รายงานเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�ำเดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

					

ข้อมูลทั่วไปสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
จ�ำนวนสมาชิก ทั้งสิ้น		13,192 คน
สมาชิกที่เป็นลูกหนี้		 8,483 คน
สมาชิกที่เป็นลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ 64.27 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
เป็นสมาชิก ส.ค.พล.
10,364 คน

สมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 จ�ำนวน 30 ราย
1. นางนลินี
2. นางจินตนา	
3. นางประไพรัตน์
4. นายสมคิด
5. นายอ�ำนวยศักดิ์
6. นายวิรชั
7. นายสุรยิ นต์
8. นายอนุภาพ
9. นายสมชัย
10. นายนครินทร์
11. นายรุง่ อนันต์
12. ว่าที่ ร.ต. เวช
13 นายศักดิ์
14. นายลบ
15. นางจันทร์ดี
16. นายสลี
17. นายวิทย์
18. นายประหยัด
19. นายเกียรติกำ� จร
20. นายน้อม
21. นางวิไล
22. นางณาษยา
23. นางละเมียด
24. นายสมพงษ์
25. นางสายใจ
26. นางรัตน์วรรณ
27. นางช่อลัดดา	
28. นางอัญชุลี
29. นายอนุชา	
30. นางยุพนิ

หาญพงษ์พนั ธ์
สีใส
ยกยิง่
อ�ำ่ เพียร
ทองค�ำพงศ์
พงศ์ศกั ดิศ์ รี
บุญมีจวิ
แสงศักดา	
ทองปลิว
อินแนน
สีนวน
เอีย่ มบัวหลวง
เกตุสงิ ห์สร้อย
กองเงิน
วิวเมฆ
บรรลุศาสตร์
ปานเหม็น
บัววังโป่ง
โกมลเสน
รัตนพันธ์
ไชยปกรณ์
อ�ำ่ ข�ำ
พุม่ อยู่
อินเงิน
สนประเสริฐ
วิจารัตน์
ขวัญเมือง
ทองเงิน
บรรทัดทอง
ทรงพุฒิ

สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด
สังกัด

ข้าราชการบ�ำนาญ เทศบาลนครพิษณุโลก
ข้าราชการบ�ำนาญ เทศบาลนครพิษณุโลก
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เมือง
บ�ำนาญลูกจ้าง วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. นครไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. วัดโบสถ์
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. ชาติตระการ
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เนินมะปราง
ข้าราชการ อ. วังทอง
ข้าราชการ อ. นครไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. บางกระทุม่
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. นครไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. พรหมพิราม
ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. บางกระทุม่
บ�ำนาญลูกจ้าง อ. บางระก�ำ
ข้าราชการบ�ำนาญ สปจ. พิษณุโลก
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. วังทอง
ข้าราชการบ�ำนาญสามัญศึกษา อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ สพม.พลอต. อ. วังทอง
ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข้าราชการบ�ำนาญ อ. พรหมพิราม
ข้าราชการบ�ำนาญส่วนกลาง อ. เมือง

( สมาชิกทีเ่ สียชีวติ ทุกราย ทายาทจะได้รบั เงินสวัสดิการเสียชีวติ ตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์สมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม
พ.ศ. 2563 รายละ 400,000 บาท และหากสมาชิกทีเ่ สียชีวติ เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รบั เงินจากสมาคม ฯ อีกรายละ 300,000 บาท )

ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน

นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน
นายอารุณ เกตุพุฒ
นายบุญเลิศ มากเมือง
นางสาวภัค บริรักษ์สัทธา

คณะผู้จัดทำ�

นายแสวง เมฆแสงสี
นางสาวภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน
นายทวีป เคลือบพ่วง
นายวินัย ทาบาง

รศ.บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
นายพิพัฒน์ พุฒตาล
นางสาวเพ็ญศรี กรกชมาศ
นางสาวลาภา ชงัดเวช

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
พิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2565 เดินทางเข้าศึกษาดู
นายเกรียงศักดิ์ เนือ้ สีจนั ประธาน
งาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ�ำกัด และ สหกรณ์ออม
สหกรณ์
ฯ น�ำคณะเข้าพบสหกรณ์จงั หวัด
ทรัพย์ครูก�ำแพงเพชร จ�ำกัด ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
พิษณุโลก และเข้าพบผูอ้ ำ� นวยการเขตพืน้ ที่
กันในขบวนการสหกรณ์ น�ำวิธีการบริหารจัดการและองค์ความ
รูม้ าปรับให้เพือ่ บริหารกิจการสหกรณ์ เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 การศึกษาฯ ทัง้ 4 เขต ในจังหวัดพิษณุโลก เพือ่ กล่าวอวยพรเนือ่ ง
ในเทศกาลปีใหม่ 2565 เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2565

นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน ประธานสหกรณ์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการร่วม
กับเจ้าหน้าที่หน่วยหักเงิน ณ ที่จ่ายของสังกัดสมาชิกทั้งหมด เพื่อชี้แจงรายละเอียด
และท�ำความเข้าใจร่วมกันให้ชัดเจนเกี่ยวกับการหักเงิน ณ ที่จ่ายของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างในสังกัดเพื่อน�ำเงินส่งให้แก่สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

