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 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๔๐ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วิทยาลัยครูเดิม) ได้น�าศาสตร์พระราชา  

มาท�าการปฏิบัติจริง โดยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งและพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนให้เป็นสถาบันการเงิน และ

สวสัดกิารทีม่คีวามมัน่คง ย่ังยืน มคีวามเข้มแขง็ตัง้กระจายอยูท่กุท้องทีอ่�าเภอในจังหวดัเพชรบรุ ีนบัว่ามหาวทิยาลยั

ราชภฏัเพชรบุร ีเป็นมหาวทิยาลยัเพยีงแห่งเดยีวของประเทศทีไ่ด้สร้างคณุปูการแก่ประเทศชาต ิและประชาชนไว้เป็น

ที่พึ่งของประชาชนสืบไป

 ก่อนอืน่ต้องขอขอบพระคณุ ผศ.พจนารถ บวัเขยีว รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเพชรบรุ ีและ ผศ.ดร.เสนาะ กล่ินงาม 

อธิการบดีคนปัจจุบันที่ได้จัดสรรงบประมาณจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ให้และต้องขอขอบคุณผู้จัดการชุมชนสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งผู ้ช่วยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ชุมชนฯ  

ทุกคน ตลอดจนผู้น�าและสหกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ข้อมูลต้นฉบับท�าให้ได้เนื้อหาสาระค่อนข้างครบถ้วน เพื่อให้

สาธารณชนได้ทราบบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและทราบถึง 

ความเข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี และเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในต่างจังหวัด

และต่างประเทศ ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คณะผู้จัดท�า
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ค�ำนิยม
๔๐ ปี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรีกับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี



 ด้วยในปี ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๔๐ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ด�าเนินการน�าศาสตร์พระราชามาส่งเสริมให้ประชาชน 

มีค่านิยมในการประหยัด อดออมเป็นประจ�าทุกเดือน โดยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์จัดตั้งและพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนมา 

อย่างยาวนานและต่อเนือ่งจนท�าให้มสีถาบนัการเงนิและสวสัดิการชมุชน (เครดิตยเูนีย่น) ทีม่ัน่คง เข้มแขง็ ตัง้กระจายอยูท่กุท้องที ่

อ�าเภอในจังหวัดเพชรบุรี จ�านวน ๔๗ แห่ง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (วิทยาลัยครูเพชรบุรีเดิม) ได้ท�าการส่งเสริม เผยแพร่ จัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี  

มาต้ังแต่ปี ๒๕๖๓ โดยทีมงานอาสาสมัครของอาจารย์วิทยาลัยครูสมัยนั้น ร่วมกับผู้น�าชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ที่เห็นคุณค่า 

ของขบวนการสหกรณ์เครดติยเูนีย่นทีมุ่ง่รวมคน รวมเงิน เพือ่ช่วยเหลอืซ่ึงกันและกัน ท�าให้เกิดการพฒันาคนทีมี่คุณธรรม ๕ ประการ 

ซือ่สตัย์ เสยีสละ รับผดิชอบ เหน็ใจและไว้วางใจกนั สามารถจัดตัง้และพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นทีม่คีวามเข้มแขง็ มัน่คง ย่ังยนื 

ได้ถึง ๔๗ แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด มีสมาชิกกว่า ๒๗๐,๐๐๐ คน มีเงินทุนหมุนเวียน ทั้งจังหวัดเกือบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ท�าให้

เป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งจังหวัด ท�าให้เพชรบุรีเป็นเมืองเครดิตยูเนี่ยน

 เนื่องในโอกาสส�าคัญของการครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี ขออาราธนา 

คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยดลบันดาลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและขบวนการเครดิต 

ยูเนี่ยนเพชรบุรี มีความสุข ความเจริญ ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน ประสงค์สิ่งใดขอให้ 

สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ

(นายกอบชัย บุญอรณะ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

นายกอบชัย บุญอรณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

ในหนังสือ 
“๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี”
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ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 ในวาระครบรอบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และทราบถึงความเข้มแข็งของกระบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ในจังหวัดเพชรบุรี และอยู่คู่กับประชาชนจังหวัดเพชรบุรีมาอย่างยาวนาน

 กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีและ 

ชื่นชมชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างมาก ที่มุ่งมั่นในการด�าเนินงานของชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี เพื่อก่อ

ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งกระบวนการท�างานของชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี ก็มีความเข้มแข็ง

จนท�าให้ชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี สามารถเป็นที่พึ่งในรูปแบบต่าง ๆ ของสมาชิกชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีได้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ด�าเนินการขับเคลื่อนพันธกิจส�าคัญของมหาวิทยาลัย ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต 

ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการสร้างความร่วมมือและให้การสนับสนุน 

การด�าเนินงานของชมรมเครดิตยูเน่ียนจังหวัดเพชรบุรี เป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ราชภฏัเพชรบรุ ีซึง่การสนบัสนนุและการสร้างความร่วมมอืระหว่างสองหน่วยงานจะมคีวามสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกันอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื

(ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 กระผมในนามสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส�าคัญในการแนะน�า ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้ระบบสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม

 ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

และชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีที่มีความเข้มแข็ง เป็นหน่วยงาน

ช่วยสนับสนุนความรู้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีค่านิยมประหยัดอดออม ใช้ระบบสหกรณ์ในการรวมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง

และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันกล่าวได้ว่า “เพชรบุรีคือเมืองสหกรณ์” เพชรบุรีมีสหกรณ์มากถึง ๙๑ แห่ง 

โดยเป็นสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน จ�านวน ๔๗ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

และสหกรณ์ดีเด่นระดับภาคอย่างต่อเนื่อง

 ในโอกาสครบรอบปีที ่๔๐ ปี มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรุกัีบการพฒันาสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นเพชรบรุ ีในปี ๒๕๖๓ นี ้กระผม

ขอชืน่ชมและเป็นก�าลงัใจให้คณะผูบ้รหิารและบคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ ในการสานต่อ มุ่งมัน่ ส่งเสริมพฒันาท้องถ่ิน 

ร่วมสนับสนุน เผยแพร่ พัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างแท้จริง สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี 

สหกรณ์มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา)
สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
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นายจรัล เอี่ยมส�าอางค์
ประธานกรรมการด�าเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ในหนังสือ 
“๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี”

 ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ เป็นปีที่ครบรอบ ๔๐ ปี การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้น้อมน�าศาสตร์ 

พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยมในการประหยัดอดออมเป็นประจ�าทุกเดือน เริ่มตั้งแต่การรณรงค์

ประชาสมัพันธ์จดัตัง้และพฒันาเครดติยเูนีย่นมายาวนานและต่อเนือ่งเป็นระยะเวลากว่า ๔๐ ปี ท�าให้มสีถาบนัการเงินและสวสัดกิาร

ชุมนุมในรูปแบบเครดิตยูเนี่ยนที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง กระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัดเพชรบุรีนั้น

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะสถาบันการศกึษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์เครดิต 

ยเูนีย่นในจงัหวดัเพชรบรีุ โดยทุม่เทสรรพก�าลงัทรัพยากรต่าง ๆ  ในการณรงค์เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนได้ตระหนกั และ

มีความเข้าใจในอดุมการณ์สหกรณ์ อนัเป็นแนวทางการช่วยเหลอืตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั จนบงัเกดิผลของความเชือ่มัน่

ในระบบเครดติยเูนีย่นและผนกึก�าลงักนัเป็นขบวนการเครดิตยเูนีย่นทีม่คีวามเข้มแขง็ น�ามาสูก่ารกินดีอยูดี่ และเป็นทีร่บัการยอมรบั

ของประชาชนทั่วไป ซึ่งได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีอยู่เสมอ

 การส่งเสรมิจดัตัง้เครดติยเูนีย่นในจงัหวดัเพชรบรุ ีได้เก้ือหนนุให้ชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นแห่งประเทศไทย จ�ากัด ได้จดัตัง้ 

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บริการแก่สหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน  

สมาชิกในจังหวัดเพชรบุรี ให้ได้รับการบริการที่สะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างพลังการปฏิบัติหน้าที่ของผู้น�าสหกรณ์

เครดติยเูนีย่นโดยการจดัตัง้ชมรมเครดติยเูนีย่นจงัหวัดเพชรบรุ ีเพือ่การพฒันาขบวนการเครดิตยเูนีย่นให้เจรญิก้าวหน้ายิง่ ๆ  ขึน้ไป

 การปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี ส่งผลให้

ขบวนการเครดติยเูน่ียนมกีารเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี และมผีลการด�าเนนิการเป็นทีป่ระจักษ์ ซึง่อ้างองิ

ได้จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

 เนือ่งในโอกาสส�าคัญการครบ ๔๐ ปี มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุกีบัเครดิตยเูนีย่นเพชรบรุ ีขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั

และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลาย ช่วยดลบนัดาลให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรีุและขบวนการเครดิตยเูนีย่นเพชรบรีุ มคีวามสขุ 

ความเจริญ หากประสงค์สิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการเทอญ

(นายจรัล เอี่ยมส�าอางค์)
ประธานกรรมการด�าเนินการ

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด
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	 เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	 ถูกจุดประกายการก�าเนิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๒	 โดยคณาจารย์จาก 
วิทยาลัยครูเพชรบุรีสมัยนั้น	 จ�านวน	 ๓	 ท่าน	 ได้แก่	 ผศ.ดร.สุวิทย	์ เปียผ่อง	 ผศ.ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม	 และ	 ผศ.บัวเงิน	 พาทีทิน	 
ได้เข้าร่วมอบรมความรูด้้านเครดติยเูนีย่นจากการสมัมนาวทิยาลยัครทูัว่ประเทศ	ณ	ชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่นแห่งประเทศไทย	จ�ากดั 
และได้น�าความรู้ดังกล่าวมาหารือกับ	 พระครูอนุกูลประชากิจ	 เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี	 และโดยได้ร่วมกันเผยแพร่ระบบ 
ของเครดิตยูเนี่ยนให้เป็นที่เข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง	 และรวบรวมผู้ที่มีความสนใจ	 สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยม ี
พระครูอนุกูลประชากิจ	เป็นศูนย์รวมใจแกนหลักในการรวบรวมชาวบ้านในการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกขึ้นที่วัดธรรมรังษ	ี
ต.หนองพลับ	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ธรรมรังษี” 
	 “กลุม่เครดติยเูนีย่นวดัใหม่ธรรมรงัษ”ี	มสีมาชกิเร่ิมแรกจ�านวน	๖๖	คน	มเีงินหมุนเวียน	๑,๕๕๐	บาท	มอีาจารย์วิเชียร	พ่วงลาโภ 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการคนแรก	 และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการท�าหน้าที่ในการบริหารงาน	 
เวลาผ่านไป	๑๒	ปี	กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ธรรมรังษ	ีจึงได้ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ	์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย	์
เมื่อวันที่	๑๔	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	และเปลี่ยนชื่อเป็น	“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี	จ�ากัด”	กระทั่งปัจจุบัน
	 เครดิตยูเน่ียนในจังหวัดเพชรบุรี	 เร่ิมได้รับการยอมรับและได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเมื่อพระธรรมรัตนดิลก	 เจ้าคณะ 
จังหวัดเพชรบุรี	 ได้เป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเครดิตยูเนี่ยนแก่พระภิกษุและผู้น�าชุมชน	 จ�านวน	 ๒๐๐	 คน	
ขึ้นที่วิทยาลัยครูเพชรบุรี	 ในวันที่	 ๕	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 ซึ่งการอบรมดังกล่าวสามารถสร้างความรู้	 ความเข้าใจในระบบ 
การท�างานของเครดิตยูเน่ียนไปสู่ผู้น�าชุมชนต่าง	 ๆ	 กระจายสู่ประชาชนทั่วไป	 และในระยะเวลาไม่นานหลังจากนั้นก็เริ่มม ี
การรวมกลุ่มจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยน	ได้ถึง	๑๔	แห่ง	ในจังหวัดเพชรบุร	ีประกอบกับในเวลาต่อมาช่วงระหว่างป	ีพ.ศ.	๒๕๒๘-๒๕๓๓	 
กรมการฝึกหัดครู	(ส�านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ)	 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อน�ามาด�าเนินการส่งเสริม	 เผยแพร่	 จัดตั้งมาตลอด	 
และในระหว่างปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕-๒๕๓๘	 ได้รับงบประมาณจาก	CCA	(Canadion	Credit	Association)	 มาส่งเสริม	 เผยแพร่	 จัดตั้ง 
เครดิตยูเนี่ยน	ท�าให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้รับการส่งเสริม	 เผยแพร่	และจัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และหลังจากนั้นเครดิตยูเนี่ยน 
ก็ได้เผยแพร่ไปทั่วในจังหวัดเพชรบุรี
	 นับตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีขึ้น	 ขบวนการเผยแพร่	 ส่งเสริม	 จัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนมีการพัฒนา 
ขยายเครือข่ายไปยังชุมชนต่าง	 ๆ	 โดยมีผู้น�าในพื้นที่ทั้งพระภิกษุ	 ครู-อาจารย์	 ก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ข้าราชการ	 ประชาชน	 
ร่วมจัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขึ้นเป็นจ�านวนมาก	พ.ศ. ๒๕๒๙ เหล่าผู้น�าจึงได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรชาวบ้านขึ้นเพื่อเป็น
องค์กรในการช่วยเหลือ สนับสนุน ในการจดัตั้งกลุม่ โดยใชช้ื่อว่า “ชมรมเครดิตยเูนีย่นจงัหวัดเพชรบุร”ี	มคีรคู�ารณ	พราหมณฤ์กษ์	
เป็นประธานชมรมคนแรก	และอาศัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นที่ท�าการ
	 ด้วยความเข้มแข็งของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีโดยผู้น�ารุ่นบุกเบิก	 อาสาสมัคร	 เห็นว่าการจัดตั้งชุมนุมฯ 
สาขาจะเป็นการให้บริการและท�าให้สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ได้รับประโยชน์สูงสุดตามหลักการสหกรณ์	 จึงได้ยื่นเร่ืองให้ 
คณะกรรมการด�าเนินการของ	 ช.ส.ค.	 พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิกจึงได้อนุมัติให้มีการจัดตั้ง	 ชุมนุม 
สหกรณ์ฯ	สาขาจังหวัดเพชรบุรี	เป็นสาขาแรกขึ้นในป	ีพ.ศ.	๒๕๓๗	ใช้ชื่อว่า	“ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	 
สาขาจังหวัดเพชรบุรี”	 ในระยะเริ่มแรกได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถานที่ท�าการ	 และต่อมา 
ป	ีพ.ศ.	๒๕๓๘	ได้จัดซื้ออาคารพาณิชย	์๓	ชั้น	๑	คูหา	เลขที่	๑๔๖/๓๓	ต.ต้นมะม่วง	อ.เมือง	จ.เพชรบุร	ีเพื่อเป็นสถานที่ท�าการ
ของชุมนุมสหกรณ์สาขา	และชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี
	 ป	ี๒๕๔๘	คณะกรรมการมีมติให้	ซื้อที่ดิน	เนื้อที่	๙-๑-๑๖	ไร่	ส�าหรับก่อสร้างอาคารส�านักงาน	ช.ส.ค.สาขาจังหวัดเพชรบุร	ี
หลังใหม่
	 ป	ี๒๕๕๖	ช.ส.ค.อนุมัติแผนงานให้ด�าเนินการสร้างอาคารส�านักงาน	ช.ส.ค.สาขาหลังใหม	่ซึ่งเป็นที่ท�าการปัจจุบัน

นายชัชชัย จันทร์กระจ่าง
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด 

สาขาจังหวัดเพชรบุรี

ประวัติ

เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี
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บางสิ่งมีชีวิต 
ไม่จ�าเป็นต้องจ�า ถ้ามันท�าให้เจ็บ

แต่บางสิ่ง 
ก็ควรจะเก็บ ถ้าเป็นความเจ็บที่น่าจ�า

สัจธรรมของชีวิต

	 เรามักท�าให้	คนที่ห่วงเราต้องร้องไห้

	 เรามักร้องไห้	ให้กับคนที่ไม่ใส่ใจเรา

	 เรามักใส่ใจ	คนที่ไม่มีวันใส่ใจเรา

องค์กร/บ้านเมืองจะเจริญ... 
ทุกคนควรจะ

๑.	คิดได้		 :		ขอให้ช่วยคิด

๒.	คิดไม่ได้		 :		ขอให้ช่วยท�า

๓.	ช่วยท�าไม่ได้		 :		ขอให้ความร่วมมือ

๔.	ร่วมมือไม่ได้		 :		ขอให้ก�าลังใจ

๕.	ให้ก�าลังใจไม่ได้		:		ขอให้สงบนิ่ง	อย่าปากหมาน

หน้าตาดี  อยู่กับเรา  ครึ่งชีวิต

สมองดี  อยู่กับเรา  ค่อนชีวิต

ความดี  อยู่กับเรา  ตลอดชีวิต

กรรมดี  อยู่กับเรา  ทุกชาติไป

กับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ประวัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : สุดยอดมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า	 ๙๐	 ปี	 

โดยก่อตั้งครั้งแรกที่ต�าบลอู่เรือ	จังหวัดราชบุรี	เมื่อวันที่	๒๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๖๘	ณ	พื้นที่วัดท่าโค	(ร้าง)	ริมฝั่งแม่น�้าแม่กลอง	

ต�าบลอู่เรือ	จังหวัดราชบุรี	จากนั้นจึงมีวิวัฒนาการตามล�าดับดังนี้

	 พ.ศ.	๒๔๗๐	 ย้ายมาอยู่ในเขตพระราชวัง	พระรามราชนิเวศน์	(วังบ้านปืน)	ต�าบลบ้านหม้อ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี		

	 	 และรับนักศึกษาเข้าฝึกหัดตั้งแต่วันที่	๑	เมษายน

	 พ.ศ.	๒๔๗๖	 ยกฐานะข้ึนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล	 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดเพชรบุรี 

	 	 ในปีต่อมา

	 พ.ศ.	๒๔๘๑	 ย้ายสถานที่ไปตั้งบริเวณวัดเกตุ	ต�าบลท่าราบ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี

	 พ.ศ.	๒๔๘๕	 เปิดสอนนักเรียนฝึกหัดครูประชาบาล	และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูลเพชรบุรี

	 พ.ศ.	๒๔๙๑	 ยกเลิกหลักสูตรครูประชาบาล	และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรี

	 พ.ศ.	๒๕๐๖	 ย้ายมาตั้งอยู่ท่ีต�าบลนาวุ้ง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี	บนเนื้อที่	๒๐๐	ไร่เศษ	ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบัน

	 พ.ศ.	๒๕๑๒	 เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	และยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรี	

	 	 เมื่อวันที่	๑	พฤษภาคม

	 พ.ศ.	๒๕๑๙	 ยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา	ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	พ.ศ.	๒๕๑๘

	 พ.ศ.	๒๕๓๕	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดชฯ	พระราชทานนาม	“สถาบันราชภัฏ”	

	 	 เมื่อวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์

	 พ.ศ.	๒๕๓๘	 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี	ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๓๘

	 พ.ศ.	๒๕๔๗	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ภูมิพลอดุลยเดชฯ	ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	

	 	 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	๒๕๔๗
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ปรัชญา  :  คุณธรรมน�าความรู้ มุ่งสู่สากล”

ปณิธาน  :  พลังปัญญาของท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์  :  ภายในปี ๒๕๖๔ จะเป็นมหาวทิยาลยัชัน้น�าด้านอาหาร การท่องเทีย่ว และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชา 

   เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

	 พันธกิจและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มาตรา	 ๗	 ให้มหาวิทยาลัย

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน	ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้	เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น	

สร้างสรรค์ศิลปะวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน	 มีส่วนร่วมในการจัดการการบ�ารุงรักษา	 การใช้

ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลอย่างยัง่ยนื	โดยมวัีตถปุระสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวชิาชพี

ชั้นสูง	ท�าการสอน	วิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ปรับปรุงถ่ายทอด	และพัฒนาเทคโนโลยี	ทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	

ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

	 มาตรา	๘	ในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา	๗	ให้ก�าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

	 (๑)	 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	บนพื้นฐานของภูมิปัญญา	ท้องถิ่น	ภูมิปัญญาไทย	และภูมิปัญญา

สากล

	 (๒)	 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 ส�านึกในความเป็นไทย	 มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น	 อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตในชุมชน	 เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าว	 จะต้องให้มีจ�านวนและคุณธรรม

สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

	 (๓)	 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า	ความส�านึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

	 (๔)	 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส�านึกประชาธิปไตย	

คุณธรรม	จริยธรรม	และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

	 (๕)	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู	 ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

	 (๖)	 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย	ชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น

ทั้งในและต่างประเทศ	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

	 (๗)	 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด�ารงชีวิตและ 

การประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน	รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการจัดการการบ�ารงุรกัษา	และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

	 (๘)	 ศึกษา	 วิจัย	 ส่งเสริม	 และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด�าริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อ 

การพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

	 ๑.	 ยุทธศาสตร์ที่	๑	การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

	 ๒.	 ยุทธศาสตร์ที่	๒	การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู

	 ๓.	 ยุทธศาสตร์ที่	๓	การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

	 ๔.	 ยุทธศาสตร์ที่	๔	การวิจัยและนวัตกรรม

	 ๕.	 ยุทธศาสตร์ที่	๕	การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

	 ๖.	 ยุทธศาสตร์ที่	๖	การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เปิดการเรียนการสอน ๘ คณะ ๑ โรงเรียนสาธิต ดังนี้

คณะครุศาสตร์
Faculty of Education

หลักสูตรปริญญาตรี

	 ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	๒	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

	 	 ๒.	สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรปริญญาโท

	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	(ค.ม.)	๒	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	 	 ๒.	สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

	 ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(ป.บัณฑิต)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่

	 สาขาวิชาชีพครู

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Information Technology

หลักสูตรปริญญาตรี

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	๓	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

	 	 ๒.	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

	 	 ๓.	สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบควบคุมอัจฉริยะ

	 ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่

	 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Faculty of Agricultural

หลักสูตรปริญญาตรี ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	๔	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

	 	 ๒.	สาขาวิชาสัตวศาสตร์

	 	 ๓.	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

	 	 ๔.	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

	 ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่

	 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
Faculty of Humanities and Social Sciences

หลักสูตรปริญญาตรี

	 ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	๗	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาภาษาไทย

	 	 ๒.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

	 	 ๓.	สาขาวิชาสังคมศึกษา

	 	 ๔.	สาขาวิชาศิลปศึกษา

	 	 ๕.	สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

	 	 ๖.	สาขาวิชาดนตรีศึกษา

	 	 ๗.	สาขาวิชาภาษาจีน

	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)	๖	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

	 	 ๒.	สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

	 	 ๓.	สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

	 	 ๔.	สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

	 	 ๕.	สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

	 	 ๖.	สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	(๒	ภาษา)

	 นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชานิติศาสตร์

	 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	(รป.บ.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sceince

หลักสูตรปริญญาตรี

	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ.)	๒	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

	 	 ๒.	สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

	 บัญชีบัณฑิต	(บช.บ.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาบัญชี

	 นิเทศศาสตรบัณฑิต	(นศ.บ.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรปริญญาโท

	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Faculty of Engineering and Industrail Technology

หลักสูตรปริญญาตรี

	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.)	มี	๕	สาขาวิชา	ประกอบด้วย

	 	 ๑.	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

	 	 ๒.	สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

	 	 ๓.	สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
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	 	 ๔.	สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

	 	 ๕.	สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่	

	 	 สาขาวิชานวัตกรรมอุตสาหกรรม

   •	แขนง	วิชานวัตกรรมบริหารทรัพยากรอาคาร
   •	แขนง	วิชานวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์
 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต	(สถ.บ.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรปริญญาโท

	 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต	(วศ.ม.)	๑	สาขาวิชา	ได้แก่	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

หลักสูตรปริญญาตรี

	 ครุศาสตรบัณฑิต	(ค.บ.)	๔	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาคณิตศาสตร์

	 	 ๒.	สาขาวิชาเคมี

	 	 ๓.	สาขาวิชาชีววิทยา

	 	 ๔.	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)	๒	สาขาวิชา	ได้แก่

	 	 ๑.	สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร

	 	 ๒.	สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์

คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing

หลักสูตรปริญญาตรี

	 พยาบาลศาสตรบัณฑิต	(พย.บ.)	๑	สาขาวิชา		 ได้แก่	สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(ส.บ.)	๑	สาขาวิชา		 ได้แก่	สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

