
     

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�      นายเกรียงศักดิ์  เนื้อสีจัน     นายแสวง  เมฆแสงสี      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 30 พฤศจิกายน 2565
	 มีจ�ำนวนสมำชิก		ทั้งสิ้น	 		 13,559			คน
	 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้	 	  8,625			คน
	 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ				63.61		ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด			
	 เป็นสมำชิก		ส.ค.พล.								   10,527			คน

( สมาชกิทีเ่สยีชวิีตทกุราย  ทายาทจะได้รบัเงนิสวสัดกิารเสียชวีติตามระเบยีบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดกิารเพ่ือการสงเคราะห์สมาชกิผูถ้งึแก่กรรม พ.ศ. 2563 
รายละ 400,000 บาท  และหากสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รับเงินจากสมาคม ฯ อีกรายละ 300,000 บาท )

1.	นำงวลยัพร	 สตัตบตุร	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.นครไทย
2.	นำยบญัชำ	 พร้ำโมต	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		สพม.	พลอต	พษิณุโลก
3.	นำยบญุสม	 มลูข�ำ	 สงักดั					 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.พรหมพริำม
4.	นำยพษิณ	ุ รกัด	ี สังกดั		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.บำงระก�ำ
5.	นำงจนัทนำ	 ศริธิร	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.วงัทอง
6.	นำยสทิธศิกัดิ	์ อ้วนวิจติร	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.วังทอง
7.	นำยสมพร	 จนัดำหำร	 สงักดั	 ข้ำรำชกำร	อ.นครไทย
8.	นำยพริง้	 มัน่ปำน	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.เมอืง
9.	นำงอปัษร	 พรหมสวรรค์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.บำงระก�ำ
10.	นำยสมชำย	 นำมนอก	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.วดัโบสถ์
11.	นำยเขยีน	 พุม่งำม	 สงักดั	 บ�ำนำญลกูจ้ำง		สหกรณ์	ฯ
12.	นำยครองศักดิ	์ ขนัธเลศิ	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		มหำวทิยำลยัรำชภัฏพบิลูสงครำม
13.	นำงสวีล	ี อภริกับด	ี สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.เมอืง
14.	นำงศรนีวล	 ปำนอยู	่ สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.วดัโบสถ์
15.	นำงฉลอง	 ยิม้นยิม	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		สปจ.	พษิณุโลก
16.	นำยปฏภิำณ	 ชำญณรงค์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.บำงกระทุ่ม
17.	รศ.บญุรกัษ์	 ตณัฑ์เจรญิรตัน์	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		มหำวทิยำลยัรำชภัฏพบูิลสงครำม
18.	นำยยทุธนำ	 แสวงผล	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.เมอืง

สมาชิกเสียชีวิต  ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  2565  -  30  พฤศจิกายน  2565  จ�านวน  18  ราย

รายงานเงนิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�าเดือนกนัยายน - พฤศจกิายน 2565

	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ชุดที่	 62	
ประจ�ำปี	2565		ประชมุจดัท�ำแผนยุทธศำสตร์ของสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกัด	
เพือ่ใช้เป็นแผนกำรด�ำเนินกำรของสหกรณ์	ฯ	ต่อไป	ประชมุเม่ือวนัที	่22	ตลุำคม	2565

	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	
จ�ำกัด	 ชุดที่	 62	 ประจ�ำปี	 2565	 เข้ำรับกำรสัมมนำกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรลงทุนเพื่อควำมมั่นคงของสหกรณ์อย่ำง
ยั่งยืน	 จัดโดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 จ�ำกัด	 ภำคเหนือ	 ระหว่ำงวันที่	 12	 -	 13	
พฤศจิกำยน	2565	ณ	โรงแรมเชียงใหม่ภูค�ำ	จังหวัดเชียงใหม่

	 บรรยำกำศกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	 	 2565	 	 ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	 จ�ำกัด	 	 ซึ่งประชุมโดยตัวแทน
สมำชกิ	20	ต่อ	1	ประจ�ำปี	2566	กำรประชุมเป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อย		
โดยมีผู ้แทนสมำชิกเข้ำร่วมประชุมใหญ่อย่ำงพร้อมเพรียงกัน			
เมื่อวันที่	 	 25	 	 ธันวำคม	 	 2565	 	 ณ	 	 ห้องประชุมรำชพฤกษ์		
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์

	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ชุดที่	 62	
ประจ�ำปี	2565		ประชมุครัง้พเิศษ	/	2565	ร่วมกบั	ตวัแทนจำกธนำคำรออมสนิ		ทีป่รกึษำ	
และ	ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 	 ซึ่งเป็นกำรแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกำรร่วมกันแก้ไขปัญหำหนี้สินของสมำชิกท่ีเป็นข้ำรำชกำรคร	ู
พูดคุยถึงวิธีกำรและหำแนวทำงน�ำวิธีกำรบริหำรจัดกำรมำปรับใช้เพื่อแก้ปัญหำต่ำง	 ๆ	
ที่เกิดขึ้น	เมื่อวันที่	10	พฤศจิกำยน	2565

