,500,000.-บาท 

ภายใน 150 งวด แต่
ไม่เกินอายุ 70 ปี 
โดยในวันเกษียณอายุ
งานต้องมีหุ้นมากกว่า
หรือเท่ากับหนี้
คงเหลือ  

5 ปีข้ึนไป  
กู้ได้ 100 เท่าของ
เงินเดือน แต่ไม่เกิน 
5,000,000.-บาท 

ภายใน 150 งวด แต่
ไม่เกินอายุ 70 ปี 
โดยในวันเกษียณอายุ
งานต้องมีหุ้นมากกว่า
หรือเท่ากับหนี้
คงเหลือ 

กรณีช าระคืน 6 งวดรายเดือน 
สามารถยืน่กู้หักหนี้สัญญาเดิมได้ 

ก าหนดเกณฑ์ถือหุ้นหรือหุ้นกับเงินฝาก 
ตามวงเงินที่อนุมัติเงินกู้สามัญ 

วงเงินอนุมัติเงินกู้ เกณฑ์ถือหุ้นหรือหุ้นกับ
เงินฝาก 

ไม่เกิน 2,500,000.- บาท  
ต้องมีหุ้นหรือหุ้นกับเงินฝาก 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของวงเงินกู้ 

ต้ังแต่ 2,500,001.- บาท 
ข้ึนไป 

ต้องมีหุ้นหรือหุ้นกับเงินฝาก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

ของวงเงินกู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ค้ าประกันเงินกู้สามญั 
(สมาชิก 1 คน ค้ าประกันได้ไม่เกิน 8 สัญญา) 

วงเงินกู้ เกณฑ์การค้ าประกัน 

ไม่เกิน 500,000.- บาท  
สมาชิกสามัญค้้าประกัน 

อย่างน้อย 1 คน 
ต้ังแต่ 500,001 บาท 
ถึง 1,200,000.- บาท  

สมาชิกสามัญค้้าประกัน 
อย่างน้อย 2 คน 

ต้ังแต่ 1,200,001.- บาท 
แต่ไม่เกิน 2,000,000.-บาท 

สมาชิกสามัญค้้าประกัน 
อย่างน้อย 3 คน 

ต้ังแต่ 2,000,001.- บาท 
แต่ไม่เกิน 2,700,000.-บาท 

สมาชิกสามัญค้้าประกัน 
อย่างน้อย 4 คน 

ต้ังแต่ 2,700,001.- บาท 
แต่ไม่เกิน 3,500,000.-บาท 

สมาชิกสามัญค้้าประกัน 
อย่างน้อย 5 คน 

ต้ังแต่ 3,500,001.- บาท 
แต่ไม่เกิน 5,000,000.-บาท 

สมาชิกสามัญค้้าประกัน 
อย่างน้อย 6 คน 

 
 
 

 
ก าหนดเกณฑ์เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักช าระหน้ีสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีไม่มีสัญญากู้เงิน
สามัญ 

เกณฑ์เงินได้รายเดือน
คงเหลือ 

เกณฑ์เงินได้รายเดือน
คงเหลือ 

หากย่ืนขอกู้ใน ปี 2566 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 20 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 5 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2567 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 21 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 7.5 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2568 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 22 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 10 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2569 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 23 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 12.5 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2570 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 24 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 15 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2571 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 25 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 17.5 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2572 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 26 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 20 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2573 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 27 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 22.5 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2574 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 28 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 25 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2575 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 29 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 27.5 
ของเงนิได้รายเดอืน 

หากย่ืนขอกู้ใหม่ ปี 2576 
เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 30 
ของเงนิได้รายเดอืน 

