
     

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�      นายเกรียงศักดิ์  เนื้อสีจัน     นายแสวง  เมฆแสงสี     รศ.บุญรักษ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 
       นายอารุณ  เกตุพุฒ     นางสาวภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน     นายพิพัฒน์  พุฒตาล
คณะทำ�ง�น    นายบุญเลิศ  มากเมือง     นายทวีป  เคลือบพ่วง     นางสาวเพ็ญศรี  กรกชมาศ    
            นางสาวภัค  บริรักษ์สัทธา     นายวินัย  ทาบาง     นางสาวลาภา  ชงัดเวช

ข้อมูลทั่วไปสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ากัด  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ์  2565
จ�ำนวนสมำชิก  ทั้งสิ้น  13,192 คน
 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้    8,483 คน
 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ   64.27  ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด   
 เป็นสมำชิก  ส.ค.พล.          10,364 คน

 ( สมาชกิทีเ่สียชวิีตทกุราย  ทายาทจะได้รบัเงินสวสัดกิารเสยีชวิีตตามระเบยีบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวสัดกิารเพือ่การสงเคราะห์สมาชกิผูถ้งึแก่กรรม 
พ.ศ. 2563 รายละ 400,000 บาท  และหากสมาชกิทีเ่สียชวีติเป็นสมาชกิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ฯ กจ็ะได้รบัเงนิจากสมาคม ฯ อกีรายละ 300,000 บาท )

1. นำงนลนิ ี หำญพงษ์พันธ์ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  เทศบำลนครพษิณโุลก
2. นำงจนิตนำ สใีส สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  เทศบำลนครพษิณโุลก
3. นำงประไพรัตน์ ยกยิง่ สงักดั     ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. เมอืง
4. นำยสมคดิ อ�ำ่เพียร สงักดั  บ�ำนำญลกูจ้ำง  วทิยำลยัเทคนคิพษิณุโลก
5. นำยอ�ำนวยศักด์ิ ทองค�ำพงศ์ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. นครไทย
6. นำยวริชั พงศ์ศักด์ิศรี สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. เมอืง
7. นำยสรุยินต์ บญุมจิีว สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. เมอืง
8. นำยอนภุำพ แสงศักดำ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. วัดโบสถ์
9. นำยสมชยั ทองปลวิ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. ชำตติระกำร
10. นำยนครนิทร์ อนิแนน สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. เนนิมะปรำง
11. นำยรุง่อนนัต์ สนีวน สงักดั ข้ำรำชกำร  อ. วงัทอง
12. ว่ำที ่ร.ต. เวช เอีย่มบัวหลวง สงักดั ข้ำรำชกำร  อ. นครไทย
13 นำยศกัดิ ์ เกตุสิงห์สร้อย สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. บำงกระทุ่ม
14. นำยลบ กองเงิน สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. นครไทย
15. นำงจนัทร์ดี ววิเมฆ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. เมอืง
16. นำยสล ี บรรลศุำสตร์ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. พรหมพริำม
17. นำยวทิย์ ปำนเหมน็ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง  อ. เมอืง
18. นำยประหยดั บวัวงัโป่ง สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. บำงกระทุ่ม
19. นำยเกยีรติก�ำจร โกมลเสน สงักดั บ�ำนำญลกูจ้ำง  อ. บำงระก�ำ
20. นำยน้อม รัตนพันธ์ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  สปจ. พษิณโุลก
21. นำงวไิล ไชยปกรณ์ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  มหำวิทยำลยัรำชภฏัพบูิลสงครำม
22. นำงณำษยำ   อ�ำ่ข�ำ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. วังทอง
23. นำงละเมยีด พุ่มอยู ่ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญสำมญัศกึษำ  อ. เมอืง
24. นำยสมพงษ์ อนิเงิน สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง  อ. เมอืง
25. นำงสำยใจ สนประเสริฐ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. เมอืง
26. นำงรตัน์วรรณ วจิำรัตน์ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  สพม.พลอต. อ. วงัทอง
27. นำงช่อลดัดำ ขวญัเมอืง สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  มหำวิทยำลยัรำชภฏัพบูิลสงครำม
28. นำงอญัชลุ ี ทองเงิน สงักดั มหำวิทยำลยันเรศวร
29. นำยอนชุำ บรรทัดทอง สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ  อ. พรหมพริำม
30. นำงยพุนิ ทรงพฒุ ิ สงักดั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง  อ. เมอืง

สมาชิกเสียชีวิต  ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2564  -  28  กุมภาพันธ์  2565  จ�านวน  30  ราย

รายงานเงนิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�าเดือนธนัวาคม 2564 – กมุภาพันธ์ 2565

 คณะกรรมกำรด�ำ เนินกำรสหกรณ ์ออมทรัพย ์ครู
พิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2565  เดินทำงเข้ำศึกษำดู
งำน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ�ำกัด และ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูก�ำแพงเพชร จ�ำกัด ซึ่งเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วม
กันในขบวนกำรสหกรณ์ น�ำวิธีกำรบริหำรจัดกำรและองค์ควำม
รูม้ำปรบัให้เพ่ือบรหิำรกจิกำรสหกรณ์ เมือ่วนัที ่8 ธนัวำคม 2564

 นำยเกรียงศักดิ์  เนื้อสีจัน ประธำนสหกรณ์ฯ  จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วม
กับเจ้ำหน้ำที่หน่วยหักเงิน ณ ที่จ่ำยของสังกัดสมำชิกทั้งหมด เพื่อชี้แจงรำยละเอียด
และท�ำควำมเข้ำใจร่วมกันให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยของข้ำรำชกำรหรือ
ลูกจ้ำงในสังกัดเพื่อน�ำเงินส่งให้แก่สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2565

 นำยเกรยีงศกัด์ิ  เนือ้สจีนั ประธำน
สหกรณ์ฯ  น�ำคณะเข้ำพบสหกรณ์จังหวดั
พิษณโุลก และเข้ำพบผูอ้�ำนวยกำรเขตพืน้ท่ี

 นำยเกรยีงศกัดิ ์  เนือ้สจีนั ประธำน
สหกรณ์ฯ  เข้ำประชมุร่วมกบัคณะเจ้ำหน้ำที่
สหกรณ์ฯ ทัง้หมด เพือ่ชีแ้จงให้รบัทรำบถงึ
นโยบำยในกำรปฏบิตัขิองกำรเริม่ต้นปีกำร

กำรศึกษำฯ ทัง้ 4 เขต ในจงัหวดัพิษณโุลก เพือ่กล่ำวอวยพรเน่ือง
ในเทศกำลปีใหม่ 2565 เมือ่วนัที ่4 มกรำคม 2565

เงนิ 2565 ในเรือ่งกำรบรกิำรสมำชิกทัง้ในด้ำนเงนิให้กูแ้ละด้ำนเงนิ
รบัฝำก รวมถงึด้ำนอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง พร้อมให้ก�ำลงัใจในกำรปฏบิตัิ
งำนให้มีควำมซื่อสัตย์และเข้มแข็งใส่ใจสมำชิกโดยให้บริกำรแก่
สมำชกิอย่ำงเตม็ที ่เมือ่วนัที ่24 มกรำคม 2565