	 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	จัดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนำดใหญ่	มีจ�ำนวนสมำชิกมำกถึง	13,559	คน	(ณ	30	พฤศจิกำยน	
2565)	 ท�ำให้เกิดเป็นสังคมที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำรงชีวิต	 ด้ำนครอบครัว	 และควำมต้องกำรต่ำง	 ๆ	 ที่สมำชิกมีควำม
ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ช่วยเหลือดูแล	ที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นควรปฏิบัติได้ตำมข้อบังคับสหกรณ์	ฯ	คือ	สมำชิกสำมำรถ
ท�ำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 (ตำมแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด)	 เพื่อตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์	 ฯ	 ไว้ใช้เป็นหลักฐำนเมื่อตนถึงแก่กรรม	 โดยต้องมอบหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	นี้ให้สหกรณ์	ฯ	ถือไว้	แต่หำกไม่มีกำรท�ำหนังสือ	ฯ	ดังกล่ำวไว้ล่วงหน้ำ	ก็ให้บุคคลผู้ที่ได้น�ำหลักฐำน
มำแสดงต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรถือว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับเงิน	 โดยหลักฐำนที่น�ำมำแสดงนั้น	 คือ	 ค�ำสั่งศำลตั้งผู้จัดกำรมรดกของสมำชิกผู้
ถึงแก่ควำมตำย	 และหำกเมื่อใดที่สมำชิกถึงแก่ควำมตำยแล้วนั้น	 สหกรณ์	 ฯ	 จะด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็นจ�ำนวนหนี้ที่สมำชิกมี
พันธะอยู่กับสหกรณ์	ฯ	รวมถึงเงินค่ำหุ้น	เงินรับฝำก	เงินสวัสดิกำรเพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกที่ถึงแก่กรรมตำมระเบียบต่ำง	ๆ	และเงินสงเครำะห์ในแต่
สมำคมฌำปนกิจ	ฯ	ที่สมำชิกได้สมัครใจท�ำไว้	โดยสหกรณ์จะด�ำเนินกำรช�ำระหนี้ที่สมำชิกมีอยู่ให้แก่สหกรณ์	ฯ	จนแล้วเสร็จ	และจึงให้จ่ำยคืนเงินต่ำง	ๆ	
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป

**ให้สมาชกิตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ซึง่ตนมอียูใ่นสหกรณ์ ฯ ได้  โดยท�าเป็น
หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ส�าหรับกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม**

โดย  พิพัฒน์  พุฒตาล



2 7

บทวิเคราะห์จากผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย...คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

	 บทควำมจำกคณะผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	
จ�ำกัด	ถึงสมำชิก
ผู้ตรวจสอบกิจกำร	:	กลไกส�ำคัญของกำรป้องกันข้อบกพร่องในสหกรณ์และ
เพื่อผลประโยชน์ของสมำชิก
								กำรบริหำรงำนภำยในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	มีบุคลำกร
ฝ่ำยต่ำง	ๆ	เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงำนตำมรูปแบบที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป	
4	ฝ่ำย	ได้แก่	สมำชิก	คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	เจ้ำหน้ำที่	และผู้ตรวจสอบ
กิจกำร	ซึ่งแต่ละฝ่ำยแบ่งภำระรับผิดชอบและมีควำมสัมพันธ์ต่อกัน
     1. สมาชิก	ใช้อ�ำนำจสูงสุดในกำรควบคุมกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์โดย
ประชุมใหญ่	และมอบหมำยอ�ำนำจในกำรบริหำรงำนของสหกรณ์ให้แก่คณะ
กรรมกำรด�ำเนินกำรซึ่งได้รับเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่	 สมำชิกมีหน้ำที่ต้อง
เข้ำร่วมประชุมตำมที่สหกรณ์ก�ำหนด	 มีส่วนร่วมในธุรกิจและตรวจสอบกำร
ด�ำเนินกำรงำนสหกรณ์
     2. คณะกรรมการด�าเนินการ	รับกำรเลือกตั้งจำกสมำชิกให้เป็นผู้บริหำร
งำนสหกรณ์ตำมควำมต้องกำรของสมำชิกและนโยบำยที่ได้รับควำมเห็น
ชอบจำกสมำชิกในที่ประชุมใหญ่	มีหน้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ�ำเดือน	
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
	 	 	 	 	3.	ผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์	 ได้รับกำรจัดจ้ำงจำกคณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำรในกำรปฏิบัติงำน	 ด�ำเนินธุรกิจประจ�ำวันของสหกรณ์	 บริกำร
สมำชิกอย่ำงสอดคล้องกับนโยบำยของสหกรณ์	 โดยได้รับผลตอบแทนใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่นั้น
     4. ผู้ตรวจสอบกิจการ	ได้รับกำรเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่ของสมำชิก	
ตรวจสอบกิจกำรด้ำนกำรเงิน	 กำรบัญชี	 ตลอดจนกำรด�ำเนินกำรกิจกำร
ประเภทต่ำง	ๆ	ของสหกรณ์	เพื่อรำยงำนผลกำรตรวจสอบรวมทั้งแนะน�ำต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรและที่ประชุมใหญ่
	 บทบำทภำรกิจของผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ในปัจจุบันจึงเป็น
กลไกส�ำคัญของระบบกำรตรวจสอบด้วยสหกรณ์เอง	 เป็นกำรด�ำเนินงำน
ของสหกรณ์ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่น	เพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำนของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
	 กำรด�ำเนินกำรของคณะผู ้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก	จ�ำกัด	ในรอบปีที่ผ่ำนมำได้ด�ำเนินกำรตำมหลักกำรตรวจสอบและ
บทบำทหน้ำที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจกำร	ดังนี้
 หลักการตรวจสอบ
1.	กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
2.	กำรตรวจสอบกำรด�ำเนินธุรกิจและระบบบัญชี
3.	กำรตรวจสอบกำรบริหำรและระบบควบคุมภำยใน
4.	เทคนิคกำรตรวจสอบกิจกำร
5.	กำรตรวจสอบกิจกำรด้ำนต่ำงๆ
6.	กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบกิจกำร
 บทบาทหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อบังคับ
1.	ตรวจสอบเอกสำร	 สรรพสมุด	 บัญชี	 ทะเบียนและกำรเงิน	 ตลอดจน
ทรัพย์สิน	 หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์	 เพื่อทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของ
สหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
2.	ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของกำรด�ำเนินธุรกิจแต่ละประเภท
ของสหกรณ์เพือ่ประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร	
ผู้จัดกำร	และเจ้ำหน้ำที่อื่น	ๆ	ของสหกรณ์	ทั้งทำงวิชำกำรและทำงปฏิบัติใน
กิจกำรนั้น	ๆ
3.	ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์	 ตลอดจนหนังสือ