เงินได้คงเหลอืรอ้ยละ 30 
ของเงนิได้รายเดอืน 

 
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปน้ี  
 1. กรณีที่สมาชิกมีหุ้นสะสมต่้ากว่าเกณฑ์ท่ีก้าหนด การขออนุมัติเงินกู้
สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ โดยสมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน
จากเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ น้าฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิดกับสหกรณ์ให้ครบ
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด เพื่อใช้ค้้าประกันเงินกู้ 
 2. สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากค้้าประกัน
เงินกู้ ตามอัตราที่สหกรณ์ก้าหนด โดยสมาชิกสามารถถอนเฉพาะดอกเบี้ยที่ได้รับ
จากสหกรณ์เท่านั้นจนกว่าจะช้าระหนี้เสร็จสิ้น หรือสามารถถอนเงินฝากที่ใช้ค้้า
ประกันเงินกู้เพื่อน้ามาหักช้าระหนี้กับสหกรณ์ได้ ในกรณีที่เ งินกู้คงเหลือเท่ากับเงิน
ฝากที่ใช้ค้้าประกันเงินกู้ 
 3. ผู้ขอกู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากหักช้าระหนี้สหกรณ์
แล้วตามที่สหกรณ์ก้าหนด 
 4. ผู้กู้ที่ ขอกู้เงิน 2,000,001.- บาท ขึ้นไป เมื่อสหกรณ์พิจารณา
ความสามารถการช้าระหนี้ของสมาชิกแล้ว หรือกรณีที่มีกฎหมายก้าหนดให้สหกรณ์
ต้องปฏิบัติตามในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อประกอบการขอกู้ เงินของสมาชิก 
สหกรณ์อาจจะขอหนังสือตรวจสอบเครดิตบูโรจากผู้กู้ ที่ออกโดยบริษัท ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จ้ากัด หรือสถาบันการเงินที่สามารถออกหนังสือได้  เช่น 
ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบค้าขอกู้เงินสามัญที่ยื่นกับสหกรณ์  
 5. สมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ ต้องยินยอมให้สหกรณ์ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้กู้ กับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การขอกู้เงิน หากสมาชิกไม่ยินยอมอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในบริการเงินกู้จาก
สหกรณ์ 
 6. การอนุมัติเงินกู้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการซ่ึงจะพิจารณาถึง
ความสามารถในการช้าระคืนหนี้เงินกู้ โดยน้าเงินได้รายเดือน ภาระหนี้ เงินได้เหลือ
สุทธิของสมาชิกในการด้ารงชีพ ประกอบด้วย 

 

บริการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก 
 

 สหกรณ์ให้บริการเงินกู้ยืม 3 ประเภท 
 1. เงินกู้ฉุกเฉิน 
 2. เงินกู้สามัญ (เงินกู้สามัญ, เงินกู้สามัญหมุนเวียน, เงินกู้สามัญตามโครงการที่ก าหนด) 
 3. เงินกู้พิเศษ (เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ, เงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ, เงินกู้พิเศษตามโครงการที่ก าหนด) 

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 2. สมาชิกยื่นกู้ฉุกเฉินได้จ านวน 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท  
 3. ผ่อนช าระไม่เกิน 5 งวดเดือน  
 4. เมื่อผ่อนช าระครบแล้วสามารถยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์) 
  ท่านจะได้รับเงินกู้ภายในวันเดียวกันหากส่งเอกสารฉบับจริงถึงสหกรณ์ ก่อนเวลา 12.00 น.   

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
 3. กรณีกู้โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน สมาชิกทุกคนมีสิทธิกู้เงินได้ไม่เกิน 90 % ของค่าหุ้นท่ีสหกรณ์รับช าระแล้วทั้งหมด 
 4. เมื่อสมาชิกช าระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด มีสิทธิยื่นกู้ใหม่ได้ (รีไฟแนนซ์)  
  การยื่นค าขอกู้ให้ส่งเอกสารฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จึงจะพิจารณาค าขอกู้ 
 
หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้พิเศษ 
 1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณม์าแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
 2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นตามประกาศของสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท เมื่อรวมกับเงินกู้สามญัแล้วไม่เกิน 

7,000,000 บาท 
 3. ใช้อสังหาริมทรัพย์ และหรือหุน้เป็นหลักประกันได้ไม่เกินท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 4. สมาชิกต้องช าระคืนให้หมดภายใน 30 วันหลังจากเกษียณอายุงาน  
  การยื่นค าขอกู้ให้ส่งเอกสารฉบับจริงท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ สหกรณ์จึงจะพิจารณาค าขอกู้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

วารสาร
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โครงการให้บริการเงินกู้ สวัสดิการของสมาชิก สอ.กปน.