 เมือ่วนัที ่ 2 กมุภำพนัธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูชยัภมู ิ จ�ำกดั และ วนัที ่ 9 
กมุภำพนัธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครพูะเยำ จ�ำกัด เดนิทำงเข้ำศกึษำดงูำน ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครพูษิณโุลก จ�ำกดั เพ่ือศกึษำถึงวธิกีำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ์ ซึง่เป็นกำรแลก
เปลีย่นควำมรูร่้วมกนัในกำรบรหิำรกจิกำรสหกรณ์และกำรให้บริกำรสมำชิกในด้ำนต่ำงๆ 

 สหกรณ์ฯ เปิดให้สมำชกิยืน่กู้เงนิฉกุเฉนิ
ระบบเอทเีอม็โดยใช้งำนผ่ำนตูเ้อทเีอม็ธนำคำร
กรงุไทยได้ 24 ชัว่โมง สำมำรถใช้บรกิำรได้ทัว่
ประเทศ โดยมวีงเงนิกูสู้งสดุ 250,000 บำท ส่ง
ช�ำระไม่เกนิ 12 งวด และมสีมำชิกให้ควำมสนใจ
ยืน่เอกสำรกำรกูเ้ป็นจ�ำนวนมำกกบัสหกรณ์ฯ 
เมือ่วันที ่6 กมุภำพนัธ์ 2565 

 สหกรณ์ฯ เพิม่มำตรกำรเฝ้ำระวงัและป้องกนักำรแพร่กระจำยของเชือ้ไวรสัโควดิ 19 
โดยท�ำควำมสะอำดและฉีดพ่นน�ำ้ยำฆ่ำเชือ้โรคภำยในอำคำรส�ำนกังำนสหกรณ์ฯ ท้ัง 2 อำคำร 
เพือ่เป็นกำรเพิม่ควำมปลอดภยัในกำรมำใช้บรกิำรของสมำชกิและเจ้ำหน้ำท่ีผูม้ำปฏบิติังำน

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์
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 จำกกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2564 ที่ประชุมได้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด  ชุดที่ 62 เพื่อเข้ำไปบริหำรงำนสหกรณ์แทนสมำชิกซึ่งมีจ�ำนวน 15 คน แบ่งหน้ำที่กำรท�ำงำนเป็นคณะกรรมกำร
ชุดตำ่ง ๆ  และมคีณะผู้ตรวจสอบกจิกำรจ�ำนวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบกำรด�ำเนนิกจิกำรของสหกรณ์ ฯ ดงันี้
      1.  คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร  ประกอบด้วย
          1.  นำยเกรียงศกัด์ิ  เนือ้สจีนั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 3 ประธำนกรรมกำร
          2.  นำยแสวง  เมฆแสงส ี ผอ.รร.บ้ำนป่ำแดง  อ.ชำติตระกำร รองประธำนกรรมกำร
          3.  ร.ศ.บญุรักษ์  ตัณฑ์เจรญิรตัน์ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ ม.รำชภฏัพิบลูสงครำม รองประธำนกรรมกำร
          4.  นำยอำรุณ  เกตุพฒุ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 2 เหรญัญกิ
 5.  น.ส.ภทัรินทร์  ปทมุชำติแสนขนั ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 3 เลขำนกุำร 

      2.  คณะกรรมกำรฝ่ำยศกึษำและประชำสมัพนัธ์  ประกอบด้วย
          1.  นำยบญุเลิศ  มำกเมอืง ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 2 ประธำนกรรมกำรฝ่ำย
           2.  น.ส.เพ็ญศรี  กรกชมำศ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพม. พลอต. เขต 39 กรรมกำร
          3.  น.ส.ภคั  บริรักษ์สทัธำ ข้ำรำชกำร สพป. พล. เขต 1 กรรมกำร
           4.  นำยทวีป  เคลอืบพ่วง ผอ. รร.นครไทยวทิยำคม  อ.นครไทย กรรมกำร
          5.  นำยวินัย  ทำบำง ผอ. รร.วดัห้วงกระได อ.บำงระก�ำ เลขำนกุำรฝ่ำย

      3.  คณะกรรมกำรฝ่ำยเงนิกู ้  ประกอบด้วย
          1.  ดร.วิรัช  พำนซ้ำย ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 2 ประธำนกรรมกำรฝ่ำย
          2.  นำยสมบรูณ์  ฐำนะวฒุพิงศ์ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 1 กรรมกำร
          3.  นำยอ�ำนวย  ยิม้ใย ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 3 กรรมกำร
          4.  นำยธนู  เมฆี ผอ. รร.บำงระก�ำวทิยศกึษำ อ.บำงระก�ำ กรรมกำร
          5.  ดร.ทนิกร  ทำตระกลู ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ ม.เทคโนโลย ีฯ ล้ำนนำ เลขำนกุำรฝ่ำย

คณะผูต้รวจสอบกิจกำรสหกรณ์ ฯ    ประกอบด้วย
        1.  นำยศภุณฐั  จนัประตูมอญ ผอ. รร.ชมุชน 15 บ้ำนเนนิสว่ำง  อ.วงัทอง ประธำนผูต้รวจสอบ
        2.  นำงวำริชำ  ค�ำเหลก็ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 1 ผูต้รวจสอบ
        3.  นำงสริิภคั  วงศ์สริเิศรษฐ์ ข้ำรำชกำรคร ูรร.บ้ำนบงึกระดำน  อ.เมอืง ผูต้รวจสอบ
        4.  น.ส. พชรกมล  ค�ำไวย์ ผอ. รร.บ้ำนน�ำ้หกัศกึษำ  อ.วดัโบสถ์ ผูต้รวจสอบ
        5.  นำงลดัดำวัลย์  ภู่อ�ำ่ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สพป. พล. เขต 1 เลขำนกุำรผูต้รวจสอบ

**แบ่งหน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  ชุดที่ 62  ประจ�าปี 2565**

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ครูพษิณโุลก  จ�ากดั  ชดุที ่ 62  ประจ�าปี  2565  

ประชมุคร้ังท่ี  3  เมือ่วนัที ่ 20  มกราคม  2565  และ  ประชมุคร้ังที ่ 4  เม่ือวันที ่ 25  กุมภาพันธ์  2565