สัญญำจ้ำงและหลักประกัน
4.	ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมแผนงำนและกำรใช้จ ่ำยเงินตำมงบ
ประมำณรำยจ่ำยของสหกรณ์
5.	ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	 เพื่อพิจำรณำหำ
ทำงปรับปรุงแผนงำนข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติ	 ตลอดจนค�ำสั่งต่ำง	 ๆ	 ของ
สหกรณ์
6.	ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และค�ำสั่งของ
สหกรณ์หรือกิจกำรอื่น	ๆ	เพื่อให้เกิดผลดีแก่กำรด�ำเนินกิจกำรของสหกรณ์
7.	 ในกรณีที่คณะผู้ตรวจได้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องซึ่งควรได้รับกำรแก้ไข
ทำงคณะผู้ตรวจสอบได้ท�ำบันทึกแจ้งให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทรำบและด�ำเนินกำร
แก้ไข	พร้อมทั้งสรุปบันทึกในวำระกำรประชุมประจ�ำเดือนด้วย
8.	 เข้ำร่วมประชุมประจ�ำเดือนร่วมกับคณะกรรมกำรทุกเดือน
9.	ติดตำมผลกำรด�ำเนินกำรแก้ไขของสหกรณ์ตำมรำยงำนกำรตรวจสอบ
ต่อกิจกำรที่พบข้อบกพร่อง
 ในรอบปีทีผ่่านมา	 คณะผูต้รวจสอบกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	
จ�ำกัด	 ได้เข้ำตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 เป็น
ประจ�ำทุกเดือน	 เดือนละ	 1	 ครั้ง	 โดยก�ำหนดปฏิทินกำรเข้ำตรวจสอบและ
เรื่องที่จะท�ำกำรตรวจสอบ	 ด�ำเนินกำรตรวจสอบตำมปฏิทินที่ก�ำหนด	 โดย
กำรเรยีกดจูำกเอกสำรกำรกูเ้งิน	เอกสำรกำรค�ำ้ประกนัเงนิกูแ้ละเอกสำรอืน่	ๆ	
ที่เกี่ยวข้องว่ำถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่	 โดยสอบถำมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 มี
กำรสุ่มตรวจกำรนับเงินสด	ตรวจระบบกำรจัดท�ำบัญชี		ถ้ำพบเรื่องที่อำจจะ
ขัดต่อกฎระเบียบ	 หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะท�ำกำรบันทึกเข้ำบรรจุในวำระ
กำรประชุมและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทันที	 และให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
พิจำรณำด�ำเนินกำรให้ถูกต้องต่อไป	 ทั้งนี้เพื่อให้สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ได้รับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ในกำร
ติดต่อประสำนงำนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 และเพื่อให้
สมำชิกได้รับผลประโยชน์	(จำกเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)	อย่ำงเหมำะสม
	 บทควำมจำกคณะผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	
จ�ำกัด	 ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ำยของปี	 พ.ศ.	 2565	 และใกล้ถึงวันขึ้นปีใหม่	
พ.ศ.	2566	แล้ว	ทำงคณะผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	
จ�ำกัด	 ทั้ง	 5	 คน	 ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย	 บำรมีของหลวงพ่อ
พระพุทธชินรำช	 พลังอ�ำนำจขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช	 จงดล
บันดำลให้พี่น้องสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 และ
ครอบครัวจงประสบแต่ควำมสุขควำมเจริญ	 มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง	
สขุภำพจติทีเ่ป็นเนือ้นำบญุ	มคีวำมร่มเยน็เป็นสขุ	ร�ำ่รวยเงนิทองทกุท่ำนนะครบั
                                

นายศุภณัฐ  จันประตูมอญ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด

	 ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ัง	 เรือ่ง	 กำรรบัสมคัรเข้ำรบักำรสรรหำเป็นกรรมกำรด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	
จ�ำกัด	ประจ�ำปี	2566	(ชดุท่ี	63)	และกำรรับสมคัรเข้ำรบักำรสรรหำเป็นผูต้รวจสอบกจิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกัด	ประจ�ำปี	2566	
(ชุดท่ี	63)	น้ัน
	 บัดนี้	ได้ด�ำเนินกำรสรรหำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว		จึงขอประกำศผลให้รับทรำบ	ดังนี้

*** ประกาศผลการสรรหากรรมการสหกรณ์ ฯ ประจ�าปี 2566 (ชดุที ่63) และผูต้รวจสอบกจิการ ***

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2565 

	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก		จ�ำกดั		โดยคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร	ชดุที	่	62		ได้ก�ำหนดจดัให้มกีำรประชมุต่ำง	ๆ	เพือ่
เตรยีมควำมพร้อมและท�ำควำมเข้ำใจผูแ้ทนสมำชกิ		ก่อนกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี	2565		ทีจ่ะมขีึน้		ณ		ห้องประชมุสหกรณ์ออมทรพัย์ครู
พษิณโุลก		จ�ำกัด		ดงัน้ี

***ก�าหนดการประชมุต่าง ๆ เพือ่เตรยีมความพร้อมการประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2565***

2. ผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ประจ�าปี 2566 (ชุดที่ 63)

	 ทัง้นี	้		ให้ผูท้ีไ่ด้รบักำรสรรหำตำมประกำศน้ี		เข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2565		ตำมท่ีสหกรณ์	ฯก�ำหนด		หำกไม่เข้ำร่วมประชมุ
จะด�ำเนนิกำรตำมระเบยีบ	ฯ		ว่ำด้วยกำรเลือกต้ังผู้แทนสมำชกิ	และกำรสรรหำคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2563	ต่อไป	
	 											ประกำศ	ณ	วนัท่ี	25	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	2565