	 แพทย์แผนไทยบัณฑิต	(พท.บ.)	๑	สาขาวิชา		 ได้แก่	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

 

	 แพทย์ที่ดีที่สุดในโลก	๗	คน

	 	 Sunlight	(แสงแดด)

	 	 Rest	(พักผ่อน)

	 	 Exercise	(ออกก�าลังกาย)

	 	 Diet	(ควบคุมอาหาร)

	 	 Positive	thinking	(คิดเชิงบวก)

	 	 Sing	a	Song	(ร้องเพลง)

	 	 Friend	(เพื่อน)
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สุดยอด : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 ในปี	๒๕๒๒	อธิการเสยย์	เกิดเจริญ	ได้ส่งอาจารย์จ�านวน	๓	ท่าน	๑.	ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	๒.	ผศ.ดร.สุวิทย์	เปียผ่อง	 

๓.	ผศ.บัวเงนิ	พาททีนิ	ไปเข้าอบรมสมัมนาเรือ่งเครดติยเูนีย่น	ณ	ทีช่มุนมุ	สหกรณเ์ครดิตยเูนีย่นแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	หลงัจาก

อาจารย์ทั้ง	๓	ท่าน	ได้รับความรู้เรื่องเครดิตยูเนี่ยนมาแล้ว	อธิการเสยย์	เกิดเจริญ	ได้มอบเงินให้จ�านวน	๓,๐๐๐	บาท	ให้อาจารย์	 

๓	ท่าน	เป็นค่าใช้จ่ายในการจดัตัง้เครดติยเูนีย่นแห่งแรกขึน้ทีต่�าบลหนองพลบั	อ.เมอืง	จ.เพชรบรีุ	ซึง่ห่างจากมหาวิทยาลยัประมาณ	

๕-๖	กม.	ชื่อกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวัดธรรมรังษี

	 ๕	มีนาคม	๒๕๒๓	พระธรรมรัตนดลิก	อดตีเจ้าคณะจังหวดัเพชรบรุ	ีได้เป็นองค์อปุถมัภ์ในการอบรมถวายความรูเ้รือ่งเครดติ

ยูเนี่ยนแด่พระสังฆาธิการ	จ�านวน	๔๐	วัด	พร้อมด้วยผู้น�าชุมชน	รวม	๒๐๐	คน	ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	หลังจากอบรม

ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการแล้ว	 คณะอาจารย์ได้ติดตามประเมินผล	 ท�าให้สามารถจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนได้จ�านวน	 ๑๔	 แห่ง

ในปีนั้น	ที่สามารถจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนได้มากขึ้น	เพราะมีทีมอาจารย์มาร่วมขบวนการหลายท่าน	เช่น	ผศ.อาคม	ศรีทองรุ่ง	 

อ.เพชรพศาณ์	นาคะเวช	อ.วีระ	บุญชัยยะ	ผศ.ทัศนีย์	เล็กผ�ารุ่ง	เป็นต้น

	 ภายหลังเหลืออาจารย์ที่ท�างานด้านนี้ที่โดดเด่น	จ�านวน	๒	ท่าน	คือ	ผศ.ดร.สุวิทย์	เปียผ่อง	อ.ช�านาญ	อิ่มสะอาด	และที่

โชคดีคืออธิการบดีทุกท่านที่มาด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	รศ.สันติ	ธรรมบ�ารุง	อ.นิทัศน์	เพียกขุนทด	

ผศ.ดร.ปัญญา	 การพานิช	 และ	 ผศ.ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม	 ให้การสนับสนุนภารกิจนี้ดีมาก	 สมัยนั้นกรมการฝึกหัดครูมีงบประมาณ 

ในการพัฒนาชนบท	 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ชนบท	 ในยุคนั้นมีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ด�าเนินการโครงการ	 ทั้งสิ้น	 

๔-๕	แห่ง	เช่น	มรภ.อุดรธานี	มรภ.ร�าไพพรรณี	มรภ.จอมบึง	มรภ.กาญจนบุรี	และ	มรภ.เชียงใหม่	เป็นต้น

	 นอกจากนีไ้ด้รบังบประมาณสนบัสนนุจาก	ส.ส.อลงกรณ์	พลบตุร	อกีเป็นเวลา	๒-๓	ปี	ตลอดระยะเวลา	๔๐	ปี	ทีม่หาวทิยาลยั

สนับสนุนงานด้านนี้	 ใช้งบประมาณผ่านมหาวิทยาลัยประมาณ	 ๒๐	 ล้านบาทเศษ	 แต่ได้รับผลงานที่คุ้มค่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบรุเีพยีงแห่งเดยีว	สามารถจดัต้ังสถาบนัการเงนิและสวสัดิการชมุชน	เครดิตยเูนีย่นทีม่คีวามเข้มแขง็	มัน่คง	ยัง่ยนื	ตัง้กระจาย

อยู่ทุกท้องที่อ�าเภอในจังหวัดเพชรบุรีมากกว่า	๔๘	แห่ง	รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	บางส่วนอาจกล่าวได้ว่า	เพชรบุรีเป็นเมือง

เครดิตยูเนี่ยน	ที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผลที่ได้คือชาวบ้านในจังหวัดเพชรบุรี	จ�านวนประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	คน	

ที่มีเงินเก็บออมเป็นก้อนทั้งจังหวัด	มีเงินออมของชาวบ้านประมาณ	๑๐,๐๐๐	ล้านบาท	ท�าให้ผู้ที่เป็นสมาชิกได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ดอกเบี้ยต�่า	พร้อมกับมีสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่หลากหลาย	ครอบคลุมวงจรชีวิต	พ.ศ.	๒๕๕๙	ผศ.ดร.เสนาะ	กลิ่นงาม	อธิการบดี

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ	คนปัจจบุนัยงัได้สนับสนนุให้สวสัดิการคณะวทิยาการจัดการได้โอนเป็นเครดิตยเูนีย่นและจดทะเบยีน

เป็นสหกรณ์เครดติยเูน่ียน	มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ	ีจ�ากัด	พร้อมกับสร้างอาคารส�านกังานสหกรณ์ให้	๑	ห้อง	อยูต่ดิกับธนาคาร

ออมสิน	 ซึ่งเป็นอาคารตั้งอยู่ติดกับถนนทางเข้าออกมหาวิทยาลัย	 ซึ่งให้ความสะดวกกับสมาชิกที่ชาวบ้านรอบ	 ๆ	 มหาวิทยาลัย 

ที่มาใช้บริการ

ชีวิตไม่ต้องหรูหรา ตื่นขึ้นมาเจอคนที่รักและห่วงใยก็พอ

เมื่อตั้งประเทศใหม่	ลีกวนยู	ขอความเห็นจากชาวสิงคโปร์	๒	ค�าถาม

	 ๑.	อยากให้ประเทศพัฒนาเร็ว	ต้องมีเสรีภาพจ�ากัด

	 ๒.	แต่อยากมีเสรีภาพมาก	ประเทศพัฒนาช้ามาก

ชาวสิงคโปร์	เลือกข้อ	๑
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	 กลอนสภุาษติสอนหญงิของกวเีอกสนุทรภูท่ีเ่รามกัจะคุน้หตูอนศกึษาอยูใ่นโรงเรยีน	เพราะสถาบนัการศกึษา	เป็นแหล่งสงัคม

อุดมปัญญา	และเป็นสถาบันที่ขัดเกลาความเป็นมนุษย์ที่ดีในการเป็นสมาชิกภาพของสังคม

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่บ่มเพาะบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ	ในการออกไปท�า

หน้าทีท่รพัยากรมนุษย์ทีม่คุีณภาพของสงัคม	เป็นระยะเวลา	๔๐	ปีแล้วทีส่ถาบนัแห่งนีไ้ด้ก่อเกดิและให้ก�าเนดิสิง่ดสีูส่งัคมหลายประการ	

ตามแรงปณธิานทีว่่า	“คณุธรรมน�าความรู	้มุง่สูส่ากล”	ปรัชญานีช้ี้น�าชุมชนและส่งผลให้เกิดสิง่ดี	ๆ 	ขึน้นานปัการ	ตามพระราชบญัญตัิ 

มหาวทิยาลยัราชภฏั	พ.ศ.	๒๕๔๗	ทีว่่า	“ให้มหาวทิยาลยัเป็นสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่พฒันาท้องถิน่	ทีเ่สรมิสร้างพลงัปัญญาแผ่นดนิ	

ฟื้นฟูการเรียนรู้	เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น	สร้างสรรค์ศิลปวิทยา	เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง...”	ในระบบการศึกษาของไทย

เราสอนเรือ่งการออมมาแต่คร้ังโบราณ	โดยแทรกเน้ือหาผ่านงานวรรณคดี	วรรณกรรมในบทเรยีน	เพือ่ให้ผู้เรยีนได้เหน็ความส�าคญั

ของการออมจนเกิดการก่อตั้งสถาบันการเงินขึ้นมาเป็นจ�านวนมาก	 วันวานที่ล่วงผ่านจวบจนกาลปัจจุบัน	 เวลาได้จัดสรรสถาบัน 

การเงินหลายรูปแบบ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเองก็ได้เป็นผู้น�าด้านสถาบันการเงิน	 โดยให้ก�าเนิดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกใน	

จ.เพชรบุรี	 จนท�าให้เกิดการขยายระบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มขึ้นทั้งหมด	 ๔๘	 แห่ง	 กลายเป็นเพชรบุรีเมืองเครดิตยูเนี่ยน 

เย่ียงในปัจจบุนั	มเีงนิทนุหมนุเวยีนหลกัหมืน่ล้านบาท	โดยอธกิารบดเีสยย์	เกดิเจรญิ	เป็นแรงสนบัสนนุหลกั	และส่ง	ผศ.ดร.นวิตั	กลิน่งาม 

ผศ.ดร.สุวิทย์	 เปียผ่อง	 รวมถึง	 ผศ.บัวเงิน	 พาทีทิน	 ให้ไปอบรมสัมมนาเรื่องเครดิตยูเนี่ยนจนกลายเป็นบุคคลส�าคัญในการวาง

รากฐานระบบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสืบมาจนกระทั่งปัจจุบัน	 โดยด�าเนินงานภายใต้หลักการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ	

สอนให้สมาชิกทุกคนมีจิตตารมณ์ที่สนใจ	 ห่วงใย	 แบ่งปัน	 รับใช้ต่อคนรอบข้าง	 โดยยึดหลักคุณธรรม	 ๕	 ประการ	 อันได้แก่	 

๑. ความซื่อสัตย์ โดยการฝากเงินออม	ช�าระเงินกู้และดอกเบี้ย	ตามก�าหนดเวลา	๒. ความเสียสละ	ที่จะต้องสละเวลามาประชุม	

ศึกษาอบรมเพื่อรักษาสิทธิหน้าที่ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์	๓. ความรับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกฝ่ายจะ

ต้องรบัผดิชอบต่อบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง	๔. ความเหน็ใจ	สมาชกิจะต้องรูจั้กเหน็ใจ	ให้ความร่วมมอืกับกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของ

สหกรณ์	และ	๕. ความไว้วางใจ	สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ	สมาชิกจงึต้องประพฤติตนดี

ให้เกิดความไว้วางใจซึง่กนัและกนั	เพือ่ความมัน่คงขององค์กร	สมาชกิทกุคนนัน้ต่างกไ็ด้ประโยชน์จากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์

เครดติยเูนีย่น	นอกจากการสะสมเงนิออมไว้ใช้ในอนาคตแล้ว	ยงัได้ช่วยเหลอืเพือ่นสมาชกิให้กู้ยมืไว้ใช้ในในยามขดัสนหรอืต้องการ

หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า	 ท�าให้คนมีเครดิต	 มีความสะดวกในการเข้าถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมากขึ้น	 เนื่องจากอยู่ตามชุมชน 

ท้องถิน่ใกล้ทีอ่ยูอ่าศยัและยงัได้รบัสวสัดกิารต่าง	ๆ 	บนพืน้ฐานหลกัการเศรษฐกิจพอเพยีง	ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั	

รัชกาลที่	 ๙	 จากวันนั้นจนวันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยังยืนหยัดม่ันคง	 ซ่ือตรง	 รับใช้คนเพชรบุรีเพื่อพัฒนาชีวิต	 คนเพชรบุรี	 

เอือ้แหล่งเงนิทนุ	อุดหนุนช่วยเหลอืวถีิชีวติต้ังแต่เกดิจนสิน้ลมหายใจ	เป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ	พลกิชวีติการท�ากิน	สะพดัเงนิ

หมุนเวียนในท้องถิ่น	ส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด	การออมเงินท�าให้เมืองเพชรกลายเป็นเมืองที่พร้อมไปด้วยความหลากหลาย

ทางภูมิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์น่าหลงใหล	มีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่น่าสนใจ	เปิดโอกาสให้หลายธุรกิจ	พลิกเปลี่ยนชีวิตผู้คน	

เมืองที่น่าอยู่	เมืองแห่งสหกรณ์	เมืองที่สะท้อนความผูกพันจากหลายสถาบัน

	 สี่สิบปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่เคยหยุดอยู่กับที่	 พร้อมที่จะพัฒนาตนเคียงข้างผู้คนชาวเพชรบุรี	 สถาบัน 

การศึกษาแห่งน้ียังน�าสิ่งดี	 ๆ	 มาให้เสมอเหมือนด่ังที่เคยเป็นมา	 เชื่อว่าสังคมอุดมปัญญาแห่งนี้จะเป็นที่พึ่งพาและยืนหยัด 

คู่คนเมืองเพชรสืบไป

นางสาวกรุณา มีทรัพย์
ครูโรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)

๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพชรบุรี

 “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง  อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน

กับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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 เป็นค�าเชิญชวนให้คนไทยทกุคนตระหนกัในค่านยิมการประหยดัอดออม เพือ่สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา “หลกัของปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง”

	 ตามพระราชด�าริของ	ร.๙	ที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ท�าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	

ดังค�ากล่าวที่ว่า

 “เป็นประทีปธรรมของท้องถิ่น ประเทืองค่าประชาชน”	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	(วิทยาลัยครูเดิม)	ได้น�า

ศาสตร์พระราชาโดยน�าขบวนการเครดติยเูน่ียนไปสูป่ระชาชนโดยคณาจารย์	๓	ท่าน	ผศ.ดร.นวิตั	กลิน่งาม	ผศ.ดร.สวุทิย์	เปียผ่อง	

ผศ.บัวเงิน	พาทีทิน	ได้ไปจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ต�าบลหนองพลับ	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งแรก	คือ	สหกรณ์

เครดติยูเนีย่นธรรมรังษ ีจ�ากดั	โดยมพีระครูอนุกลูประชากจิ	เจ้าอาวาสวดัธรรมรงัษ	ีเป็นองค์อปุถมัภ์ในการรวมคน	สหกรณ์เครดติ

ยเูนีย่นฝึกให้สมาชกิมค่ีานิยมในการประหยดัอดออมเป็นประจ�าเดือนละครัง้	เพือ่จัดตัง้เป็นกองทนุของชมุชน	ใครจ�าเป็นเดอืดร้อน 

มากสามารถยืมได้โดยมีการให้การศึกษาอบรมสมาชิกสมาชิกให้มีจิตตารมณ์ สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน รับใช้และมีน�้าใจต่อ 

คนรอบข้าง	พร้อมกับมีคุณธรรม	๕	ประการ	ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจ และไว้วางใจกัน	จากปี	พ.ศ.	๒๕๒๓	จนถึง

ปัจจุบันนับเป็นเวลา	 ๔๐	 ปีเศษ	 ที่อาสาสมัครและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดต้ังและพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนจ�านวน	 

๔๘	แห่ง	ท�าหน้าท่ีเป็นสถาบนัการเงนิ และสวสัดกิารชมุชน	ทีส่มาชกิทกุคนเป็นเจ้าของ	สมาชกิสามารถ	ฝาก-ถอน-กูย้มืได้สะดวก

และง่าย	ตั้งตระหง่านครอบคลุมอยู่ทุกท้องที่อ�าเภอในจังหวัดเพชรบุรี	ท�าให้สมาชิกประมาณ	๓๐๐,๐๐๐	คน	ได้มีเงินออมเป็นก้อน	

สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่าที่ได้ทุกคน	 สมาชิกที่มีวินัยทางการเงินไม่จ�าเป็นต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบ	 อาจกล่าวได้ว่า 

เครดิตยูเนี่ยนช่วยดูแลคนเพชรบุรีแทนรัฐบาลได้บางส่วน	ท�าให้เขามีสวัสดิการครอบคลุมทุกวงจรชีวิต	ท�าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

ที่วิเศษที่สุด	ที่ไม่มีสถาบันการเงินอื่นท�าได้คือ

 ๑. สวัสดิการคุ้มครองเงินกู้ สมาชิกประวัติดี	เมื่อเสียชีวิตยกหนี้ให้ไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท

 ๒. สวัสดิการคุ้มครองสะสมรายเดือน	เมื่อเสียชีวิตจะสมทบให้เป็น	๒	เท่า	แต่ไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท

	 คนเพชรบรีุเป็นคนทีโ่ชคดทีีส่ดุ	ร.๙	ทรงมีโครงการเพือ่ประชาชนทีห่ลากหลายโดยเฉพาะเรือ่งน�า้	เพชรบรุจัีงหวดัเดียวมเีขือ่น

ถึง	3	เขื่อน	มีมหาวิทยาลัยที่ช่วยจัดตั้งสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนให้มีครอบคลุมทั้งจังหวัด	ท�าให้สมาชิก	กินอิ่ม นอนอุ่น 

ทุนมี หนี้ลด ครบหมดเรื่องสวัสดิการ

นางสาวกานต์ธิดา กานุวงษ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๑

๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับการพัฒนคุณภาพชีวิตคนเพชรบุรี

 ประหยัดในวันนี้  จะมั่งมีในวันหน้า

ออมทรัพย์กันเถอะจ้า  วันหน้าจะสบาย
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	 คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์	ก็คือ	มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี	มีครอบครัว	สังคมที่ดี 

เพ่ือฝึกอบรมตนเอง	การมส่ีวนร่วมในกจิกรรมของสงัคมทีส่�าคญัคอื	ต้องมสีถาบนัการศกึษาเข้าไปชว่ยเหลอื	ไปพฒันา	ดัง่ค�าทีว่า่ 

รากฐานการก่อสร้างคืออิฐ	รากฐานชีวิตคือการศึกษา	

	 จังหวัดเพชรบุรี	 เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ	ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ	 เกษตรกรรม	ท�านา	 

ท�าสวน	ท�าไร่	และรับจ้าง	ซึ่งสามารถท�าให้ทุกคนมีรายได้ในการด�ารงชีวิต	แต่ต่อมาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป	อาชีพเกษตรกรรม

เริม่หายไป	คนรุน่ใหม่หนัมาประกอบอาชพีอืน่ๆ	ท�าให้มรีายได้ไม่แน่นอน	เนือ่งจากประชากรเพิม่ขึน้	บางครอบครวัก็ขายนา	ขายไร่ 

เพราะมีนายทุนมาซื้อไป	เพื่อไปท�าหมู่บ้านจัดสรร	เปิดโรงงานอุตสาหกรรมบ้าง	ท�าให้ไม่มีรายได้	ไม่มีเงินฝาก	เงินลงทุน	แต่ก็มี 

สถาบันการศึกษา	 คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ได้น�าแนวคิดในเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมาเผยแพร่	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การพัฒนาที่ดี	 สู่การกินดีอยู่ดีของประชาชน	 โดยได้ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 ๒๕๒๒	 โดย	 

ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม	 และ	 ผศ.บัวเงิน พาทีทิน อาจารย์จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี สมัยนั้นได้เข้ารับ

การอบรม	 เรื่องเครดิตยูเนี่ยนจากการสัมมนาวิทยาลัยครูทั่วประเทศ	 ณ	 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 และ

ได้น�าความรู้ดังกล่าว	 มาปรึกษาหารือกับพระครูอนุกูลประชากิจ (เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี) มีการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

วัดธรรมรังษี	 เมื่อวันที่	 ๙	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๒๓	 โดยใช้ชื่อว่า	 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ธรรมรังษี	 นับเป็นเครดิตยูเนี่ยนแห่ง	 

แรกในจงัหวดัเพชรบรุ	ีในการจดัตัง้เครดติยูเนีย่นในระยะแรก	ชาวบ้านยงัไม่มคีวามมัน่ใจ	เพราะยงัมธีนาคารซึง่มัน่ใจได้มากกว่า	ซึง่

เป็นปัญหาและอปุสรรคในการก่อต้ัง	คณะผูก่้อต้ังกไ็ม่ละความพยายาม	มกีารไปพบปะพดูคยุโดยเชญิ	ผศ.ดร.สวุทิย์ เปียผ่อง	และ 

อาจารย์ช�านาญ อิ่มสะอาด	มาให้ความรู้	อบรม	เกี่ยวกับเครดิตยูเนี่ยน	มีการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	รวมน�้าใจท่ายาง	ร่วมกับ	

อาจารย์ถนิม นิลกลัด	มีการจัดตั้งเป็นองค์กรชาวบ้านซึ่งเรียกว่า	ชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี เพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัดตั้งและ

เผยแพร่	 ส่งเสริมและพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน	 ในชนบทและชุมชนเมือง	 เสริมสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ	 มีความรู้	 ความสามารถ	 

มีทัศนติท่ีด	ีในการสร้างสรรค์และพฒันาเครดติยเูน่ียน	มกีารเพิม่สมาชกิ	เงนิหุน้	และเงนิฝากมากขึน้	และกรรมการมคีวามรูค้วาม

เข้าใจขบวนการเครดติยเูนีย่นมากขึน้	ท�าให้เครดติยเูนีย่นในจังหวัดเพชรบรีุมคีวามมัน่คง	เกิดความเชือ่มัน่	เป็นทีย่อมรับของสมาชกิ

และขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย

	 จะเห็นได้ว่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 ได้ร่วมมือกัน	 ให้ความสนใจ	 ในการพัฒนาสังคม	 

บรกิารแก่สงัคม	พัฒนา	การด�าเนินการให้มีประสทิธภิาพสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม	ทีเ่ปลีย่นแปลงและความต้องการของท้องถิน่ 

โดยให้การสนบัสนนุ	ด้านงบประมาณและสถานทีใ่นการจัด	อบรมกรรมการและสมาชิก	ซ่ึงคนเพชรบรีุได้รับผลประโยชน์	มสีวสัดกิาร

หลากหลาย	ท�าให้มีคุณภาพชีวิต	ที่ดี	และด�ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

          

นายบุญมี อ่อนแก้ว

กรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี

๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเพชรบุรี
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	 ทุกคนในสังคมล้วนแล้วแต่ต้องเสาะแสวงหาเงินทองข้าวของเครื่องใช้เพ่ือประทังชีวิตในแต่ละวัน	 ครอบครัวคน	 

ที่มีอยู่มีกินก็อยู่ดีมีสุข	 ต้องการกินอะไรหรือไปเท่ียวท่ีไหนสามารถท�าได้ชีวิตสุขสันต์	 แต่หากมองไปท่ีครอบครัวของคนที่	 

ยากแค้น	หาเช้ากินค�่า	ทุกอย่างกลับกัน	ใช้ชีวิตด้วยความล�าบาก	ตรากตร�าท�าทุกอย่างที่เขาจ้างงาน	หรือบางครอบครัว 

มีท่ีดินส�าหรับท�าการเกษตร	 ก็ต้องกู้หน้ียืมสินจากนายทุนเพื่อมาใช้ในการด�าเนินงาน	 แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูครอบครัวที่	

เขาอยู่ดีมีสุขทุกสิ่งที่เขามีได้	ล้วนแล้วแต่มาจากการลงทุน	และแลกมาด้วยหยาดเหงื่อจากความอุตสาหะ	ความพยายาม	

กว่าจะประสบความส�าเร็จอย่างในปัจจุบัน	 แม้บางคนมีความคิดสร้างสรรค์	 แต่ขาดทุนทรัพย์	 ความฝันก็เป็นเพียงฝันไม	่

สามารถท�าให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้	 แต่ทว่าก็มีคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีท่ีได้มอบความหวังให้แก่ผู้คน	

ที่มีความฝัน	โดยการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	 ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก	 เมื่อปี	 พ.ศ.	๒๕๒๒	 โดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี	 สถาบันการศึกษาแห่งนี้เข้ามามีส่วนร่วม	 รวบรวมก่อต้ังสหกรณ์เป็นอนุสรณ์ชีวิต	 พลิกวิกฤติผู้คน	 