 มตทิีป่ระชมุ ฯ คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ชดุที ่62 ประจ�ำปี 2565 ได้อนมุตัใิห้ประกำศกำรให้เงนิกูต้ำมโครงกำร ฯ ประเภทต่ำง ๆ แก่
สมำชกิ และอนุมตัหิลักกำรส�ำหรบัเตรยีมจัดโครงกำรเงนิกูต่้ำง ๆ โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้
 1. ประกำศสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ำกดั ณ วนัที ่27 ธนัวำคม 2564 เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรกูเ้งนิปันผล ประจ�ำปี 2565 ให้ใช้
ตัง้แต่วนัที ่29 ธันวำคม 2564 ถึง วนัที ่31 มกรำคม 2565 โดยสมำชกิสำมำรถกูเ้งนิได้ในวงเงนิไม่เกนิร้อยละ 70 ของเงนิปันผลประจ�ำปี 2564 
(ไม่รวมเงนิเฉล่ียคนื) และไม่เกนิจ�ำนวน 50,000 บำท โดยหกัช�ำระดอกเบีย้เป็นรำยเดอืนและงวดสดุท้ำยจะหกัช�ำระหนีเ้งนิต้นพร้อมดอกเบีย้ใน
วนัทีส่หกรณ์ ฯ จ่ำยเงินปันผลและเงนิเฉลีย่คนืประจ�ำปี 2565 หรอืเมือ่สมำชกิกูเ้งนิฉกุเฉนิ ATM หรอืกูเ้งนิสำมญั
 
 2. ประกำศสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ำกดั ณ วนัที ่ 5 มกรำคม 2565 เรือ่ง กำรให้เงนิกูร้วมหนีจ้ำกธนำคำรออมสนิและหรอื
ธนำคำรกรุงไทย เป็นกำรให้เงนิกูพ้เิศษซึง่สมำชกิอำจได้รบักำรให้เงนิกูไ้ด้โดยคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรจะพจิำรณำตรวจสอบวงเงนิหนี ้สภำพหนี้ 
และกำรส่งช�ำระหน้ีทีม่กีบัสถำบนักำรเงนิ คอื ธนำคำรกรงุไทยและธนำคำรออมสนิ และพจิำรณำควบคมุหลกัค�ำ้ประกนัเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งที่
อำจเกดิขึน้ มวัีตถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหำหนีส้นิของข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ

**อนุมัติโครงการและหลักการเงินให้กู้ต่าง ๆ ส�าหรับสมาชิก**

บทวิเคราะห์จากผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย...คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

          เรื่องที่ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรู้และเข้าใจ
 จำกกำรทีผู่ต้รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูพษิณโุลก จ�ำกดั 
ได้ปฏิบัติหน้ำที่มำเป็นเวลำ 3 เดือนกว่ำนั้น ทำงคณะผู้ตรวจสอบทั้ง 5 คน 
ซึง่ประกอบด้วย  1.นายศุภณัฐ  จันประตมูอญ   2.นางสาวพชรกมล  ค�าไวย์   
3.นางวาริชา  ค�าเหลก็   4.นางสริิภคั  วงศ์สริิเศรษฐ์   5.นางลดัดาวัลย์  ภูอ่�า่ 
ทำงคณะผู้ตรวจสอบกิจกำรได้ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรท้ังปวง
ของสหกรณ์ทั้งด้ำนกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเงินกำรบัญชี และด้ำนปฏิบัติ
กำรในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึง
กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล
สำรสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ซึ่งทำงคณะผู้ตรวจ
สอบมีอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 1.ตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรท้ังปวงและตรวจสอบกิจกำรด้ำนต่ำงๆ
ตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
 2.รำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรและทีป่ระชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยจัดท�ำรำยงำน 
ดังนี้
 - รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ�ำเดือน
 - รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ�ำปี
 - รำยงำนกำรตรวจสอบกรณีเร่งด่วน
 จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
 @ ความรับผิดชอบ
 - มีควำมตระหนักและควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ผู้ตรวจสอบกิจกำร
 - ต้องเข้ำถึงข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่ำง 
  เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 - ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรที่ผิดปกติ
 - ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์
 @ ความซื่อสัตย์
 - มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปรำศจำกอคติส่วนตัว
 - ไม่ใช้โอกำสในกำรแสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น
 @ ความเป็นกลาง
 @ ความสามารถ
 - รบังำนท่ีตนมคีวำมรู ้ทักษะและประสบกำรณ์ทีจ่�ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำน
 - พัฒนำศักยภำพตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพของ
งำนตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง
 @ การรักษาความลับ
 - ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สหกรณ์ที่ได้จำก
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกิจกำร
 การด�าเนินการในระยะที่ผ่านมา 
 คณะผู ้ตรวจสอบกิจกำรพบว่ำกำรด�ำเนินกำรของคณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 62 ได้ด�ำเนินกำร
ตำมระเบยีบและนโยบำยท่ีทำงคณะกรรมกำรได้ก�ำหนดไว้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
ชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใสทุกประกำร จึงน�ำเรียนให้สมำชิกทุกท่ำนทรำบ 
และมั่นใจในกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 62 ครับ

                                            ขอแสดงควำมนับถือ
                                       นำยศุภณัฐ   จันประตูมอญ 
                                       ประธำนผู้ตรวจสอบกิจกำร

 แจ้งผลกำรประชุมคณะกรรมกำรสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ครั้งที่ 1 
ประจ�ำปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2565
ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ( ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 )
 1. สมำชิกยกมำ ( 3 พฤศจิกำยน 2564 )     จ�ำนวน  1,365 คน
 2. สมำชิกสมัครเข้ำใหม่ และคู่สมรส     จ�ำนวน    20 คน
 3. สมำชิกถึงแก่ควำมตำย      จ�ำนวน      3 คน
 4. สมำชิกลำออก      จ�ำนวน     -  คน
 5. สมำชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ( 2 กุมภำพันธ์ 2565 )    จ�ำนวน  1,382 คน
การจ�าแนกสมาชิก
 1. สมำชิกที่เป็นสมำชิกสหกรณ์ ฯ     จ�ำนวน  1,144 คน
 2. สมำชิกที่เป็นคู่สมรสสมำชิกสหกรณ์ ฯ     จ�ำนวน     238 คน
รายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ (สคส. พล.)
 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ฝำกเงินสงเครำะห์ศพที่เก็บจำกสมำชิกล่วงหน้ำ
ในชื่อบัญชี “สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส  เลขที่บัญชี  0 – 10660 ฝำกไว้กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  โดยมียอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์  ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,014,599.11   บำท (สองล้ำนหนึ่ง
หมื่นสี่พันห้ำร้อยเก้ำสิบเก้ำบำทสิบเอ็ดสตำงค์) หำกสมำชิกสมำคมฯ เสียชีวิต ทำยำทจะได้รับเงินรำยละ 140,000 บำท

โดย   พิพัฒน์  พุฒตาล     

รายงานความเคลื่อนไหวของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ากัด และคู่สมรส (สคส. พล.)