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

วารสาร
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โครงการให้บริการเงินกู้

1. สวัสดิการวันเกิด

หลักเกณฑ์  : เป็นสมาชิกครบ 1 ปี

สวัสดิการที่ไดร้ับ : จ่ายให้คนละ 1,200 บาท (ส�าหรบัปีแรก  

   100 บาท)

ระยะเวลา  : ในวันสิ้นเดือนวันเกิดของของสมาชิก  

   (ปีละ 1 ครั้ง)

2. สวัสดิการสมาชิกที่เป็นโสด

หลักเกณฑ์  : (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อย 

   กว่า 10 ปี

   (2) อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

   (3) ไม่เคยมีคู่สมรสทั้งโดยนิตินัยและ 

   พฤตินัย

   (4) ไม่เคยขอรับสวัสดิการเกี่ยวกับบุตร 

   จากสหกรณ์

สวัสดิการที่ได้รับ  : จ่ายให้สมาชิก คนละ 1,000 บาท 

ระยะเวลา  : นับจากวันที่ สมาชิกอายุครบ 55  

   ปีบริบูรณ์

3. สวัสดิการมงคลสมรส

หลักเกณฑ์  : (1) เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อย 

   กว่า 1 ปี

   (2) หากคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 

   สองคนให้ได้รับเงินสวัสดิการมงคล 

   สมรสทั้งสองคน

สวัสดิการที่ได้รับ  : จ่ายให้สมาชิก คนละ 1,000 บาท 

ระยะเวลา  : ขอรับเงินภายใน 60 วัน นับจากวันที ่

   จดทะเบียนสมรส

4. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก

หลักเกณฑ์  : เป็นสมาชกิสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สวัสดิการที่ได้รับ : จ่ายให้สมาชิก คนละ 1,000 บาท

ระยะเวลา  : (1) ขอรับเงินภายใน 120 วัน นับแต่วัน 

   ที่มีบุตร

   (2) รับสิทธิการมีบุตรได้ไม่เกิน 3 คน

สวัสดิการของสมาชิก สอ.กปน.

5. สวัสดิการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก

หลักเกณฑ์  : บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน  

   26 ปี และก�าลังศึกษาในระดับไม่เกิน 

   ปริญญาตรี แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม

สวัสดิการที่ได้รับ : ระดับประถม ทุนละ 2,500 บาท

   ระดับมัธยมต้น ทุนละ 3,000 บาท

   ระดับมัธยมปลาย ทุนละ 3,500 บาท

   ระดับอนุปริญญาตรี ทุนละ4,000 บาท

   ระดับปริญญาตรี ทุนละ 4,000 บาท

ระยะเวลา  : สหกรณ์จะประกาศให้ทราบแต่ละปี

6. สวัสดิการบ�าเหน็จเกษียณอายุ

หลักเกณฑ์  : สมาชิกอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และเป็น 

   สมาชิกติดต่อจนถึงวันเกษียณ

สวัสดิการที่ได้รับ : เป็นสมาชิก  5 ปี ได้รับเงิน 2,000 บาท

   เป็นสมาชิก  10 ปี ได้รับเงิน 3,000 บาท

   เป็นสมาชิก  15 ปี ได้รับเงิน 4,000 บาท

   เป็นสมาชิก  20 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 5,000 บาท

ระยะเวลา  : ภายใน 1 ป ี นับจากวันที่พ ้นจาก

พนักงานประจ�า

7. สวัสดิการสมาชิกอาวุโส

หลักเกณฑ์   :  สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  

   35 – 40 ปีขึ้นไป

สวัสดิการที่ได้รับ : สมาชกิตัง้แต่ 35 ปี ได้รับปีละ 3,000 บาท  

   (ทุกปี)