นายเกรียงศักดิ์ เนือ้ สีจนั ประธาน
สหกรณ์ฯ เข้าประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ ทัง้ หมด เพือ่ ชีแ้ จงให้รบั ทราบถึง
นโยบายในการปฏิบตั ขิ องการเริม่ ต้นปีการ
เงิน 2565 ในเรือ่ งการบริการสมาชิกทัง้ ในด้านเงินให้กแู้ ละด้านเงิน
รับฝาก รวมถึงด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง พร้อมให้กำ� ลังใจในการปฏิบตั ิ
งานให้มีความซื่อสัตย์และเข้มแข็งใส่ใจสมาชิกโดยให้บริการแก่
สมาชิกอย่างเต็มที่ เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2565

เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั ภูมิ จ�ำกัด และ วันที่ 9
กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จ�ำกัด เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด เพือ่ ศึกษาถึงวิธกี ารบริหารจัดการสหกรณ์ ซึง่ เป็นการแลก
เปลีย่ นความรูร้ ว่ มกันในการบริหารกิจการสหกรณ์และการให้บริการสมาชิกในด้านต่างๆ

สหกรณ์ฯ เพิม่ มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัสโควิด 19
โดยท�ำความสะอาดและฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรคภายในอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯ ทัง้ 2 อาคาร
เพือ่ เป็นการเพิม่ ความปลอดภัยในการมาใช้บริการของสมาชิกและเจ้าหน้าทีผ่ มู้ าปฏิบตั งิ าน

สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกยืน่ กูเ้ งินฉุกเฉิน
ระบบเอทีเอ็มโดยใช้งานผ่านตูเ้ อทีเอ็มธนาคาร
กรุงไทยได้ 24 ชัว่ โมง สามารถใช้บริการได้ทวั่
ประเทศ โดยมีวงเงินกูส้ งู สุด 250,000 บาท ส่ง
ช�ำระไม่เกิน 12 งวด และมีสมาชิกให้ความสนใจ
ยืน่ เอกสารการกูเ้ ป็นจ�ำนวนมากกับสหกรณ์ฯ
เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
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**แบ่งหน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2565**
จากการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 62 เพื่อเข้าไปบริหารงานสหกรณ์แทนสมาชิกซึ่งมีจ�ำนวน 15 คน แบ่งหน้าที่การท�ำงานเป็นคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ และมีคณะผูต้ รวจสอบกิจการจ�ำนวน 5 คน เพือ่ ตรวจสอบการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ ฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการอ�ำนวยการ ประกอบด้วย
1. นายเกรียงศักดิ์ เนือ้ สีจนั
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 3
ประธานกรรมการ
2. นายแสวง เมฆแสงสี
ผอ.รร.บ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ
รองประธานกรรมการ
3. ร.ศ.บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
ข้าราชการบ�ำนาญ ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม
รองประธานกรรมการ
4. นายอารุณ เกตุพฒ
ุ
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 2
เหรัญญิก
5. น.ส.ภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 3
เลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
1. นายบุญเลิศ มากเมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 2
2. น.ส.เพ็ญศรี กรกชมาศ
ข้าราชการบ�ำนาญ สพม. พลอต. เขต 39
3. น.ส.ภัค บริรกั ษ์สทั ธา	
ข้าราชการ สพป. พล. เขต 1
4. นายทวีป เคลือบพ่วง
ผอ. รร.นครไทยวิทยาคม อ.นครไทย
5. นายวินยั ทาบาง
ผอ. รร.วัดห้วงกระได อ.บางระก�ำ

ประธานกรรมการฝ่าย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฝ่าย

3. คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ ประกอบด้วย
1. ดร.วิรชั พานซ้าย
2. นายสมบูรณ์ ฐานะวุฒพิ งศ์
3. นายอ�ำนวย ยิม้ ใย
4. นายธนู เมฆี
5. ดร.ทินกร ทาตระกูล

ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 2
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 3
ผอ. รร.บางระก�ำวิทยศึกษา อ.บางระก�ำ
ข้าราชการบ�ำนาญ ม.เทคโนโลยี ฯ ล้านนา	

ประธานกรรมการฝ่าย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฝ่าย

คณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ ประกอบด้วย
1. นายศุภณัฐ จันประตูมอญ
ผอ. รร.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง อ.วังทอง
2. นางวาริชา ค�ำเหล็ก
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1
3. นางสิรภิ คั วงศ์สริ เิ ศรษฐ์
ข้าราชการครู รร.บ้านบึงกระดาน อ.เมือง
4. น.ส. พชรกมล ค�ำไวย์
ผอ. รร.บ้านน�ำ้ หักศึกษา อ.วัดโบสถ์
5. นางลัดดาวัลย์ ภูอ่ ำ�่
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1