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิกในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.
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 3. ประกำศสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ำกดั ณ เรือ่ง หลกัเกณฑ์กำรให้เงนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิระบบ ATM แก่สมำชกิสหกรณ์ ฯ , 
พนกังำนรำชกำรและพนกังำนมหำวิทยำลยัทีส่งักดัในหน่วยงำนกำรศกึษำจงัหวดัพษิณโุลก และ ข้ำรำชกำร พนักงำน หรอืลกูจ้ำงประจ�ำทีท่�ำ
หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรจดักำรศกึษำ สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัพษิณโุลก โดยให้วงเงนิกูส้งูสดุ คือ กู้ได้ห้ำเท่ำของเงินเดอืนแต่ไม่เกิน 
250,000 บำท ส่งช�ำระคนืสงูสดุได้ไม่เกนิ 12 งวด และให้สทิธิก์ำรกูเ้งนินัน้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรให้เงนิกู้เพือ่เหตฉุุกเฉินระบบ ATM ส�ำหรบั
สมำชกิประเภทต่ำง ๆ ทีส่หกรณ์ ฯ ก�ำหนด โดยเริม่กูเ้งนิได้ตัง้แต่วนัที ่21 มกรำคม 2565 เป็นต้นไป

 4. อนมุตัหิลกักำรโครงกำรรวมหนีภ้ำยในส�ำหรบัสญัญำเงนิกูข้องสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ำกัด ประเภทต่ำง ๆ เน่ืองจำกสมำชกิ
คนหนึง่ ๆ มสีญัญำเงนิกูห้ลำยสญัญำ ซึง่แต่ละสญัญำมรีะยะเวลำส่งคนืไม่เท่ำกัน ท�ำให้กำรส่งเงนิช�ำระหนีค่้อนข้ำงสงู และเพือ่ให้สมำชกิสำมำรถ
ช�ำระหนีเ้งนิกูค้นืให้แก่สหกรณ์ฯและมเีงนิเหลอืในกำรด�ำรงชพีในจ�ำนวนทีเ่หมำะสม จงึควรให้สมำชกิขอรวมสญัญำได้ตำมควำมสมคัรใจ โดยใน
กำรกูโ้ครงกำรรวมหนีใ้นสญัญำเงนิกูส้หกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ำกดั นัน้ ให้จดัท�ำเป็นสญัญำกูใ้หม่ข้ึนมำ ใช้ระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรให้เงินกู้
พเิศษแก่สมำชกิ พ.ศ. 2565 และจำกนีค้ณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรจะจดัท�ำประกำศ ฯ เพือ่ด�ำเนนิกำรตำมโครงกำร ฯ ดงักล่ำวอีกครัง้หน่ึง

 5. อนมุตัหิลกักำรโครงกำรเงนิกูเ้พือ่กำรฌำปนกิจสงเครำะห์และประกนัชวีติ เนือ่งจำกในปัจจบุนัสมำชกิทีม่วีงเงินหน้ีต่อสหกรณ์ ฯ 
จ�ำนวนมำกนัน้ได้สร้ำงหลกัประกนัควำมเสีย่งไว้ให้แก่ผูค้�ำ้ประกนัและสหกรณ์ ฯ โดยกำรสมคัรเข้ำเป็นสมำชกิสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์ต่ำง ๆ 
และท�ำประกนัชวีติส�ำหรบัคุม้ครองวงเงนิสนิเชือ่ ซึง่ต้องมกีำรส่งช�ำระเงนิสงเครำะห์ล่วงหน้ำและหรอืเงนิประกันชวิีตซึง่ต้องเพิม่ในสญัญำเงินกู้
สำมญั ทีป่ระชมุ ฯ ได้เหน็ควรอนมุตัหิลกักำรโครงกำร ฯ เพือ่ส�ำหรบัใช้ลดภำระของสมำชกิ โดยให้กูส้งูสดุได้ไม่เกิน 60,000 บำท ส่งคืนไม่เกิน 12 
งวด และจำกนีค้ณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรจะจดัท�ำประกำศ ฯ เพือ่ด�ำเนนิกำรตำมโครงกำร ฯ ดงักล่ำวอกีครัง้หน่ึง 

 6. อนมุตัหิลกักำรโครงกำรเงนิกูเ้พือ่รวมหนีส้�ำหรบัช่วยเหลอืสมำชกิผูท้ีอ่ยูใ่นฐำนะกำรเป็นผูค้�ำ้ประกันเงินกู้และรบัผดิชอบส่งช�ำระเงินกู้
รำยเดอืนให้แก่สหกรณ์ ฯ แทนผูท้ีถ่กูให้ออกจำกกำรเป็นสมำชกิ โดยทีป่ระชมุ ฯ ได้เหน็ชอบหลกักำรเพือ่เป็นกำรแก้ไขปัญหำและช่วยบรรเทำ
ควำมเดอืนร้อนทีเ่กดิขึน้ของผูค้�ำ้ประกนัดงักล่ำว จงึพจิำรณำอนมุตัหิลกักำรโครงกำร ฯ โดยผูค้�ำ้ประกนัรำยใดทีส่มคัรใจกู้ สำมำรถท�ำสญัญำกู้เงิน
กบัสหกรณ์ ฯ วงเงนิกูเ้ท่ำกบัจ�ำนวนเงนิทีเ่ป็นภำระหนีใ้นสดัส่วนควำมรบัผดิของตนเองในฐำนะกำรเป็นผูค้�ำ้ประกันและน�ำเงินกู้น้ันช�ำระหน้ีเงินกู้
ให้แก่ผูถ้กูให้ออกจำกสหกรณ์ ฯ และโครงกำร ฯ นีจ้ะได้รบัดอกเบีย้เงนิให้กูท้ีอ่ตัรำต�ำ่กว่ำสญัญำอืน่ในสหกรณ์ ฯ และคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจะ
จดัท�ำประกำศ ฯ ด�ำเนนิกำรตำมโครงกำร ฯ ต่อไป

  

สาระน่ารู้
 วำรสำรฉบับนี้เป็นฉบับแรกของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 62 

ของปี 2565 ที่เริ่มต้นเข้ำรับต�ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่พร้อมกันเมื่อวันที่ 25 

ธันวำคม 2564 โดยมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จำกที่ประชุมใหญ่สำมัญ

ประจ�ำปี 2564 ดังนั้น คณะกรรมกำรฝ่ำยศึกษำและประชำสัมพันธ์จงึถอื

โอกำสน้ี พูดคยุกบัสมำชกิในเรือ่งรำวประวตัขิองสหกรณ์สำกล

 ระหว่ำงศตวรรษที่ 18 – 19 ยุโรปเกิดกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ส่งผล

ให้ประชำชนละทิ้งถิ่นฐำนเข้ำไปขำยแรงงำนในเมืองหลวง ท�ำให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงทำงสังคม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตแบบชนบทอย่ำงหลีก

เลี่ยงไม่ได้ ทุกคนต้องต่อสู้ดิ้นรนเอำตัวรอดและพยำมยำมแสวงหำวิธีแก้

ปัญหำรูปแบบใหม่ ๆ ที่เหมำะสมกับสภำพและสร้ำงสังคมใหม่ควบคู่กัน

ไปกับระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ จำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ท�ำให้ 

นำยโรเบิร์ด โอเวน ชำวอังกฤษ หนีไปประเทศอเมริกำ และได้จัดตั้งชมรม

สหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2368 ที่รัฐอินเดียนำ ให้ชื่อว่ำ New 

harmony แต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเนื่องจำกไม่ได้คัดเลือกสมำชิกและ