สร้างโอกาส	 และเติมเต็มวิถีชีวิต	 ซึ่งการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนท่ีมีฐานะยากจนให้มี

โอกาสได้ลมืตาอ้าปาก	โดยมหีลกัในการด�าเนนิงานคือให้คนในชุมชนน�าเงินมาฝาก	ส้ินปีมปัีนผลให้	ส่วนคนท่ีมคีวามจ�าเป็น

กส็ามารถกูย้มืในอตัราดอกเบีย้ต�า่	เป็นการแบ่งปันการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั	คนรวยได้ช่วยเหลอืคนจนให้มโีอกาสได้เติบโต

ในอาชีพการงาน	ถอืเป็นอกีทางเลอืกให้คนสามารถด�าเนนิกจิกรรมการงานทีต้่องการได้อย่างทีฝั่น	เมือ่มรีายได้กลบัมากน็�า

มาใช้คืนเพื่อลดหนี้สิน	และยังฝากสมทบเพื่อเป็นทุนในอนาคตให้แก่ตนเองได้

	 ครอบครัวของข้าพเจ้ามีฐานะยากจน	 ต้องทนความยากแค้น	 ท�างานตากแดดตากลม	 หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน	 ต้องกู้ยืม

เงินลงทุนท�าไร่ท�าสวน	แม้ว่าอตัราดอกเบีย้จะสงูกต้็องจ�ายอมเพราะไม่มเีงนิ	แต่วนัหนึง่ในชมุชนของเรากไ็ด้ก่อตัง้	สหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนขึ้น	บิดามารดาจึงได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก	ฝากเงินสะสมทุกเดือน	และด้วยความจ�าเป็น	มารดาได้กู้เงินเพื่อ

มาใช้คืนเจ้าหนี้และเป็นทุนส�าหรับท�าการเกษตร	 เมื่อได้ผลตอบแทนก็น�าไปใช้คืนสหกรณ์ซึ่งดอกเบี้ยการกู้ยืมต�่า	 จึงเหลือ

ส�าหรับใช้จ่ายในครอบครัว	 ต่อมาได้เริ่มลงทุนเลี้ยงสุกรจึงได้กู้ยืมอีกครั้งเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง	 ๆ	 และด�าเนินชีวิตอย่าง 

พอเพยีง	ผลตอบแทนจากการเลีย้งสกุรนัน้	ส่วนหนึง่ใช้คนื	ส่วนหนึง่เป็นค่าใช้จ่ายในการศกึษาเล่าเรยีนของข้าพเจ้า	จนตอนน้ี 

เรียนจบปริญญาตรี	 ประกอบอาชีพข้าราชการครู	 ความส�าเร็จทั้งหมดนี้ต้องยกย่องความวิริยอุตสาหะ	 ของบิดามารดาที่

ท�าเพื่อครอบครัว	 และอีกส่วนที่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาชีวิตของคนที่ความฝันและความหวังในการด�าเนินชีวิต	 น่ันคือ	

เรื่อง ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพชรบุรี

 สหกรณ์ การรวมคนสร้างผลประโยชน์ จากเดี่ยวโดดก็เกาะกลุ่มคลุมเป้าหมาย

เครดิต ความเชื่อถือคือไม้พาย รวมใจกายเรือล่องล�าในธารา

ยูเนี่ยน เราสามัคคีคือพลัง เพื่อนพลาดพลั้งพร้อมประคองต้องปรารถนา

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นั้นน�าพา ความสุขาสานสัมพันธ์ปันชุมชน
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สหกรณ์เครดติยเูน่ียน	ทีเ่ป็นตวัช่วยในการควบคุมการอยูร่่วมกนั	เพือ่สร้างและแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่กนัอย่างเป็นระบบ	

“คนรวยฝากเงินสิ้นปีรับปันผล	ส่วนคนจนกู้ยืมเพื่อพัฒนาชีวิต”	เมื่อคนในชุมชนช่วยเหลือ	เกื้อกูลกัน	ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ตามแนวทางในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่	 ๙	 ผู้คนในสังคมจะมีความเจริญก้าวหน้า

ในการด�ารงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

	 จากวันนั้นจนถึงวันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้เติบโตมากขึ้น	ขยายกิ่งก้านสาขา	พัฒนาชีวิตคนเพชรบุรี	ที่เป็นดังนี้ได้

ก็เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่นอกจากจะให้การศึกษาแล้ว	 ยังให้วิถีการด�าเนินเดินทางชีวิตแก่คนเพชรบุรี	 ไม่ใช่

เพียงแค่	๔๐	ปี	แต่จะอยู่เคียงข้างน�าพาคุณภาพชีวิตคนเพชรบุรีสู่ทางที่ดีต่อไป

นายอ�านาจ สิงห์พรม

ครูโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว (๐๙-๗๓๓๐-๔๙๕๔)
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	 ถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศไทย	คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 มหาวิทยาลัยชั้นน�าที่เก่าแก่ 

ของจังหวัดเพชรบุรี	 ที่พัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากว่า	 ๙๐	 ปีและเป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจส�าคัญ 

ในการน้อมน�าพระราชด�าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๙	 มาปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน	 

ดังพันธกิจที่ว่า	“น้อมน�าแนวพระราชด�าริ	เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	เทคโนโลยี	นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการวิชาการ	

โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน	เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน	สังคม	ประเทศชาติ	และเผยแพร่สู่สากล”

	 ซึ่งภารกจิทีป่ระสบผลส�าเรจ็ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี	ตลอดระยะเวลา	๔๐	ปทีีผ่่านมาในการร่วมมอืกบัทุกภาคสว่น 

เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน	 นั่นคือการสร้างสรรค์ผลงานด้านขบวนการ	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 และถ้าจะ

กล่าวถึงการด�าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีที่ประสบผลส�าเร็จ	 คงไม่มีใครที่ไม่รู ้จัก	 ผศ.ดร.สุวิทย์	 เปียผ่อง	 

อดีตคณบดี	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ผู้ริเริ่มจัดตั้งสวัสดิการคณะวิทยาการจัดการ	ซึ่งก�าลังจะพัฒนา

เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 และเป็นวิทยากรที่ปรึกษา	 จัดต้ังและพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมานานและ 

ต่อเนื่อง	จนท่านได้รับรางวัลนักสหกรณ์แห่งชาติปี	๒๕๕๔	สาขาวิชาการสหกรณ์	กรมส่งเสริมสหกรณ์	จากกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์	 โดยท่านเป็นบุคคลส�าคัญ	 ที่ได้สนับสนุนการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 โดย 

การสนบัสนนุของมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี	และจดัตัง้เครดติยเูนีย่นขึน้ตามหมูบ้่านต่าง	ๆ 	ทกุท้องที	่อ�าเภอ	ในจงัหวดัเพชรบรุี 

มากกว่า	 ๖๐	 แห่ง	 ซึ่งในการด�าเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีนั้น	 มุ ่งพัฒนาคนให้ช่วยตนเองและช่วยเหลือ 

ซึง่กนัและกนัตามหลกัการและวธีิสหกรณ์เพ่ือประโยชน์แก่สมาชกิและพฒันาคณุภาพชวีติคนเพชรบรุหีลายประการคอื	ประการที	่๑ 

เพื่อให้สมาชิกรู้จักประหยัดและออม	 สมาชิกจะมีเงินสะสมที่สะดวกและรวดเร็ว	 ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงิน 

ที่ไกล	 ๆ	 ประการที่	 ๒	 ช่วยแก้ปัญหาทางการเงิน	 เม่ือสมาชิกมีความเดือดร้อนหรือมีความจ�าเป็นที่ต้องการใช้เงิน	 สมาชิก 

สามารถขอกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม	ประการที่	๓	สร้างความมั่นคงแก่สมาชิกและครอบครัว	 โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

แต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบต่าง	ๆ	ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและสมาชิก	และประการสุดท้าย	สามารถ

พัฒนาชุมชนและสังคม	เนื่องจากกิจกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ช่วยให้ประชาชนเกิดการประหยัดและออม	ช่วยสร้างกองทุนขึ้น

ในชมุชน	เพือ่ช่วยเหลอืบ�าบดัความทกุข์ร้อนทีเ่กดิข้ึน	ท�าให้รูจั้กการแก้ไขและตดัสนิใจช่วยเหลอืกันในชมุชนของตนเอง	เป็นการฝึก 

ผู้น�าในชุมชน

	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น	จงึแสดงให้เหน็ว่า	มหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบรุ	ีโดยการรเิริม่ของ	ผศ.ดร.สวุทิย์	เปียผ่อง	อดตีคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 ใช้กระบวนการสหกรณ์เป็นบทบาทส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนเพชรบรุ	ีตลอดระยะเวลา	๔๐	ปีทีผ่่านมาจนประสบผลส�าเรจ็	สอดคล้องกบัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ที่พระราชทาน	ณ	พระต�าหนัก	 จิตรลดารโหฐาน	 วันที่	 ๒๖	 มีนาคม	 ๒๕๒๗	 ไว้ว่า	 “สหกรณ์	 แปลว่าการท�าด้วยกัน	 หมายถึง	 

ผนึกก�าลังผู้ท�างาน	 เกี่ยวข้องกัน	 กระท�างานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน	 และต้องกระท�างานนั้นด้วยความรู้	 

ความสามารถ	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ด้วยความเมตตาหวังดี	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย	จึงจะเป็นสหกรณ์แท้	 ซึ่งมีแต่

ความเจริญก้าวหน้าและอ�านวยประโยชน์ที่พึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว”

โดย นางสาวนิภาวรรณ เทพอยู่

โรงเรียนท่ายางวิทยา อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

“๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเพชรบุรี” 

เฉพาะด้านสหกรณ์
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๑. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้ก่อก�าเนิดขึ้น	 โดยบาทหลวงอัลเฟรด	บอนแนง	นายแพทย์ชวลิต	จิตรานุเคราะห์	ท่านผู้หญิงโมฬี	

คอมันตร์	อาจารย์ประคิน	ชุมสาย	ณ	อยุธยา	และ	ดร.อัมพร	วัฒนวงศ์	ได้พบเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดินแดงส่วนใหญ่	

อพยพมาท�ามาหากนิในกรงุเทพฯ	รบัจ้างทัว่ไป	มงีานท�าไม่มัน่คง	มรีายได้ไม่แน่นอน	มรีายได้ไม่พอกับรายจ่าย	มปัีญหาด้านสขุภาพ	

ประกอบกับต้องกู้หนี้ยืมสินนอกระบบจากนายทุนซึ่งเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงมาก	ท�าให้เป็นหนี้รุงรัง	พบความเดือดร้อนแสนสาหัส	

คณะบคุคลดงักล่าวข้างต้น	จงึได้รวมบคุคลทีเ่ดอืดร้อน	จัดตัง้เป็นสมาคมศนูย์กลางเทวาขึน้ในปี	พ.ศ.	๒๕๐๒	ต่อมาได้เปลีย่นจาก

สมาคมศูนย์กลางเทวามาเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	เมื่อวันที่	๒๕	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๐๘	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีสมาชิกจัดตั้ง	

จ�านวน	๑๓	คน	เงนิทนุ	๓๖๐	บาท	เป็นการรวมคนโดยใช้หลกัการของเครดิตยเูนีย่น	รวมคนเพือ่ช่วยเหลอืซึง่กันและกันด้วยความรกั 

ความห่วงใย	รบัใช้	เสยีสละ	แบ่งปัน	และมีความเอ้ืออาทรต่อกัน	สร้างสงัคมทีพ่ึง่พา	ต่อมาผู้น�าเครดิตยเูนีย่นชดุบกุเบกิได้พยายาม

ส่งเสริมเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นจนทางราชการยอมรับ	 จนได้รับสถานภาพให้จดทะเบียนเป็น

สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์	เมื่อวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๒	สหกรณ์เครดิต	๘๗	คน	เงินสะสมค่า	๑๑,๑๓๑,๑๓๖.๙๔	บาท 

ซึง่สหกรณ์แห่งนีด้�าเนนิการในลกัษณะธรุกจิทีไ่ม่แสวงหาก�าไร	มาช่วยเหลอืคนจนผู้ด้อยโอกาส	โดยให้บรกิารกูย้มืกนัในหมูส่มาชกิ	

โดยเสยีดอกเบ้ียในอตัราทีต่�า่ซึง่ช่วยคนให้คนในกลุม่หนึง่หลดุพ้นจากการกู้ยมืเงินนอกระบบได้	เครดิตยเูนีย่นเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ที่มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนประหยัดและออมเป็นประจ�าทุกเดือน	 เดือนละอย่างน้อย	 ๑๐	 บาท	 เพื่อจัดต้ังเป็นกองทุนของ

ชุมชน	สมาชิกที่มีความจ�าเป็นเดือดร้อนสามารถกู้ยืมได้	 โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต�่า	 สมาชิกที่ฝากเงินไว้จะได้ปันผลตอนสิ้นปี	 

เครดติสอนให้คนรูจ้กัช่วยเหลอืตนเองโดยประหยดัอดออมให้ได้อย่างน้อยเดือนละ	๑	ครัง้	สอนให้คนรวยหนัมาช่วยเหลอืคนจนบ้าง 

โดยเงนิฝากไว้จะได้ปันผล	และได้บญุกศุลด้วย	เครดิตยเูนีย่นใช้เงินเป็นสือ่ในการพฒันาคนให้มคุีณธรรม	๕	ประการ	ได้แก่	ซือ่สตัย์	

เสียสละ	รับผิดชอบ	เห็นใจกันและไว้วางใจกัน

กิจกรรมที่ท�าให้ชีวิตมีความสุข

	 ๑.	 อย่าเกลียดหรือโกรธใคร

	 ๒.	ปล่อยวาง	อย่าวิตกกังวล

	 ๓.	ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

	 ๔.	รู้จักแบ่งปัน

	 ปัจจบัุนสหกรณ์เครดติยเูนีย่นได้เจรญิเตบิโตพฒันาเป็นสถาบนัการเงินและสวัสดิการชมุชน	เป็นแหล่งเงินทนุทีย่ัง่ยนืของชมุชน

อย่างแท้จริง	อาจกล่าวได้ว่า	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท�าให้	คนจนพ้นทุกข์ เพราะมีแหล่งเงินทุน คนรวยมีความสุขจากการให้

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	 ได้ก่อก�าเนิดขึ้น	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 โดยคณาจารย์ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีในสมัยนั้น	

ประกอบด้วย	 ผศ.ดร.นิวัต	 กลิ่นงาม	(อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคนปัจจุบัน)	 ผศ.สุวิทย์	 เปียผ่อง	 และ	 ผศ.บัวเงิน	 

พาทีทิน	 ได้รับความรู้เร่ืองเครดิตยูเน่ียน	 และได้ไปศึกษาดูงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 นักบุญเปโตร	 จ�ากัด	 อ�าเภอสามพราน	 

จังหวัดนครปฐม	และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนมดตะนอย	จ�ากัด	อ�าเภอด�าเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี	ในวันที่	๒๒	พฤศจิกายน	

พ.ศ.	๒๕๒๒	หลงัจากนัน้อธกิารเสยย์	เกดิเจรญิ	ได้มอบเงินให้จ�านวน	๓,๐๐๐	บาท	เพือ่ไปจัดตัง้เครดิตยเูนีย่นแห่งแรกทีวั่ดธรรมรงัษ ี

เมื่อวันที่	๙	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๓	มีสมาชิกแรกตั้ง	จ�านวน	๖๖	คน	เงินออมครั้งแรก	๑,๕๕๐	บาท	ต่อมาได้จดทะเบียนเป็น

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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สหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยนปัจจบุนัมสีมาชิก	๖,๐๐๐	คน	มเีงนิทุนหมนุเวยีนประมาณ	๑๒๐	ลา้นบาท	(ข้อมลู	๓๑	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๔)

	 หลังจากนัน้อาจารย์ของวทิยาลยัครูเพชรบรีุหลายท่าน	เช่น	อาจารย์ช�านาญ	อิม่สะอาด	ผศ.วรีะ	บญุชยัยะ	ผศ.อาคม	ศรทีองรุง่ 

ผศ.สมภพ	สุกช่วง	ผศ.ทัศนีย์	สุกช่วง	และอาจารย์เพชรปศาณ์	นาคะเวช	ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้	เรื่องเครดิตยูเนี่ยน	

เมื่อวันที่	๕	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๒๓	โดยความอุปถัมภ์ของพระธรรมรัตนดิลก	อดีตเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

๒. หลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน/หลักการสหกรณ์ออมทรัพย์
	 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน	 คือ	 สถาบันการเงินที่รวมคนที่รู้จักกันอยู่ในหมู่บ้าน/ต�าบล/ชุมชนเดียวกัน	 มาเป็นหนึ่งใจเดียวกัน	 

เพื่อหาทางช่วยเหลือกันและกัน	ในการแก้ปัญหาความจ�าเป็น	เดือดร้อน	ความสุข	ความเจริญ	ความครบครันของชีวิต

  •	 สหกรณ์		 คือ		รวมกันด้วยคน

  •	 เครดิต		 คือ		ความเชื่อถือหรือไว้วางใจ

  •	 ยูเนี่ยน		 คือ		การรวมกัน	ความสามัคคี	หรือความเป็นหนึ่งเดียวกัน

  •	 เครดิตยูเนี่ยน	 คือ		การรวมกัน	ความสามัคคี	หรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	

	 เครดติยเูนีย่นมุง่ส่งเสรมิให้ทกุคนมค่ีานยิมในการประหยดัอดออมเป็นประจ�าทกุเดอืน	สอนให้คนจนรูจ้กัช่วยตนเองโดยต้อง

พยายามสะสมเงินให้ได้อย่างน้อยเดอืนละ	๑๐-๒๐	บาท	และเชญิชวนให้คนรวยหนัมาช่วยคนจนบ้าง	โดยการเอาเงนิมาฝากสะสม

ไว้เป็นกองทุนของชุมชน	 สิ้นปีสมาชิกที่ฝากเงินจะได้รับเงินปันผลเครดิตยูเนี่ยนท�าให้คนจนพ้นทุกข์	 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ที่ตนเองเป็นเจ้าของโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต�่าร้อยละ	 ๑	 ต่อเดือน	 คนรวยมีความสุขจากการให้โดยเอาเงินของตนเองก้อน 

เลก็	ๆ 	๑๐๐-๒๐๐	บาท	มาฝากไว้ให้เพือ่นสมาชกิทีม่คีวามจ�าเป็น	เดือดร้อน	สามารถกูย้มืไปใช้ได้	บ�าบดัความจ�าเป็นเดือดร้อนได้

๓. อุดมการณ์สหกรณ์
	 สหกรณ์	(COOPERATIVE)	 เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งประกอบด้วยคณะบุคคลหลายคน	(๑๐	 คนขึ้นไป)	 มีความ

สมัครใจร่วมมือกันท�างานเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือมวลสมาชิกโดยมีอุดมการณ์สหกรณ์

  •  ช่วยเหลือตนเอง	(SELF-HELP)	 โดยผู้ที่เป็นสมาชิกทุกคนจะต้องพยายามช่วยตนเองให้ได้โดยพยายามสะสมเงิน 

มาฝากกับสหกรณ์ให้ได้เดือนละ	 ๑	 คร้ัง	 คร้ังละ	 ๒๐-๑๐๐	 บาท	 แล้วแต่ก�าลังความสามารถเพื่อให้ตนเองจะได้มีเงินเก็บเป็น 

เงินก้อนในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า

	 	 สหกรณ์ถอืว่าทกุคนมคีวามเสมอภาค	มศีกัด์ิศรขีองความเป็นมนษุย์	ดงันัน้เขาจะต้องพึง่พาตนเองไม่ใช่หวงัพึง่คนอืน่	ๆ 	

หรอืองค์กรสงเคราะห์	การช่วยเหลอืตนเองได้ท�าให้อสิระไม่อยูใ่ต้อ�านาจหรอืเงือ่นไขของผู้ให้ความช่วยเหลอื	เราสามารถตดัสนิใจ

ท�าอะไรได้ด้วยเหตุผลของตนเอง

  •  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	(MUTUAL	HELP)	 คนทุกคนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ต่างคนต่างช่วยตนเองได้โดยการน�า

เงินมาฝากไว้เป็นกองทุนซึ่งมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกเดือน	 สมาชิกที่มีความจ�าเป็นเดือดร้อน	 สามารถกู้ยืมไปบ�าบัดความเดือดร้อน	 

เพื่อความสุขความเจริญ	ความครบครัน	สหกรณ์น�าเงินดอกเบี้ยที่ได้จากการกู้ยืมมาจ่ายปันผลคืนแก่สมาชิกสิ้นปีและน�าเงินก�าไร

มาจัดสรรเพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในรูปแบบค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่เกิดจนถึงตาย

 ร่วมมือกันด�าเนินธุรกิจ	(BUSINESS	COOPERATION)	 เมื่อสมาชิกทุกคนได้มีการประหยัดอดออมทุกเดือนจะมีเงินทุนเพ่ิมข้ึน	

สหกรณ์ก็จะน�าเงินมาท�าธุรกิจหลักของสหกรณ์	 คือ	 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก	 สหกรณ์เป็นธุรกิจที่ไม่แสวงก�าไร	 ไม่ใช่เพื่อ 

การกุศล	แต่ต้องมีก�าไร	และเพื่อบริการให้แก่สมาชิก	(NOT	FOR	PROFIT	NOT	FOR	CHARITY	BUT	TO	GET	PROFIT	AND	FOR	SERVICE)	

ประเทศไทยมีประกาศกระทรวงการคลังฉบับที่	 ๔	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ถือว่าสหกรณ์ออมทรัพย์รวมทั้งชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	จ�ากัด	เป็นสถาบันการเงินธุรกิจหลักของสหกรณ์คือ	รับฝากจากสมาชิก	และให้บริการกู้ยืม
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๔. จิตตารมณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
	 สหกรณ์เครดติยเูน่ียนเกดิจากการรวมตัวกนัของประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจทีอ่ยู่ในวงสมัพนัธ์เดียวกัน	ทีจ่�าเป็นต้อง

ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน	มีน�้าใจต่อกันโดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่ยากไร้	หากเห็นเพื่อนบ้านเดือดร้อน	จะต้องเอาใจใส่	สนใจ 

ในปัญหาทุกข์ยากของเพือ่นบ้าน	ต้องแสดงความห่วงใยให้ความช่วยเหลอืเกือ้กลูตามก�าลงักาย	ก�าลงัสตปัิญญา	โดยมกีารแบ่งปัน 

ปัจจัยการผลิต	การบริโภค	เฉลี่ยความทุกข์	เพิ่มความสุขให้แก่กันและกัน	และต้องมีการรับใช้ช่วยเหลือกันในกิจกรรมต่าง	ๆ 	กัน	

เช่น	การประกอบอาชพี	การประกอบกจิกรรมประเพณีต่าง	ๆ 	ฯลฯ	ซึง่เป็นวฒันธรรมของประชาชนในชนบทซึง่เขาจะมนี�า้ใจต่อกนั 

สูงมาก	ซึ่งลักษณะความมีน�้าใจจะหาได้ยากในกลุ่มคนที่มีความรู้หรือคนในเมือง

๕. คุณธรรมของสมาชิก
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสหกรณ์รูปแบบหนึ่งซึ่งจัดเป็นสหกรณ์	 ประเภทที่	 ๗	 สมาชิกของสหกรณ์	 ประกอบด้วย	 บุคคล 

ทกุสาขาอาชพีทีอ่ยูใ่นวงสมัพันธ์เดยีวกนัจ�าเป็นต้องเน้นการให้การศกึษาอบรมแก่สมาชกิให้มคีวามรู	้ความเข้าใจเกีย่วกบัเครดติยูเนีย่น 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งใช้เงินเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม	๕	ประการ	คือ

 ๑. ความซื่อสัตย์

	 	 ๑.๑	ซื่อสัตย์ต่อตนเอง	โดยการฝากเงินออม	ช�าระเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นประจ�า

	 	 ๑.๒	ซ่ือสตัย์ต่อเพือ่นสมาชกิ	กรณสีมาชกิกูแ้ล้วใช้เพือ่นสมาชกิค�า้ประกนั	สมาชกิจะต้องช�าระหนีเ้งนิกูท้กุเดือน	เพือ่มใิห้ 

สมาชิกผู้ค�้าประกันต้องเดือดร้อน

	 	 ๑.๓	ซื่อสัตย์ต่อสหกรณ์	 สมาชิกต้องท�าธุรกิจกับสหกรณ์โดยการฝากเงินและใช้บริการกู้ยืมกับสหกรณ์ทุกครั้ง	 เพื่อให้