นายอาดูล  อ�่าปลอด
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ากัด

“อ่านต่อหน้า 3”
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“ต่อจากหน้า 2”  

สาระน่ารู้
 สาระน่ารู้ฉบับนี้ 	 อยำกพูดคุยกับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก	จ�ำกัด		ในหัวข้อ

คิดจะค�้าประกัน ต้องคิดให้ดี
ก่อนจะเป็นหนี้แทนคนอื่น

	 ก่อนที่จะไปค�้ำประกันเงินกู้ให้ใคร	 ต้องคิดให้ถี่ถ้วน	 ประเมิน
สถำนกำรณ์ตัวเอง	 ไม่เช่นนั้นอำจเป็นหนี้แทนคนอื่นได้	 เมื่อมีคนมำขอ
ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน	ไม่ว่ำจะเป็นกำรยืมเงิน	หรือให้เรำไปเป็นผู้ค�้ำ
ประกันเงินกู้	 ซื้อบ้ำน	 ซื้อรถ	 หรืออะไรก็ตำม	 ก่อนที่เรำจะตัดสินใจค�้ำ
ประกันให้ใครต้องคิดให้ดีอย่ำงถี่ถ้วน	 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับตัวเรำ
และครอบครัวในภำยหลัง	 	 ซึ่งกำรเป็น	 ผู้ค�้ำประกันเงินกู้	 ต้องเข้ำใจก่อน
ว่ำ	เมื่อลูกหนี้ผิดนัดกำรช�ำระหนี้	ผู้ค�้ำประกัน	จะกลำยเป็นคนที่จะต้องมำ
ชดใช้หนี้แทน	 ดังนั้น	 ก่อนจะไปค�้ำประกันให้ใคร	 ต้องเข้ำใจถึงสิทธิ์	 และ
ผลผูกพันในกำรเซ็นสัญญำค�้ำประกันให้กับผู้อื่น
ข้อควรค�านึงก่อนตัดสินใจค�้าประกันเงินกู้
1. ถามวัตถุประสงค์ของการค�้าประกันเงินกู้
					เรำควรถำมรำยละเอียดต่ำง	ๆ	จำกคนที่จะให้เรำไปเป็นผู้ค�้ำประกัน
เงินกู้	ว่ำไปกู้เพื่ออะไร	เหตุใดจึงต้องมำขอควำมช่วยเหลือจำกเรำ	
2. ประเมินศักยภาพในการช�าระหนี้
					เรำต้องประเมินศักยภำพกำรช�ำระหนี้ของคนที่จะให้เรำไปค�้ำประกัน
ให้	 หำกเรำรู้อยู่แล้วว่ำเขำไม่สำมำรถจ่ำยหนี้	 ก็มีโอกำสสูงที่เรำจะต้องรับ
ผิดชอบแทน
3. ประเมินสถานะทางการเงินของตัวเอง
						สิ่งแรกที่ต้องคิด	คือ	ถ้ำเรำช่วยเขำ	เรำจะมีโอกำสกลำยเป็นคนที่เดือด
ร้อนไปด้วยอีกคนหรือไม่	หำกเขำเบี้ยวหนี้เรำจะจ่ำยแทนไหวไหม	 เพื่อไม่
ให้กระทบกับกำรใช้จ่ำยในชวิีตประจ�ำวนั	หรอืกระทบเงนิเก็บยำมฉกุเฉนิของเรำ
4. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ 
					เช่น	ปัญหำควำมสัมพันธ์	ควำมวิตกกังวล	และควำมเครียดสะสม	ที่
อำจเกิดขึ้น	ซึ่งจะเป็นปัญหำบั่นทอนในกำรท�ำงำนและกำรใช้ชีวิต

5. ปรึกษาครอบครัว
					ให้คนในครอบครัวรับรู้	ร่วมคิดและร่วมตัดสินใจ	เพรำะบำงครั้ง	ควำม
คิดเหน็ของครอบครวัอำจท�ำให้เรำได้มุมมองทีไ่ม่เคยนกึถงึ	และหำกครอบครวั
ไม่เห็นด้วย	 ก็ควรเคำรพกำรตัดสินใจ	 และปฏิเสธกำรให้ยืมเงิน	 หรือค�้ำ
ประกันเงินกู้ไป
 ข้อควรรู้ก่อนค�าประกันให้คนอื่น
-		อ่ำนรำยละเอียดให้ครบถ้วนว่ำลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้
-		จะเซ็นค�้ำประกันต้องท�ำเป็นหนังสือและลำยมือชื่อของคู่สัญญำ
-		อ่ำนสัญญำก่อนทุกครั้ง	 ห้ำมเซ็นสัญญำ	 ที่เขียนว่ำ	 “ให้ผู้ค�้ำประกัน
ยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้”
-		ผู้ค�้ำประกันจะรับผิดแทนลูกหนี้	ตำมที่ตกลงในสัญญำเท่ำนั้น
-		หำกเจ้ำหนี้ลดหนี้ให้ลูกหนี้เท่ำไร	ควำมรับผิดชอบของผู้ค�้ำประกันก็ลดลง
เท่ำนั้น
-		หำกข้อตกลงในสญัญำเป็นภำระให้กบัผูค้�ำ้ประกนัเกนิสมควร	ข้อตกลงนัน้
จะเป็นโมฆะ
-		ผู้ค�้ำประกันจะหลุดพ้นจำกควำมรับผิดชอบ	 เมื่อย่ืนขอช�ำระหน้ีตำม
ก�ำหนดเวลำ	แต่เจ้ำหนี้ปฏิเสธไม่		ยอมรับกำรช�ำระหนี้นั้น
-		ผู้ค�้ำประกันจะหลุดพ้นจำกควำมรับผิดชอบ	 หำกเจ้ำหนี้ยอมขยำยเวลำ
ผ่อนหนี้แก่ลูกหนี้
-		ผูค้�ำ้ประกันไม่ต้องช�ำระดอกเบีย้	ค่ำสนิไหมทดแทน	ค่ำทวงถำม	หำกเจ้ำหนี้
ไม่แจ้งเป็นหนังสือบอกกล่ำวให้ช�ำระหนี้แทนลูกหนี้	ภำยใน	60	วัน	นับแต่
ลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้
-		หลังช�ำระหนี้แทนลูกหนี้	 ผู้ค�้ำประกันมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ตำมวงเงินที่ช�ำระ
แทน	พร้อมดอกเบี้ย	และค่ำเสียหำยอื่นๆ
-		เจ้ำหนีต้้องเรยีกร้องจำกลกูหนีใ้ห้ถงึทีส่ดุก่อน	จงึสำมำรถเรยีกร้องจำกผูค้�ำ้
ประกันได้ดังนั้น	 ก่อนที่จะลงชื่อในสัญญำค�้ำประกันใด	 ๆ	 ก็ตำม	 ควรอ่ำน
รำยละเอียดในสัญญำให้ครบถ้วนก่อนลงชื่อทุกครั้ง	 ว่ำเป็นกำรค�้ำประกัน
หนี้อะไร	จ�ำนวนเท่ำไร	เป็นไปตำมที่ตกลงหรือไม่	รวมถึงรำยละเอียดต่ำง	ๆ	
ของกำรค�้ำประกันเงินกู้	 แล้วอย่ำลืม	 เก็บส�ำเนำสัญญำหนังสือค�้ำประกัน
เงินกู้ไว้เป็นหลักฐำน	 เพื่อให้ทรำบถึงสิทธิ์และขอบเขตควำมรับผิดชอบจำก
กำรค�้ำประกันเงินกู้ตำมสัญญำด้วย