ไม่มีกิจกรรมเพียงพอให้คุ้มค่ำกับค่ำใช้จ่ำย แต่อย่ำงไรก็ตำม ถือว่ำเป็นจุด

ก�ำเนิดสหกรณ์บนโลกใบนี้แล้ว ต่อมำ นำยโรเบิร์ด โอเวน ได้รับยกย่องให้

เป็น “บิดำสหกรณ์โลก”

 สหกรณ์สมำคมแห่งแรกท่ีด�ำเนนิกำรประสบผลส�ำเรจ็ คอื ร้ำนสหกรณ์

แห่งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2387 โดยกรรมกรช่ำง

ทอผ้ำจ�ำนวนหนึ่ง โดยใช้แนวควำมคิดของโรเบิร์ด โอเวน รวมตัวกันจัดตั้ง

สหกรณ์ขึ้นเพื่อขจัดปัญหำกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบจำกนำยทุน และเป็น

สหกรณ์แห่งแรกของโลก โดยมีข้อตกลงร่วมกันตำมหลักเกณฑ์ที่เรียกว่ำ 

กฎ 10 ประกำร ที่ถูกยึดถือเป็นหลักกำรสหกรณ์สำกลมำจนถึงปัจจุบัน 

อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบสหกรณ์ได้พัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง แต่ละประเทศได้

ใช้รปูแบบสหกรณ์ทีห่ลำกหลำย เพือ่ตอบสนองต่อประเภทกำรจดัตัง้สหกรณ์

ของกิจกำรสหกรณ์นั้น ๆ ตำมควำมต้องกำรและควำมเหมำะสม ท�ำให้

สหกรณ์ในแต่ละประเทศมีควำมเจริญก้ำวหน้ำแตกต่ำงกันไป “ขบวนกำร

สหกรณ์โลก” ได้พัฒนำเป็นพลวัตมีควำมส�ำคัญต่อสังคม เศรษฐกิจ และ

กำรเมืองกำรปกครองมำอย่ำงต่อเน่ือง จนท�ำให้คณะสมชัชำใหญ่สหประชำชำติ 

มมีตใิห้วนัเสำร์แรกของเดอืนกรกฎำคมของทกุปี เป็น “วนัสหกรณ์สำกล”

 ประวัติของสหกรณ์ไทย ได้เริ่มขึ้นในปลำยรัชกำรที่ 5 ต่อมำ พระ

รำชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภำษำไทยว่ำ 

“สมำคมสหกรณ์” และได้ทรงพิจำรณำเลือกแบบอย่ำงสหกรณ์เครดิตที่มี

ควำมเหมำะสมกับประเทศไทย คือ สหกรณ์แบบไรฟ์ไฟเซน ซึ่งเป็น

สหกรณ์เพื่อกำรกู้ยืมเงิน ต่อมำ กรมพำณิชย์ และสถติพิยำกรณ์ในขณะนัน้ 

ได้ทดลองจดัตัง้สหกรณ์หำทุนขึน้ ทีอ่�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่ง

แรกใช้ชื่อว่ำ “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ�ำกัดสินใช้” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 

26 กุมภำพันธ์ 2459 มีพระรำชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ เป็นนำย

ทะเบียนสหกรณ์ พระองค์แรกและเป็นสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย 

จำกกำรที่พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงำนสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย 

บุคคลทั้งหลำยในขบวนกำรสหกรณ์จึงยกย่องให้พระองค์ทรงเป็น“พระ

บดิำแห่งกำรสหกรณ์ไทย”ต่อมำคณะรฐัมนตรีมมีตกิ�ำหนดให้วันที ่ 26 กมุภำพนัธ์ 

ของทุกปีเป็น “วันสหกรณ์แห่งชำติ” 

  บทคัดย่อจำกฝ่ำยศึกษำและประชำสัมพันธ์

        สำระน่ำรู้เรื่องต่อไปโปรดติดตำม ประวัติกำรด�ำเนินกำรของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด 

     

                                       แล้วพบกันใหม่  

โดย...คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรเห็นชอบให้ท�ำกำรประชำสัมพันธ์ให้แก่สมำชิกหรือบุคคลภำยนอกที่สนใจเช่ำที่ดินของสหกรณ์
ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ำกดั เพือ่ประกอบกจิกำรต่ำง ๆ สำมำรถน�ำเสนอแผนกำรท�ำธรุกจิได้ โดยตดิต่อสอบถำมรำยละเอียดได้ทีเ่บอร์โทรศัพท์ 
0 5530 3393 หรอื เบอร์โทรศพัท์ 08 1324 7379 และคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรจะจดัท�ำข้อมลูรำยละเอียดแผนธุรกิจดงักล่ำวน�ำเสนอต่อที่
ประชมุใหญ่วสิำมญัประจ�ำปี 2565 แก่ผูแ้ทนสมำชกิสหกรณ์ ฯ ประจ�ำปี 2565 เพือ่พจิำรณำกำรให้เช่ำทีด่นิของสหกรณ์ ฯ ในกำรประกอบ
กจิกำรต่อไป

**ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบส�าหรับผู้ที่สนใจเสนอแผนการท�าธุรกิจเพื่อขอเช่าที่ดิน
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ในการประกอบกิจการ**

 ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก จ�ำกดั จดัเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ทีม่ขีนำดใหญ่ มจี�ำนวนสมำชกิมำกถึง 13,192 คน (ณ 28 
กมุภำพนัธ์ 2565) ท�ำให้เกดิเป็นสงัคมทีม่คีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไป ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำรงชวีติ ด้ำนครอบครวั และควำมต้องกำรต่ำง ๆ ที่
สมำชกิมคีวำมประสงค์ทีจ่ะให้สหกรณ์ช่วยเหลอืดูแล ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรได้พจิำรณำแล้วเหน็ควรปฏบัิติได้ตำมข้อบังคับสหกรณ์ 
คอื สมำชกิสำมำรถท�ำหนงัสอืพนิยักรรม (ตำมแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรพัย์ครูพิษณโุลก จ�ำกัด) เพือ่ตัง้บุคคลหน่ึงหรอืหลำยคนเป็นผูร้บัโอน
ประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ไว้ใช้เป็นหลักฐำนเมื่อตนถึงแก่กรรม โดยต้องมอบพินัยกรรมนี้ให้สหกรณ์ถือไว้ แต่หำกไม่มีกำรท�ำหนังสือ
พนิยักรรมของสหกรณ์ไว้ล่วงหน้ำ กใ็ห้บคุคลผูท้ีไ่ด้น�ำหลกัฐำนมำแสดงต่อคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรถอืว่ำเป็นทำยำทผูม้สีทิธไิด้รบัเงิน โดยหลกั
ฐำนทีน่�ำมำแสดงนัน้ คอื ค�ำสัง่ศำลตัง้ผูจ้ดักำรมรดกของสมำชกิผูถ้งึแก่ควำมตำย และหำกเมือ่ใดทีส่มำชกิถงึแก่ควำมตำยแล้วน้ัน สหกรณ์จะ
ด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อมลูทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นจ�ำนวนหนีท้ีส่มำชกิมพีนัธะอยูก่บัสหกรณ์ รวมถงึเงนิค่ำหุน้ เงินรบัฝำก เงินสวัสดกิำรเพือ่กำร
สงเครำะห์สมำชกิทีถ่งึแก่กรรมตำมระเบยีบต่ำง ๆ และเงนิสงเครำะห์ในแต่สมำคมฌำปนกจิ ฯ ทีส่มำชกิได้สมคัรใจท�ำไว้ โดยสหกรณ์จะด�ำเนิน
กำรช�ำระหนีท้ีส่มำชกิมอียูใ่ห้แก่สหกรณ์จนแล้วเสรจ็ และจงึให้จ่ำยคนืเงนิต่ำง ๆ ให้แก่ผูม้สีทิธไิด้รบัต่อไป