ประธานผูต้ รวจสอบ
ผูต้ รวจสอบ
ผูต้ รวจสอบ
ผูต้ รวจสอบ
เลขานุการผูต้ รวจสอบ

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2565
ประชุมครัง้ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2565 และ ประชุมครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
**อนุมัติโครงการและหลักการเงินให้กู้ต่าง ๆ ส�ำหรับสมาชิก**
มติทปี่ ระชุม ฯ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2565 ได้อนุมตั ใิ ห้ประกาศการให้เงินกูต้ ามโครงการ ฯ ประเภทต่าง ๆ แก่
สมาชิก และอนุมตั หิ ลักการส�ำหรับเตรียมจัดโครงการเงินกูต้ า่ ง ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกูเ้ งินปันผล ประจ�ำปี 2565 ให้ใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 โดยสมาชิกสามารถกูเ้ งินได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินปันผลประจ�ำปี 2564
(ไม่รวมเงินเฉลีย่ คืน) และไม่เกินจ�ำนวน 50,000 บาท โดยหักช�ำระดอกเบีย้ เป็นรายเดือนและงวดสุดท้ายจะหักช�ำระหนีเ้ งินต้นพร้อมดอกเบีย้ ใน
วันทีส่ หกรณ์ ฯ จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืนประจ�ำปี 2565 หรือเมือ่ สมาชิกกูเ้ งินฉุกเฉิน ATM หรือกูเ้ งินสามัญ
2. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 เรือ่ ง การให้เงินกูร้ วมหนีจ้ ากธนาคารออมสินและหรือ
ธนาคารกรุงไทย เป็นการให้เงินกูพ้ เิ ศษซึง่ สมาชิกอาจได้รบั การให้เงินกูไ้ ด้โดยคณะกรรมการด�ำเนินการจะพิจารณาตรวจสอบวงเงินหนี้ สภาพหนี้
และการส่งช�ำระหนีท้ มี่ กี บั สถาบันการเงิน คือ ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน และพิจารณาควบคุมหลักค�ำ้ ประกันเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บทวิเคราะห์จากผูต้ รวจสอบกิจการ

โดย...คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

เรื่องที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้และเข้าใจ
จากการทีผ่ ตู้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด
ได้ปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลา 3 เดือนกว่านั้น ทางคณะผู้ตรวจสอบทั้ง 5 คน
ซึง่ ประกอบด้วย 1.นายศุภณัฐ จันประตูมอญ 2.นางสาวพชรกมล ค�ำไวย์
3.นางวาริชา ค�ำเหล็ก 4.นางสิรภิ คั วงศ์สริ เิ ศรษฐ์ 5.นางลัดดาวัลย์ ภูอ่ ำ�่
ทางคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการด�ำเนินการทั้งปวง
ของสหกรณ์ทั้งด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินการบัญชี และด้านปฏิบัติ
การในการด�ำเนินธุรกิจตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึง
การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ซึ่งทางคณะผู้ตรวจ
สอบมีอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.ตรวจสอบการด�ำเนินการทั้งปวงและตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
2.รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการและทีป่ ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยจัดท�ำรายงาน
ดังนี้
- รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำเดือน
- รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี
- รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
@ ความรับผิดชอบ
- มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
- ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่าง
		 เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

- ให้ความส�ำคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
- ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการสหกรณ์
@ ความซื่อสัตย์
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว
- ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น
@ ความเป็นกลาง
@ ความสามารถ
- รับงานทีต่ นมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทจี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน
- พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
งานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
@ การรักษาความลับ
- ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ที่ได้จาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
การด�ำเนินการในระยะที่ผ่านมา
คณะผู ้ ต รวจสอบกิ จ การพบว่ า การด� ำ เนิ น การของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 62 ได้ด�ำเนินการ
ตามระเบียบและนโยบายทีท่ างคณะกรรมการได้กำ� หนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสทุกประการ จึงน�ำเรียนให้สมาชิกทุกท่านทราบ
และมั่นใจในการท�ำงานของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 62 ครับ
ขอแสดงความนับถือ
นายศุภณัฐ จันประตูมอญ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานความเคลื่อนไหวของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส. พล.)
โดย พิพัฒน์ พุฒตาล
แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ครั้งที่ 1
ประจ�ำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ( ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 )
1. สมาชิกยกมา ( 3 พฤศจิกายน 2564 )					
จ�ำนวน 1,365 คน
2. สมาชิกสมัครเข้าใหม่ และคู่สมรส					
จ�ำนวน 20 คน
3. สมาชิกถึงแก่ความตาย						
จ�ำนวน
3 คน
4. สมาชิกลาออก						
จ�ำนวน
- คน
5. สมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ( 2 กุมภาพันธ์ 2565 )				
จ�ำนวน 1,382 คน
การจ�ำแนกสมาชิก
1. สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ					
จ�ำนวน 1,144 คน
2. สมาชิกที่เป็นคู่สมรสสมาชิกสหกรณ์ ฯ					
จ�ำนวน 238 คน
รายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ (สคส. พล.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ฝากเงินสงเคราะห์ศพที่เก็บจากสมาชิกล่วงหน้า
ในชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด และคู่สมรส เลขที่บัญชี 0 – 10660 ฝากไว้กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด โดยมียอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,014,599.11 บาท (สองล้านหนึ่ง
หมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์) หากสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินรายละ 140,000 บาท

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิกในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.
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สาระน่ารู้