ความปรารถนาดีจาก
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

โดย...คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

	 สมำชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก		จ�ำกดั	ทีส่มคัรเป็นสมำชกิสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์ชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย	
(สส.ชสอ.)	 ,	สมำชกิสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์ชมุนมุครไูทย	(สสอค.)	 ,	สมำชกิสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สมำชิกและคู่สมรส	(สคส.พล.)	และ
สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ครูภำคเหนอื	 (สฌอน.)	 ซึง่สำมำรถตรวจสอบตนเองได้ว่ำสมคัรเป็นสมำชกิสมำคม	ฯ	 ใดบ้ำงโดยมี
รำยละเอยีดอยูใ่นใบเสรจ็สหกรณ์	 ฯ	 หรอืสอบถำมเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์	 ฯ	 และสมำชกิจะต้องช�ำระเงนิค่ำสงเครำะห์ศพล่วงหน้ำ	 โดยให้หักจำก
เงนิปันผล	เงนิเฉลีย่คนื	ซึง่มสีมำชกิบำงรำยหกัเงนิไม่ได้	หรอืบำงรำยเงนิปันผล	เงนิเฉลีย่คืนทีไ่ด้รบัไม่เพียงพอให้หัก		
	 คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร	 ชดุที	่ 62	 	 ได้ศกึษำสภำพปัญหำทีเ่กดิข้ึนจำกทุก	 ๆ	 ปีทีผ่่ำนมำ	 และเกรงว่ำสมำชกิจะเสยีสทิธ์ิในกำรรบัเงิน
สวสัดกิำรของสมำคม	ฯ	ดงักล่ำวทีท่่ำนสมคัรเป็นสมำชกิ	จงึก�ำหนดให้สหกรณ์ออมทรพัย์ครูพษิณโุลก		จ�ำกัด		ด�ำเนินกำรเก็บเงินสงเครำะห์ศพ
ล่วงหน้ำดงันี้
	 1.ให้หกัจำกเงนิปันผล	เงนิเฉลีย่คนืทีส่มำชกิจะได้รบั	(กรณเีงนิปันผล	เงนิเฉลีย่คนืเพยีงพอให้หกั)	หรอื	
	 2.ให้ช�ำระเป็นเงนิสดได้ทีส่หกรณ์	ฯ	หรอื
	 3.หำกช�ำระไม่ได้ตำมข้อ	1	และข้อ	2		ยนิยอมให้เพิม่เป็นหนีส้ำมญัโดยมหีนงัสอืยนิยอมจำกผูค้�ำ้ประกันให้เพิม่หน้ีสำมญัได้	(ตดิต่อเจ้ำ
หน้ำทีส่มำคม	ฯ	ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด)	
จงึขอแจ้งประชำสมัพนัธ์ให้สมำชกิทรำบโดยทัว่กนั

*** การช�าระเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์ ฯ , 
สมาคมฌาปนกิจฯ ครูไทย , สมาคมฌาปนกิจฯ คู่สมรส และสมาคมฌาปนกิจ ฯ ภาคเหนือ***

***โอนเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์***

	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	 ชุดที่	 62	 	 	 ได้ก�ำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	 จ�ำกัด	 	 ด�ำเนินกำรโอนเงินปันผล	 เงินเฉลี่ยคืน
ประจ�ำปี	2565		ที่สมำชิกจะได้รับเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของสหกรณ์	ฯ	เหมือนทุกปีที่ผ่ำนมำ		เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์ไว้
กับสหกรณ์	ฯ		และต้องกำรให้สมำชิกทุกคนมีเงินฝำกออมทรัพย์ไว้ท�ำธุรกรรมกำรเงินกับสหกรณ์ได้ทุกวันเวลำ		และสมำชิกจะได้รับกำรบริกำร
จำกสหกรณ์	 ฯ	 ได้หลำยช่องทำง	 	 โดยช่องทำงแรกสำมำรถเบิกถอนและฝำกเงินไว้กับสหกรณ์	 ฯ	 โดยตรงได้ที่สหกรณ์ในวันเวลำท�ำกำรปกติ		
หรืออีกช่องทำงหนึ่ง	จะเบิกถอนทำงตู้	 เอ.ที.เอ็ม	ของธนำคำรกรุงไทย		จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้ทุกวันเวลำตลอด	24	ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดรำชกำร		
หำกสมำชิกสงสัยเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรมกำรเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	 จ�ำกัด	 	 สำมำรถโทรศัพท์สอบถำมไปยังสหกรณ์	 ฯ	 ได้ที่
หมำยเลข	055-377477	หรือ	055-303393		จึงขอแจ้งประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกได้ทรำบโดยทั่วกัน