**ให้สมาชิกตั้งผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ได้ โดยท�าเป็นหนังสือ
พินัยกรรมของสหกรณ์ ฯ ส�าหรับกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม**

โดย   พิพัฒน์  พุฒตาล     



4 5
 มติรแท้เพือ่นครฉูบบันีเ้ป็นฉบบัปฐมฤกษ์ของคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ชดุที ่ 62 

ของปี 2565 ที่คณะกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้ได้รับมอบหมำยภำรกิจให้พูดคุยกับสมำชิกใน

เรื่องรำวต่ำง ๆ ดังนั้น ในโอกำสนี้ จึงขอพูดคุยในเรื่องกำรช�ำระหนี้เงินกู้แก่สหกรณ์ 

ดังนี้ครับ

อยากปิดหนี้ให้ไว หรือเปล่า     
 เรำมำดูกันดีกว่ำว่ำสิ่งส�ำคัญส�ำหรับกำรปิดหนี้ให้ไวนั้นคืออะไร ไม่ต้องคิดนำนครับ ค�ำตอบก็คือวินัยในกำรช�ำระหนี้ นั่นเองครับ และ วินัยในกำร
ช�ำระหนี้นั้นส�ำคัญ ถ้ำอยำกปิดหนี้เร็วเพรำะอะไรล่ะ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่ำ กำรที่เรำมีหนี้นั้น ไม่ใช่เรื่องแปลก และไม่ใช่เรื่องน่ำอำยครับ มีหลำยคน
เป็นหนี้จริงแต่ก็ปิดหนี้ได้อย่ำงรวดเร็ว นั่นเป็นเพรำะพวกเค้ำมีวินัยในกำรช�ำระหนี้นั่นเองครับ ว่ำแต่วินัยในกำรช�ำระหนี้คืออะไรนะ เรำหำค�ำตอบกันดีกว่ำ
เทคนิคการลดหนี้หรือปลดหนี้ แบบทันที ทันใจคนสมัยใหม่
 1. การปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการปฏิบัติ “ให้เงินท�ำงำนแทน” หรือ พูดง่ำย ๆ ก็คือกำรน�ำเงินที่หำมำได้บำงส่วนไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทน 
อำจจะมำในรูปแบบของก�ำไรส่วนเกิน หรือเงินปันผล ดอกเบี้ย ทั้งนี้ หำกคุณมีเงินเหลือจำกกำรใช้หนี้ในแต่ละเดือน คุณก็สำมำรถน�ำเงินส่วนนั้นมำบริหำร
จัดกำรเพิ่มยอดเงินให้เพิ่มขึ้นได้ โดยกำรเลือกกำรลงทุนในรูปแบบต่ำงๆ ที่คุณมองแล้วพบว่ำมีแนวโน้มจะได้รับผลตอบแทนที่สูง หำกคุณสำมำรถท�ำได้ 
เรื่องกำรลดหนี้หรือปลดหนี้ก็เป็นเรื่องง่ำยๆ นอกจำกนี้ คุณยังมีเงินเก็บมำกขึ้นกว่ำเดิมอีกด้วย
 2. การปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิตใหม่ คุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรด�ำเนินชีวิตใหม่ด้วย เพื่อให้คุณห่ำงไกลจำก “กำรเป็นหนี้” อย่ำงเช่น ปกติ
คุณใช้จ่ำยเงินกับสิ่งที่ไม่จ�ำเป็นมำกในแต่ละวัน แต่ไม่สำมำรถหำเงินมำเพิ่มได้ ท�ำให้ต้องไปกู้หนี้ พอถึงสิ้นเดือนก็ไม่สำมำรถใช้หนี้ที่ค้ำงอยู่และคืนได้
ทั้งหมด เนื่องจำกปัจจุบันใช้อยู่ทุกวันก็ไม่เพียงพอแล้ว จึงไม่สำมำรถใช้หนี้ดังกล่ำวได้ แต่พอคุณสำมำรถลดหนี้หรือปลดหนี้ได้แล้ว โดยใช้วิธีใดก็ตำม คุณก็
กลับมำใช้ชีวิตแบบเดิม ๆ ที่เคยเป็นหนี้อยู่ นั่นคือกำรใช้เงินมำกขึ้นกว่ำรำยได้ที่เข้ำมำ จนคุณต้องกลับเข้ำไปสู่วงจรของ “กำรเป็นหนี้” ไม่มีสิ้นสุด ดังนั้น
เรำจึงของแนะน�ำให้คุณปรับเปลี่ยนวิถีกำรใช้ชีวิตใหม่ “จงใช้จ่ำยเท่ำเดิมหรือน้อยกว่ำเดิม แม้จะมีเงินเข้ำมำมำกเท่ำไรก็ตำม” เพื่อให้คุณมีเงินเหลือไว้ใช้ใน
อนำคตมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม กำรที่คุณสำมำรถลดหนี้หรือปลดหนี้ได้เร็วขึ้นหรือหมดไป ก็ขึ้นอยู่กับควำมมีระเบียบวินัยของคุณเอง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำร
ท�ำงำน หรือเรื่องใช้จ่ำย หรือกำรหำรำยได้ คุณก็ควรปฏิบัติให้อยู่ในขอบเขต และข้อจ�ำกัดรำยได้ของคุณ เพื่อป้องกันกำรเป็นหนี้ในอนำคตได้
 3. ต้องมีการวางแผนหรือมีระเบียบวินัยกับตนเองและสม�่าเสมอ คนทั่วไปหลำยๆคนขำดกำรวำงแผน ของกำรรับ-จ่ำยเงิน จึงจะต้องระเบียบ
วินัย ในทุกๆเรื่อง และสม�่ำเสมอ เพื่อให้เกิดกำรกระตุ้นและปรับตัว ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรด�ำรงชีวิต กำรบริหำรกำรใช้เงิน กำรเก็บเงิน หรือกำรบริหำร
งำนที่เรำท�ำอยู่นั้น “ซึ่งบุคคลนั้นถ้ำขำดระเบียบวินัยแล้ว ไม่ว่ำจะท�ำสิ่งใดหรือกำรงำนใด ๆ ก็ตำม ก็จะไม่สำมำรถประสบควำมส�ำเร็จได้” กำรมีระเบียบ
วินัยกับตนเอง ก็คือ กำรที่คุณท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ ไม่ว่ำคุณจะชอบหรือไม่ ก็ตำม อย่ำงเช่น กำรใช้จ่ำย หำกคุณไม่อยำกเป็นหนี้ ก็ควรมีวินัยในกำรใช้จ่ำยให้
มำกขึ้น และคิดให้รอบคอบมำกขึ้น จะต้องตรวจสอบว่ำคุณจะมีควำมต้องกำรอะไรบ้ำง และสิ่งของที่ต้องกำรมีรำคำแพงหรือถูก มีควำมจ�ำเป็นมำกน้อย
เพียงใด แล้วคุณมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอต่อกำรใช้จ่ำย ก็ควรชะลอหรือหยุด แล้วกลับมำบริหำรจัดกำรเงินที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด กำรมีวินัยคุณสำมำรถ
ท�ำได้ง่ำย ๆ โดยกำรใช้ให้น้อยกว่ำรำยได้ที่เข้ำมำ “ถ้ำเรำมีค�ำสองค�ำนี้ คือ มีวินัยในกำรใช้เงิน และมีควำมรับผิดชอบในกำรใช้หนี้ ก็ไม่มีอะไรต้องเดือดร้อน 
โดยเฉพำะปัญหำทำงกำรเงิน”
อ้ำงอิง https://www.debtclinicbysam.com/
            สวัสดีครับ
        ดร.วิรัช  พำนซ้ำย
             ประธำนกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้