สหกรณ์ได้มีส่วนเหลื่อมมาจ่ายเงิน	และน�าก�าไรจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกตอนสิ้นปี

 ๒. ความเสียสละ

	 	 ๒.๑	เสียสละเงิน	สมาชิกจะต้องเสียสละน�าเงินฝาก	ช�าระหนี้	และดอกเบี้ยที่สหกรณ์ทุกเดือน

	 	 ๒.๒	เสียสละเวลา	ผู้ที่เป็นสมาชิกจะต้องเสียสละเวลามาเข้ารับการศึกษาอบรมเป็นครั้งคราว	และร่วมประชุมใหญ่ปีละ	

๑	ครัง้	เพือ่รบัทราบงานกจิกรรมประจ�าปีของสหกรณ์	ส�าหรบัคณะกรรมการด�าเนนิการจะต้องเข้าร่วมประชมุประจ�าเดือนทกุเดอืน	

และเข้าร่วมปฏิบัติ	และเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง	ๆ	ตามโอกาสอันควร

 ๓. ความรับผิดชอบ

	 	 บุคลากรในสหกรณ์มี	 ๓	 ฝ่าย	 คือ	 สมาชิก	 คณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการแต่ละฝ่ายจะมีหน้าที่รับผิดชอบ 

ที่แตกต่าง

	 	 สมาชิกมีหน้าที่ใช้บริการและควบคุมการด�าเนินงานของสหกรณ์

	 	 คณะกรรมการด�าเนินการ	มีหน้าที่ก�าหนดนโยบายเป็นแหล่งความคิดในการพัฒนาสหกรณ์

	 	 ฝ่ายจดัการ	มีหน้าทีบ่ริหารนโยบาย	น�านโยบายสูก่ารปฏิบตัแิละท�าหน้าทีเ่ป็นผู้ให้บรกิารแก่สมาชกิให้ได้รบัความพงึพอใจ	

ท�าหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวเชื่อมระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก	“ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทาย เต็มใจบริการ”

 ๔. ความเห็นใจ	 ผู้ที่เป็นสมาชิกต้องรู้จักเห็นใจ	 ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของสหกรณ์ในโอกาส 

ต่าง	ๆ	ที่สหกรณ์ขอร้องและต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ	รักและผูกพันช่วยสหกรณ์ได้ในด้านหนึ่งขอให้ช่วยอย่างเต็มที่

 ๕. ความไว้วางใจ	 สหกรณ์เกิดจากการรวมตัวกันของทุกกลุ่มอาชีพที่อยู่ในวงซึ่งรู้จัก	 คุ้นเคยกัน	 ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิก 

ต้องประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนดปีระกอบสมัมาอาชพี	ท�าตนให้เป็นคนมปีระวัติดี	เพือ่สมาชกิด้วยกันจึงจะไว้วางใจกัน	เครดติยเูนีย่น 

เป็นสหกรณ์ทีร่วมกนัด้วยความเชือ่ถอื	ไว้วางใจสมาชกิจะต้องมคีวามเชือ่มัน่ไว้วางใจว่าเงินทีท่กุเดือนจะมคีวามมัน่คง	ยัง่ยนืไม่สญู 

จึงจะท�าให้มีความมั่นคง	จะแนะน�าบุคคลใกล้ตัวมาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น
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๖.  วัตถุประสงค์ของเครดิตยูเนี่ยน 
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุกแห่งมีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 ๑.	 ส่งเสริมให้สมาชิกประหยัดและสะสมทรัพย์เพื่อสร้างกองทุนไว้เพื่อสมาชิก

	 ๒.	รับฝากเงินจากสมาชิก

	 	 ๒.๑	 ฝากออมทรัพย์/ฝากออมทรัพย์พิเศษ

	 	 ๒.๒	 ฝากประจ�า	๖,	๑๒,	๒๔,	๓๖	เดือน	เป็นต้น

	 ๓.	ซื่อสัตย์	เสียสละ	รับผิดชอบ	เห็นใจ	และไว้วางใจกันโดยการให้การศึกษา	พัฒนาคนให้มีคุณธรรม	๕	ประการ

	 ๔.	ให้บริการ	กู้ยืมตามความจ�าเป็น	หรือประโยชน์

	 	 ๔.๑	 กู้ฉุกเฉิน	โดยใช้คุณสมบัติของตัวสมาชิกเป็นเครื่องค�้าประกัน

	 	 ๔.๒	 กู้สามัญ	โดยใช้เพื่อนสมาชิกด้วยกันค�้าประกัน

	 	 ๔.๓	 กู้พิเศษ	โดยใช้หลักทรัพย์ค�้า	คือ	โฉนดที่ดิน	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่ง	สามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

	 	 	 ไปเพื่อบ�าบัด	ประกอบอาชีพเพื่อความสุข	และความครบครันโดยมีเงิน	๓	ประเภท

	 	 	 ๑.	 เงินกู้ฉุกเฉิน	 โดยใช้คุณสมบัติของสมาชิกเองเป็นเครื่องค�้าประกันก็ได้	 ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐	 บาท	 ใช้คืนภายใน	 

	 	 	 	 ๒-๖	เดือน

	 	 	 ๒.	 เงินกู้สามัญ ใช้เพื่อสมาชิกค�้าประกันมีสินเชื่อหลายประเภทแต่สมาชิกหนึ่งจะกู้ได้ไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	ทั้งนี้ 

	 	 	 	 เพื่อมิให้เกินความสามารถในการช�าระหนี้	ใช้คืนภายใน	๖๐-๑๐๐	เดือน

	 	 	 ๓.	 เงินกู้พิเศษ	ใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน	กู้ได้	๔๐๐,๐๐๐-๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท	ใช้คืนภายใน	๑๐๐	เดือน	วงเงินกู้ยืม 

และระยะเวลาในการช�าระหนี้ของเครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะไม่เท่ากัน	 เนื่องจากฐานะการเงินของแต่ละสหกรณ์แตกต่างกัน	 

บางแห่งมีสภาพคล่องสูงมากก็ให้ระยะเวลาการช�าระหนี้ยาวนานขึ้น	 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้	 คณะกรรมการเงินกู้ซึ่งมี

จ�านวน	๓-๕	คน	จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเงินกู้อย่างเคร่งครัด	เพื่อมิให้หนี้เสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	เพราะ

สมาชกิเครดติยูเน่ียนไม่สามารถหกัเงนิเดอืน	ณ	ทีจ่่ายได้เนือ่งจากสมาชกิเครดิตยเูนีย่นเป็นแรงงานนอกระบบ	ส่วนใหญ่เป็นเกษตร	

ค้าขาย	รับจ้าง	อาชีพอิสระ	ฯลฯ	จึงต้องเคร่งครัดในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้โดยมีเกณฑ์ส�าคัญอยู่	๔	ประการ	คือ

    ๑.	 การฝากเงนิสะสมรายเดอืน	สมาชกิต้องฝากเงนิตดิต่อกนัทุกเดอืนจงึจะมีสทิธ์ิกูย้มืแสดงถึงความมปีระวตัดิี

	 	 	 	 ๒.	 ความจ�าเป็น เดือดร้อน	เหตุผลของการให้เงินกู้ในสหกรณ์ขนาดเล็กเงินกู้ไม่เพียงพอ	จ�าเป็นต้องให้ผู้กู้ยืม

ที่มีความจ�าเป็นมากกว่าได้รับอนุมัติไปก่อน	แต่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ	ไม่จ�าเป็นต้อง

รอ	สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับอนุมัติเงินกู้ทุกราย

	 	 	 	 ๓.	ความสามารถในการช�าระคืน	(ข้อนี้ส�าคัญที่สุด)	โดยการพิจารณา	ประวัติของสมาชิก	การประกอบอาชีพ

รายได้	การประพฤติปฏิบัติตนในการด�ารงชีวิต	มีนิสัยประหยัด	มัธยัสถ์	ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายมากน้อยเพียงใด

	 	 	 	 ๔.	 การเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ หมายถึง	การเข้ารับการศึกษาอบรม	ทุกครั้งที่สหกรณ์จัดให้กับสมาชิกที่

สหกรณ์หรอืกลุม่ย่อยในหมูบ้่าน	เครดติยเูนีย่นเชือ่ว่าการศึกษา	อบรมเป็นหวัใจส�าคัญในการด�าเนนิงาน	สมาชกิจ�าเป็นต้องมคีวามรู ้

เกี่ยวกับเครดิตเป็นอย่างดี	เพื่อให้เขาสามารถแนะน�าบุคคลอื่น	ๆ	ที่อยู่ใกล้ตัวเข้ามาเป็นสมาชิกได้

๗. ประโยชน์ของเครดิตยูเนี่ยน
	 	 ๑.	 สมาชิกได้ประหยัดสะสมเงินไว้เป็นก้อนในหนึ่งวัน

	 	 ๒.	 ได้ช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกให้กู้ยืมได้

	 	 ๓.	 ท�าให้คนมีเครดิต	(สามารถกู้ยืมได้ถ้าประวัติทางการเงินมีสภาพคล่อง)

	 	 ๔.	 สะดวกในการฝาก	เพราะตั้งอยู่ตามหมู่ต�าบลต่าง	ๆ

	 	 ๕.	 ท�าให้มีธนาคาร/สถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต�าบล
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	 	 ๖.	 ท�าให้สมาชิกได้รับสวัสดิการต่าง	ๆ

	 	 	 ๖.๑	 สวัสดิการคุ้มครองเงินกู้	(สก.๑)	สมาชิกเสียชีวิตยกหนี้	.SHMYYH’S,F	ไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 	 	 ๖.๒	 สวัสดิการคุ้มครองเงินสะสม	(สภ.๒)	เงินที่ฝากสะสมไว้จะได้เป็น	๒	เท่าเมื่อเสียชีวิต

	 	 	 ๖.๓	 สวัสดิการกองทุนสมทบ	(สก.๕)

	 	 	 ๖.๔	 สวัสดิการฌาปนกิจชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี

	 	 	 ๖.๕	 สวัสดิการการรักษาพยาบาล

	 	 	 ๖.๖	 สวัสดิการท�าบุญ

	 	 	 ๖.๗	 สวัสดิการอุบัติภัย

	 	 	 ๖.๘	 สวัสดิการรับขวัญ	(ส�าหรับบุตรเกิดใหม่)

	 	 	 ๖.๙	 สวัสดิการงานบวช

	 	 	 ๖.๑๐	 สวัสดิการสร้างรังรัก

	 	 	 ๖.๑๑	 สวัสดิการผู้สูงอายุ	(จ่าย	๑,๐๐๐	:	๕	บาท/ปี)	เมื่ออายุ	๗๐	ปีบริบูรณ์

	 	 	 ๖.๑๒	 สวัสดิการฌาปนกิจ	(ของสหกรณ์แต่ละแห่งจ่าย	๕๐,๐๐๐-๑๓๐,๐๐๐	บาท)	

	 	 	 ๖.๑๓	 สวัสดิการกองทุนบ�านาญ	ท�าบุญวันละ	๑	บาท	เมื่ออายุ	๖๐	ปี	ซึ่งก�าลังด�าเนินการอยู่

ผู้สูงวัยควรท�าตนเช่นไร

แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ

๑. โอบอ้อมอารี

๒. วจีไพเราะ

๓. สงเคราะห์ชุมชน

๔. วางตนอย่างเหมาะสม

๘. การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
	 การจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชิกในเครดติยเูน่ียน	มจุีดเน้นเพือ่ให้สวสัดิการแก่สมาชกิค่อนข้างหลากหลายอาจกล่าวได้	“เครดติ

ยูเนี่ยนช่วยสมาชิกตลอด	ตั้งแต่คลอดจนถึงตาย”	ซึ่งมีสวัสดิการดังต่อไปนี้

	 ๘.๑	 สวัสดิการคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิก	(สก.๑)

	 	 	 เป็นสวัสดิการที่จัดให้มีข้ึนเพื่อช่วยป้องกันปัญหาหนี้สูญในสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	 และสร้างหลักประกัน 

ความมั่นคงให้แก่ครอบครัวและสมาชิก	 โดยสหกรณ์เป็นผู้จ่ายค่าบริการแทนสมาชิก	 โดยคิดอัตราค่าบริการรายเดือน	 เดือนละ	 

๖๐	สตางค์	ต่อยอดเงนิกูค้้างช�าระทีอ่ยู่ในข่ายได้รับการคุม้ครอง	๑,๐๐๐	บาท	โดยเงือ่นไขการคุม้ครองม	ี๒	กรณี	คอื	กรณทีีส่มาชกิ

   ๑. เสียชีวิต

   ๒. ไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิง

    นักการเมืองของไทย : เห็นประโยชน์ของพรรคและพวกเหนือประเทศชาติและประชาชน

	 	 	 สวัสดิการคุ้มครองช�าระหนี้แทนสมาชิกผู้เสียชีวิต/สมาชิกที่ไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิง	ภาระหนี้สินจะไม่ตกเป็นแก่ 

สามี	 ภรรยา	 และลูก	 หรือญาติพี่น้อง	 รวมทั้งผู้ค�้าประกัน	 ท�าให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่ล�าบากใจใน 

การติดตามทวงถามหนี้สิน	และท�าให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนโดยจะคุ้มครองเงินกู้ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท
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ตารางที่ ๑ ผลประโยชน์สวัสดิการเงินกู้

อายุสมาชิก	(ณ	วันรับเงินกู้) วงเงินคุ้มครอง

อายุไม่เกิน	๖๙	ปีบริบูรณ์ ๑๐๐%

อายุเกิน	๖๙-๗๕	ปีบริบูรณ์ ๔๐%

ที่มา : เอกสารเป็นสัมพันธ์ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด (สก.๑-๒)

	 ๘.๒	 สวัสดิการคุ้มครองเงิน	(สภ.๒)

	 	 	 สวัสดิการคุ้มครองเงินสะสม	(สภ.๒)	เป็นสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกและส่งเสริมให้สมาชิกมี 

การสะสมเงินออมมากข้ึน	 สร้างหลักประกันและความมั่นคงให้กับครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	 สวัสดิการ

คุ้มครองเงินสะสม	(สภ.๒)	 จะท�าพร้อมกับสวัสดิการคุ้มครองเงินกู้	 (สภ.๑)	 โดยสหกรณ์เป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันค่าธรรมเนียม 

รายเดือนตามเกณฑ์ตามตารางผลประโยชน์	 สวัสดิการคุ้มครองเงินสะสมเป็นการตอบแทนความมีน�้าใจอันดีงามของสมาชิกที่ได้

เสียสละสะสมเงินไว้ในสหกรณ์สวัสดิการคุ้มครองเงินสะสมจะคุ้มครองเงินสะสมไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท/คน

ตารางที่ ๒ ผลประโยชน์

อายุสมาชิก วงเงินได้	(ร้อยละ)

๒๐	ปี-๕๕	ปีบริบูรณ์ ๑๐๐

๕๕	ปี-๖๐	ปีบริบูรณ์ ๘๐

๖๑-๖๕	ปีบริบูรณ์ ๕๕

๖๖-๗๐	ปีบริบูรณ์ ๓๐

๗๑	ปีบริบูรณ์ ๑๕

ที่มา : เอกสารประชาสัมพันธ์ สก.๑-๒ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ากัด

   อาจกล่าวได้ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินประเภทเดียวเท่านั้น	ที่สามารถจัดสวัสดิการคุ้มครองเงินกู้

และสวัสดิการเงินสะสมให้กับสมาชิกได้เนื่องจากความเป็นเครือข่ายกันในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

	 ๘.๓	 สวัสดิการกองทุนสมทบ	(สก.๕)

	 	 	 สวสัดกิารกองทนุสมทบเป็นสวสัดกิารเพือ่ท�าการสงเคราะห์ซึง่กนัและกนัในการจัดการศพ	หรอืสงเคราะห์ครอบครวั

สมาชิกที่เสียชีวิต	ด้วยเงินสงเคราะห์	โดยไม่ประสงค์จะหาก�าไรมาแบ่งปันกัน	สวัสดิการกองทุนสมทบเรียกว่า	“กองทุนฌาปนกิจ”	

จัดท�าร่วมกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ปัจจุบันสมาชิกสวัสดิการกองทุนสมทบจะจ่ายเงินสมทบเมื่อมี

เพื่อนสมาชิกเครดิตยเูนี่ยนเสียชีวิตลง	เงินช่วยเหลือจากสวัสดิการนี้จะได้รับประมาณ	๑๒๐,๐๐๐	บาทซึ่งสวัสดิการกองทุนสมทบนี้ 

สมาชิกเป็นผู้จ่ายเงินด้วยตัวเอง

	 ๘.๔	 สวัสดิการฌาปนกิจชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี

	 	 	 เป็นสวัสดิการที่กลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	 ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันระหว่างมวลสมาชิก	 เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสมาชิกจะช่วยเหลือกันคนละ	 ๑	 บาท	 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งจังหวัด	 

๓๐,๐๐๐	คนเศษ

	 	 นอกจากสวัสดิการที่เครือข่ายเครดิตยูเนี่ยนระดับประเทศ	และระดับจังหวัดได้จัดท�าร่วมกันแล้วแต่ละสหกรณ์ได้จัดตั้ง

สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอีกหลายอย่าง	ดังนี้

	 	 ๑.	 สวัสดิการรักษาพยาบาล	จ่าย	๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท/ครั้ง/ปี

	 	 ๒.	 สวัสดิการท�าบุญบ้าน	จ่าย	๕๐๐	บาท	ครั้งเดียว
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	 	 ๓.	 สวัสดิการอุบัติภัย/วาตภัย

	 	 ๔.	 สวัสดิการเงินขวัญถุง	(ส�าหรับบุตรเกิดใหม่)	๕๐๐	บาท

	 	 ๕.	 สวัสดิการงานบวชจ่าย	(๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท	จ่ายครั้งเดียว

	 	 ๖.	 สวัสดิการสร้างรังรัก	(แต่งงาน)	จ่าย	๕๐๐-๑,๐๐๐	บาท	จ่ายครั้งเดียว

	 	 ๗.	 สวัสดิการฌาปนกิจ	(ของแต่ละสหกรณ์จ่าย	๘,๐๐๐-๑๓๐,๐๐๐	บาท)

	 	 ๘.	 สวัสดิการบ�านาญท�าบุญวันละบาท	อายุครบ	๖๐	ปี	 รับบ�านาญตามสัดส่วน	ระยะเวลาการท�าบุญซึ่งก�าลังรณรงค์ 

จัดท�าสวัสดิการตัวนี้อยู่	ฯลฯ

๓ น�้าที่ทุกคนควรมี

๑. น�้าใจ ๒. น�้าค�า ๓. น�้าอดน�้าทน

๙. บทบาทของเครดิตยูเนี่ยน
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ด�าเนินธุรกิจครบวงจรจะมีบทบาท	ดังนี้

	 	 ๑.	 สถาบันการเงิน	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะท�าหน้าที่รับเงินออม	รับ	ฝากเงิน	ถอน-กู้ยืมสะดวกและง่าย

	 	 ๒.	 สถาบันธุรกิจ	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรธุรกิจไม่ใช่เพื่อหาก�าไร	 ไม่ใช่เพื่อการกุศลแต่เพื่อให้การบริการ	 

(NOT	FOR	PROFIT	NOT	FOR	CHARITY	BUT	TO	GET	PROFIT	AND	FOR	SERVICE)	แก่สมาชิก	

	 	 	 แต่อย่างไรกต็าม	ถึงแม้ว่าสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นจะไม่แสวงหาก�าไรแต่ต้องด�าเนนิธรุกจิให้มกี�าไรเพยีงพอทีจ่ะน�าเงนิ 

ดอกเบี้ยมาจ่ายปันผลแก่หุ้นสมาชิกและเพื่อให้มีรายได้มาจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ	ของสหกรณ์

	 	 ๓.	 สถาบันการตลาด	 สหกรณ์มีการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกหลากหลายประเภทโดยเฉพาะเงินกู้ประเภทสามัญ 

จะมีสินเชื่อหลายประเภท	เช่น	สินเชื่อเพื่อประกอบสินเชื่อ	จักรยานยนต์สินเชื่อ	สินเชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้า	เป็นต้น

	 	 ๔.	 สถาบันกระจายรายได้	สหกรณ์ด�าเนินธุรกิจมีรายได้/ก�าไร	จะใช้เงินรายได้ก�าไรเพื่อด�าเนินการดังนี้

	 	 	 ๔.๑	เพือ่จดัจ้างพนกังานเพือ่ท�าหน้าท่ีให้บรกิารแก่สมาชกิ	สหกรณ์เครดิตยเูนีย่นในจังหวัดเพชรบรุมีกีารจ้างพนกังาน

กว่า	๒๕๐	ต�าแหน่ง	ซึ่งท�าให้ผู้จบการศึกษาในหมู่บ้าน	ต�าบลได้ท�างานในท้องถิ่นบ้านเกิด

	 	 	 ๔.๒	ก�าไรน�ามาจัดสรรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลแก่สมาชิกที่ถือหุ้นและจ่ายเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้กู้

	 	 ๕.	 สถาบนัการศกึษา	เครดติยูเนีย่นเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวทีเ่น้นให้การศึกษาแก่บคุลากรทกุฝ่ายสมาชกิจะต้องเข้ารบั 

การอบรมการเป็นสมาชิกและก่อนให้บริการกู้ยืมและสมาชิกจะต้องเข้าประชุมเป็นครั้งคราวที่กลุ่มย่อยตามหมู่บ้าน	 ฝ่ายจัดการ/

พนักงานจะเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรต่าง	ๆ	เช่น	บัญชี	การเงิน	การบริการ	การบริหารความเสี่ยง	เป็นต้น

	 	 	 คณะกรรมการการด�าเนนิงานซึง่เป็นสายบริหารจัดการแก่สหกรณ์จะต้องเข้ารับการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรเกีย่วข้อง

กับการบริหารการจัดการสหกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งความคิดของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์สามารถด�าเนินธุรกิจ

แข่งขันสถาบันการเงินอื่นได้

	 	 ๖.	 สถาบันสวัสดิการ	 สถาบันเครดิตยูเนี่ยนมีบทบาทเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนมุ่งเน้นให้สวัสดิการที ่

หลากหลายแก่สมาชิกที่ครบวงจรชีวิต	เกิด	แก่	เจ็บ	ตาย	ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าให้สวัสดิการแก่สมาชิกตลอดตั้งแต่คลอดถึงตาย

	 	 ๗.	 สถาบันส่งเสริมอาชีพ	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมอลล์เงินกู้สมาชิกไปแล้วจะต้องหาทางส่งเสริมให้สมาชิกได้ประกอบ

อาชีพที่สามารถสร้างรายได้	 มีก�าไรเพื่อให้สามารถน�าเงินมาใช้หนี้และดอกเบี้ยแก่สหกรณ์เพื่อสหกรณ์จะได้มีเงินลงทุนหมุนเวียน

อย่างพอเพียง

	 	 ๘.	 สถาบันสอนประชาธิปไตย	 หลักการบริหารของสหกรณ์ยึดหลักความเสมอภาคเท่าเทียมกันหนึ่งคนหนึ่งเสียง	 

(ONE	MAN,	ONE	VOTE)	ให้ความส�าคัญกับคนมากกว่าเงิน
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	 ๑.	 มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	สนับสนุนงบประมาณด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	 มีคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีมาช่วยขยายงานด้วย

	 ๓.	 มีทีมงานอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้มแข็ง

	 ๔.	 ผู้น�าเครดิตยูเนี่ยนรุ่นบุกเบิกยังช่วยท�างานด้านนี้อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

	 ๕.	 คนเพชรบุรี	เชื่อพรรคพวก	เพื่อนฝูงและผู้น�า

	 ๖.	 ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	มีระบบกลุ่มย่อย	หัวหน้ากลุ่มสมาชิกในแต่ละสหกรณ์

	 ๗.	 มีชมรมเครดิตยูเนี่ยนเป็นตัวขับเคลื่อนที่เป็นหลักและส�าคัญโดยท�าหน้าที่ส่งเสริม	ประชาสัมพันธ์	

	 	 จัดตั้งและพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนมาอย่างต่อเนื่อง

	 ๘.	 มีการประชุมเครือข่ายเครดิตยูเนี่ยน	 วัน	 เดือนละ	 ๑	 ครั้ง	 เพื่อแลกเปลี่ยนรู้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ 

	 	 ร่วมกัน

	 ๙.	 มีระบบพันธมิตรกับสหกรณ์

 	 Big	:	Strong	
	 	 สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องเข้มแข็งและต้องช่วยสหกรณ์อื่นได้