 วนัที ่ 14  ธนัวาคม  2565 	เวลำ		13.00	น.		ประชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร		ชดุที	่	62		เพือ่พจิำรณำรบัรองงบดลุ	และงบก�ำไรขำดทนุ
ประจ�ำปี	2565		ณ		ห้องประชมุอำคำรส�ำนกังำนสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก		จ�ำกดั	(หลงัใหม่)
 วนัที ่ 16  ธนัวาคม  2565 	เวลำ		09.00	น.		ประชมุผูแ้ทนของผูแ้ทนสมำชกิ	10	:	1		เพือ่พจิำรณำกลัน่กรองกำรจดัสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำ
ปี	2565		และกำรจดัตัง้งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	2566		ณ		ห้องประชมุรำชพฤกษ์		สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณุโลก		จ�ำกัด
 วนัที ่ 25  ธนัวาคม  2565		เวลำ		08.30		น.		ประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี	2565		เพือ่รบัทรำบและพจิำรณำรำยงำนประจ�ำปี	2565	โดย
ผูแ้ทนสมำชกิ	20	:	1		ณ		ห้องประชุมรำชพฤกษ์		สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก		จ�ำกดั	
	 หลงัจำกกำรประชมุในวนัที	่	16		ธนัวำคม		2565		เสรจ็สิน้		สมำชกิจะทรำบว่ำในปีกำรเงนิ	2565		จะได้รบัเงินปันผล	เงินเฉลีย่คืนในอัตรำ
และจ�ำนวนเงนิเท่ำใด		ซึง่สมำชกิจะได้น�ำเงนิตอบแทนทีไ่ด้รบัเป็นเงนิปันผล	และเงนิเฉลีย่คนืไปใช้ในช่วงเทศกำลส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรบัปีใหม่

สรุปสถานภาพของสหกรณ์  สิ้นสุด  
                ณ  วันที่  30 พฤศจิกายน  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�ำไรสุทธิ	 	 	 	 	 	 บำท
(11)		ทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น	 	 	 	 บำท

13,372
7,354,149,470.00

721,958,455.65
6,629,953,285.55

738,300,304.64
349,960,000.00

14,926,526,547.24
717,947,804.57
179,697,264.84
90,058,327.60

448,192,212.13
15,661,178,460.45

	 ทั้งนี้		สหกรณ์	ฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตรำดอกเบี้ยเงินรับฝำกที่ก�ำหนดตำม	ควำมเหมำะสม		หรือเพื่อให้
สอดคล้องกับสภำวะเศรษฐกิจกำรเงินในแต่ละขณะได้		และอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่กล่ำวข้ำงต้น		มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565		เป็นต้น
ไป		จนกว่ำสหกรณ์	ฯ	จะมีประกำศกำรเปลี่ยนแปลง

อตัราดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภท  ร้อยละ 4.95 บาท ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
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                                        เกษียณอย่างสุขเกษม
	 ฤดูกำลเกษียณอำยุรำชกำรเดือนกันยำยนผ่ำนพ้นไป	 พี่	 ๆ	 หลำยคนเกษียณ
อำยรุำชกำรทัง้	สพป.	พล.	เขต	1	,	สพป.	พล.	เขต	2	,	สพป.	พล.	เขต	3	,	สพม.	พลอต	,	
เทศบำล	และมหำวิทยำลัย	 	ขอขอบคุณหน่วยงำนรำชกำรและสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