   
เรียน  พี่ เพื่อน น้อง สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ที่เคำรพรักทุกท่ำน
 ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณทุกท่ำน ที่ให้โอกำสผมได้เข้ำท�ำหน้ำที่ประธำน
กรรมกำรสหกรณ์  ในปี 2565 และปี 2566  ตำมหลักคิดที่ ให้ไว้ว่ำ “ความสุขของ
สมาชิกต้องมาก่อน ลดขั้นตอนการบริการ สมาชิกร่วมบริหาร กิจการต้องมั่นคง” 

นับจำกวันที่ทรำบผลกำรสรรหำว่ำได้รับควำมไว้วำงใจจำกสมำชิก ให้ท�ำหน้ำที่ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ตำมที่ตั้งใจไว้ ผมได้เตรียมวำงแผนกำรท�ำงำน 
เริ่มที่ จัดเตรียมร่ำงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ในเรื่องต่ำงๆ ร่ำงประกำศ แนวปฏิบัติและมติต่ำงๆ ให้สอดคล้องกับนโยบำยที่ให้ไว้ก่อนเลือกตั้ง  และศึกษำ
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
 ในวันที่ 8 ธันวำคม 2564 โดยเชิญคณะกรรมกำรชุดเก่ำและผู้ที่ได้รับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรชุดใหม่ ไปศึกษำดูงำน ภำคเช้ำ ที่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิจิตร และ ภำคบ่ำย ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก�ำแพงเพชร เป็นเวลำ 1 วัน ในวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2564 ได้ประชุมว่ำที่กรรมกำรสหกรณ์ 
โดย น�ำเสนอแนวทำงด�ำเนินกำรตำมนโยบำยที่ได้สัญญำไว้กับสมำชิก และร่ำงระเบียบ ประกำศและแนวปฏิบัติ เพื่อให้น�ำไปศึกษำก่อนพิจำรณำอนุมัติ 
ในวันอำทิตย์ที่ 26 ธันวำคม 2564  หลังจำกวันประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี ได้ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 62  เพื่อน�ำเสนอร่ำงระเบียบ 
ประกำศ แนวปฏิบัติ และมติต่ำงๆ มีผู้แทนสหกรณ์จังหวัดเข้ำร่วมประชุมด้วยและขอน�ำไปศึกษำก่อนที่จะให้ประกำศใช้ จึงไม่ได้อนุมัติให้ใช้ระเบียบ 
แต่ ได้มีมติอนุมัติให้สมำชิกที่เดือดร้อนกู้ปันผล ปีกำรเงิน 2565 ได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวำคม 2564 ถึง 31 มกรำคม 2565   และในวันที่ 5 มกรำคม 
2565 ได้ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 62 มีผู้แทนสหกรณ์จังหวัด และผู้แทนส�ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด เข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน 4 
คน ได้มีมติอนุมัติ ระเบียบ  ประกำศ มติ และแนวปฏิบัติต่ำงๆ ให้น�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินกิจกำร เพื่อควำมสุขของมวลสมำชิก อย่ำงถูกต้องเป็นไปตำม
กฎหมำยก�ำหนด
  จำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ตั้งแต่ 25 ธันวำคม 2564  ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2565  ผมได้เข้ำปฏิบัติงำนในต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร รวม 2 
เดือนเศษ ได้ด�ำเนินกิจกำร เช่น อนุมัติเงินกู้ให้สมำชิกทุกวัน ยื่นกู้ในภำคเช้ำ อนุมัติภำคบ่ำย  ให้กู้ฉุกเฉินATMแบบธนวัฎ จ�ำนวน 5 เท่ำของเงินเดือน 
ไม่เกิน 250,000 บำท , ให้กู้รวมหนี้จำกธนำคำรออมสิน ธนำคำรกรุงไทย อนุมัติให้สหกรณ์จ่ำยเงินแก่ธนำคำรทั้งสองแห่ง แทนสมำชิกที่จัดท�ำเอกสำร
ครบถ้วยสมบูรณ์ตำมที่สหกรณ์ก�ำหนด ในรอบแรกในวันที่ 18 มีนำคม 2565 จ�ำนวน 297 คน เป็นเงินจ�ำนวนประมำณ 800 ล้ำนบำท ส�ำหรับท่ำนที่ยื่น
กู้รอบนี้เหลือ จะเร่งด�ำเนินกำรให้ ยกเว้น สมำชิกที่ต้องหำแนวทำงแก้ไขเป็นกรณีพิเศษ อำจจะล่ำช้ำ ท่ำนสำมำรถยื่นกู้ได้ทุกวันท�ำกำร
 ส�ำหรับ สมำชิกที่มีเงินเหลือ ต้องกำรฝำกเงินกับสหกรณ์ สหกรณ์เปิดโครงกำรใหม่ให้แก่ท่ำน โดย เปิดรับฝำกประเภทประจ�ำ 24 เดือน ดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.25 (ไม่เสียภำษีเงินได้จำกดอกเบี้ย) มีเงื่อนไขกำรฝำกต้องฝำกเท่ำกันทุกเดือน จนครบ 24 เดือน ฝำกต�่ำสุด 1,000 บำทต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 
25,000 บำทต่อเดือน เปิดรับฝำกแล้วครับ
 ในโอกำสนี้ ต้องขออภัยสมำชิกทุกท่ำน เนื่องจำกต้องเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ ทุกส่วนต้องเปลี่ยนแปลงตำมกัน ตั้งแต่ระเบียบ วิธีปฏิบัติ คน 
อุปกรณ์ และเอกสำรต่ำงๆ ต้องพัฒนำไปพร้อมๆกัน อำจท�ำให้ท่ำนไม่พอใจ เนื่องจำกควำมล่ำช้ำ หรือเอกสำรประกอบค่อนข้ำงมำก เชื่อว่ำอีกไม่นำน 
งำนทุกอย่ำงจะเข้ำสู่ระบบที่ปกติอย่ำงแน่นอน มีข้อสงสัยประกำรใด โทรเบอร์ 086-449-1904 ขอขอบคุณที่ให้กำรสนับสนุนด้วยดีตลอดมำ 
       