   สมาชกิตัง้แต่ 40 ปี ได้รับปีละ 5,000 บาท  

   (ทุกปี)

ระยะเวลา  : เม่ือครบระยะเวลาการเป็นสมาชิก  

   35 ปี และ 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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8. สงเคราะห์สมาชิกประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชาติอื่นๆ

หลักเกณฑ์  : สมาชิกที่เป็นเจ้าบ้าน หรือ ผู้อาศัย

สวัสดิการที่ได้รับ : (1) เจ้าบ้าน    

    - อัคคีภัย 50,000 บาท

    - ภยัธรรมชาตอ่ืินๆ 10,000 บาท

   (2) ผู้อาศัย     

    - อัคคีภัย 30,000 บาท

    - ภัยธรรมชาติอื่นๆ 6,000 บาท

ระยะเวลา  : ภายใน 60 วนั นบัตัง้แต่วนัทีป่ระสบภยั

9. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย

หลักเกณฑ์   : สมาชกิเข้าพกัรักษาตวัในสถานพยาบาล 

   เป็นคนไข้ใน ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป

สวัสดิการที่ได้รับ : จ่ายครั้งละ 2,000 บาท ปีละไม่เกิน 2  

   ครั้ง หากป่วยเกิน 3 วัน ได้รับเพิ่มอีก 

   วันละ 300 บาท แต่ไม่เกิน 5 วัน

ระยะเวลา  : ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ออกจาก 

   สถานพยาบาล

10. สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวของ

สมาชิกถึงแก่กรรม/ค่าพวงหรีดสมาชิกถึงแก่กรรม

หลักเกณฑ์  : สมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา หรือ บุตร 

   ของสมาชิก ถึงแก่กรรม

สวัสดิการที่ได้รับ : รายละ 2,000 บาท

ระยะเวลา  : ภายใน 120 วนั นบัตัง้แต่วันทีบ่คุคลใน 

   ครอบครัวถึงแก่กรรม

11. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรมและค่า

รักษาพยาบาลของผู้เกษียณอายุก่อนถึงแก่กรรม

หลักเกณฑ์  : สมาชิกเกษียณอายุที่เข้ารักษาตัวใน 

   สถานพยาบาล/คลินิค(คนไข้ใน/คนไข ้

   นอก) และท�าทนัตกรรม เบกิตามท่ีจ่าย 

   จริงแต่ไม่เกินสิทธิ

สวัสดิการที่ได้รับ : เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี จ่าย 35,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี จ่าย 40,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จ่าย 45,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี จ่าย 50,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 20 ปี จ่าย 55,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 25 ปี จ่าย 60,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 30 ปี จ่าย 65,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 35 ปี จ่าย 70,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 40 ปี จ่าย 75,000 บาท

ระยะเวลา  : ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ออกจาก 

   สถานพยาบาล/คลินิค

12. กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม

หลักเกณฑ์  : จ่ายตามหนงัสอืผูร้บัโอนประโยชน์ของ

สมาชิก (ต้องส่งค่าหุ้นครบ 84 งวด จนถึงวันเกษียณ)

สวัสดิการที่ได้รับ : เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี จ่าย 70,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี จ่าย 80,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี จ่าย 90,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี จ่าย 100,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 20 ปี จ่าย 110,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 25 ปี จ่าย 120,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 30 ปี จ่าย 130,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 35 ปี จ่าย 140,000 บาท

   เป็นสมาชิกเกิน 40 ปี จ่าย 150,000 บาท

ระยะเวลา  : ผู้รับผลประโยชน์ต้องมาติดต่อภายใน  

   120 วัน

สวัสดิการของสมาชิก สอ.กปน. สมรรถนะ Competency ส�าคัญไฉน

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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สมรรถนะ Competency ส�าคัญไฉน
ในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ( Human Resource) แทบทุกแห่งคงจะเคยเห็นค�าว่า Competency  