พิษณุโลก	จ�ำกัด	ของเรำ	ทุก	ๆ 	สมัยที่ได้ตั้งใจจัดงำนมุทิตำจิตให้พี่	ๆ 	อย่ำงภำคภมูใินเกยีรตภิมูแิห่งวชิำอำชพี	สร้ำงควำมภำคภมูใิจ	ชืน่ใจให้พี	่ๆ 	ทีต่ัง้ใจปฏบิตัิ
งำนมำยำวนำน	ทุ่มเทก�ำลงักำย	ก�ำลังใจ	ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ
	 แต่สิ่งที่ตำมติดมำเมื่อเกษียณแล้ว	 คือ	 เงินประจ�ำต�ำแหน่งหำยไป	 เงินเดือนลดลง	 แต่กำรใช้จ่ำยไม่ได้ลดลงตำม	 อันได้แก่	 กำรจ่ำยหนี้ธนำคำร
ออมสิน	 กำรจ่ำยหนี้ธนำคำรกรุงไทย	 และเจ้ำหนี้รำยใหญ่	 ก็คือ	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูของเรำ	 จะคิดจะวำงแผนเตรียมตัวเกษียณอย่ำงไรก็ติดขัดไปหมด	
แล้วเงินจะให้เหลือ	30	%	ได้อย่ำงไร	ดูแล้วช่ำงมืดมน	ขนำดตั้งใจเตรียมตัวก่อนเกษียณ	2	ปี	ก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลย...
	 ที่เอื้อนเอ่ยสำธยำยมำนี้	จะบอกน้องพี่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ของเรำว่ำ	มันมีทำงออก...	 	มันเป็นไปได้	 	ขอขอบคุณท่ำนประธำน
กรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู	คณะกรรมกำร	ผู้จัดกำร	และเจ้ำหน้ำที่ทุกคน	ที่ได้ช่วยดูแลครูผู้สูงอำยุที่เงินเดือนเกษียณแล้วลดลง	ให้อยู่ได้อย่ำงสง่ำงำม	
ลดหุ้นจำก	สองพันเศษ	เหลือ	100	บำท	ปรับโครงสร้ำงสำมัญให้ส่งได้	ไม่เดือนร้อน	และยังรวมหนี้จำกธนำคำร	ออมสิน	และธนำคำรกรุงไทย	ให้ส่งน้อยลง
กว่ำเดิมอีก	มีเงินเหลือเกินกว่ำ	30%
	 ขอขอบคณุทกุคนทีก่ล่ำวถึง	 นำยแน่มำก	 คณุท�ำได้จรงิ	 ๆ	 ช่วยสมำชกิได้อย่ำงเป็นรปูธรรมอย่ำงเหลอืเชือ่	 ภำระหนีท้ีส่ร้ำงภำระหนักอึง้	 หนกัใจ	 มำ
ตลอด	ได้เบำบำงลง	มเีงนิเหลอืเพยีงพอให้ใช้จ่ำยตำมศกัยภำพ	เมือ่ควำมทกุข์เบำบำง	ควำมสขุทำงกำย	ทำงใจ	กม็ำกขึน้	วนัท่ีเกษยีณอย่ำงมคีวำมสุขกบ็งัเกดิ
	 ฝำกข้อคิดสะกิดใจน้อง	ๆ 	ทุกคน	ว่ำวันที่เรำเกษียณ	เงินเดือนและเงินประจ�ำต�ำแหน่งลดลงกว่ำครึ่ง	ถ้ำไม่วำงแผนกำรใช้เงิน	ชีวิตล�ำบำกแน่	ๆ 	ครับ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						นำยธนู		เมฆี
คณะกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้

