
สวัสดิการ สอ.สธ.พท.................. 
ค ำว่ำ “สวัสดิกำร” นั้น พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2525 ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “สิ่งที่เอ้ืออ ำนวย ให้คนมี

ชีวิตและสภำพกำรท ำงำนที่ดีและสะดวกสบำย”เมื่อพิเครำะห์ดูกำรจัดตั้งสอ.สธ.พท. เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2536 จะเห็นเจตนำ
อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นกำรเอ้ืออ ำนวยให้บุคลำกรของสมำชิกสำธำรณสุขพัทลุงมีควำมสะดวกสบำย ในกำรออมเงินและขอสินเชื่อ
เนื่องจำกมีสถำบันออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นภำยในองค์กรโดยให้ดอกเบี้ยในกำรออมสูงกว่ำ และคิดดอกเบี้ยสินเชื่อสุทธิต่ ำกว่ำธนำคำร 
ซึ่งจะท ำให้“คน” ของชำวสำธำรณสุขพัทลุงมีชีวิตและสภำพกำร ท ำงำนที่ดีขึ้น 

 กำรจัดตั้ง สอ.สธ.พท. เมื่อ 24 ปีที่แล้ว จึงเป็นกำร “เริ่มให”้ สวัสดิกำร ส ำหรับบุคลำกรสำธำรณสุขพัทลุงตั้งแต่แรก 
 พจนำนุกรมฉบับมติชน พ.ศ. 2547 ให้ควำมหมำย “สวัสดิกำร” ไว้ว่ำ “กำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำน ควำมเป็นอยู่

นอกเหนือไปจำกค่ำจ้ำงประจ ำ” หำกจะกล่ำวว่ำ “เงินปันผลและดอกเบี้ยเฉลี่ยคืน” เทียบได้กับ “ค่ำจ้ำงประจ ำ” เนื่องจำก
กฎหมำยระบุให้จ่ำยแก่สมำชิกแล้วกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนควำมเป็นอยู่อ่ืนๆ ที่สหกรณ์ จัดให้ล้วนแต่เป็นสวัสดิกำรตำม
ควำมหมำยนี้ก็คงพอจะอนุมำนได้นะครับ  

ดังนั้นกำรจัดตั้ง  สอ.สธ.พท  และกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกด้ำนควำมเป็นอยู่ต่ำงๆ จึงเป็น “สวัสดิกำร” ตำม
ควำมหมำยของพจนำนุกรมดังกล่ำวทั้งสองฉบับ 

อย่ำงไรก็ตำมกิจกำรของ สอ.สธ.พท มีลักษณะกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสมำชิกซ่ึงเป็นข้ำรำชกำร 
พนักงำนของรัฐ หรือลูกจ้ำงในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข จังหวัดพัทลุง พนักงำนและลูกจ้ำงของสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุข
พัทลุง จ ำกัด ซึ่งถือได้ว่ำเป็นสวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วน
รำชกำร พ.ศ. 2547 ซึ่งระบุว่ำ “สวัสดิกำรภำยในส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ กิจกรรมหรือกิจกำรใดๆ ที ่คณะกรรมกำร
สวัสดิกำรจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ข้ำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต
นอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่ทำงรำชกำรจัดให้แก่ข้ำรำชกำรเป็นกรณีปกติ หรือเพ่ือประโยชน์แก่กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรหรือ
ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรให้จัดเพ่ิมข้ึนส ำหรับส่วนรำชกำรต่ำงๆ     

 ตำมระเบียบ สอ.สธ.พท ว่ำด้วยกำรใช้ทุนสวัสดิกำร พ.ศ. 2558 ข้อ 5 มีวัตถุประสงค์กำรใช้จ่ำยเงินสวัสดิกำรแก่
สมำชิกและครอบครัวตำมต่อไปนี้  

๑.  เพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำแก่บุตรสมำชิกสหกรณ์ 
๒.  เพ่ือสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก 
๓. ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรเกิดอัคคีภัย 
๔. ทุนสงเครำะห์เกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
๕. สวัสดิกำรสงเครำะห์กรณีสมำชิกครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำร  
๖. สวัสดิกำรสนับสนุนเพื่อกำรด ำรงชีพของสมำชิก 
๗. สวัสดิกำรสงเครำะห์สมำชิกท่ีเจ็บป่วยนอนพักรักษำในโรงพยำบำล 

ข้อบังคับ ข้อ 28 ก ำหนดให้ต้องจัดสรรเป็น “ทุนส ำรอง” ไม่น้อยกว่ำ 10% ของก ำไรสุทธิก่อนที่จะจัดสรรเป็นอย่ำงอ่ืน
ทั้งยังขมวดไว้ว่ำหำกยังมีเหลือจำกกำรจัดสรรหรือมีผู้บริจำคทรัพย์สินให้โดยมิได้ระบุว่ำให้ใช้เพ่ือกำรใด โดยเฉพำะรวมทั้งจ ำนวน
เงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ำยแก่บุคคลใดก็ตำม ถ้ำหมดอำยุควำมก็ให้สมทบเป็นทุนส ำรองทั้งสิ้น เพรำะเป็นกำรยอมรับโดยทั่วไปว่ำ “ทุน
ส ำรอง” ยิ่งมำก ควำมมั่นคงขององค์กรยิ่งสูงกำรปรับสวัสดิกำรให้เพ่ิมข้ึน “ตำมหลัง” กำรเติบโตของ “ทุนส ำรอง” เป็นสิ่งที่ได้
ด้วยกันทั้ง สอ.สธ.พท. และสมำชิก เป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ท ำให้ทุนส ำรอง “โตเร็วขึ้น” และเป็นสิ่งที่จะท ำให้ “สวัสดิกำร 
สอ.สธ.พท.” เติบโต ควบคู่กับองค์กรอย่ำงมั่นคง 