โดย...คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62
ของปี 2565 ที่เริ่มต้นเข้ารับต�ำแหน่งปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันเมื่อวันที่ 25
ธันวาคม 2564 โดยมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2564 ดังนั้น คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์จงึ ถือ
โอกาสนี้ พูดคุยกับสมาชิกในเรือ่ งราวประวัตขิ องสหกรณ์สากล
ระหว่างศตวรรษที่ 18 – 19 ยุโรปเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้ประชาชนละทิ้งถิ่นฐานเข้าไปขายแรงงานในเมืองหลวง ท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตแบบชนบทอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดและพยามยามแสวงหาวิธีแก้
ปัญหารูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพและสร้างสังคมใหม่ควบคู่กัน
ไปกับระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท�ำให้
นายโรเบิร์ด โอเวน ชาวอังกฤษ หนีไปประเทศอเมริกา และได้จัดตั้งชมรม
สหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2368 ที่รัฐอินเดียนา ให้ชื่อว่า New
harmony แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จเนื่องจากไม่ได้คัดเลือกสมาชิกและ
ไม่มีกิจกรรมเพียงพอให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นจุด
ก�ำเนิดสหกรณ์บนโลกใบนี้แล้ว ต่อมา นายโรเบิร์ด โอเวน ได้รับยกย่องให้
เป็น “บิดาสหกรณ์โลก”
สหกรณ์สมาคมแห่งแรกทีด่ ำ� เนินการประสบผลส�ำเร็จ คือ ร้านสหกรณ์
แห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2387 โดยกรรมกรช่าง
ทอผ้าจ�ำนวนหนึ่ง โดยใช้แนวความคิดของโรเบิร์ด โอเวน รวมตัวกันจัดตั้ง
สหกรณ์ขึ้นเพื่อขจัดปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน และเป็น
สหกรณ์แห่งแรกของโลก โดยมีข้อตกลงร่วมกันตามหลักเกณฑ์ที่เรียกว่า
กฎ 10 ประการ ที่ถูกยึดถือเป็นหลักการสหกรณ์สากลมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม รูปแบบสหกรณ์ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ละประเทศได้
ใช้รปู แบบสหกรณ์ทหี่ ลากหลาย เพือ่ ตอบสนองต่อประเภทการจัดตัง้ สหกรณ์
ของกิจการสหกรณ์นั้น ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสม ท�ำให้
สหกรณ์ในแต่ละประเทศมีความเจริญก้าวหน้าแตกต่างกันไป “ขบวนการ
สหกรณ์โลก” ได้พัฒนาเป็นพลวัตมีความส�ำคัญต่อสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนือ่ ง จนท�ำให้คณะสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

มีมติให้วนั เสาร์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์สากล”
ประวัติของสหกรณ์ไทย ได้เริ่มขึ้นในปลายรัชการที่ 5 ต่อมา พระ
ราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่า
“สมาคมสหกรณ์” และได้ทรงพิจารณาเลือกแบบอย่างสหกรณ์เครดิตที่มี
ความเหมาะสมกับประเทศไทย คือ สหกรณ์แบบไรฟ์ไฟเซน ซึ่งเป็น
สหกรณ์เพื่อการกู้ยืมเงิน ต่อมา กรมพาณิชย์ และสถิตพิ ยากรณ์ในขณะนัน้
ได้ทดลองจัดตัง้ สหกรณ์หาทุนขึน้ ทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่ง
แรกใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ำกัดสินใช้” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นนาย
ทะเบียนสหกรณ์ พระองค์แรกและเป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย
จากการที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงานสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย
บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณ์จึงยกย่องให้พระองค์ทรงเป็น“พระ
บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”ต่อมาคณะรัฐมนตรีมมี ติกำ� หนดให้วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์
ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชาติ”
		

บทคัดย่อจากฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
สาระน่ารู้เรื่องต่อไปโปรดติดตาม ประวัติการด�ำเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
แล้วพบกันใหม่
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“ต่อจากหน้า 2”