     
โดย		นำยเกรียงศักดิ์		เนื้อสีจัน

ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	

ชุดที่	62	ประจ�ำปี	2565

สาร์นจาก
สหกรณ์

การบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกสหกรณ์โดยรวม
วิสัยทัศน์การบริหาร
            ความสุขของสมาชิกต้องมาก่อน  ลดขั้นตอนการบริการ
            สมาชิกร่วมบริหาร                        กิจการสหกรณ์ต้องมั่นคง
      	 จำกฉบับที่แล้ว	 ผมได้เขียนถึงหลักของควำมมั่นคง	 หลักในกำรพิจำรณำให้กู้	 และกำรแบ่งเม็ดเงินให้ใช้จ่ำยและช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์	 ตำมที่
สหกรณ์ได้ประกำศใช้ให้ท่ำนทรำบพอสังเขป	ในฉบับนี้	ขออธิบำยเพิ่มเติมในเรื่องต่อไปนี้
 1. หลักค�้าประกันเงินกู้  ประกอบด้วย  2 ส่วน  ได้แก่ 
     1) หลักค�้าประกัน	ตำมระเบียบที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก�ำหนด	อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำงรวมกัน	ดังนี้
	 	 	 1.1	บุคคลค�้ำประกันตำมระเบียบ	หรือตำมประกำศของสหกรณ์
	 	 	 1.2	หลักทรัพย์	ได้แก่	โฉนดที่ดิน	,	โฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง	ของตนเองหรือทำยำท
	 	 	 1.3	สิทธิกำรเบิกถอนเงินฝำกในสหกรณ์	กรณีสมำชิกมีเงินฝำกไว้กับสหกรณ์ประเภทฝำกประจ�ำ
     2) หลักประกันความเสี่ยงและความมั่นคง	 เป็นหลักประกันเพื่อช่วยเหลือผู้ค�้ำประกันกรณีผู้กู้เสียชีวิต	ดังนั้นผู้กู้ทุกคนต้องมีหลักประกัน
ที่สมบูรณ์	ได้รับเงินเมื่อเสียชีวิตไม่น้อยกว่ำหนี้ทั้งหมดในสหกรณ์	ฯ	มีหลักประกันดังนี้
	 	 	 2.1	เงินค่ำหุ้นทั้งหมด	ณ	วันยื่นกู้
	 	 	 2.2	เงินสวัสดิกำรที่สหกรณ์ให้สมำชิก	(400,000	บำท)
	 	 	 2.3	เงินที่จะได้จำกบริษัทประกันชีวิต	(ประกันสินเชื่อ)	หรือ	ประกันชีวิตที่ระบุให้สหกรณ์	ฯ	เป็นผู้รับผลประโยชน์
	 	 	 2.4	เงินที่จะได้รับจำกสมำคมฌำปนกิจ	ฯ	เช่น	ส.ค.พล.	(กสส.เดิม)	,	สฌ.พล.	2	,	สฌ.พล.	3	สฌ.พล.	4	,	สฌ.พล.	5	,		สฌ.พล.	6	,		
	 	 	 	 	สคส.	,	สสอค.	,	สส.ชสอ.	,	สฌอน.	และ	สส.สท.
	 	 	 2.5.	หลักทรัพย์ที่จ�ำนองค�้ำประกันหนี้ไว้กับสหกรณ์
	 ซึ่งกำรสร้ำงหลักประกันดังกล่ำว	อำจท�ำให้สมำชิกเดือดร้อนบ้ำง	แต่จ�ำเป็นต้องท�ำไว้	เพื่อให้ผู้ค�้ำประกัน	ได้สบำยใจ	กินอิ่มนอนหลับ	หลำยคน
ไม่อยำกท�ำ	 อ้ำงไม่มีเงินจ่ำยเบี้ยประกัน	 จ่ำยเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ	 เพื่อควำมสุขของผู้ค�้ำประกัน	ทำยำทไม่เดือดร้อน	 	 สหกรณ์มีควำมมั่นคง	 เพรำะ
สมำชิกเสียชีวิต	ใช้หนี้ในสหกรณ์หมด	ดังนั้น	สหกรณ์	ฯ	จึงอนุมัติโครงกำรให้เงินกู้เพื่อกำรฌำปนกิจฯ	โดยให้กู้ได้เท่ำที่จ่ำยจริง	เท่ำนั้น
 2. ความคาดหวังของสมาชิก	 	 สมำชิกทุกคนมีเงินค่ำหุ้นมำกบ้ำงน้อยบ้ำง	 ขึ้นอยู่กับฐำนะทำงกำรเงินหรือควำมพร้อมของครอบครัว	 สมำชิก
ของสหกรณ์	ฯ	มีด้วยกัน	3	ฝ่ำย	ได้แก่	ฝ่ำยผู้ฝำกเงินมำก	(มีเงินฝำกแต่ไม่กู้เงิน)	,			ฝ่ำยผู้กู้มำกมีเงินฝำกเล็กน้อย	และผู้มีหุ้นเป็นหลัก	(ไม่กู้ไม่ค�้ำให้ใคร)		
สมำชิก	3	ฝ่ำย	มีควำมคำดหวังที่ต่ำงกัน	ดังนี้
	 	 1)	สมำชิกผู้ฝำกเงิน	อยำกได้ดอกเบี้ยเงินฝำกสูง	ๆ	(ผู้ฝำกไม่มีหนี้)	ประมำณ	4,764	คน
	 	 2)	สมำชิกผู้กู้เงิน	อยำกจ่ำยดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ำ	ๆ		ได้เงินเฉลี่ยคืนสูง	มีประมำณ	8,650	คน	
	 	 3)	สมำชิกทุกคนอยำกได้เงินปันผลสูง	ๆ
	 ในโอกำสนี	้ขอให้ทกุท่ำนได้เปิดใจยอมรบัควำมจรงิ	ปันผลสูงหรอืต�ำ่	ขึน้อยูผ่ลประกอบกำร	คือ	ก�ำไรสุทธ	ิ	 ก�าไรสทุธ ิ= (ดอกเบีย้เงินให้กูทั้ง้ปี 
+ รายได้อื่น) - (ดอกเบี้ยเงินฝากของสมาชิก + ดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน + รายจ่ายประจ�าปี) ส�าหรับการค�านวณ เงินปันผล = (ก�าไรสุทธิ 
- (รายการอื่นตามบัญชีจัดสรร + เฉลี่ยคืน)) ÷ เงินหุ้นสะสม x 100
	 สุดท้ำยนี้	 ตลอดเวลำ	 11	 เดือนที่ผ่ำนมำ	 ผมในฐำนะที่อำสำมำแก้ไขปัญหำทั้งปวง	 ต้องคิดหำแนวทำงปรับแก้และแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง	 ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 เพื่อให้สมำชิกได้ใช้บริกำร	 ให้เกิดควำมสมดุลและเหมำะสมกับสภำพที่เป็นจริง	 และยังต้องเดินหน้ำหำทำงแก้ไขต่อไป	 ซึ่งจะต้องใช้
เวลำอีกนำนเท่ำไรไม่สำมำรถตอบใครได้	 ขอเป็นก�ำลังใจให้กับท่ำนที่ท้อแท้	 ขอให้สู้ต่อไป	คนที่แย่กว่ำท่ำนยังมีอีกมำกมำย	 ในโอกำสที่ใกล้สิ้นปี	 2565	
ขึ้นปีใหม่	ปี	2566	ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย	ได้ดลบันดำลให้ท่ำน	ได้ประสบแต่ควำมสุขควำมส�ำเร็จตำมที่ต้องกำรทุกประกำร	ตลอดปี	2566	นี้
เทอญ	ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ให้ก�ำลังใจตลอดมำ
        ขอบคุณครับ / สวัสดีครับ

สารจากสหกรณ์
โดย...คณะกรรมการฝ่ายอำานวยการ

มิตรแท้เพ่ือนครู   
โดย...คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ 

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

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิก
ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน

โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.

	 สหกรณ์ขอแจ้งให้สมำชิกทุกท่ำนทรำบ		ช่วยกรุณำตรวจสอบกำรหักเงินเดือน	ณ	ที่จ่ำยตำมใบเสร็จของสหกรณ์ในแต่ละเดือนว่ำ		เงินเดือนของท่ำน
หักเงินช�ำระหนี้ใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนของสหกรณ์	ฯ	หรือไม่	 	หำกไม่มีกำรหักเงินเดือน	ณ	ที่จ่ำยและคืนช�ำระใบเสร็จของสหกรณ์	ฯ	 	กรุณำรีบ
ด�ำเนินกำรช�ำระเงินให้ทันตำมก�ำหนดในใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันช�ำระไว้	(วันสิ้นเดือน)		ซึ่งหำกพ้นก�ำหนดแล้ว		ท่ำนจะเสียสิทธิ์ในกำรรับเงินเฉลี่ยคืนที่
ค�ำนวณให้ตลอดทั้งปี		และถ้ำสมำชิกต้องกำรกู้เงินไม่ว่ำประเภทใด		ต้องช�ำระเงินที่ค้ำงอยู่ก่อนและเว้นระยะเวลำ		90		วันจึงจะกู้ได้		หำกสมำชิกมีเหตุ
ขัดข้องหรือเงินเดือนไม่พอให้หัก	ณ	ที่จ่ำย		สำมำรถปรึกษำฝ่ำยจัดกำรสหกรณ์	ฯ	หรือกรรมกำรตัวแทนหน่วยของท่ำน	เพื่อขอด�ำเนินกำรประนอมหนี้	
หรือปรับโครงสร้ำงหนี้ได้

“สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี  ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”

แจ้งสมาชิกตรวจสอบการช�าระหนี้ใบเสร็จประจ�าเดือน 