 
 
 



แหล่งทุนสวัสดิการ 
แหล่งทุนสวัสดิกำร สอ.สธ.พท.   ทุกประเภทเป็นผลลัพธ์มำจำกกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีตำมข้อบังคับ

สหกรณ์ และ เงินอุดหนุน เงินบริจำค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับจำกบุคคลองค์กำรหรือสถำบัน    
ผลลัพธ์มำจำกกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีตำมข้อบังคับสอ.สธ.พท. ข้อ 28 กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี ซึ่งที่

ประชุมใหญ่อำจจัดสรรได้ตำมที่แสดงในรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หำกสหกรณ์ไม่ได้รับกำรยกเว้นภำษีตำมประมวลรัษฎำกรจะต้องเสียภำษีรำยได้นิติบุคคล 30% ดังนั้น ก ำไรที่น ำมำจ่ำย

เป็นเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนจึงไม่ควรเกิน 70% ของก ำไรสุทธิ โดยอัตรำเงินปันผลถ้ำเป็นไปได้ควรชนะเงินเฟ้อ ส ำหรับเงิน
เฉลี่ยคืนน่ำจะพิจำรณำในแง่ ส่วนลดลูกค้ำท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม ก ำไรสุทธิไม่ควรต่ ำกว่ำ 30% จัดสรรเป็น ทุน
สำธำรณประโยชน์ ทุนรักษำระดับอัตรำปันผล ทุนสมทบสร้ำงส ำนักงำน โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ทุนส ำรอง และทุน
สวัสดิกำร สัดส่วนให้อยู่ในดุลยพินิจและนโยบำย ของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ยกเว้น ส่วนที่จัดสรรเข้ำทุนสวัสดิกำรนั้นไม่ควรต่ ำ
กว่ำ อัตรำปันผล x ทุนส ำรองที่มีในปีนั้น 

นี่เป็นแนวคิดท่ีเสนอมำเพ่ือให้สมำชิกได้ “ช่วยกันถก” เพ่ือหำหลักประกันที่ดีว่ำสวัสดิกำร สอ.สธ.พท. 
จะเติบโตอย่ำงมั่นคง เพ่ือสมำชิกทุกคนบนหลักกำร “ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” ซึ่งเป็นหลักกำรส ำคัญอย่ำงหนึ่งของสหกรณ์ 
ช่วยกัน “ถก” หน่อยนะครับ ยิ่งมำกควำมเห็น หลำกมุมมอง ยิ่งเป็นคุณต่อสมำชิก สอ.สธ.พท. เพรำะจะเกิดควำมชอบธรรม 
ระหว่ำงเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เกิดควำมสมดุลระหว่ำงทุนสำธำรณประโยชน์ทุนรักษำระดับอัตรำปันผล ทุนสมทบสร้ำง
ส ำนักงำน โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ ทุนส ำรองและทุนสวัสดิกำร ครับ 

ถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่จะเพิ่มอัตราทุนส ารอง...................  
เป้ำหมำยของสวัสดิกำร สอ.สธ.พท. หำกกองทุนสวัสดิกำรได้รับจัดสรรตำมที่เสนอไว้ คือ อัตรำปันผล x ทุนสำรอง ทุนสวัสดิกำร
จะโตขึ้น ทุกปีตำมกำรเพ่ิมขึ้นของทุนส ำรอง เท่ำท่ีค ำนวณดู ทุกๆ 100 ล้ำนบำทของทุนส ำรองที่เพ่ิมข้ึน สำมำรถปรับอัตรำเพ่ิม
ของสวัสดิกำรและสำมำรถจัดสวัสดิกำรได้หลำกหลำยครับ.. 

------------------ 



 
ผลกำรด ำเนินงำนของ สอ.สธ.พท ณ วันที่ 31 กค 60 

 
รายการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

จ านวนสมาชกิ 1413 1412 1411 1413 1414 1413 1414 

สินทรัพย์ 706,237,897.63  704,407,237.45  708,401,578.62  712,684,021.00  729,401,961.48  755,862,997.48  803,806,832.86  

เงินให้กู้แก่สมาชิก 681,296,975.51  679,321,663.03  686,413,646.41  691,755,098.17  715,611,561.73  741,693,605.58  773,179,842.23  

เงินรับฝาก 130,935,219.05  144,899,052.24  145,806,729.04  146,304,669.51  149,366,383.55  157,680,146.70  153,733,117.12  

ทุนเรือนหุ้น 342,302,330.00  345,280,640.00  347,572,020.00  350,622,500.00  353,428,760.00  362,638,460.00  373,805,030.00  

รายได้ 4,096,921.41  7,668,475.09  11,672,232.89  15,607,019.12  19,757,828.61  24,102,335.05  28,527,555.05  

ค่าใช้จ่าย  970,026.14  3,293,950.15  4,063,628.63  4,826,210.83  5,718,962.42  8,639,696.54  9,569,619.15  

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ เพ่ือให้
สมาชิกมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่สมาชิก และระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับสมาชิก 
โดยก าหนดโครงการฯในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จังหวัด
พัทลุง ในการนี้ สหกรณ์ฯใคร่ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมโครงการ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น 

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.สธ.พท. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.สธ.พท. เพ่ิมเติมได้ที่............ 
เว็บไซต์ :   http://www.skpt-coop.com 
Line official ID : @skptcoop  
Line ID : skpt01 
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/skptcoop 
อีเมล : cpct.0717@gmail.com  
โทรศัพท์ : 074-616167 
มือถือ : 081-8973345 
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