3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ณ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉินระบบ ATM แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ ,
พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยทีส่ งั กัดในหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก และ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างประจ�ำทีท่ ำ�
หน้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดพิษณุโลก โดยให้วงเงินกูส้ งู สุด คือ กูไ้ ด้หา้ เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน
250,000 บาท ส่งช�ำระคืนสูงสุดได้ไม่เกิน 12 งวด และให้สทิ ธิก์ ารกูเ้ งินนัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉินระบบ ATM ส�ำหรับ
สมาชิกประเภทต่าง ๆ ทีส่ หกรณ์ ฯ ก�ำหนด โดยเริม่ กูเ้ งินได้ตงั้ แต่วนั ที่ 21 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
4. อนุมตั หิ ลักการโครงการรวมหนีภ้ ายในส�ำหรับสัญญาเงินกูข้ องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ประเภทต่าง ๆ เนือ่ งจากสมาชิก
คนหนึง่ ๆ มีสญ
ั ญาเงินกูห้ ลายสัญญา ซึง่ แต่ละสัญญามีระยะเวลาส่งคืนไม่เท่ากัน ท�ำให้การส่งเงินช�ำระหนีค้ อ่ นข้างสูง และเพือ่ ให้สมาชิกสามารถ
ช�ำระหนีเ้ งินกูค้ นื ให้แก่สหกรณ์ฯและมีเงินเหลือในการด�ำรงชีพในจ�ำนวนทีเ่ หมาะสม จึงควรให้สมาชิกขอรวมสัญญาได้ตามความสมัครใจ โดยใน
การกูโ้ ครงการรวมหนีใ้ นสัญญาเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด นัน้ ให้จดั ท�ำเป็นสัญญากูใ้ หม่ขนึ้ มา ใช้ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้
พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 และจากนีค้ ณะกรรมการด�ำเนินการจะจัดท�ำประกาศ ฯ เพือ่ ด�ำเนินการตามโครงการ ฯ ดังกล่าวอีกครัง้ หนึง่
5. อนุมตั หิ ลักการโครงการเงินกูเ้ พือ่ การฌาปนกิจสงเคราะห์และประกันชีวติ เนือ่ งจากในปัจจุบนั สมาชิกทีม่ วี งเงินหนีต้ อ่ สหกรณ์ ฯ
จ�ำนวนมากนัน้ ได้สร้างหลักประกันความเสีย่ งไว้ให้แก่ผคู้ ำ�้ ประกันและสหกรณ์ ฯ โดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตา่ ง ๆ
และท�ำประกันชีวติ ส�ำหรับคุม้ ครองวงเงินสินเชือ่
ซึง่ ต้องมีการส่งช�ำระเงินสงเคราะห์ลว่ งหน้าและหรือเงินประกันชีวติ ซึง่ ต้องเพิม่ ในสัญญาเงินกู้
สามัญ ทีป่ ระชุม ฯ ได้เห็นควรอนุมตั หิ ลักการโครงการ ฯ เพือ่ ส�ำหรับใช้ลดภาระของสมาชิก โดยให้กสู้ งู สุดได้ไม่เกิน 60,000 บาท ส่งคืนไม่เกิน 12
งวด และจากนีค้ ณะกรรมการด�ำเนินการจะจัดท�ำประกาศ ฯ เพือ่ ด�ำเนินการตามโครงการ ฯ ดังกล่าวอีกครัง้ หนึง่
6. อนุมตั หิ ลักการโครงการเงินกูเ้ พือ่ รวมหนีส้ ำ� หรับช่วยเหลือสมาชิกผูท้ อี่ ยูใ่ นฐานะการเป็นผูค้ ำ�้ ประกันเงินกูแ้ ละรับผิดชอบส่งช�ำระเงินกู้
รายเดือนให้แก่สหกรณ์ ฯ แทนผูท้ ถี่ กู ให้ออกจากการเป็นสมาชิก โดยทีป่ ระชุม ฯ ได้เห็นชอบหลักการเพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยบรรเทา
ความเดือนร้อนทีเ่ กิดขึน้ ของผูค้ ำ�้ ประกันดังกล่าว จึงพิจารณาอนุมตั หิ ลักการโครงการ ฯ โดยผูค้ ำ�้ ประกันรายใดทีส่ มัครใจกู้ สามารถท�ำสัญญากูเ้ งิน
กับสหกรณ์ ฯ วงเงินกูเ้ ท่ากับจ�ำนวนเงินทีเ่ ป็นภาระหนีใ้ นสัดส่วนความรับผิดของตนเองในฐานะการเป็นผูค้ ำ�้ ประกันและน�ำเงินกูน้ นั้ ช�ำระหนีเ้ งินกู้
ให้แก่ผถู้ กู ให้ออกจากสหกรณ์ ฯ และโครงการ ฯ นีจ้ ะได้รบั ดอกเบีย้ เงินให้กทู้ อี่ ตั ราต�ำ่ กว่าสัญญาอืน่ ในสหกรณ์ ฯ และคณะกรรมการด�ำเนินการจะ
จัดท�ำประกาศ ฯ ด�ำเนินการตามโครงการ ฯ ต่อไป

**ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบส�ำหรับผู้ที่สนใจเสนอแผนการท�ำธุรกิจเพื่อขอเช่าที่ดิน
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ในการประกอบกิจการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการเห็นชอบให้ท�ำการประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่สนใจเช่าที่ดินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด เพือ่ ประกอบกิจการต่าง ๆ สามารถน�ำเสนอแผนการท�ำธุรกิจได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ทเี่ บอร์โทรศัพท์
0 5530 3393 หรือ เบอร์โทรศัพท์ 08 1324 7379 และคณะกรรมการด�ำเนินการจะจัดท�ำข้อมูลรายละเอียดแผนธุรกิจดังกล่าวน�ำเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่วสิ ามัญประจ�ำปี 2565 แก่ผแู้ ทนสมาชิกสหกรณ์ ฯ ประจ�ำปี 2565 เพือ่ พิจารณาการให้เช่าทีด่ นิ ของสหกรณ์ ฯ ในการประกอบ
กิจการต่อไป