	 	 Small	:	Smart
	 	 สหกรณ์ขนาดเล็กต้องมีความเด่นเฉพาะด้านที่สหกรณ์อื่นสามารถเลียนแบบได้

	 ๑๐.	 สหกรณ์แต่ละแห่งจัดสรรเงินสาธารณประโยชน์	เพื่อเอื้ออาทรต่อสังคม	เช่น	มอบเงินทุนการศึกษา	

	 	 ร่วมกิจกรรมของสังคมส่วนรวม	เป็นต้น

	 ๑๑.	 สหกรณ์เครดติยเูน่ียนแต่ละแห่ง	มอีาคารส�านกังานทีดู่ดี	มสีง่า	ใหญ่โตสมฐานะการเงนิของแต่ละสหกรณ์	เป็นทีย่อมรบั

	 	 ในความมั่นคง

	 ๑๒.	 มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรุ่นพี่	ๆ	หลายแห่งเป็นต้นแบบให้เรียนรู้

การบริหารจัดการสู่ความส�าเร็จของกระบวนการ
เครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี
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	 ในทุกสหกรณ์คณะกรรมการบริหารจะต้องรู ้จักใช้ปัจจัยในการบริหารอย่างบูรณาการ	 (Integration)	 เชื่อมโยงกัน 

อย่างชาญฉลาด	 รู้จักพลิกแพลง	 คิดนอกกรอบ	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยยึดประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นส�าคัญ	 

ซึ่งปัจจัยในการบริหารจัดการ	ได้แก่	4M’	s

	 ๑.	Man	 (คน	:	 สมาชิก)	 ในสหกรณ์มีสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี	 สหกรณ์ที่มีจ�านวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าประสบ 

ความส�าเร็จ	เป็นที่ยอมรับของประชากรกลุ่มเป้าหมายจึงสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น

	 ๒.	Money	(เงิน)	ในสหกรณ์ทุกแห่งจะมีเงินทุน	เงินฝากของสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน	สหกรณ์ที่ประสบความส�าเร็จจะมีเงิน

เพิ่มมากขึ้น	และแนวโน้มมีมากขึ้น	เกินความต้องการที่จะให้บริการสมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์

	 ๓.	Machinery or technology	ในสหกรณ์จะมีเครื่องจักร	เครื่องมือ	เทคโนโลยี	และระเบียบต่าง	ๆ 	ซึ่งคณะกรรมการสามารถ

สร้างขึน้มาใช้	หรอืคิดขึน้มาใช้ในการบรหิารจดัการสหกรณ์เพือ่ให้สามารถตอบสนองความต้องการของมวลสมาชกิให้ได้มากทีส่ดุ	

เพื่อให้สมาชิกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	 ๔.	Management	(การบริหารจัดการ)	 คือการที่คณะกรรมการจะต้องใช้กลยุทธ์	 เทคนิควิธี	 บริหารจัดการโดยบูรณาการ 

เชือ่มโยงสหกรณ์เงนิทนุ	โดยสร้างระเบยีบกฎเกณฑ์ขึน้มาใช้	คณะกรรมการบรหิารต้องเป็นผู้น�าในการเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้ 

มิใช่การบริหารจัดการแบบเดิม	ๆ	ในแต่ละปีควรจะมีโครงการ	กิจกรรม	สวัสดิการใหม่	ๆ	บ้าง	สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจ

และสังคมจะต้องมีความเจริญเติบโต	 เช่น	 สหกรณ์ที่มีสภาพคล่องเกินความต้องการ	 แทนที่จะน�าเงินที่เหลือไปกับธนาคาร	 

ควรกระจายไปฝากไว้กับสหกรณ์ต่าง	ๆ	ที่มีความมั่นคง	แห่งละ	๑-๒	ล้านบาท	ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร	และเพื่อเป็น 

การช่วยเหลือกันในกระบวนการสหกรณ์อีกด้วย

ปัจจัยในการบริหาร 4M’ s สู่ความส�าเร็จ
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การจัดตั้ง ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี

	 ชุมนมุสหกรณ์ฯ	สาขาจงัหวดัเพชรบรีุ	ถือเป็นสาขาแห่งแรกของชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นแห่งประเทศไทย	จ�ากดั	(ช.ส.ค.)	

ซึง่ในระยะเริม่แรกของ	ช.ส.ค.	สาขาจงัหวดัเพชรบรุ	ีได้รับการสนบัสนนุและส่งเสริม	ตลอดจนสถานทีท่�าการขบวนการเครดติยเูนีย่น 

จงัหวดัเพชรบุร	ีอยูท่ีม่หาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุ	ีซึง่ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุก็ยังให้การสนบัสนนุทัง้ด้านความรู	้และ

งบประมาณกับขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีตลอดมา	อีกทั้งยังให้ความอนุเคราะห์สถานที่ท�าการของสหกรณ์เครดิต 

ยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ซึ่งให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย

ภารกิจ หรือบาบาทของ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี

	 ช.ส.ค.	สาขาจังหวัดเพชรบุรี	ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการด�าเนินการ	ช.ส.ค.	โดยภารกิจ	หรือมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม 

สนับสนุนสมาชิกให้เป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการของชุมชน	 สถานประกอบการและสถาบันการศึกษา	 โดยด�าเนินธุรกิจ 

การผลติ	การค้า	การบริการ	อุตสาหกรรม	และการลงทนุร่วมกันเพือ่ช่วยเหลอืซึง่กันและกันโดยใช้หลกัคณุธรรมพืน้ฐาน	๕	ประการ	

ได้แก่	ความซื่อสัตย์	ความเสียสละ	ความรับผิดชอบ	ความเห็นใจกัน	และความไว้วางใจกัน	เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและ 

ส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม	 และในเรื่องของจิตตารมณ์	๔	ประการ	 ได้แก่	 สนใจ	ห่วงใย	 แบ่งปัน	 รับใช้	 ซึ่งน�าทางใน

การมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา	 “คน”	 ตลอดจนการส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก	 ให้บริการจัดหาทุน	 หรือบริการสินเชื่อเพื่อ 

การประกอบอาชีพและการด�ารงชีพ	จัดหาปัจจัยการผลิต	รวมซื้อรวมขาย	และร่วมมือกับสหกรณ์อื่น	องค์กรชุมชน	ภาครัฐ	และ

เอกชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ	 และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนให้อยู่ดี	 กินดี	 มีสันติสุข 

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดที่มีจ�านวนสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนมากที่สุดในประเทศไทย

	 ปัจจบัุน	(ณ	๓๑	ธนัวาคม	๒๕๖๒)	จงัหวดัเพชรบรุจีงัหวดัเดยีว	มจี�านวนเครดติยเูนีย่น	๕๘	แห่ง	และมสีมาชกิร่วมขบวนการ

เครดิตยูเนี่ยนถึง	 ๑๗๗,๖๔๗	คน	 เมื่อเทียบกับประชากรของจังหวัดเพชรบุรี	 คิดเป็นอัตราร้อยละ	๓๖	ถือว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็น

จังหวัดที่มีสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนมากที่สุดในประเทศไทยนั่นเอง

ความโดดเด่นด้านการบริหารและขับเคลื่อนขบวนการเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี

	 จงัหวดัเพชรบรีุมีความเข้มแข็ง	นอกจากจ�านวนสมาชกิเครดิตยเูนีย่นมากทีส่ดุในประเทศไทยแล้ว	ยงัมลีกัษณะความโดดเด่น 

ด้านการบริหารจัดการ	ดังนี้

	 ๑.	ผู้น�ารุ่นบุกเบิก	 อาสาสมัคร	 ของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	 ผู้น�ายังคอยให้ 

ค�าแนะน�า	เสนอแนะในการบริหารจัดการแก่สหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

	 ๒.	คณะกรรมการด�าเนินการ	คณะผูต้รวจสอบกจิการ	และฝ่ายจัดการของสหกรณ์	กลุม่เครดิตยเูนีย่นทกุแห่ง	มคีวามมุง่มัน่

ท่ีจะพัฒนาการบรหิารงานให้มคีวามเจรญิก้าวหนา้อยูต่ลอดเวลา	ซึง่ดไูด้จากสหกรณ์กลุม่เครดิตยเูนีย่น	ส่งบคุลากรเข้าร่วมอบรม

ในหลักสูตรต่าง	ๆ	ที่ทาง	ช.ส.ค.	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	หรือส่วนงาน

อื่น	ๆ	ที่จัดขึ้น	เพื่อน�าความรู้ดังกล่าวมาบริหารงานของสหกรณ์	กลุ่มตนเอง

การวิเคราะห์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี

นายชัชชัย จันทร์กระจ่าง
ผู้จัดการ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี
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	 ๓.	ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์	 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนประจ�าทุกเดือน	 มีการก�าหนดวันประชุม

ที่แน่นอน	วาระการประชุม	และข้อมูลประกอบการน�าเสนอในที่ประชุมมีความชัดเจน	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการลงมติ	ซึ่งถือ 

ได้ว่าคณะกรรมการของสหกรณ์	กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง	ใช้ความรู้	ความสามารถเพื่อบริหารจัดการให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของ	หรือสมาชิกแห่งนั้น	ๆ	

	 ๔.	ในการบริหารจดัการของ	ช.ส.ค.	สาขาจงัหวดัเพชรบรุแีล้วยงัมชีมรมเครดิตยเูนีย่น	๓	ชมรมช่วยขบัเคลือ่นการบรหิารงาน 

ในบทบาทท่ีต่างกัน	 ประกอบด้วย	 “ชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี”	 ซึ่งบริหารงานโดยคณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยน	 

๙	 คน	 ช่วยขับเคลื่อนขบวนการเครดิตยูเนี่ยนด้านการเผยแพร่	 จัดตั้งกลุ่ม	 ให้ค�าแนะน�า	 ร่วมเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาและให้

ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์	 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	 เนื่องจากมีการประชุมเครือข่ายเครดิตยูเนี่ยนประจ�า 

ทุกเดือน	 ท�าให้สหกรณ์กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทุกแห่งมีโอกาสพบปะ	 พูดคุย	 หรือรับทราบข่าวสารต่าง	 ๆ	 อย่างทั่วถึงกันจะน�าไปสู่

ความเป็นพ่ีเป็นน้อง	 และเอื้ออาทรต่อกัน	 นอกจากชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีลัว	 ยังมี	 “ชมรมเจ้าหน้าที่เครดิตยูเนี่ยน 

จังหวัดเพชรบุรี”	 สมาชิกของชมรมฯ	 คือ	 ฝ่ายจัดการสหกรณ์กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรี	 รวมตัวกันจัดตั้งเป็น 

ชมรมฯ	เพื่อคอยช่วยเหลือเรื่องของการท�างาน	ตลอดจนการช่วยงานของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งในแต่ละปี 

ทางชมรมฯ	 จะมีแผนงานในเร่ืองของการสัมมนา	 เพิ่มความรู้แก่ฝ่ายจัดการ	 มีการจัดพบปะเพื่อให้ฝ่ายจัดการได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน	 ทันต่อการบริหารงาน	 ชมรมสุดท้าย	 ได้แก่	 “ชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี”	 มีหน้าที่ใน

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน	 อีกทั้งยังเข้าพบปะ	 เยี่ยมเยือน	 สหกรณ	์ 

กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	เพื่อรับทราบข้อมูลต่าง	ๆ	และร่วมเสนอแนวทางการแก้ไข

	 จากความโดดเด่นด้านการบรหิารงานดงักล่าว	ท�าให้ขบวนการสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นจังหวัดเพชรบรุมีคีวามเจรญิเตบิโตขึน้มา

อย่างต่อเนื่อง	เป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก	ช.ส.ค.	สาขาจังหวัดเพชรบุรี	ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์	กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน	

ผู้น�ารุ่นบุกเบิก	อาสาสมัคร	คณะกรรมการด�าเนินการ	คณะผู้ตรวจสอบกิจการ	คณะกรรมการชมรมต่าง	ๆ	และฝ่ายจัดการ	ที่ได้

ให้ความอนุเคราะห์	ร่วมมือ	และให้ความช่วยเหลือ	ช.ส.ค.	สาขาจังหวัดเพชรบุรีด้วยดีมาโดยตลอด	ช.ส.ค.	สาขาจังหวัดเพชรบุรี	

ยินดีรับใช้และเต็มใจให้บริการแก่มวลสมาชิกทุกแห่งในฐานะ	“เจ้าของ	ช.ส.ค.”	ครับ

ค�ามงคล

สวัสดี

ขอบใจ ขอบคุณ

ขอโทษไม่เป็นไร
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ใครคือบุคลากรเป้าหมาย

	 ได้แก่	ประชาชนทั่วไป	ผู้ประกอบอาชีพอิสระ	พ่อค้า	แม่ขาย	เกษตรกร	มอเตอร์ไซค์รับจ้าง	ผู้รับจ้างเด็ก	ๆ	และผู้สูงวัย	

เป็นต้น	ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ	ไม่น้อยกว่า	๕๐	ล้านคนให้รู้จักช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือ

กันในการด�าเนินธุรกิจ

เครดิตยูเนี่ยนเกิดขึ้นจากใคร

	 จากอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะ	 ท�างานเพื่อชาวบ้านโดยไม่ได้รับผลตอบแทนและช่วยรัฐบาลดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศ	

ให้รู้จักรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 เครดิตยูเนี่ยนใช้เงินเป็นสื่อในการพัฒนาคนให้มีจิตตารมณ์ คือ

	 สนใจ	ห่วงใย	แบ่งปัน	และรับใช้กัน	และมีคุณธรรม	๕	ประการ	คือ

	 ซื่อสัตย์	เสียสละ	รับผิดชอบ	เห็นใจกัน	และไว้วางใจกัน

หน่วยงานของรัฐ ควรปฏิบัติกับขบวนการเครดิตยูเนี่ยนอย่างไร

	 อยากเห็นหน่วยงานของรัฐ	 สนับสนุนให้ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้มีพลังและศักยภาพเพื่อที่จะท�างานเพื่อคนส่วนใหญ่ 

ของประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยควรจะ

	 ๑.	จัดสรรงบประมาณในลักษณะเป็นเงินอุดหนุนในโครงการส่งเสริมการจัดตั้ง	 เผยแพร่และพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนให้มีเพิ่ม 

มากขึ้น	และมีความเข้มแข็ง	สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่น	เพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไป

	 ๒.	จัดสรรงบประมาณให้ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนส�าหรับอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน	 สมาชิกสหกรณ์ฝ่ายจัดการ	 และ 

คณะกรรมการต่าง	 ๆ	 ในหลักสูตรต่าง	 ๆ	 ซึ่งหน่วยงานของรัฐท�าไม่ได้	 หรือถ้าท�าได้ก็ท�าได้ในวงจ�ากัดเพราะไม่มีก�าลังคน	 

เนื่องจากนโยบายลดข้าราชการ	แต่ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนท�าได้เพราะมีอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะกระจายอยู่ทั่วประเทศ

เป้าหมายของเครดิตยูเนี่ยน คืออะไร

	 ให้สมาชกิมคุีณภาพทีด่ข้ึีนโดยให้เขามีเงนิเกบ็ออมและเข้าถงึแหล่งเงินทนุดอกเบีย้ต�า่พร้อมกับมสีวสัดิการครอบคลมุทกุวงจร

ชีวิต

เครดิตยูเนี่ยนช่วยดูแลคนส่วนใหญ่ของประเทศแทนรัฐบาล

เครดิตยูเนี่ยน เป็นที่พึ่งของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นสมาชิกได้อย่างกว้างขวาง

โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง
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สมาชิกที่มีประวัติดี เมื่อเสียชีวิตจะได้สวัสดิการ

	 ๑.	ยกหนี้ให้จ�านวน	๕๐๐,๐๐๐	บาท

	 ๒.	เงินออมรายเดือน	จะสมทบให้ประมาณ	๒	เท่า	แต่ไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท

หากไม่มีขบวนการเครดิตยูเนี่ยนประเทศไทย จะเป็นอย่างไร
	 ๑.	คนส่วนใหญ่ของประเทศจะไม่มีเงินออมเป็นก้อนและไม่มีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่า

	 ๒.	คนส่วนใหญ่ของประเทศจะไม่มีสวัสดิการต่าง	ๆ	เหมือนข้าราชการหรือลูกจ้าง

	 ๓.	คนส่วนใหญ่จะเป็นหนี้นอกระบบซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงมหาโหด	หนีหลบตบตาย

	 ๔.	ชุมชน/สังคมจะไม่เข้มแข็ง	ครอบครัวจะขาดความสุข
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จ�านวนสมาชิก

ล�าดับ ชื่อสหกรณ์ จ�านวน (คน)

๑ หนองขานาง ๑๒,๔๕๖

๒ รวมน้�าใจท่ายาง ๗,๑๗๙

๓ หนองจอก ๖,๙๑๑

๔ โรงเรียนวัดหนองแก ๖,๖๒๘

๕ บ้านซ่องวังจันทร์ ๖,๕๘๗

๖ บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา ๖,๕๒๒

๗ วัดยางเขาย้อย ๕,๘๙๔

๘ เขื่อนเพชรโค้งข่อย ๕,๔๔๘

๙ บ้านใหม่สามัคคี ๔,๙๐๒

๑๐ บ้านซ่อง ๔,๕๖๒

ทุนเรือนหุ้น

ล�าดับ ชื่อสหกรณ์ จ�านวน

๑ หนองขานาง ๒๕๗,๗๔๐,๑๑๐.๐๐

๒ โรงเรียนวัดหนองแก ๒๐๒,๑๔๗,๐๑๐.๐๐

๓ บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา ๑๙๙,๗๙๘,๖๒๐.๐๐

๔ หนองจอก ๑๘๗,๖๐๒,๘๔๐.๐๐

๕ เขื่อนเพชรโค้งข่อย ๑๖๘,๗๘๑,๙๕๐.๐๐

๖ รวมน้�าใจท่ายาง ๑๖๕,๕๔๖,๗๘๐.๐๐

๗ วัดยางเขาย้อย ๑๔๓,๑๗๙,๗๕๐.๐๐

๘ บ้านซ่อง ๑๓๕,๐๐๙,๙๓๐.๐๐

๙ บ้านซ่องวังจันทร์ ๑๒๘,๐๙๓,๔๕๐.๐๐

๑๐ โพธิ์ลอยพัฒนา ๑๑๘,๒๖๙,๔๒๐.๐๐

เงินรับฝาก

ล�าดับ ชื่อสหกรณ์ จ�านวน

๑ บ้านซ่องวังจันทร์ ๔๖๓,๘๕๐,๑๗๑.๙๒

๒ โรงเรียนวัดหนองแก ๔๓๗,๘๒๗,๗๙๕.๔๖

๓ บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา ๓๖๕,๐๙๔,๒๓๓.๐๐

๔ หนองจอก ๓๑๐,๙๕๐,๖๑๗.๖๘

๕ บ้านซ่อง ๒๔๖,๑๐๙,๘๑๗.๐๐

๖ หนองขานาง ๒๔๒,๑๖๖,๖๓๖.๐๐

๗ เขื่อนเพชรโค้งข่อย ๑๙๑,๐๕๒,๐๒๗.๖๑

๘ วัดยางเขาย้อย ๑๗๓,๓๐๓,๒๖๐.๕๔

๙ วัดกุ่มสามัคคี ๑๖๕,๖๖๓,๖๘๕,๙๕

๑๐ รวมน้�าใจท่ายาง ๑๓๖,๙๕๙,๘๗๕.๐๐

๑๐ อันดับเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี
สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ๑๐ อันดับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี

สินทรัพย์

ล�าดับ ชื่อสหกรณ์ จ�านวน

๑ หนองขานาง ๗๙๙,๕๗๘,๖๗๐.๖๑

๒ โรงเรียนวัดหนองแก ๗๐๙,๙๑๖,๐๐๑.๒๘

๓ บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา ๖๔๗,๕๙๒,๐๐๗.๔๙

๔ หนองจอก ๖๓๖,๗๕๓,๕๓๕.๖๘

๕ บ้านซ่องวังจันทร์ ๖๓๒,๓๔๕,๗๒๓.๙๙

๖ เขื่อนเพชรโค้งข่อย ๔๓๗,๐๕๒,๕๙๒.๖๔

๗ บ้านซ่อง ๔๐๙,๙๑๕,๒๔๘.๒๔

๘ รวมน้�าใจท่ายาง ๓๔๕,๔๒๔,๐๐๗.๖๑

๙ วัดยางเขาย้อย ๓๔๑,๔๓๘,๑๒๐,๐๐

๑๐ โพธิ์ลอยพัฒนา ๓๐๘,๙๔๔,๙๘๓.๑๑

ทุนส�ารอง

ล�าดับ ชื่อสหกรณ์ จ�านวน

๑ หนองขานาง ๑๐๖,๗๙๕,๗๒๓.๗๖

๒ หนองจอก ๓๘,๓๓๕,๒๖๕.๒๐

๓ โรงเรียนวัดหนองแก ๓๔,๗๒๐,๐๕๑.๗๙

๔ เขื่อนเพชรโค้งข่อย ๓๐,๑๓๘,๑๓๗.๔๙

๕ บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา ๑๙,๗๗๙,๒๙๘.๙๘

๖ บ้านช่องวังจันทร์ ๑๗,๘๔๑,๐๘๔.๔๘

๗ โพธิ์ลอยพัฒนา ๑๔,๔๑๖,๘๐๗.๐๐

๘ รวมน้�าใจท่ายาง ๑๔,๒๘๒,๖๘๑.๗๑

๙ วัดยางเขาย้อย ๑๔,๐๐๑,๑๒๕,๖๓

๑๐ วัดใหม่ประเสริฐ ๙,๖๕๗,๔๒๐.๔๒

ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒

ที่สุดความโชคดีคือ

มีพี่ที่ดี

มีเพื่อนที่ดี

มีน้องที่ดี
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	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จ�ากัด	 ได้โอนมาจากสวัสดิการคณะวิทยาการจัดการ	 ในสมัยที่	 

ผศ.นรีนารถ	ศรีวรนารถ	ด�ารงต�าแหน่งคณบดี	(ปัจจุบันท่านเป็นรองอธิการบดี)	ซึ่งในขณะนั้นสวัสดิการบางคณะในมหาวิทยาลัย

มีปัญหาเรื่องการเงิน	 คณะกรรมการบริหารสวัสดิการเห็นถึงความจ�าเป็นที่จะต้องคุ้มครองเงินออมของสมาชิกจึงยื่นเร่ือง 

ขอจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์	แต่เน่ืองจากสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูพชรบรุ	ีจ�ากัด	ไม่ให้ความเหน็ชอบพราะสมาชกิสวสัดกิาร

คณะทกุท่านเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครเูพชรบรุ	ีจ�ากัด	ซึง่โดยหลกัการแล้วคน	ๆ 	หนึง่จะเป็นสมาชกิสหกรณ์ประเภทเดยีวกนั	

๒	แห่งไม่ได้	เกรงว่าจะมหีนีเ้สยีถ้าสมาชกิขาดวนิยัทางการเงนิ	จงึได้ขอจดทะเบยีนเป็นสหกรณ์เครดติยเูนีย่นมหาวทิยาลยัราชภฏั

เพชรบุรี	จ�ากัด	เมื่อวันที่	๒๓	เมษายน	๒๕๕๖	เลขทะเบียนที่	๗๖๐๐๐๐๐๔๒๕๕๖๗

	 ตอนแรกอาศัยอยู่ห้องเล็ก	ๆ	ห้องหนึ่ง	 อาคารแพทย์แผนไทย	ภายหลังอธิการบดี	(ผศ.ดร.เสนาะ	 กลิ่นงาม)	 ได้จัดสร้าง

ส�านกังานสหกรณ์ให้เป็นสดัส่วนโดยเฉพาะ	ติดกบัธนาคารออมสนิ	ซึง่เป็นทางเข้าออกของมหาวทิยาลยัท�าให้สมาชกิทีเ่ป็นชาวบ้าน

โดยรอบมหาวิทยาลัยฯ	มาใช้บริการได้สะดวกขึ้น

การบริหารจัดการ
	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	จ�ากัด	มีลักษณะพิเศษ	คือ	๒	ใน	๑	คือมีสมาชิก	๒	ประเภท

 ๑. ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยฯ	 ใช้ระบบหักเงินเดือน	 ณ	 ที่จ่าย	 สมาชิกประเภทนี้มีปฏิสัมพันธ์กับสหกรณ์ 