           ด้วยรักและห่วงใยด้วยควำมจริงใจ
                 นำยเกรียงศักดิ์  เนื้อสีจัน
                                                                                              ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด

เวลาเปิดท�าการ จันทร์ – ศุกร์
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่   เวลำ  08.00 น.  -  17.00 น.
กำรรับ  -  จ่ำยเงิน     เวลำ  08.30 น.  -  15.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์  
หมำยเลข  055 -  377477  (เบอร์ตรง) ฝ่ำยบัญชี – ฝ่ำยกำรเงิน 
หมำยเลข  055 -  303393 (เบอร์ตรง) ฝ่ำยธุรกำร 
หมำยเลขมือถือ 086 – 4465284 ฝ่ำยสินเชื่อเงินกู้ – เงินกู้ฉุกเฉิน
หมำยเลขมือถือ 086 – 4465278 ฝ่ำยเงินฝำก – ฝ่ำยช�ำระหนี้พิเศษ
หมำยเลขมือถือ 088 – 2904460 ฝ่ำยกำรเงิน – ฝ่ำยบัญชี
หมำยเลขมือถือ 088 – 2788494 ฝ่ำยประมวลผลคอมพิวเตอร์
หมำยเลขมือถือ 081 – 5564351 ฝ่ำยนิติกร
หมำยเลขมือถือ 086 – 4465276 ส�ำนักงำนสำขำนครไทย
หมำยเลขมือถือ 088 – 2781644 สมำคมฌำปนกิจ 
หมำยเลขโทรสำร  055 -  303393  ฝ่ำยธุรกำร 
หมำยเลขโทรสำร 055 -  377477 ฝ่ำยบัญชี – ฝ่ำยกำรเงิน 

สารจากสหกรณ์
โดย...คณะกรรมการฝ่ายอำานวยการ

บัญชีเงินฝากสหกรณ์
สมาชิกท่ีต้องการโอนเงนิท�าธรุกรรมการเงนิกับสหกรณ์ ฯ  สามารถโอนเงนิเข้าบญัช ี“ สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก  จ�ากดั ”  ตามธนาคารต่าง ๆ  ได้ดังนี้
 1.  ธนำคำรกรุงไทย    สำขำพิษณุโลก      บัญชีออมทรัพย์    เลขที่  601-1-01950-1
 2.  ธนำคำรกรุงเทพ สำขำสิงหวัฒน์  บัญชีออมทรัพย์    เลขที่  535-0-08686-3
 3.  ธนำคำรออมสิน สำขำนำงพญำ  บัญชีออมทรัพย์    เลขที่  052-0-30007-612 
 หากสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว  กรุณา FAX  ใบน�าฝาก (ใบโอน)  พร้อมแจ้งความประสงค์ที่จะติดต่อท�าธุรกรรมการเงินกับเจ้า
หน้าที่สหกรณ์ ฯ   ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055 – 303393 หรือ 055 – 377477

มิตรแท้เพ่ือนครู   
โดย...คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ 

สรุปสถานภาพของสหกรณ์  สิ้นสุด  
ณ  วันที่  28 กุมภาพันธ์  2565 

จ�ำนวนสมำชิกทั้งสิ้น    คน                   

(1)    ทุนเรือนหุ้น     บำท

(2)    เงินส�ำรอง และอื่น ๆ   บำท

(3)    เงินรับฝำกจำกสมำชิก   บำท

(4)    เงินฝำกสหกรณ์อื่นและธนำคำรต่ำง ๆ   บำท

(5)    เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินอื่น ๆ  บำท

(6)    เงินให้กู้อยู่ที่สมำชิก   บำท

(7)    ดอกเบี้ยรับ และรับอื่น ๆ  บำท

(8)    ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืม และเงินรับฝำก   บำท

(9)    ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ   บำท

(10)  ก�ำไรสะสมโดยประมำณ  บำท

(11)  ทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น   บำท

13,192               

7,266,583,215

727,884,869

6,309,942,549

754,860,716

260,000,000

13,923,507,129

168,316,603

1,157,126

15,064,822

152,094,654

14,753,817,157

 ปรบัปรุงภมูทิศัน์ภำยในสหกรณ์ฯ ไม่
ว่ำจะเป็นกำรตีเส้นช่องจรำจรส�ำหรบัจอดรถ
ของสมำชิกที่มำใช ้บริกำรแก ่สมำชิก 
กำรตกแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรำย และให้กำรดแูลทัศนยีภำพภำยใน
พ้ืนท่ีของสหกรณ์ฯ ให้มคีวำมสวยงำมอยูเ่สมอ

 ผูแ้ทนในนำมของสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก 
จ�ำกัด ร่วมงำนวนัสหกรณ์แห่งชำต ิประจ�ำปี พ.ศ. 2565 
เพือ่เป็นกำรร�ำลกึถึงพระกรณุำธคุิณของพระรำชวรวงศ์
เธอกรมหมืน่พทิยำลงกรณ พระบดิำแห่งกำรสหกรณ์ไทย 
และแสดงพลงัของขบวนกำรสหกรณ์ในจงัหวดัพษิณโุลก 
โดยร่วมพิธวีำงพำนพุม่ถวำยสักกำระพระอนสุำวรย์ีพระ
รำชวรวงศ์เธอกรมหมืน่พทิยำลงกรณ พระบดิำแห่งกำร
สหกรณ์ไทย ณ บรเิวณหน้ำพระอนสุำวรย์ีพระบดิำแห่ง
กำรสหกรณ์ไทย เมือ่วนัที ่ 26 กุมภำพนัธ์ 2565 ณ 
สหกรณ์วดัจนัทร์ จ�ำกดั อ�ำเภอเมือง จงัหวดัพิษณโุลก

 กำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2564 ของ
สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชกิสหกรณ์ออม
ทรพัย์ครพิูษณโุลก  จ�ำกดั (ส.ค.พล. หรือ กสส. เดมิ) 
กจิกรรมประกอบด้วยพธิที�ำบญุอทุศิส่วนกศุลให้แก่
สมำชิกที่ถึงแก่กรรมและด�ำเนินกำรกำรประชุม
ใหญ่ฯ เพือ่ชีแ้จงกำรบรหิำรงำนของสมำคมฯ พร้อม
มกีำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรบริหำรงำนสมำคมฯ 
จดัขึน้เมือ่วนัที ่ 11 มีนำคม 2565 ณ ห้องประชมุ
รำชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก  จ�ำกดั