**ให้สมาชิกตั้งผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ได้ โดยท�ำเป็นหนังสือ
พินัยกรรมของสหกรณ์ ฯ ส�ำหรับกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม**
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด จัดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ทมี่ ขี นาดใหญ่ มีจำ� นวนสมาชิกมากถึง 13,192 คน (ณ 28
กุมภาพันธ์ 2565) ท�ำให้เกิดเป็นสังคมทีม่ คี วามหลากหลายแตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็นการด�ำรงชีวติ ด้านครอบครัว และความต้องการต่าง ๆ ที่
สมาชิกมีความประสงค์ทจี่ ะให้สหกรณ์ชว่ ยเหลือดูแล ทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการได้พจิ ารณาแล้วเห็นควรปฏิบตั ไิ ด้ตามข้อบังคับสหกรณ์
คือ สมาชิกสามารถท�ำหนังสือพินยั กรรม (ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด) เพือ่ ตัง้ บุคคลหนึง่ หรือหลายคนเป็นผูร้ บั โอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ไว้ใช้เป็นหลักฐานเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยต้องมอบพินัยกรรมนี้ให้สหกรณ์ถือไว้ แต่หากไม่มีการท�ำหนังสือ
พินยั กรรมของสหกรณ์ไว้ลว่ งหน้า ก็ให้บคุ คลผูท้ ไี่ ด้นำ� หลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการด�ำเนินการถือว่าเป็นทายาทผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงิน โดยหลัก
ฐานทีน่ ำ� มาแสดงนัน้ คือ ค�ำสัง่ ศาลตัง้ ผูจ้ ดั การมรดกของสมาชิกผูถ้ งึ แก่ความตาย และหากเมือ่ ใดทีส่ มาชิกถึงแก่ความตายแล้วนัน้ สหกรณ์จะ
ด�ำเนินการตรวจสอบข้อมูลทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นจ�ำนวนหนีท้ สี่ มาชิกมีพนั ธะอยูก่ บั สหกรณ์ รวมถึงเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินสวัสดิการเพือ่ การ
สงเคราะห์สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรมตามระเบียบต่าง ๆ และเงินสงเคราะห์ในแต่สมาคมฌาปนกิจ ฯ ทีส่ มาชิกได้สมัครใจท�ำไว้ โดยสหกรณ์จะด�ำเนิน
การช�ำระหนีท้ สี่ มาชิกมีอยูใ่ ห้แก่สหกรณ์จนแล้วเสร็จ และจึงให้จา่ ยคืนเงินต่าง ๆ ให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั ต่อไป
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เรียน พี่ เพื่อน น้อง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ที่เคารพรักทุกท่าน
ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้โอกาสผมได้เข้าท�ำหน้าที่ประธาน
กรรมการสหกรณ์ ในปี 2565 และปี 2566 ตามหลักคิดที่ ให้ไว้ว่า “ความสุขของ
โดย...คณะกรรมการฝ่ายอำ�นวยการ
สมาชิกต้องมาก่อน ลดขั้นตอนการบริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการต้องมั่นคง”
นับจากวันที่ทราบผลการสรรหาว่าได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ให้ท�ำหน้าที่ประธานกรรมการสหกรณ์ตามที่ตั้งใจไว้ ผมได้เตรียมวางแผนการท�ำงาน
เริ่มที่ จัดเตรียมร่างแก้ไขระเบียบสหกรณ์ในเรื่องต่างๆ ร่างประกาศ แนวปฏิบัติและมติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ให้ไว้ก่อนเลือกตั้ง และศึกษา
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยเชิญคณะกรรมการชุดเก่าและผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการชุดใหม่ ไปศึกษาดูงาน ภาคเช้า ที่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิจิตร และ ภาคบ่าย ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก�ำแพงเพชร เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ได้ประชุมว่าที่กรรมการสหกรณ์
โดย น�ำเสนอแนวทางด�ำเนินการตามนโยบายที่ได้สัญญาไว้กับสมาชิก และร่างระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติ เพื่อให้น�ำไปศึกษาก่อนพิจารณาอนุมัติ
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 หลังจากวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ได้ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 62 เพื่อน�ำเสนอร่างระเบียบ
ประกาศ แนวปฏิบัติ และมติต่างๆ มีผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเข้าร่วมประชุมด้วยและขอน�ำไปศึกษาก่อนที่จะให้ประกาศใช้ จึงไม่ได้อนุมัติให้ใช้ระเบียบ
แต่ ได้มีมติอนุมัติให้สมาชิกที่เดือดร้อนกู้ปันผล ปีการเงิน 2565 ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 และในวันที่ 5 มกราคม
2565 ได้ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62 มีผู้แทนสหกรณ์จังหวัด และผู้แทนส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมประชุม จ�ำนวน 4
คน ได้มีมติอนุมัติ ระเบียบ ประกาศ มติ และแนวปฏิบัติต่างๆ ให้น�ำมาใช้ในการด�ำเนินกิจการ เพื่อความสุขของมวลสมาชิก อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมายก�ำหนด
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผมได้เข้าปฏิบัติงานในต�ำแหน่งประธานกรรมการ รวม 2
เดือนเศษ ได้ด�ำเนินกิจการ เช่น อนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกทุกวัน ยื่นกู้ในภาคเช้า อนุมัติภาคบ่าย ให้กู้ฉุกเฉินATMแบบธนวัฎ จ�ำนวน 5 เท่าของเงินเดือน
ไม่เกิน 250,000 บาท , ให้กู้รวมหนี้จากธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย อนุมัติให้สหกรณ์จ่ายเงินแก่ธนาคารทั้งสองแห่ง แทนสมาชิกที่จัดท�ำเอกสาร
ครบถ้วยสมบูรณ์ตามที่สหกรณ์ก�ำหนด ในรอบแรกในวันที่ 18 มีนาคม 2565 จ�ำนวน 297 คน เป็นเงินจ�ำนวนประมาณ 800 ล้านบาท ส�ำหรับท่านที่ยื่น
กู้รอบนี้เหลือ จะเร่งด�ำเนินการให้ ยกเว้น สมาชิกที่ต้องหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีพิเศษ อาจจะล่าช้า ท่านสามารถยื่นกู้ได้ทุกวันท�ำการ
ส�ำหรับ สมาชิกที่มีเงินเหลือ ต้องการฝากเงินกับสหกรณ์ สหกรณ์เปิดโครงการใหม่ให้แก่ท่าน โดย เปิดรับฝากประเภทประจ�ำ 24 เดือน ดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 (ไม่เสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ย) มีเงื่อนไขการฝากต้องฝากเท่ากันทุกเดือน จนครบ 24 เดือน ฝากต�่ำสุด 1,000 บาทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน
25,000 บาทต่อเดือน เปิดรับฝากแล้วครับ
ในโอกาสนี้ ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ทุกส่วนต้องเปลี่ยนแปลงตามกัน ตั้งแต่ระเบียบ วิธีปฏิบัติ คน
อุปกรณ์ และเอกสารต่างๆ ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน อาจท�ำให้ท่านไม่พอใจ เนื่องจากความล่าช้า หรือเอกสารประกอบค่อนข้างมาก เชื่อว่าอีกไม่นาน
งานทุกอย่างจะเข้าสู่ระบบที่ปกติอย่างแน่นอน มีข้อสงสัยประการใด โทรเบอร์ 086-449-1904 ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
							