ค่อนข้างน้อย

 ๒. ประชาชนทั่วไป	ซึ่งอยู่รอบมหาวิทยาลัยฯ	จะเดินมาฝาก-ถอนด้วยตนเอง

	 การบริหารจัดการให้มีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น	เป็นเรื่องจ�าเป็นมากเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่รอบ	ๆ	มหาวิทยาลัยฯ	ได้สมัครเข้า

เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี	จ�ากัด	ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่แล้ว	มีอาคารส�านักงานที่ดูดีใหญ่โต	ชาวบ้านมีความ

เชื่อมั่นมากกว่า	ทางสหกรณ์ได้ใช้นโยบายพี่ช่วยน้อง	(นโยบายของผู้น�ารุ่นบุกเบิก)	ขอบริจาคเงินสาธารณประโยชน์จากสหกรณ์ฯ	 

พี่	 ๆ	 ที่มีความเข้มแข็งมาใช้ในการส่งเสริมการตลาด	:	 โดยการโฆษณา	ประชาสัมพันธ์	 การติดต่อถึงตัว	 และการแจกข้าวสาร	

ท�าให้สมาชิกเพิ่มขึ้นอีก	๑๔๖	คน	ปัจจุบันสมาชิก	๕๘๗	คน	สินทรัพย์	๑๔,๑๗๕,๕๐๘.๐๑	บาท

แผ่เมตตา ๑ ครั้ง ดีกว่าสร้างโบสถ์ ๑ หลัง (สมเด็จโต)

การท�าความดี ถึงไม่ได้ก�าไร แต่ก็ไม่ขาดทุน

 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลังสุด : ระบบ ๒ ใน ๑

กับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38



 อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	เดมิมฐีานะเป็นกิง่อ�าเภอ	โดยการแยกพืน้ทีก่ารปกครองบางต�าบลในอ�าเภอเขาย้อยออกมาประกาศ

จดัตัง้เป็นกิง่อ�าเภอ	เม่ือวนัที	่๑๖	กรกฎาคม	๒๕๑๕	ต่อมาได้รบัการยกฐานะเป็น	อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	เมือ่วนัที	่๒๒	พฤษภาคม	

พ.ศ.	๒๕๓๓

	 อ�าเภอหนองหญ้าปล้องแบ่งเขตการปกครองออกเป็น	๔	ต�าบล	๓๑	หมู่บ้าน	มีประชากร	ณ	วันที่	 ๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒	

จ�านวน	๑๖,๑๐๙	คน	เป็นชาย	๘,๑๐๑	คน	หญิง	๘,๐๐๘	คน	ดังนี้

ล�าดับ ชื่อต�าบล หมู่บ้าน
ประชากร

ชาย หญิง รวม

๑ หนองหญ้าปล้อง ๑๑ ๓,๕๐๓ ๓,๔๕๒ ๖,๙๕๕

๒ ยางน้�ากลัดเหนือ ๕ ๑,๑๐๓ ๑,๐๙๒ ๒,๑๙๕

๓ ยางน้�ากลัดใต้ ๗ ๑,๔๘๕ ๑,๔๐๔ ๒,๘๘๙

๔ ท่าตะคร้อ ๘ ๒,๐๑๐ ๒,๐๖๐ ๔,๐๗๐

รวม ๓๑ ๘,๑๐๑ ๘,๐๐๘ ๑๖,๑๐๙

	 ภมูปิระเทศของอ�าเภอหนองหญ้าปล้องส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีร่าบลุม่สลบัภเูขา	มคีวามเป็นธรรมชาต	ิความเป็นอยูข่องประชาชน

ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบชนบท	ประกอบอาชีพทางการเกษตร	รับจ้างและค้าขาย	มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง	เช่น	น�้าพุร้อน	น�้าตก

แม่กระดังลา	เขื่อนแม่ประจันต์	เป็นต้น	

	 เครดิตยูเนี่ยน	 เป็นสหกรณ์ประเภทที่	 ๗	 ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งมีภูมิล�าเนาหรือประกอบอาชีพหลัก 

หรอืมวีงสมัพนัธ์อย่างหนึง่อย่างใดอยูใ่นเขตท้องทีด่�าเนนิงานของสหกรณ์ทีจ่ดัตัง้ขึน้	และบคุคลเหล่านัน้มคีวามปรารถนาจะช่วยเหลอื 

ซึ่งกันและกันโดยวิธีการน�าเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน	สมาชิกทุก	ๆ	คนจะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเอง 

เป็นประจ�าและสม�า่เสมอตามทีส่หกรณ์ก�าหนด	กองทนุทีส่มาชกิช่วยกนัสะสมนีก้จ็ะมเีงนิมากขึน้	สามารถจะให้สมาชกิทีม่คีวามจ�าเป็น 

จะเดือดร้อนทางด้านการเงิน	 กู้ยืมไปบ�าบัดปัญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น	 พร้อมกับการช�าระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน

ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย	 เงินกู้ก็จะค่อย	 ๆ	 หมดไป	 ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

จึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 บริหารโดยสมาชิกและการท�ากิจการทุกอย่าง	 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัสมาชกิ	นอกจากน้ีสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นยังมกีารจัดสวสัดิการดูแลช่วยเหลอืสมาชกิตัง้แต่เกดิจนตาย	

เพื่อให้สมาชิกอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและหากตายก็ตายอย่างสมศักดิ์ศรี	

	 เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้อง	เกิดขึ้นจากการที่คุณหมอเกษม	จันทศร	ประธานชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี	เห็นว่า

อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	เป็นอ�าเภอเดยีวในจงัหวดัเพชรบรุทีีไ่ม่มเีครดิตยูเนีย่น	จึงประสานให้นายอรณุ	คนหลกั	รวบรวมประชาชน

ในพื้นที่มาหารือร่วมกัน	เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนในอ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	มีการหารือร่วมกันอยู่	๓	ครั้ง	จึงมีมติร่วมกันว่า 

จะจดัตัง้กลุม่เครดติยเูน่ียนข้ึนทีอ่�าเภอหนองหญ้าปล้อง	และนดัหมายกนัว่าในวนัที	่๘	สงิหาคม	๒๕๔๘	ให้ทกุคนทีม่คีวามประสงค์

จะร่วมกันจัดตั้ง	น�าเงินมาถือหุ้น	อย่างน้อย	๑๐๐	บาท	และเดือนต่อ	ๆ	ไป	ให้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ	คนละอย่างน้อย	๑๐๐	บาท 

ต่อเดอืน	ในวนัแรกมสีมาชิกมาร่วมถือหุน้	๒๑	คน	หุน้	๔,๕๐๐	บาท	โดยมนีายอรรถสทิธิ ์สงสะนะ	ผูจ้ดัการชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูนีย่น 

แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	สาขาจังหวัดเพชรบุรี	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของชุมนุมมาช่วยด�าเนินการเรื่องการเงินและบัญชีให้	เป็นเวลา	 

๖	 เดือน	 เมื่อครบ	 ๖	 เดือน	 มีการประชุมสมาชิก	 และเลือกตั้งกรรมการเพื่อดูแลกิจการของกลุ ่ม	 ที่ประชุมได้เลือก 

หนองหญ้าปล้อง หนึ่งอ�าเภอ หนึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
One District One Credit Union (ODOCU)

อรุณ คนหลัก

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้อง จ�ากัด

กับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

39



ผู้ใหญ่ใช้เหลียง คงสุขไทย	เป็นประธานกรรมการกลุ่มคนแรก	โดยอาศัยบ้านของนายอรุณ	คนหลัก	เป็นที่ท�าการชั่วคราว	ต่อมา

คณะกรรมการกลุ่มเห็นว่ากลุ่มมีทุนด�าเนินงานมากขึ้น	 สมควรที่จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์	 เพื่อที่จะได้มีหน่วยงานราชการ 

ที่เกี่ยวข้องมาช่วยส่งเสริม	 แนะน�าและตรวจสอบบัญชี	 จึงเริ่มด�าเนินการจดทะเบียนและได้รับใบส�าคัญจดทะเบียนสหกรณ์ 

เมื่อวันที่	๕	มกราคม	๒๕๕๒	 เป็นสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยนแห่งที่	๓๗	ของจังหวัดเพชรบุรี	 ได้เรียกสมาชิกมาประชุมใหญ่

ครั้งแรกเมื่อวันที่วันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๒	ที่ประชุมได้เลือกนายสมเจต ปิ่นสมบูรณ์ เป็นประธานกรรมการคนแรก	หลังจากจด

ทะเบียนมีผู้มาสมัครเป็นสมาชิกมากขึ้น	สถานที่ให้บรกิารสมาชิกเริม่คับแคบจงึย้ายไปเช่าที่ท�าการที่หมู่	๙	ต�าบลหนองหญ้าปล้อง	

เมื่อปี	๒๕๕๕	พร้อมทั้งได้ซื้อที่ดินที่หมู่	๔	ต�าบลหนองหญ้าปล้องไว้สร้างส�านักงาน	จ�านวน	๗	ไร่เศษ	เป็นเงิน	๒,๑๘๐,๐๐๐	บาท	

ในปี	 ๒๕๖๐	 ท่ีประชุมใหญ่ได้อนุมัติให้ก่อสร้างส�านักงานในที่ดินที่ซื้อไว้จนกระทั่งแล้วเสร็จและย้ายที่ท�าการมาอยู่ที่ส�านักงาน

ปัจจุบันเมื่อวันที่	 ๒	 เมษายน	๒๕๖๑	และสหกรณ์ได้จัดงานท�าบุญและฉลองส�านักงานเมื่อวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ปัจจุบัน	

ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๖๒	สหกรณ์มีสินทรัพย์	๗๗	ล้านบาทเศษ	สมาชิกและสมาชิกสมทบจ�านวน	๒,๔๘๔	คน	กระจายอยู่

ทุกหมู่บ้านในอ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	ในปี	๒๕๖๐	สหกรณ์เห็นว่ามีสมาชิกจ�านวนมากจึงจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้นเพื่อให้เป็นสื่อกลาง

ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์	 อัตราส่วนสมาชิก	 ๑๐	 คนต่อผู้แทนสมาชิก	 ๑	 คน	 ในแต่ละกลุ่มให้มีกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก	 

กลุ่มละ	๓-๕	คน	รายละเอียด	ดังนี้

ล�าดับ ชื่อกลุ่มสมาชิก
จ�านวน

สมาชิก กรรมการกลุ่ม ผู้แทนสมาชิก

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

อ่างศิลา

ดงตากิต

หนองไผ่

หนองหญ้าปล้องเหนือ

จะโปรง

พุไทร

สะแกงาม

โคกวัด

สระสี่มุม

ห้วยสาริกา

ห้วยเกษม

ลิ้นช้าง

ท่าเสลา-พุน้�าร้อน

หนองหญ้าปล้องใต้

พุพลู

พุพลูบน

ห้วยรางโพธิ์

ท่าตะคร้อ-วังซอ

หนองรี-หนองมะไฟ

สามเรือน-พุบอน

	ไม่มีกลุ่ม	(สมาชิกสมทบ)

๒๐๕

๔๓

๒๕๑

๑๗๒

๑๘๓

๒๖

๙๕

๒๑๔

๑๐๑

๓๙

๑๙๓

๕๙

๖๓

๒๐๒

๑๔๔

๖๓

๑๑๘

๑๐๙

๑๑๒

๕๑

๔๑

๕

๓

๕

๕

๕

๓

๕

๕

๕

๓

๕

๓

๓

๕

๕

๓

๕

๕

๕

๓

-

๒๑

๔

	๒๕

๑๗

๑๘

๓

๑๐

๒๑

๑๐

๔

๑๙

๖

๖

๒๐

๑๔

๖

๑๒

๑๑

๑๑

๕

-

รวม ๒,๔๘๔ ๘๖ ๒๔๓
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 หนึง่อ�าเภอ	หนึง่สหกรณ์เครดติยเูนีย่น	เป็นนโยบายของผู้น�าเครดิตยเูนีย่นจังหวัดเพชรบรีุ	โดยมุง่จะพฒันาสหกรณ์หนึง่อ�าเภอ 

หนึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	(ODOCU)	 สู่การเป็น	Smart	Coop	 เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง	 เป็นกลไกลและเครื่องมือส�าคัญใน 

การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิระดบัฐานรากให้มคีวามยัง่ยนื	สมาชกิสหกรณ์มคีวามกินดีอยู่ดี	มคีวามสขุ	มคีวามมัน่คงในชวิีต	มสีวสัดกิาร	

ซึง่หากมกีารจดัตัง้สหกรณ์ภายในอ�าเภอหลายแห่งจะท�าให้แต่ละสหกรณ์เติบโตช้าทัง้จ�านวนสมาชิกและทนุด�าเนนิงาน	การช่วยเหลอื 

สมาชิกจะด�าเนินไปได้ทีละเล็กน้อย	 การจัดสวัสดิการก็จะไม่ค่อยทั่วถึง	 เป้าหมายของหนึ่งอ�าเภอหนึ่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 

คอื	อ�าเภอหนองหญ้าปล้องมสีหกรณ์เครดติยเูน่ียนแห่งเดยีวและประชากรอย่างน้อยร้อยละ	๕๐	ของประชากรอาย	ุ๒๐	ปีบรบูิรณ์ข้ึนไป 

เป็นสมาชิกสหกรณ์	หรือเพิ่มขึ้นปีละ	๒%	ของประชากร	ซึ่งเมื่อตั้งสหกรณ์ครบ	๒๕	ปี	ประชากรที่มีอายุตั้งแต่	๒๐	ปีขึ้นไปอย่าง

น้อยครึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์	

	 จากข้อมูลจ�านวนประชากรของส�านักบริหารการทะเบียน	 กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง	

มีประชากรอายุตั้งแต่	๒๐	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	จ�านวน	๑๒,๓๐๙	คน	ในจ�านวนนี้เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้าปล้อง	

จ�ากัดแล้ว	๒,๔๘๔	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๐.๑๘	

	 ในปี	๒๕๖๓	เป็นปีทีข่บวนการเครดติยูเน่ียนเครดิตยเูนีย่นจัดตัง้ขึน้ในจังหวดัเพชรบรุคีรบ	๔๐	ปี	จัดตัง้ขึน้ในหนองหญ้าปล้อง	

ครบ	 ๑๕	 ปี	 ในอีก	 ๑๐	 ปีข้างหน้าหรือปี	 ๒๕๗๓	 เราชาวเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีจะมีอายุ	 ๕๐	 ปี	 เราชาวเครดิตยูเนี่ยน

หนองหญ้าปล้องจะมีอายุ	๒๕	ปี	และมีประชากรที่อายุเกิน	๒๐	ปีเป็นสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง	มีการกินดีอยู่ดี	 

มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม	นั่นคือความฝันอันสูงสุดของพวกเรา	One District One Credit Union By The Year ๒๐๓๐
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	 คนไทยโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นเกษตร	ผู้ค้าขายรายย่อย	ลูกจ้าง	ฯลฯ	ขณะนี้มีความเป็นอยู่อย่างยากล�าบาก	สินค้าเกษตร

ส่วนใหญ่มีราคาต�่ามาก	พ่อค้าแม่ค้าขายของได้ยาก	รายได้ไม่พอกับรายจ่าย	ขณะเดียวกันสินค้าอุตสาหกรรมที่เราต้องซื้อมีราคา

สูงขึ้นทุกอย่าง	ชาวนาเคยขายข้าวเปลือกได้เกวียนละ	๑๕,๐๐๐	บาท	แต่ในปี	๒๕๐๐-๒๕๖๑	ขายข้าวเปลือกได้เกวียนละประมาณ	

๗,๐๐๐	บาทเท่าน้ัน	เกษตรกรส่วนหน่ึงทีเ่ลีย้งววัขุน	เคยขายได้กโิลกรมัละ	๑๐๐	บาทเศษ	แต่ขณะนีร้าคาเหลอืกโิลกรมัละประมาณ	

๘๐	 บาท	 บางรายขายแล้วขาดทุนอีก	 ไม่มีเงินมากพอที่จะไปผ่อนช�าระหนี้กับสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอื่น	 มีรายได้ไม่พอกับ

รายจ่าย	ทางเลือกที่พอมีอยู่ในขณะนี้คือต้องด�าเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง	ตามศาสตร์ของพระราชาที่ต้องขยันและ

ประหยัดแบบสุด	 ๆ	 มีชีวิตแบบกลัวจน	 คนที่ด�าเนินชีวิตแบบกลัวจน มีเหตุผลในการจับจ่ายจะรวยทุกคนหรือไม่เป็นหนี้เพิ่มขึ้น  

คนที่ด�าเนินชีวิตแบบเดิม ๆ จะมีหนี้สินเพิ่มขึ้น	 พวกเราชาวนา	 ชาวไร่ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะจัดงานประเพณีที่ไม่ประหยัด	 

เรียบง่าย	 แต่ละงานใช้เงินเพ่ือการบวชนาคงานหนึ่งหลายแสนบาท	 ส�าหรับครอบครัวที่ร�่ารวยไม่เป็นไรอย่างไรก็ได้	 ถือว่าเป็น 

การกระจายรายได้	 บางครอบครัวหลังการจัดงานไม่มีเงินเหลือ	 พวกเราลองวิเคราะห์ดูซิว่าหากจัดงานที่ประหยัด	 เรียบง่าย	 

หลงัการจดังานมเีงนิเหลอื	๖๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐	บาท	จะมคีวามสขุใจดกีว่าไหม	แล้วได้บญุด้วย	สมยัก่อนการไปแห่นาคทีว่ดัมาบ้าน

ไม่มี	พวกเรามาท�าตามกันในเรื่องที่มิใช่ประเพณีวัฒนธรรมแต่อย่างใด	พวกเราคงจะเห็นนะว่าข้าราชการ	พ่อค้า	แม่ค้าในตลาด

ท�าการบวชนาคค่อนข้างประหยัด	 เรียบง่าย	ครึ่งวันจบ	น่าจะเอาอย่างเขาไหม	 รายงานของกระทรวงการคลัง	 สรุปว่า	ปัจจุบัน

คนไทยเป็นหนี้เฉลี่ยคนละ	 ๑๔๐,๐๐๐	 บาท	 ขณะนี้คนไทย 

โดยเฉพาะคนจังหวัดเพชรบุรีเป็นลูกค้าธนาคาร	 เป็นสมาชิก

สหกรณ์	ร้อยละ	๘๐	เป็นหนีท้กุคน	บางคนยงัเป็นหนีน้อกระบบ 

อีก	 พวกนี้คิดดอกเบี้ยมหาโหด	 หนีหลบตบตาย	 หากพวกเรา

ไม่คิดใหม่	 ท�าใหม่	 จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้น	 แล้วเราจะมีความสุขได้

อย่างไร	ท่านเชือ่ไหม	ไปอ่านพบบทความในหนงัสอืพมิพ์เดลนิวิส์ 

คนไทยส่วนใหญ่	๓	ใน	๔	ไม่มทีรพัย์สนิ	ทีดิ่นใด	ๆ 	เลย	น่าเป็น

ห่วงไหม	คนไทยรุ่นหลังจะท�าอาชีพอะไรนอกจากอาชีพรับจ้าง

		 ส�าหรับการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	 อยากให้พวกเรา 

อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน	 ช่วยเหลือ	 เก้ือกูล	 เอ้ือเฟื้อ	 เผื่อแผ	่ 

รู ้จักแบ่งปัน	 และมีน�้าใจต่อกัน	 มีความรัก	 ความสามัคคี	 

โดยทุกคนต้องเป็นผู้ให้ก่อน	 เมื่อทุกคนเป็นผู้ให้	 ทุกคนก็จะเป็นผู้ได้รับ	 ซึ่งการให้แก่กันพวกเราทุกคนสามารถให้ผู้อ่ืนได้ 

อย่างใดอย่างหนึ่งใน	๓	อย่างนี้	คือ	เงิน	เวลา	และสติปัญญา	ความคิดอ่าน	ในลักษณะผู้ช่วยเหลือเจือจุนผู้ขาดสังคมจะเป็นสุข	 

น่าอยู่

ผศ.ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง

ประธานสภาเทศบาลต�าบลหนองขนาน

คิดใหม่ ท�าใหม่ ไม่เป็นหนี้เพิ่มขึ้น

เครดิตภาพ	:	Facebook	Wararat	Ying	Pannin

กับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

42



สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกในจังหวัดเพชรบุรี

	 เครดิตยูเนี่ยนในเพชรบุรี	 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 โดยคณะอาจารย์	 ๓	 ท่าน	 ซึ่งได้รับความรู้ด้านเครดิตยูเนี่ยน 

จากการสัมมนาวิทยาลัยครูทั่วประเทศ	 ณ	 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	 

พ.ศ.	๒๕๒๒	หลงัจากน้ันได้ไปจดัต้ังกลุม่เครดติยูเน่ียนแห่งแรกทีต่�าบลหนองพลบั	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเพชรบรุ	ีคอื	“กลุม่เครดติยเูนีย่น 

วัดใหม่ธรรมรังษี” โดยมีพระครูอนุกูลประชากิจ	 เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี	 เป็นแกนน�าในการรวบรวมชาวบ้านในการจัดตั้ง 

เครดิตยูเนี่ยน	 เพื่อให้ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรีได้รับการส่งเสริม	 เผยแพร่และจัดต้ังได้มากยิ่งขึ้น	 เมื่อวันที่	 

๕	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 ท่านพระธรรมรัตนดิลก	 เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีได้เป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน 

เครดิตยูเยี่ยนแก่พระภิกษุและผู้ชุมนุมจ�านวน	๒๐๐	คนขึ้นที่วิทยาลัยครูเพชรบุรี	หลังจากการอบรมครั้งนี้แล้ว	ท�าให้สามารถจัดตั้ง 

เครดิตยูนี่ยนได้ถึง	 ๑๔	 แห่งในจังหวัดเพชรบุรี	 หลังจากนั้นเครดิตยูเนี่ยนก็ได้แพร่หลายทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรี	 ระหว่างป	ี 

พ.ศ.	๒๕๒๘-๒๕๓๓	กรมการฝึกหัดครู	(ส�านักงานสถาบันราชภัฏ)	 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อน�ามาด�าเนินการส่งเสริม	 เผยแพร่	 

จัดตั้งมาตลอด	ในระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๓๕-๒๕๓๘	ได้รับงบประมาณจาก	CCA	(Canadian	Credit	Association)	มาส่งเสริม	เผยแพร่

จัดตั้งเครดิตยูเนี่ยน	ท�าให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้รับการส่งเสริม	เผยแพร่	และจัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ที่ท�างานและประสบความส�าเร็จต้องมี ๕ ถ.