ที่แปลว่า “สมรรถนะ” กันอยู่บ่อยๆ แต่หลายคนไม่เข้าใจค�านี้อย่างแท้จริง หรือตีความสับสนกับค�าที่คล้ายคลึงกันอย่าง 

Potential ที่แปลว่า “ศักยภาพ” หรือ Performanceที่แปลว่า “ความสามารถ” กันบ่อยครั้ง ซึ่งค�าเหล่านี้มีความส�าคัญกับ

การบริหารงานบุคคลค่อนข้างมาก และเป็นสิ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง

จุดก�าเนิดของศาสตร์สมรรถนะ

ต้นก�าเนิดแนวความคิดเรื่อง “สมรรถนะ” (Competency) มาจากบทความวิชาการของ David c. Mcclelland  

นักจิตวิทยาชื่อดังของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยเปรียบเปรยสมรรถนะของมนุษย์กับภูเขาน�้าแข็ง ซึ่งท�าให้เห็นภาพ

ของสมรรถนะมากยิ่งขึ้น โดยชี้ว่าภูเขาน�้าแข็งส่วนน้อยที่ลอยอยู่เหนือน�้า เป็นเพียงยอดภูเขาน�้าแข็งน้ันคือความสามารถ 

ในการท�างาน (Work Performance) ทีค่นทัว่ไปมองเหน็ ส่วนภเูขาน�า้แขง็ทีจ่มอยูใ่ต้น�า้อนัมหมึานัน้เปรยีบเหมอืนกบัศักยภาพ

ของมนษุย์ทีซ่่อนอยู่ ซ่ึงเป็นศักยภาพทีต่นเอง บุคคลอืน่ๆ รบัรู ้และรวมถึงศกัยภาพท่ีแฝงอยูท่ี่ตนเองและบุคคลอืน่ๆ ก็ไม่รบัรูด้้วย 

สมรรถนะที่แท้จริงจึงเปรียบเสมือนภูเขาน�้าแข็งท้ังก้อนท่ีรวมความสามารถทุกอย่างท่ีมนุษย์คนน้ันมี ทฤษฎีนี้จึงเรียกกันว่า 

ภูเขาน�้าแข็งแห่งสมรรถนะ (Competency Iceberg)

ความหมายของค�าว่าสมรรถนะ ( Competency)

ส�านักงาน ก.พ.ได้ให้ความหมายของค�าว่า “สมรรถนะ” คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้  

ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ท�าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร

สมรรถนะในขอบข่ายของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ (Knowledge) คือความรู้ที่บุคคลนั้นมี อาจเป็นความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจเองมาตั้งแต่ก�าเนิด  

หรือเป็นความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ

2. ทักษะ (Skill) คือความสามารถที่ได้รับจากการฝึกฝนจนเกิดเป็นความช�านาญเฉพาะตน  และสามารถน�าไปใช ้

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. แนวความคิดส่วนบุคคล (Self-Concept) คือกรอบความคิด ค่านิยม การรับรู้ และสิ่งที่ยึดถือต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ซึ่งเป็นการตีความส่วนบุคคล

4. คุณสมบัติประจ�าตัว (Traits) คือคุณสมบัติส่วนบุคคลที่รวมถึงบุคลิกลักษณะ นิสัยใจคอ ตลอดจนการกระท�าต่างๆ 

ที่ท�าจนเกิดเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคล รวมไปถึงความสามารถต่างๆ ของบุคคลนั้นด้วย

5. ทัศนคติ (Attitude) คือการตีความความคิดเห็น ตลอดจนมุมมองของบุคคลนั้นต่อสิ่งต่างๆ ตามแนวความคิด  

ความเชื่อตลอดจนบรรทัดฐานซึ่งส่งผลต่อการกระท�า ค�าพูด และพฤติกรรมที่แสดงออกมา
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สมรรถนะ Competency ส�าคัญไฉน
6. แรงจูงใจ (Motivation) คือสิ่งที่ดึงดูดและกระตุ้นให้เกิดการกระท�าที่คนคนนั้นพึงใจจะกระท�า