											
ด้วยรักและห่วงใยด้วยความจริงใจ
											
นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด

สารจากสหกรณ์

บัญชีเงินฝากสหกรณ์

สมาชิกทีต่ อ้ งการโอนเงินท�ำธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ ฯ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี “ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ” ตามธนาคารต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. ธนาคารกรุงไทย
สาขาพิษณุโลก
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 601-1-01950-1
2. ธนาคารกรุงเทพ
สาขาสิงหวัฒน์		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 535-0-08686-3
3. ธนาคารออมสิน
สาขานางพญา		
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 052-0-30007-612
หากสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณา FAX ใบน�ำฝาก (ใบโอน) พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะติดต่อท�ำธุรกรรมการเงินกับเจ้า
หน้าที่สหกรณ์ ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 303393 หรือ 055 – 377477

ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ภายในสหกรณ์ฯ ไม่
ว่าจะเป็นการตีเส้นช่องจราจรส�ำหรับจอดรถ
ของสมาชิ ก ที่ ม าใช้ บ ริ ก ารแก่ ส มาชิ ก
การตกแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อันตราย และให้การดูแลทัศนียภาพภายใน
พืน้ ทีข่ องสหกรณ์ฯ ให้มคี วามสวยงามอยูเ่ สมอ

ผูแ้ ทนในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก
จ�ำกัด ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2565
เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงพระกรุณาธิคณ
ุ ของพระราชวรวงศ์
เธอกรมหมืน่ พิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
และแสดงพลังของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก
โดยร่วมพิธวี างพานพุม่ ถวายสักการะพระอนุสาวรียพ์ ระ
ราชวรวงศ์เธอกรมหมืน่ พิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการ
สหกรณ์ไทย ณ บริเวณหน้าพระอนุสาวรียพ์ ระบิดาแห่ง
การสหกรณ์ไทย เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ
สหกรณ์วดั จันทร์ จ�ำกัด อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด (ส.ค.พล. หรือ กสส. เดิม)
กิจกรรมประกอบด้วยพิธที ำ� บุญอุทศิ ส่วนกุศลให้แก่
สมาชิกที่ถึงแก่กรรมและด�ำเนินการการประชุม
ใหญ่ฯ เพือ่ ชีแ้ จงการบริหารงานของสมาคมฯ พร้อม
มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารงานสมาคมฯ
จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด

มิตรแท้เพือ่ นครู
โดย...คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้

มิตรแท้เพือ่ นครูฉบับนีเ้ ป็นฉบับปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62
ของปี 2565 ที่คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ได้รับมอบหมายภารกิจให้พูดคุยกับสมาชิกใน
เรื่องราวต่าง ๆ ดังนั้น ในโอกาสนี้ จึงขอพูดคุยในเรื่องการช�ำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์
ดังนี้ครับ