	 				๑.	ความรู้ถึง	๒.	ใจถึง	๓.	เงินถึง	๔.	บุญถึง	๕.	มือถึง	/	ความสามารถถึง
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	 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี	 นับได้ว่าเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี	 โดยการน�าของคณะอาจารย์ 

จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี	คือ	ผศ.สุวิทย์	เปียผ่อง	และอาจารย์ช�านาญ	อิ่มสะอาด	โดยได้หารือกับท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี	 

หรือท่านพระครูอนุกูลประชากิจ	 โดยได้รวบรวมเพื่อนที่มีความสนใจ	 สมัครเข้าเป็นสมาชิก	 ได้เริ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มเมื่อวันที่	 

๙	กมุภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๓	มสีมาชกิจ�านวน	๖๖	คน	มเีงนิทนุหมนุเวยีน	๑,๕๕๐	บาท	โดยอาจารย์วเิชยีร	พ่วงลาโภ	ด�ารงต�าแหนง่

ประธานกรรมการด�าเนินการเป็นคนแรก	เมื่อรวบรวมคนได้และมีคณะกรรมการด�าเนินการท�าหน้าที่ในการบริหารงาน	จึงได้ขอใช้ 

สถานทีข่องวดัธรรมรงัษเีป็นทีท่�างานของกลุม่	โดยเรยีกช่ือกลุม่ว่า	“กลุม่เครดิตยเูนีย่นวัดใหม่ธรรมรังษ”ี	โดยมีพระครูอนกูุลประชากจิ 

เป็นศูนย์รวมใจเพ่ือนสมาชิกทุกคน	 เม่ือเวลาผ่านไป	 ๑๒	 ปี	 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษีได้ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน

สหกรณ์	 เมื่อวันที่	 ๑๔	 มกราคม	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย	์ ใช้ชื่อว่า	 “สหกรณ์เคดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี จ�ากัด”  

หมายเลขที่	 อ.	 ๐๐๑๓๓๕	ลงวันที่	 ๑๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๓๕	ด�าเนินการบริหารงานโดยคณะกรรมการด�าเนินการ	 ซึ่งมาจาก 

การเลือกตั้งจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

	 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนธรรมรังษี	 จ�ากัด	 เป็นสถาบันการเงินของชุมชนที่มีความมั่นคง	 มีสวัสดิการชุมชนเพ่ือชุมชน	 

เปรียบเสมือนสมาชิกน�าเงินมาลงทุน	 เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน	 ช่วยเหลือกัน	 พึ่งพากัน	 สมาชิกที่เดือดร้อนก็สามารถน�าเงิน 

ไปใช้โดยมีกติกาหรือระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์	 สมาชิกเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพื่อควบคุมในการด�าเนินการ

ของสมาชิกที่เป็นเจ้าของ	ตั้งอยู่ที่	 เลขที่	 ๕๑	หมู่	 ๕	ต�าบลหนองพลับ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเพชรบุรี	 โดยมีคณะกรรมการชุดที่	 

๒๘	เป็นฝ่ายบริหาร	ดังนี้

	 ฝ่ายบริหารการด�าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา	สหกรณ์อยากเห็นสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	สมาชิกน�าเงินมาฝาก	สมาชิก

มากู้เงนิไปใช้ให้ถกูต้องตามวัตถปุระสงค์	และช�าระคืนตรงตามสัญญา	รวมถงึการฝากหุ้นเป็นประจ�าทุกเดือน	เพื่อจะได้มีคุณภาพ

ชวีติและครอบครวัทีด่ขีึน้	ยามมนี�าเงนิมาฝากยามเดือดร้อนก็มาขอกู้เงิน	ควบคู่ไปกับการจัดสวัสดิการให้แก่เพือ่นสมาชกิ	เอือ้อาทร

ต่อสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือ	การเห็นใจกัน	ซึ่งน�าไปแรงผลักดันการด�าเนินงานอย่างยั่งยืน	มั่นคง

	 ๑.	 นายยอดฉัตร	วงษ์ละม่อม	 ประธานคณะกรรมการ

	 ๒.	 นายสมพงษ์	สุนทรศรีจันทร์	 กรรมการ

	 ๓.	 นางสถิต	พวงเดช	 กรรมการ

	 ๔.	 นางวิไลวรรณ	ศรีปลั่ง	 กรรมการ

	 ๕.	 นายมาโนช	มั่นหมาย	 กรรมการ

	 ๖.	 นางวันเพ็ญ	ปั้นจั่น	 กรรมการ

	 ๗.	 นายมนตรี	ราชวงศ์	 กรรมการ

	 ๘.	 นายทวิทย์	จันทรอยู่	 กรรมการ

	 ๙.	 นายณรงค์ฤทธิ์	เอี่ยมสะอาด	 กรรมการ

ประวัติสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี จ�ากัด
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	 ๑๐.	 นางสาวปียวรรณ	อังกินันทน์	 กรรมการ

	 ๑๑.	 นางสาวเอมอร	ชุนฬหวานิช	 กรรมการ

	 ๑๒.	 นางเรณู	ทองใบ	 กรรมการ

	 ๑๓.	 นายบุญมาก	ยามสุข	 กรรมการ

	 ๑๔.	 นายสมพร	สังข์ประเสริฐ	 กรรมการ

	 ๑๕.	 นางปราณี	โตใหญ่ดี	 กรรมการ

	และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

	 ๑.	 นายประโลม	พวงศรี

	 ๒.	 นางอาภรณ์	ทองใบ

	 ๓.	 ร.ต.ต.	สว่าง	ลิ้มทองใบ

	และฝ่ายจดัการ	ซึง่ท�าหน้าทีใ่นการให้บริการแก่สมาชกิ	การจัดท�าบญัช	ีการรบัจ่ายเงนิ	การดูแลส�านกังานให้เป็นทีส่ะอาดเรยีบร้อย	

ต่อสายตาผู้ที่มาใช้บริการ	เป็นเจ้าหน้าที่มีคุณภาพ	สามารถท�างานได้ตามวัตถุประสงค์	จ�านวน	๑๐	คน

	 ๑.	 นายชัยรัตน์	พูลน้อย	 ผู้จัดการ

	 ๒.	 นางสาวกนกอร	เฉลยไกล	 รองผู้จัดการ/สมาคมฯ/การเงิน

	 ๓.	 นางสาววรรณพร	หะตั๋ง	 หัวหน้างานธุรการ/บัญชี

	 ๔.	 นายเสกสรร	เรืองสิน	 หัวหน้างานสินเชื่อ

	 ๕.	 นางสาวสุกัญญา	นุชนารถ	 หัวหน้างานการเงิน

	 ๖.	 นายสุขเกษม	เปรมเมือง	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/สมาคมฯ

	 ๗.	 นางสาวเบญจวรรณ	สัมฤทธิ์	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

	 ๘.	 นายศตวรรษ	โตทรัพย์	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

	 ๙.	 นางสาวจุฑามาศ	จันทะทัง	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

	 ๑๐.		นางศิริวรรณ	สุขชนะ	 แม่บ้าน

	 ปัจจุบันการด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ระดับ	 ดีเลิศ	 มีสมาชิกสามัญจ�านวน	๓,๘๓๐	 ราย	มีทุนเรือนหุ้น	๙๒,๙๔๖,๐๗๐	บาท	 

มีสินทรัพย์	๑๙๔,๐๐๔,๙๙๗.๑๘	บาท	มีการจัดสวัสดิการต่าง	ๆ	ตั้งแต่เกิด	แก่	เจ็บ	ตายให้กับสมาชิกทุคน	โอกาสที่ดีสมาชิก 

ทุกท่านที่เป็นเจ้าของกิจการได้ร่วมมือ	 ร่วมใจด้วยความซื่อสัตย์	 เสียสละ	 รับผิดชอบ	 เห็นใจ	 วางใจกัน	 จนท�าให้สหกรณ ์

ธรรมรังษี	จ�ากัด	ที่ก่อตั้งมาจนถึง	๔๐	ปี	อย่างมั่นคง	ยั่งยืนมาถึงปัจจุบัน

ความสุขของผู้สูงวัย (หมอ)

 สุขสบาย สุขภาพดี	สุขสะอาด	กายใจสะอาด

 สุขสงบ ปลูกต้นไม้	เข้าวัด	

 สุขสง่า สุขจากการได้รับการยกย่อง	ต้องท�าตัวดี

 สุขสว่าง สุขจากการได้ท่องเที่ยวเดินทาง

 สุขสนุก	สุขจากการท�ากิจกรรมต่าง	ๆ

ลูกน้องที่นายรัก พูดเป็น ๔ ประโยค

ถูกครับพี่/ดีครับนาย

สบายครับผม/เหมาะสมครับท่าน
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	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๒๔	โดยค�าแนะน�าของท่านอาจารย์ช�านาญ	อิ่มสะอาด	และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.สุวิทย์	 เปียผ่อง	 ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครดิตยูเนี่ยนและประโยชน์ต่าง	 ๆ	 ที่ชาวบ้านจะได้รับ	 ที่ประชุมอนุมัติ

ให้จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนโดยใช้ชื่อว่า	 กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองขานาง	 มีคณะกรรมการชุดก่อต้ังจ�านวน	 ๑๑	 คน	 คือ	 

๑.	 นายบาง	 ปิ่นทอง	 ประธานกรรมการ	 ๒.	 นายย้วน	 หอมทน	 เหรัญญิก	 ๓.	 นายบุญส่ง	 ชะเอมสินธิ์	 ผู้ช่วยเหรัญญิก	 

๔.	นายชู	หอมกลิ่น	๕.	นายสังเวียน	พิมพ์สะอาด	๖.	นายสิน	ปิ่นทอง	๗.	นายเจือน	พิมพ์สะอาด	๘.	นายฉาบ	เอี่ยมสะอาด	 

๙.	นายช�านาญ	อิ่มสะอาด	๑๐.	นายประยูร	คชพงษ์	๑๑.	นายล้อม	พิมพ์สะอาด

	 เปิดด�าเนินการรับเงินครั้งแรกเมื่อวันที่	 ๖	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 มีสมาชิกเร่ิมแรก	 ๒๖	 คน	 เงินทุนเร่ิมแรกจ�านวน	 

๑,๕๒๔	 บาท	 ใช้ศาลากลางหมู่บ้านและใต้ถุนบ้านกรรมการเป็นที่ท�าการ	 ท�างานโดยคณะกรรมการที่มีจิตอาสาเพราะไม่มี 

ค่าตอบแทน	จนถึงปี	๒๕๓๒	คณะกรรมการมีมติซื้อที่ดินในหมู่บ้านหนองขานาง	เนื้อที่	๕๒	ตารางวา	และสร้างส�านักงานหลังแรก

	 วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๓๔	จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์	เลขทะเบียน	อ.๐๒๓๘๓๔	ในวันจดทะเบียน 

มีสมาชิกสามัญ	 ๔๔๒	 คน	 มีทุนด�าเนินงาน	 ๔	 ล้านบาทเศษ	 มีการกระจายอ�านาจการบริหารออกไปตามหมู่บ้านต่าง	 ๆ	 

ที่มีชาวบ้านเป็นสมาชิกโดยการให้เข้ามาเป็นคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อช่วยกันดูแลสหกรณ์

	 แบ่งการดูแลและคัดกรองคนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกและสมาชิกที่จะขอกู้เงิน	 โดยการแบ่งเป็นการดูแลเป็นกลุ่มย่อย 

ตามหมูบ้่าน	มหัีวหน้ากลุม่และเลขานกุารกลุม่	เป็นผูด้แูล	กรรมการกลุม่มหีน้าทีใ่นการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง	ๆ 	ของสหกรณ์

ให้สมาชิกทราบ	 ออกใบรับรองคนที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกใหม่	 ออกใบรับรองคุณสมบัติของสมาชิกในกลุ่มที่จะมาท�าเร่ืองกู้เงิน	

ช่วยติดตามทวงถามเวลาสมาชิกในกลุ่มขาดการช�าระหนี้

	 ในเดือนกันยายน	๒๕๔๒	สหกรณ์เปิดรับสมัครผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่บริการของสหกรณ์	เป็นสมาชิกสมทบ	

ตัง้แต่อาย	ุ๗-๖๐ปี	เพ่ือฝึกสะสมการออมไว้อย่างน้อย	๖	เดือน	หรอืจนกว่าจะบรรลนุติภิาวะกจ็ะโอนเป็นสมาชกิสามญัของสหกรณ์	

ท�าให้สมาชิกเพิ่มมากข้ึนจนอาคารส�านักงานไม่เพียงพอต่อการให้บริการสมาชิก	 จึงซื้อที่ดินแห่งใหม่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	

๒๕๔๓	เนี้อที่	๕	ไร่	๕๐	ตารางวา	และสร้างส�านักงานหลังใหม่เป็นตึก	๓	ชั้น	เมื่อวันที่	๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๔๔	

	 เดือนกรกฎาคม	 ๒๕๔๖	 ท�าโครงการออมทรัพย์กับผ้ึงน้อย	 เพื่อส่งเสริมเด็ก	 ๆ	 ให้รู้จักสหกรณ์และการฝึกให้ออมเงิน	 

โดยการน�ารถบริการเคลื่อนที่ไปรับเงินฝากที่โรงเรียน	 และศูนย์เด็กเล็กทุกเดือน	 เดือนละหนึ่งครั้ง	 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ	๒๑	โรงเรียนกับ	๓	ศูนย์เด็กเล็ก	มีสมาชิกผึ้งน้อยมากกว่า	๕,๒๖๙	คน	(ใช้ชื่อคนอื่นฝากเพราะ	พ.ร.บ.	สหกรณ์ไม่ให้ 

รับเงินฝากจากคนที่ไม่ใช่สมาชิกและคนที่มาเป็นสมาชิกต้องบรรลุนิติภาวะ	เด็กนักเรียนไม่บรรลุนิติภาวะจึงเป็นสมาชิกไม่ได้)

	 ปี	๒๕๔๙		 สหกรณ์มีปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมการท�างานจึงยกเลิกการใช้โปรแกรมเดิมและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ใช้เองพร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมเพื่อจ�าหน่ายให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีก�าลังซ้ือและบริจาคให้กลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ขนาดเล็ก	 จากการที่สหกรณ์เขียนโปรแกรมใช้เองท�าให้สหกรณ์สามารถออกผลิตภัณฑ์ทั้งเงินกู้	 เงินฝาก	 และสวัสดิการ	 

ได้อย่างรวดเร็ว	ทันตามความต้องการของสมาชิก	การบริการสมาชิกหน้าเคาน์เตอร์รวดเร็วขึ้น	สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิก 

เป็นอย่างมากจนมีการบอกต่อ	ๆ	กันไป	เป็นผลให้คนมาสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นจ�านวนมาก	พื้นที่ส�านักงานไม่เพียงพอ 

ต่อการให้บรกิารสมาชิก	จงึต้องต่อเติมอาคารส�านักงานไปทางด้านข้างและด้านหลงั	๒	ชัน้	ชัน้บนเป็นห้องประชมุใหญ่รองรบัคนได้ 

ประมาณ	๓๐๐	คน	ชั้นล่างเป็นที่ท�างาน	เมื่อวันที่	๑	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๐	ขณะนั้นสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ	๗,๓๙๙	คน	สมาชิก

อื่น	ๆ	๗,๙๙๑	คน	มีทุนด�าเนินงาน	๒๕๖,๖๐๒,๙๘๑.๑๓	บาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จ�ากัด
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	 ปี	๒๕๕๐		 สหกรณ์ได้มีการอนุรักษ์ผ้าไทย	โดยการตัดแบบฟอร์มให้ฝ่ายจัดการแต่งกายทุกวันอาทิตย์จนถึงปัจจุบัน

	 ปี	๒๕๕๑		 สหกรณ์มีนโยบายจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายให้สมาชิกที่กู ้เงินจากสหกรณ์แทนการจ่ายเงินสดเนื่องจาก 

การออกติดตามหนี้ค้างช�าระท�าให้ทราบว่าสาเหตุหนึ่งของการที่สมาชิกกู้เงินแล้วช�าระคืนไม่ได้เพราะสมาชิกไม่ได้น�าเงินไปใช้ 

ตามที่ลงไว้ในวัตถุประสงค์การกู้	 หรือเอาไปใช้เพียงบางส่วน	 เพื่อลดปัญหาดังกล่าวสหกรณ์จึงมีนโยบายจ่ายเงินกู้เป็นสิ่งของที่

สมาชิกต้องการเพื่อให้สมาชิกใช้เงินกู้ไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในสัญญาเงินกู้โดยการเชื่อมโยงกับร้านค้าต่าง	 ๆ	 ที่สมาชิกใช้

บริการอยู่	ให้สมาชิกไปรับของแล้วสหกรณ์ตามไปจ่ายเงิน

	 ในเดือนกุมภาพันธ์	๒๕๕๑	สหกรณ์เปิดโครงการพี่ดูแลน้อง	จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนบางเก่า	ต.บางเก่า	อ.ชะอ�า	จ.เพชรบุรี	

และให้ความช่วยเหลือ	 สหกรณ์และกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ประสบปัญหาเรื่องการบริหารจัดการโดยการให้ใช้โปรแกรมการท�างาน 

ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง	จ�ากัด	เขียนขึ้นเองฟรี

	 ๑	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๑	 เปิดร้านค้า	 ซี	 ยู	 เกษตร	 จ�าหน่ายสินค้า	 วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร	 และจ�าหน่ายเมล็ดพันธ์ุพืช	 

และเปิดร้าน	ซี	ยู	มาร์ท	จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้สมาชิกตามความต้องการของสมาชิก	

	 วันที่	 ๑๕-๑๖	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 สหกรณ์ได้จัดโครงการ	 “จิตอาสาพาน้องฝากเงิน”	 โดยได้น�านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	 

๑๒๕	คน	จาก	๒๖	โรงเรยีน	มาเข้าค่ายท�ากจิกรรมกบัสหกรณ์	นอกจากนีเ้ชญิเจ้าหน้าทีช่มุนมุสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นแห่งประเทศไทย	

จ�ากัด	 สาขาจังหวัดเพชรบุรี	 มาให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 และได้เชิญหัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด

เพชรบรุมีาบรรยายให้ความรูใ้นเรือ่งการจดัท�าบญัชคีรัวเรือนให้กับเด็กนกัเรียน	วันที	่๒	ก็ได้พาเด็กนกัเรียนไปทศันศึกษาทีฟ่าร์มแกะ

	 ปี	๒๕๕๖		 เดือนเมษายน	 สหกรณ์มีนโยบายในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจัดกิจกรรมท�าบุญสรงน�้าพระท้ายกรานต์ 

ประจ�าปีทุกปี	เพื่อท�าบุญให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต	รวมถึงรดน�้าขอพรสมาชิกสูงอายุของสหกรณ์ด้วย

	 วนัที	่๒๔	เมษายน	๒๕๕๖	สหกรณ์จดัโครงการเกษตรปลอดภยัและการท�านาแบบลดต้นทนุ	โดยเชญิอาจารย์เชาว์วชั	หนทูอง 

และคุณสุราษฏร์	 ทองโมถ่าย	 จากบริษัทปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลพบุรี	 จ�ากัด	 มาเป็นวิทยากรและสาธิตการท�านาโยนที่แปลงสาธิต 

ของสหกรณ์ให้กับสมาชิกเพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการท�านาจากการใช้สารเคมีมาเป็นอินทรีย์

	 ปี	๒๕๕๗		 สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมคณะกรรมการกลุ่มย่อย	เรื่อง	“การปลูกจิตส�านึกรักสหกรณ์”	

	 ปี	๒๕๖๓		 สหกรณ์ได้จดัให้มกีารแบ่งแต่ละกลุม่ย่อยจัดให้มผู้ีน�ากลุม่	โดยแบ่งความรบัผิดชอบไปตามบ้านใกล้	ๆ 	กนัดแูล

กัน	ผู้น�ากลุ่ม	๑	คน	กับสมาชิกที่อยู่ในความดูแล	๒๐	คน	เพื่อช่วยดูแลและช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและ

รวดเร็ว

เทคนิคการบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง แบ่งงานออกเป็น ๒ ส่วน 

	 ๑.	ฝ่ายกรรมการ

	 ๒.	ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายกรรรมการ

	 สมาชิก	 ๑๒,๘๐๐	 คน	 แบ่งเป็นกลุ่มย่อยมี	 ๖๖	 กลุ่ม	 ๒	 อ�าเภอ	 อ.ท่ายาง	 และ	 อ.ชะอ�า	 จัดตั้งกรรมการกลุ่มย่อยทั้ง	 

๖๖	กลุม่ในแต่ละกลุม่ย่อยจะมผีูน้�าดแูลสมาชกิ	๒๐	คนต่อผู้น�า	๑	คน	กรรมการกลุม่คัดกรองดูแลสมาชกิ	เข้า-ออก	กู้	ขอสวสัดกิาร	

กรรมการกลุ่มได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการโซน	โดยแบ่งบริหารงานพื้นที่ออกเป็นโซน	๑๔	โซน	เข้ามาเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ 

เมื่อมีการประชุมก็จะน�าเร่ืองราวข่าวสาร	 มติจากที่ประชุมไปบอกผู้น�ากลุ่ม	 ให้ผู้น�ากลุ่มไปชี้แจงต่อสมาชิกที่ตนรับผิดชอบ	

หรือบางครั้งหากมีเรื่องราวเร่งด่วนก็จะเรียกทั้งกรรมการกลุ่ม	 และผู้น�ามาร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

และถูกต้องเหมือนกันทั้งหมด	
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ฝ่ายจัดการ

	 พนักงานมีทั้งหมด	๒๘	คน	โดยมี	

	 	 ผู้จัดการ		 ๑		คน	

	 	 รองผู้จัดการ		 ๑		คน	

	 	 หัวหน้าการเงิน		 ๑		คน	

	 	 เจ้าหน้าที่การเงิน		 ๘		คน	

	 	 หัวหน้าบัญชี		 ๑		คน	

	 	 เจ้าหน้าที่บัญชี		 ๑		คน	

	 	 เจ้าหน้าที่ร้านค้า		 ๑		คน	

	 	 หัวหน้าสินเชื่อ		 ๑		คน	

	 	 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ		 ๕		คน	

	 	 เจ้าหน้าที่เร่งรัด		 ๒		คน	

	 	 หัวหน้าธุรการ-สวัสดิการ		 ๑		คน	

	 	 เจ้าหน้าที่ธุรการ-สวัสดิการ		 ๑		คน

	 	 หัวหน้าเทคโนโลยี		 ๑		คน	

	 	 แม่บ้าน		 ๑		คน	

	 	 ยามรักษาการณ์		 ๑		คน	

	 โดยผู้จัดการที่เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ	 ก็จะน�าเรื่องราวหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการมาประชุมหัวหน้างาน	 

ให้หัวหน้างานน�าไปประชุมฝ่ายแต่ละฝ่าย	 แล้วน�าผลการปฏิบัติงานแต่ละฝ่ายมารายงานต่อผู้จัดการเพื่อเข้ารายงาน 

ต่อคณะกรรมการด�าเนินการ	หรือในบางคร้ังทัง้กรรมการและฝ่ายจัดการกม็กีารเรยีกประชมุร่วมกนัเพือ่รบัฟังข้อปฏิบตังิานเร่งด่วน

ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน

ยิ้มรับ
ฉับไว

หน้าตาผ่องใส
เต็มใจบริการ
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งความภาคภูมิใจ



ประวัติความเป็นมา

	 สหกรณ์เครดติยเูนีย่นบ้านซ่อง	จ�ากดั	จดัตัง้ขึน้เพือ่รวมคนในชมุชนมาช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัทางด้านเงนิทนุ	ทางด้านความคดิ 

โดยใช้หลักคุณธรรม	 ๕	 ประการ	 ได้แก่	 ๑.	 ความซื่อสัตย์	 ๒.	 ความเสียสละ	 ๓.	 มีความรับผิดชอบ	 ๔.	 มีความเห็นใจกัน	 

๕.	มีความไว้วางใจกัน

	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง	จ�ากัด	จัดตั้งขึ้น	 เมื่อวันที่	 ๑	กรกฎาคม	๒๕๒๘	ซึ่งมีทุนด�าเนินงาน	๒,๐๐๐	บาท	และมี

สมาชิกเพียง	๙๐	ราย	จากการเสียสละ	ทุ่มเท	อุทิศแรงกาย	แรงใจ	และความตั้งมั่น	อันแน่วแน่ของผู้น�ารุ่นบุกเบิก	ผู้น�าการก่อตั้ง	 

ผู้น�าชุมชน	เหล่าคณาจารย์	และชาวบ้านในชุมชนที่	อยากให้มีสถาบันทางการเงินของชุมชน	โดยชุมชน	และเพื่อชุมชน	ได้ดูแล	

ช่วยเหลือ	เกื้อกูลกัน	ปัจจุบันสหกรณ์ฯ	ด�าเนินการเข้าสู่ปีที่	๓๕	มีทุนด�าเนินการทั้งสิ้นกว่า	๔๒๐	ล้านบาท	และมีสมาชิกทั้งสิ้น	

๔,๕๘๒	ราย

	 ปัจจุบันสหกรณ์ฯ	ได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจ�าปี ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

เม่ือวนัท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ และรางวลัสหกรณ์ทีม่ผีลงานดีเด่น ระดับภาคกลาง ประจ�าปี ๒๕๖๓ ประเภทสหกรณ์เครดติยูเนีย่น 

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓	โดยในวันสหกรณ์แห่งชาติ	วันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๓	สหกรณ์ฯ	ได้ขึ้นรับใบประกาศเกียรติบัตร

และโล่ประกาศเกียรติคุณ	จากนายกอบชัย	บุญอรณะ	ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	

ประเภทเครดิตยูเนี่ยน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง จ�ากัด

คุณวจีพร เพชรสุก ประธานกรรมการ 

เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ	ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น	ระดับภาคกลาง	ประจ�าปี	๒๕๖๓	

ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
จากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
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คุณกัญญา บุญรอด ผู้จัดการ	เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ	
ขึ้นรับใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น

ระดับจังหวัด	ประจ�าปี	๒๕๖๒/๒๕๖๓	
ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

จากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
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	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 คณะครูโพธิ์สุนทรและราษฎรในเขตบ้านโพธิ์ลอย	 บางส่วนได้รับความรู ้เรื่องเครดิตยูเน่ียนจาก	 

อาจารย์สุวิทย์	 เปียผ่อง	 และอาจารย์ช�านาญ	 อิ่มสะอาด	 อาจารย์จากวิทยาลัยครูเพชรบุรี	 จึงได้ตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนโพธ์ิลอย

พัฒนาขึ้นโดยใช้บ้านของนายแล	 พูลเสม	 ประธานกรรมการคนแรกเป็นที่ท�าการ	 เมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๔	 มีสมาชิก	 