การเสริมสร้างสมรรถนะให้บุคลากร ส่งเสริมให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเกิดประสิทธิภาพ โดยมีประเด็น

ส�าคัญ คือ

 -  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มศัลยภาพขององค์กรได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด 

 - การวัดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร จะเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลอย่างเป็นธรรม รวมถึงเป็นประโยชน์

ต่อการวางแผนองค์กรในอนาคต

 ทัง้นี ้สอ.กปน.ได้ก�าหนด Core Competency สมรรถนะหลกัขององค์กร ซึง่เป็นเรือ่งทีอ่งค์กรมคีวามช�านาญ เป็นขดี

ความสามารถพเิศษในเชงิกลยทุธศาสตร์ เพือ่ให้องค์กรบรรลพุนัธกจิ และสร้างความได้เปรยีบเชิงธรุกจิ ซึง่สหกรณ์เป็นสถาบนั

การเงินที่มุ่งผลสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก ตามแนวทาง "มุ่งมั่น พัฒนางานสหกรณ์ สู่ความเป็นเลิศ"

 สมรรถนะหลัก (Core Competency : CC) ของเจ้าหน้าที่ ดังนี้

 1. ความมุ่งมั่นสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน

 2. ความเป็นเลิศในการให้บริการกับผู้มีส่วนได้เสีย

 3. การท�างานเป็นทีม

 สมรรถนะของผู้น�า (Leadership Competency : LC) ดังนี้

 1. ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

 2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

 3. ธรรมาภิบาล 

 การน�าหลักสมรรถนะ Competency มาใช้ในสหกรณ์ เพื่อหวังเพิ่มพูนศัลยภาพของเจ้าหน้าที่มุ่งมั่นในการสร้าง

สมรรถนะของตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับ สมรรถนะหลักท่ีองค์กรก�าหนดไว้ ซ่ึงสมรรถนะเหล่านี้ก็จะเสริมให้ สอ.กปน. 

ก้าวไปความเป็นเลิศ ด้วยความ มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และ ถือมั่น 

ในการบริการที่เป็นเลิศ
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“ สมาชิกจะได้รับประโยชน์อย่างไร
กั บ  ร ะบบคอมพิ ว เ ตอร ์ ใ หม ่ ขอ ง 
สอ.กปน.”

วถิกีารด�ารงชวีติของเรานบัวนัแต่จะเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆ วถิชีวีติใหม่ หรือ New Normal ก�าลงัรุกสูส่งัคมของไทยอย่างมาก และ

ยากที่จะหลีกเลี่ยง  ท�าให้วิถีชีวิตประจ�าวันต้องพึ่งพาระบบที่เรียกว่าออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ ระบบออนไลน์ดังกล่าวอาศัยโทรศัพท์มือถือ

หรืออุปกรณ์ไอทีแบบพกพาอื่นๆเป็นเครื่องมือส�าคัญ   การซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปยังห้างร้านหรือสถานที่ของ

ผู้ขายผู้ให้บริการก็ได้ สั่งซื้อผ่านมือถือได้โดยสะดวก ไม่นานก็ได้รับสินค้าหรือบริการมาส่งถึงบ้าน ถึงที่ท�างานแล้ว มันรวดเร็ว ประหยัด

เวลา อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มบ้างแต่มันคุ้มหรือประหยัดกว่าที่จะต้องเดินไปซื้อเอง 

ในแวดวงธุรกิจการเงินเช่นสหกรณ์ต่างๆ  ก็ได้มีการใช้ระบบออนไลน์ และได้มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นเป็นล�าดับ ท�าให้ผู้ใช้บริการได้

รับความสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันจะเห็นว่าสถาบันการเงินต่างแข่งขันกันสร้างเคร่ืองมือหรือระบบการติดต่อกันกับผู้ใช้บริการด้วยระบบ

ออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่เรียกกันว่า "แอปบนมือถือ" หรือเรียกเป็นทางการว่า "Mobile Application"  ท�าให้สมาชิกของสถาบัน

การเงินสามารถท�าธุรกรรมการเงินต่างๆผ่านมือถือได้โดยสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ของสถาบันการเงิน และยิ่งกว่านั้น

ผู้ใช้แอปมือถือยังสามารถใช้ประโยชน์ในธุรกรรมอื่นๆได้อีก เช่นการช�าระค่าสาธารณูปโภคผ่านแอปบนมือถือ เป็นต้น

สหกรณ์ก็เป็นสถาบันที่มีธุรกรรมการเงินหลายอย่าง เช่นด้านเงินฝาก และเงินกู้เฉกเช่นธนาคารแล้ว ยังมีด้านหุ้น ด้านสวัสดิการ 

และอื่นๆอีกหลายอย่าง สมาชิกของสหกรณ์ย่อมต้องการให้ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วเช่นเดียวกับสถาบันการเงินอื่น ดังน้ันเพ่ือ

เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของสมาชกิ สหกรณ์จึงได้มกีารพฒันาเพือ่น�าระบบ "Mobile Application"  เพือ่ให้บริการแก่สมาชิกด้วย 

นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถบริการด้วยตนเองได้ (Self Services)  สามารถสอบถามข้อมูลของตนเอง หรือข้อมูลสาธารณะ โดย

เป็นการดึงข้อมูลมาดูได้อย่างเดียว  ใช้ระบบที่เรียกว่า”ระบบข้อมูลสมาชิก” ซึ่งมีลักษณะเป็น Web Application ให้สมาชิกเรียกดูข้อมูล

ของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของสหกรณ์ การรับสมาชิกใหม่ การเรียกดูรายการหักเงินประจ�าเดือนได้ (แทนใบเสร็จรับเงิน) การกู้ฉุกเฉิน 

การยื่นค�าร้องขอกู้สามัญ กู้พิเศษ หรือแม้แต่ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอีกมากมาย 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม2565 สอ.กปน.ได้มีการลงนามสัญญาซื้อขายโปรแกรมระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯพร้อมอุปกรณ์ฯ จาก บริษัท

โซแอ็ท โซลูชั่น จ�ากัด  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ในการท�างานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบโจทย์

ความต้องการของสมาชิกให้ได้ประโยชน์มากยื่งขึ้น   คาดว่าระบบใหม่ดังกล่าว จะส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในสัญญาคือประมาณ

สิ้นปี  2566 นี้ 

                      

คณะอนุกรรมการ ITสมรรถนะ Competency ส�าคัญไฉน
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การปลอม หรือดัดแปลงเอกสาร
หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร

ประมวลภาพ
สหกรณ์จดัโครงการสัมมนาสมาชิกรุ่นที ่1 ประจ�าปี 2565 จงัหวดัเพชรบรุี 
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 เพื่อรับฟังสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ได้จัดสัมมนา
สมาชกิรุน่ที ่2 ประจ�าปี 2565 เมือ่วนัที ่6 – 7 สงิหาคม 2565 ณ โรงแรม ภูว
นาล ีรสีอร์ท เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา โดยนายกติตพิงษ์ อภิชยัชาญกจิ 
ประธานกรรมการด�าเนินการ เป็นประธานการเปิดสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง     
“การบริหารงานสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสวัสดิการสมาชิก”

สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 3 ประจ�าปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง  
ในหัวข้อ บรหิารเงนิสบายๆ สไตล์หมอกฤต โดย พนัต�ารวจเอกนายแพทย์ ดนกุฤต กลมัพากร ประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์โรงพยาบาล
ต�ารวจ จ�ากัด

1. สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 3 ประจ าปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565               
ณ อาคารอเนกประสงค์ ส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง ในหัวข้อ บริหารเงินสบายๆ สไตล์หมอกฤต      
โดย พันต ารวจเอกนายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 

 

    
 

1. สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาสมาชิกรุ่นที่ 3 ประจ าปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565               
ณ อาคารอเนกประสงค์ ส านักงานใหญ่ การประปานครหลวง ในหัวข้อ บริหารเงินสบายๆ สไตล์หมอกฤต      
โดย พันต ารวจเอกนายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 

 

    
 

สอ.กปน. ได้จัดสัมมนาสมาชิก ส�าหรับสมาชิกที่เกษียณอายุ ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2565 
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ประมวลภาพ

สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1

สมาชกิทีเ่กษยีณอาย ุประจ�าปี 2565     เมือ่วนัที ่21-22 มถินุายน 2565  ณ โรงแรม อโีค่ โคซี ่บชีฟรอนท์ รีสอร์ท   จงัหวดัเพชรบรีุ โดยนายกติตพิงษ์ อภชิยั
ชาญกิจ ประธานกรรมการด�าเนินการ เป็นประธานการเปิดสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ กฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง และสวัสดิการสมาชิก”

ลงนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี 2565

ลงนามสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวล�าภู 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์
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ประมวลภาพ

 

คุณณัฐพงษ์ ณ ระนอง (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ�ากัด 

(มหาชน) และ คณุกติตพิงษ์ อภชิยัชาญกิจ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานการ

ประปานครหลวง จ�ากดั ลงนามสญัญาแต่งตัง้ ผูจ้ดัการกองทนุส่วนบคุคล  สหกรณ์ออมทรพัย์ 

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ณ ห้องประชุมชั้น 52 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์  

ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา  

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล 
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด  
และ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ�ากัด (มหาชน)

พิธีลงนามสัญญาเงินกู้

เมื่อวันพุธท่ี 29 มิถุนายน 2565  
สหกรณ์ออมทรพัย์พนักงานการประปา 
นครหลวง จ�ากัด โดยนายกิตติพงษ์ 
อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการและ
คณะ ได้ร่วมลงนามสัญญาให้เงินกู้ 
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ ์ จ�ากัด โดย 
ส.อ.ณภัทร ไชยากรกิจ ประธาน
กรรมการและคณะ ณ ห้องประชุม 
สอ.กปน. 

เมือ่วนัจนัทร์ที ่9 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานการประปานครหลวง 
จ�ากัด โดย นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการ กับ บลจ. ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั และ   บลจ. วรรณ จ�ากดั ลงนามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัการกองทนุ
ส่วนบคุคล สอ.กปน. ณ ห้องประชุมวไีอพ ีชัน้ 1 การประปานครหลวงส�านกังานใหญ่ 

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ประปานครหลวง จ�ากัด โดยนาย
กิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ประธาน
กรรมการและคณะ ได้ร่วมลงนาม
สัญญาให้เงินกู ้ แก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูหนองบัวล�าภู จ�ากัด โดย
นายกิตติชัย การโสภา ประธาน
กรรมการและคณะ ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองบัวล�าภู จ�ากัด 
จังหวัด หนองบัวล�าภู

เมื่อพุธวันที่ 10 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จ�ากัด โดย นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการและคณะ ได้ร่วมลงนาม
สัญญาให้เงินกู้ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ�ากัด โดยนายทินกร อินทะนาม 
ประธานกรรมการและคณะ ณ สนามบินดอนเมือง 

เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 5 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา
นครหลวง จ�ากัด โดย นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการและคณะ 
ได้ร่วมลงนามสัญญาให้เงินกู้ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการสกลนคร จ�ากัด โดย ร.ท. สมรรถชัย สมพงษ์ ประธานกรรมการ
และคณะ 

สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

วารสาร

ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 2565
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ที่่อยู่ : 400 ถนนประชาชื่่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัักสี่ กทม. 10210
โทรศััพท์์ : 02 503 9491–2, 02 503 9996, 02 504 0123 ต่่ อ 1131–1135, 105–1053, 1139 โทรสาร : 02 982 8799

E-mail : scomwa@hotmail.com, scomwa1973@gmail.com
Facebook : http://www.facebook.com/scomwa

Line ID : @scomwa
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