อยากปิดหนี้ให้ไว หรือเปล่า

				
เรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการปิดหนี้ให้ไวนั้นคืออะไร ไม่ต้องคิดนานครับ ค�ำตอบก็คือวินัยในการช�ำระหนี้ นั่นเองครับ และ วินัยในการ
ช�ำระหนี้นั้นส�ำคัญ ถ้าอยากปิดหนี้เร็วเพราะอะไรล่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่า การที่เรามีหนี้นั้น ไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ใช่เรื่องน่าอายครับ มีหลายคน
เป็นหนี้จริงแต่ก็ปิดหนี้ได้อย่างรวดเร็ว นั่นเป็นเพราะพวกเค้ามีวินัยในการช�ำระหนี้นั่นเองครับ ว่าแต่วินัยในการช�ำระหนี้คืออะไรนะ เราหาค�ำตอบกันดีกว่า
เทคนิคการลดหนี้หรือปลดหนี้ แบบทันที ทันใจคนสมัยใหม่
1. การปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการปฏิบัติ “ให้เงินท�ำงานแทน” หรือ พูดง่าย ๆ ก็คือการน�ำเงินที่หามาได้บางส่วนไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน
อาจจะมาในรูปแบบของก�ำไรส่วนเกิน หรือเงินปันผล ดอกเบี้ย ทั้งนี้ หากคุณมีเงินเหลือจากการใช้หนี้ในแต่ละเดือน คุณก็สามารถน�ำเงินส่วนนั้นมาบริหาร
จัดการเพิ่มยอดเงินให้เพิ่มขึ้นได้ โดยการเลือกการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่คุณมองแล้วพบว่ามีแนวโน้มจะได้รับผลตอบแทนที่สูง หากคุณสามารถท�ำได้
เรื่องการลดหนี้หรือปลดหนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆ นอกจากนี้ คุณยังมีเงินเก็บมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย
2. การปรับเปลี่ยนวิถีการด�ำเนินชีวิตใหม่ คุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินชีวิตใหม่ด้วย เพื่อให้คุณห่างไกลจาก “การเป็นหนี้” อย่างเช่น ปกติ
คุณใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นมากในแต่ละวัน แต่ไม่สามารถหาเงินมาเพิ่มได้ ท�ำให้ต้องไปกู้หนี้ พอถึงสิ้นเดือนก็ไม่สามารถใช้หนี้ที่ค้างอยู่และคืนได้
ทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันใช้อยู่ทุกวันก็ไม่เพียงพอแล้ว จึงไม่สามารถใช้หนี้ดังกล่าวได้ แต่พอคุณสามารถลดหนี้หรือปลดหนี้ได้แล้ว โดยใช้วิธีใดก็ตาม คุณก็
กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ที่เคยเป็นหนี้อยู่ นั่นคือการใช้เงินมากขึ้นกว่ารายได้ที่เข้ามา จนคุณต้องกลับเข้าไปสู่วงจรของ “การเป็นหนี้” ไม่มีสิ้นสุด ดังนั้น
เราจึงของแนะน�ำให้คุณปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตใหม่ “จงใช้จ่ายเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม แม้จะมีเงินเข้ามามากเท่าไรก็ตาม” เพื่อให้คุณมีเงินเหลือไว้ใช้ใน
อนาคตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่คุณสามารถลดหนี้หรือปลดหนี้ได้เร็วขึ้นหรือหมดไป ก็ขึ้นอยู่กับความมีระเบียบวินัยของคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ท�ำงาน หรือเรื่องใช้จ่าย หรือการหารายได้ คุณก็ควรปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขต และข้อจ�ำกัดรายได้ของคุณ เพื่อป้องกันการเป็นหนี้ในอนาคตได้
3. ต้องมีการวางแผนหรือมีระเบียบวินัยกับตนเองและสม�่ำเสมอ คนทั่วไปหลายๆคนขาดการวางแผน ของการรับ-จ่ายเงิน จึงจะต้องระเบียบ
วินัย ในทุกๆเรื่อง และสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการด�ำรงชีวิต การบริหารการใช้เงิน การเก็บเงิน หรือการบริหาร
งานที่เราท�ำอยู่นั้น “ซึ่งบุคคลนั้นถ้าขาดระเบียบวินัยแล้ว ไม่ว่าจะท�ำสิ่งใดหรือการงานใด ๆ ก็ตาม ก็จะไม่สามารถประสบความส�ำเร็จได้” การมีระเบียบ
วินัยกับตนเอง ก็คือ การที่คุณท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ ก็ตาม อย่างเช่น การใช้จ่าย หากคุณไม่อยากเป็นหนี้ ก็ควรมีวินัยในการใช้จ่ายให้
มากขึ้น และคิดให้รอบคอบมากขึ้น จะต้องตรวจสอบว่าคุณจะมีความต้องการอะไรบ้าง และสิ่งของที่ต้องการมีราคาแพงหรือถูก มีความจ�ำเป็นมากน้อย
เพียงใด แล้วคุณมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ก็ควรชะลอหรือหยุด แล้วกลับมาบริหารจัดการเงินที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด การมีวินัยคุณสามารถ
ท�ำได้ง่าย ๆ โดยการใช้ให้น้อยกว่ารายได้ที่เข้ามา “ถ้าเรามีค�ำสองค�ำนี้ คือ มีวินัยในการใช้เงิน และมีความรับผิดชอบในการใช้หนี้ ก็ไม่มีอะไรต้องเดือดร้อน
โดยเฉพาะปัญหาทางการเงิน”
อ้างอิง https://www.debtclinicbysam.com/
								
สวัสดีครับ
								
ดร.วิรัช พานซ้าย
							
ประธานกรรมการฝ่ายเงินกู้

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์

หมายเลข 055 หมายเลข 055 หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรสาร

377477 (เบอร์ตรง) ฝ่ายบัญชี – ฝ่ายการเงิน
303393 (เบอร์ตรง) ฝ่ายธุรการ
086 – 4465284 ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้ – เงินกู้ฉุกเฉิน
086 – 4465278 ฝ่ายเงินฝาก – ฝ่ายช�ำระหนี้พิเศษ
088 – 2904460 ฝ่ายการเงิน – ฝ่ายบัญชี
088 – 2788494 ฝ่ายประมวลผลคอมพิวเตอร์
081 – 5564351 ฝ่ายนิติกร
086 – 4465276 ส�ำนักงานสาขานครไทย
088 – 2781644 สมาคมฌาปนกิจ
055 - 303393 ฝ่ายธุรการ
055 - 377477 ฝ่ายบัญชี – ฝ่ายการเงิน

เวลาเปิดท�ำการ จันทร์ – ศุกร์

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
การรับ - จ่ายเงิน		

เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

สรุปสถานภาพของสหกรณ์ สิ้นสุด
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
จ�ำนวนสมาชิกทั้งสิ้น				
13,192 คน
(1) ทุนเรือนหุ้น					 7,266,583,215 บาท
(2) เงินส�ำรอง และอื่น ๆ			 727,884,869 บาท
(3) เงินรับฝากจากสมาชิก			 6,309,942,549 บาท
(4) เงินฝากสหกรณ์อื่นและธนาคารต่าง ๆ 		 754,860,716 บาท
(5) เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ๆ		 260,000,000 บาท
(6) เงินให้กู้อยู่ที่สมาชิก			13,923,507,129 บาท
(7) ดอกเบี้ยรับ และรับอื่น ๆ		 168,316,603 บาท
(8) ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม และเงินรับฝาก 		 1,157,126 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ			 15,064,822 บาท
(10) ก�ำไรสะสมโดยประมาณ		 152,094,654 บาท
(11) ทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น			14,753,817,157 บาท