๔๓	คน	มีเงินสะสม	๑,๙๒๐	บาท	สมาชิกอยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกัน

	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๘	 ได้รับความเมตตาจากพระครูโพธิสุนทร	 เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ลอย	 อนุญาตให้สร้างส�านักงานในบริเวณ 

วัดโพธิ์ลอย

	 วนัท่ี	๒๓	มถินุายน	๒๕๒๙	ได้จดทะเบยีนเป็นสหกรณ์ถกูต้องตามกฎหมาย	ชือ่	“สหกรณ์เครดิตยูเนีย่นโพธิล์อยพฒันา	จ�ากดั”	

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๒	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดีเด่น	 ระดับภาคใต้	 และรางวัลชนะเลิศ 

การประกวดสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดีเด่น	ระดับประเทศ

	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าสมาชิกมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ส�านักงานสหกรณ์ที่สร้างไว้ไม่เพียงพอ 

ต่อการให้บริการสมาชิก	 จึงได้วางแผนสร้างส�านักงานใหม่	 โดยได้จัดซื้อที่ดินจ�านวน	 ๓	 ไร่	 ๒	 งาน	 ๓๐	 ตารางวา	 

ราคา	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท

	 พ.ศ.	๒๕๔๔	ได้จัดสร้างส�านักงานใหม่	บนที่ดินของสหกรณ์	 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒	ชั้น	ขนาดพื้นที่กว้าง	๑๕	

เมตร	ยาว	๒๕	เมตร	ราคา	๕,๓๕๐,๐๐๐	บาท

	 วันเสาร์ที่	๕	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๔๕	ได้จัดงานเปิดส�านักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา	จ�ากัด	และเปิดให้บริการ

แก่สมาชิกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 ได้รับรางวัลพระราชทานสหกรณ์ดีเด่น	 ระดับชาติ	 ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 

ซ่ึงได้เข ้ารับรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 มหิศรภูมิพลราชวรางกูร	 

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช	สยามินทราธิเบศรราชวโรดม	บรมนาถบพิตร	พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	๑๐)	ในวันพืชมงคลจรด

พระนังคัลแรกนาขวัญ	เมื่อวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ณ	บริเวณท้องสนามหลวง

	 สหกรณ์เครดิตยูเน่ียนโพธิ์ลอยพัฒนา	 จ�ากัด	 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 สหกรณ์ที่ฝังรากลึกอยู่กับชุมชน	 

ในนิยามของค�าว่า	“สหกรณ์	บ้าน	บ้าน”

โดย	นายบัญญัติ	เลิศอาวาส

ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา	จ�ากัด

	 เมื่อวันที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๒	ซึ่งเป็นวันพืชมงคลในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	

พลันเมื่อได้ยินเสียงประกาศ	ชื่อ	สหกรณ์ดีเด่น	ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ได้แก่	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา	จ�ากัด	

จังหวัดเพชรบุรี	 เสียงประกาศนั้นอาจราบเรียบหรือแผ่วเบาส�าหรับบุคคลทั่วไป	 แต่เสียงนั้นดังกึกก้อง	 กังวาลในโสตประสาท 

ของพวกเราชาวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา	 จ�ากัด	 มาจนถึงวันเวลานี้	 และนี่คือสถาบันทางการเงิน	 ในชุมชนของคน 

ต�าบลหนองกะปุ	และต�าบลห้วยข้อง	อ�าเภอบ้านลาด	จังหวัดเพชรบุรี	เป็นสหกรณ์ที่ฝังตัวอยู่ในชุมชนมายาวนาน	สถาบันการเงิน

ที่เป็นที่พึ่งของคนในชุมชน	เป็นองค์กรหลักองค์กรหนึ่งในชุมชนที่ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม	

ตลอด	๓๘	ปีที่ผ่านมาตามหลักคุณธรรม	จิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยน	๕	ประการ	ได้แก่

	 ๑.	ความซื่อสัตย์	คือ	การถือตามสัญญาที่ให้ไว้

	 ๒.	ความเสียสละ	คือ	การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

	 ๓.	ความรับผิดชอบ	คือ	การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จ�ากัด
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	 ๔.	ความเห็นใจกัน	คือ	การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อนผู้อื่น

	 ๕.	ความไว้วางใจกัน	คือ	การให้ความไว้วางใจต่อเพื่อนๆ	สมาชิกด้วยกัน

	 รายละเอยีดกจิกรรมทีจ่ะได้กล่าวต่อไปนี	้คอื	ประจักษ์พยานในความส�าเร็จและเป็นความภมูใิจของพวกเราทัง้สมาชกิสหกรณ์

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

	 เป็นเสียงท่ีน�ามาซึ่งความภูมิอกภูมิใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เป็นความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่สหกรณ์ของเราได้รับ

รางวัลอันทรงเกียรติจากล้นเกล้าฯ	รัชกาลที่	๑๐	อย่างหาที่สุดมิได้
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	 วันที่	๒๐	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๒๗	อาจารย์ช�านาญ	อิ่มสะอาด	อาจารย์สุวิทย์	เปียผ่อง	อาจารย์จากสถาบันราชภัฏเพชรบุรี	 

ได้ร่วมประชุมกับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร	 เพื่อเผยแพร่เครดิตยูเนี่ยนให้ชาวบ้านที่มีความสนใจรับฟัง	 หลังจากที่	 

ชาวบ้านได้รับฟังถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการอดออม	 จึงได้ตกลงจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขึ้นโดยใช้ชื่อว่า	 “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

เขือ่นเพชร” มสีมาชิกแรกต้ัง	๓๐	คน	มเีงนิสะสม	๒,๘๕๐	บาท	(สองพนัแปดร้อยห้าสบิบาทถ้วน)	ใช้บ้านของอาจารย์ช�านาญ	อิม่สะอาด 

เป็นสถานท่ีท�าการ	และพบปะกนัทกุเดอืน	(บรเิวณตลาดนดัเขือ่นเพชรตดิกับโครงการชลประทานเขือ่นเพชร)	และสมาชกิได้คดัเลอืก

บุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการผู้ก่อตั้ง	รวม	๕	คน	โดยที่ประชุมได้เลือก	นายประเสริฐ ทองเถา	เป็นประธานกรรมการด�าเนินการ	

นายกฤษฏา	ทวีการ	นายสุรินทร์	ศรีจันทร์	นายช�านาญ	อิ่มสะอาด	และนางชลนัย	ลูกเสือ	เป็นกรรมการ

	 วันที่	 ๒	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๓๘	คณะกรรมการด�าเนินการ	 “กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน เขื่อนเพชร”	 ได้ก�าหนดให้มีการประชุม

ใหญ่สามัญเพื่อจดทะเบียนเป็นสหกรณ์	 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๑๑	มีสมาชิก	ณ	 วันจดทะเบียน	 ๖๓	คน	มีทุน

เรือนหุ้นรวม	๒๙,๘๗๐	หุ้น	รวมเป็นเงิน	๒๙๘,๗๐๐	(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	ที่ประชุมใหญ่มีมติ	ให้ใช้ชื่อว่า	 

“สหกรณ์เครดติยเูนีย่นเขือ่นเพชรโค้งข่อย จ�ากดั”	โดยมคีณะกรรมการผู้ก่อตัง้สหกรณ์รวม	๑๐	คน	นางจ�าลอง จรัสด�ารง	ได้รบัเลอืก 

ให้เป็นประธานคณะกรรมการผู้ก่อต้ัง	 และใช้บ้านของนางจ�าลอง	 จรัสด�ารง	 เป็นที่ท�าการของสหกรณ์	 เปิดท�าการตั้งแต่เวลา	 

๐๘.๓๐-๑๖.๓๐	น.	ของทกุวนั	เว้นวนัหยดุราชการ	และนายทะเบยีนสหกรณ์	ได้ตอบรบัการจดทะเบยีนฯ	เมือ่วนัที	่๒๙	พฤษภาคม	

พ.ศ.	๒๕๓๘	(เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.๐๑๐๗๓๘ เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.๐๖๐๐๓๘)

	 วันที่	๑	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	สหกรณ์ได้ด�าเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	นายประเสริฐ ทองเถา ได้บริจาค

ที่ดินจ�านวน ๕๐ ตารางวา	เพื่อใช้สร้างอาคารส�านักงาน	และสมาชิกทุกคนเห็นสมควรให้สหกรณ์สร้างอาคารส�านักงานบนที่ดินที่

ได้รับบริจาคโดยอนุมัติให้กู้เงินจากภายนอก	และสมาชิกทุกคนช่วยกันถือหุ้นสร้างอาคารส�านักงานคนละ	๓๐๐	บาท	งบประมาณ

ในการก่อสร้างจ�านวน	๑,๕๐๐,๐๐๐	บาท	(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)	ที่ดินดังกล่าวปัจจุบันคือ	พื้นที่ท�างานของแผนกธุรการและ

สวัสดิการ	แผนกการเงิน	รวมถึงห้องเก็บเอกสาร	และถ่ายเอกสาร	อาคารส�านักงานสหกรณ์ได้เริ่มก่อสร้าง	เมื่อวันที่	๑๕	สิงหาคม	

พ.ศ.	๒๕๔๐	และสร้างเสร็จในวันที่	๓๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๐	ความส�าเร็จของสหกรณ์ในวันนี้	มิได้สร้างมาเพียงแค่วันเดียว	แต่

เกิดจากจดุเริม่ต้นของผูน้�าสหกรณ์รุ่นบกุเบกิสัง่สมความดี	ความเชือ่มัน่	ความร่วมมอืร่วมใจของทกุภาคส่วน	จนเป็นทีย่อมรบัของ

ขบวนการสหกรณ์ชุมชนและสังคม	ท�าให้สหกรณ์ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ	ดังนี้

	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นหนึ่งใน	 ๑๐๐	 สหกรณ์	 เนื่องในโอกาส	 ๑๐๐	 ปี	 สหกรณ์ไทย	 จากสันนิบาตสหกรณ์ 

แห่งประเทศไทย

	 ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็น	สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น	ระดับภาคกลาง	ประจ�าปี	๒๕๕๙	ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 และรางวลัสงูสดุของขบวนการสหกรณ์ไทย	คอื	ได้รับการคัดเลอืกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาต	ิประเภทสหกรณ์เครดติยเูนีย่น 

ประจ�าปี	๒๕๕๙	จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	โดยเข้ารบัพระราชทานโล่รางวลั	จากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช	สยามมกฏุราชกมุาร 

ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

	 ถือเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกในจังหวัดเพชรบุรี	 ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้	 ยังความภาคภูมิใจมาสู่มวลสมาชิก	

และชาวจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างยิ่ง	 สมดังปรัชญาของสหกรณ์ที่ว่า	 “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่นใจ บริหารโปร่งใส รับใช้ชุมชน 

ตลอดจนด�ารงเศรษฐกิจอย่างพอเพียง”

ประวัติความเป็นมา

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จ�ากัด
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4G 
ส�าหรับผู้บริหารที่ดี

๑.	Good	ดีเป็น	Idol	ของลูกน้อง

๒.	Give	ให้สิ่งที่ควรให้/ในเวลาที่สมควรให้

๓.	Guide	แนะน�า	นิเทศ	สอนแนะ

๔.	Guard	ปกป้อง	คุ้มครองตามสมควร
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การศึกษา

	 เกิดเมื่อ		 วันที่	๒๐	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๔๘๑

	 พ.ศ.	๒๕๐๑	 จบมัธยมศึกษาปีที่	๖	โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์

	 	 จบปริญญาตรี	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

	 	 ปริญญาเอก	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ	์สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประสบการณ์

	 พ.ศ.	๒๕๐๒	 รับราชการครูประถมศึกษา	นาน	๑๖	ปี

	 พ.ศ.	๒๕๑๘	 รับราชการวิทยาลัยครูเพชรบุรี-มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร	ีจ�านวน	๒๖	ปี

	 	 ขณะที่รับราชการครูโรงเรียนวัดหนองจอก	 ได้จัดตั้งสวัสดิการกลุ่มโรงเรียนหนองจอก	 จนมีเงินออม 

	 	 ของครใูนกลุม่	ประมาณ	๖	ล้านเศษ	ขณะทีรั่บราชการอยูท่ีม่หาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรีุ	ได้จัดตัง้สวสัดกิาร 

	 	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดิการคณะวิทยาการจัดการ

	 พ.ศ.	๒๕๒๒	 ได้รับการอบรมสัมมนาเรื่องเครดิตยูเนี่ยน	ณ	ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

	 พ.ศ.	๒๕๒๓	 ได้จัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนวัดธรรมรังษีขึ้นเป็นแห่งแรก	มีพระครูประชาอนุกูลกิจ	เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษ ี

	 	 เป็นองค์อปุถมัภ์ในการรวมชาวบ้านโดยท่านอธกิารเสยย์	เกดิเจรญิ	อธกิารวทิยาลยัครเูพชรบรุ	ีในสมยันัน้ 

	 	 ได้มอบเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง	 จ�านวน	๓,๐๐๐	บาท	 โดยมีอาจารย์ร่วมอุดมการณ	์ ๒	ท่าน	 คือ	 

	 	 ผศ.ดร.นิวัต	กลิ่นงาม	และ	ผศ.บัวเงิน	พาทีทิน

	 ภายหลังได้มีการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนธรรมรังษี	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกได้มีอาจารย์ช�านาญ	 

อิ่มสะอาด	มาเป็นผู้ร่วมอุดมการณ	์ร่วมท�างาน	ส่งเสริม	จัดตั้งและพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนมาอย่างยาวนาน	ต่อเนื่องเป็นเวลานาน

เกือบ	๔๐	ปี	จนท�าให้ขณะนี้	(ปี	พ.ศ.	๒๕๖๓)	มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจ�านวน	๔๗	แห่ง	ในฐานะผู้น�ารุ่นบุกเบิกมีหลักการท�างาน

ให้ประสบความส�าเร็จ	5F’s	ดังนี้

	 ๑.	Focus	 	 เอาจริง	เอาจัง	จดจ่อ	ไม่ท้อถอย	ท�างานอย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	Flexible		 รู้จัก	ยืดหยุ่น	ผ่อนปรน	รู้จักยอม	รู้จักให้

	 ๓.	Friendly	 มีความเป็นกัลยาณมิตร	มนุษยสัมพันธ์ดี	ท�างานร่วมกับใครก็ได้

	 ๔.	Fast	 	 งานบางอย่างต้องท�าอย่างเร็ว	ช้าไม่ได้

	 ๕.	Fun	 	 มีมุกตลก	มองโลกในแง่ดี

ผู้น�ารุ่นบุกเบิก แนวคิด ความภาคภูมิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เปียผ่อง 

ผู้น�ารุ่นบุกเบิก

โดย บุญมี อ่อนแก้ว
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และยึดหลักการท�างานที่ใหญ่	ของมหาตมะคานธี ซึ่งท�าให้ประสบความส�าเร็จ

 ๑.	จงมองที่เป้าหมายสุดท้าย

	 ๒.	อย่ามองปัญหา/อุปสรรค	ระหว่างปฎิบัติ

	 ผลของการท�างานด้านนี้อย่างเสียสละ	 ทุ่มเท	 เพื่อผู้ด้อยโอกาสมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง	 อย่างไม่รู้จักท้อถอยจนได้รับ 

สมญานามว่า	“บิดาเครดิตยูเนี่ยน”

	 ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ	ปี	๒๕๕๔	จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปริญญาเอก	:	

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาบริหารธุรกิจ	จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ปี	๒๕๕๙

เหตุปัจจัยที่มาจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยน

	 ขณะที่รับราชการอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองจอก	(ศรีสรรค์พาณิช)	ได้พบเห็นชาวบ้านคนหนึ่ง	เข้าไปขอกู้เงินจากนายทุนท้องถิ่น	

จ�านวน	๑,๐๐๐	บาท	โดยเจ้าของเงินคิดดอกเบี้ยเป็นข้าวเปลือกจ�านวน	๑๐	ถัง	ถังละ	๔๐	บาท	เงินต้น	๑,๐๐๐	บาท	ต้องจ่าย

ดอกเบี้ยจ�านวน	๔๐๐	บาท	เป็นดอกเบี้ยมหาโหด	ชาวบ้านก็ต้องเอาเพราะไม่มีทางเลือกหรืออ�านาจต่อรอง	เพราะในยุคนั้นไม่มี

สถาบันการเงินใด	ๆ	ให้ใช้บริการ	ซึ่งภาพนั้นติดตาติดใจมาตลอด	สงสารชาวบ้านมาก	ๆ	

คุณลักษณะนิสัยของผู้น�า

	 เป็นคนที่มีจิตใจ	 โอบอ้อมอารี	 รู้จักแบ่งปัน	 ถือว่าการแบ่งปันคือความสุขที่ยั่งยืน	 รู้จักช่วยเหลือเจือจุน	 เป็นผู้น�าที่มีน�้าใจ 

ต่อคนรอบข้าง	 มีความสุขจากการเป็นผู้ให้	 มีความสามารถในการประสานงานเป็นอย่างดี	 ซึ่งท่านเกษียณอายุราชการ 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาแล้ว	๒๐	ปี	ยังสามารถของบประมาณมาพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยนได้ปีละเป็นแสนเกือบ

ทุกปี	ถ้าต้องการท�าโครงการ/กิจกรรม

	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ยังท�างานเชิงรุกตลอด	ชอบปลูกต้นไม้

 •	 ริมทางสายเพชรบุรี-หาดเจ้าส�าราญ
 •	 ริมถนนทุกสายจากเทศบาลหนองจอกไปทุกต�าบลใกล้เคียง
 •	 ปลูกต้นไม้กินได้ริมถนน	รอบห้วยหนองจอก	และริมถนนในเขตเทศบาลหนองจอก

ประสบการณ์ในตอนเป็นเด็ก (ขณะปิดภาคเรียน)

 •	 ท�างานขัดรถยนต์ตามอู่	ซ่อมรถ
 •	 รับจ้างถ่ายส้วม
 •	 ขายไอศกรีม
 •	 ท�าหน้าที่เด็กปั๊ม
 •	 กรรมกรก่อสร้าง
	 ขณะท่ีอยู่บ้านต้องเลี้ยงวัว	 เอาหนังสือเรียนชั้นต่อไปอ่านก่อน	 จากประสบการณ์ดังกล่าวมาแล้วแสดงว่าผู้น�ารุ่นบุกเบิก 

ได้เดินทางมาไกลมากแล้วจึงมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยผู้ด้อยโอกาสได้มีหลักยึดมีค่านิยมในการประหยัดอดออม	 เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ดอกเบี้ยต�่า	สมาชิกได้รับสวัสดิการต่าง	ๆ	ตั้งแต่เกิดจนตาย	โดยให้ทุกคน	:	มีเงินออม กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้ลด ครบหมด 

เรื่องสวัสดิการ

ประสบการณ์ในการเป็นครู

	 ขณะที่เป็นครูครั้งแรก	มีวุฒิ	ป.กศ.	(๒๕๐๒)	สามารถสอบวุฒิ	พ.ม.ได้ในปีเดียว	(๒๕๐๓)	ปี	๒๕๐๔	เตรียมสอบเอนทรานซ์	

เข้าเรียนปริญญาตรี	ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร	ปี	๒๕๐๖	จบปริญญาตรี	วุฒิ	พ.ม.	ก.ศบ.	เป็นครูปริญญาตรี	

คนแรกของอ�าเภอท่ายาง
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ความภาคภูมิใจของผู้น�ารุ่นบุกเบิก

	 ๑.	 ท�าให้คนในจงัหวดัเพชรบรุ	ีได้มเีงนิเกบ็	เงนิออมเป็นก้อน	และได้รบัสวสัดกิารต่าง	ๆ 	ตัง้แต่เกดิจนตายมากกว่า	๓๐๐,๐๐๐	คน 

	 ๒.	สร้างสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชน	ตั้งกระจายอยู่ทุกท้องที่อ�าเภอในจังหวัดเพชรบุรี	

	 ๓.	สร้างต�าแหน่งงานให้เดก็เพชรบรีุทีจ่บการศกึษาได้งานท�าทีเ่ครดิตยเูนีย่นใกล้บ้าน	อยูก่บัครอบครวัมากว่า	๓๐๐	ต�าแหน่ง	

และเพิ่มขึ้นทุกปี

เครดิตยูเนี่ยนท�าหน้าที่ช่วยรัฐ	ในการจัดสวัสดิการต่าง	ๆ	ให้กับสมาชิก

	 ๑.	 เกิด	มีเงินรับขวัญบุตรเกิดใหม่

	 ๒.	แก่	มีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ขึ้นอยู่กับเงินออม	(อายุ	๗๐	ปี)

	 ๓.	เจ็บป่วย	เบิกค่ารักษาพยาบาลได้

	 ๔.	แต่งงาน	มีเงินสร้างรังรัก

	 ๕.	บวช	มีเงินร่วมท�าบุญ

	 ๖.	 ตาย	(สมาชิกชั้นดี)	ยกหนี้ให้	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท	และมีเงินฌาปนกิจ

	 	 ปกตริฐับาลไม่สามารถจดัสวสัดกิารเหล่านีใ้ห้สมาชกิได้เหมอืนเครดติยเูนีย่น	และท่านเป็นสมาชกิเครดติยเูนีย่นแล้วหรอืยงั 

	 	 สุดยอด	:	ต้องเครดิตยูเนี่ยน

	 	 ในฐานะท�างานในขบวนการเครดติยเูน่ียนมาอย่างยาวนานมองเหน็คณุค่าของเครดิตยเูนีย่นว่ามบีทบาทหน้าทีเ่ป็นสถาบนั

ต่าง	ๆ	ได้ดังนี้

	 	 ๑.	สถาบันธุรกิจ

	 	 ๒.	สถาบันการตลาด

	 	 ๓.	สถาบันพัฒนาคน

	 	 ๔.	สถาบันกระจายรายได้

	 	 ๕.	สถาบันการเงิน

	 	 ๖.	สถาบันสวัสดิการ

เสน่ห์ความงดงามของเครดิตยูเนี่ยน

	 นอกจากท�าหน้าที่เป็นสถาบันต่าง	ๆ	ตามที่กล่าวมาแล้วยังมีรายละเอียดอีก	ดังนี้

	 ๑.	 ท�าให้คนต่างหมู่บ้าน	ต่างต�าบล	ต่างอ�าเภอ	และต่างจังหวัด	ได้รู้จัก

	 ๒.	 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	เรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์	การประกอบอาชีพ	ฯลฯ

	 ๓.	เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูล	เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เกิดความรัก	ความสามัคคีระหว่างมวลสมาชิก

เป้าหมายในชีวิต

	 อยากเหน็คนเพชรบรุ	ีร้อยละ	๗๐	เป็นสมาชกิเครดติยเูนีย่นเพือ่จะได้มเีงนิเกบ็	เงนิออม	เป็นก้อนสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ

ดอกเบี้ยที่ต�่า	พร้อมกับมีสวัสดิการเพื่อชีวิตอย่างหลากหลายครบทุกวงจรชีวิต

 เงินที่หามาได้ต้องจัดออกเป็น ๓ ส่วน

	 	 ๑.	ฝากให้ญาติ	ผู้ใหญ่	พ่อแม่	ปู่ย่า	ตายาย

	 	 ๒.	ใช้หนี้	ให้พ่อแม่	ผู้ที่มีพระคุณ

	 	 ๓.	ให้กู้ยืม	ให้ลูกหลาน	ๆ	

อยากมีความสุข

	 ๑.	อยากมีความสุข	๓	ชั่วโมง	:	ผู้ชายตั้งวงเหล้า	:	ผู้หญิงตั้งวงนินทา

	 ๒.	อยากมีความสุข	๓	วัน	ให้ซื้อผ้าใหม่

	 ๓.	อยากมีความสุข	๓	เดือน	:	ให้มีกิ๊ก	แฟนยังจับไม่ได้	มีความสุข

	 ๔.	อยากมีความสุขตลอดชีวิต	๑.	ให้ปลูกต้นไม้	หรือ	๒.	ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
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นายช�านาญ อิ่มสะอาด
	 เกิด	พ.ศ.	๒๔๘๒	(ปีเถาะ)

ประวัติการศึกษา

	 จบประถมศึกษาปีที่	๔		 	 	 	 โรงเรียนวัดลาดศรัทธาราม	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบุรี

	 จบมัธยมศึกษาปีที่	๖			 	 	 	 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี

	 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษา	(ป.กศ.)		 	 วิทยาลัยครูนครราชสีมา

	 จบประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาชั้นสูง	(ป.กศ.สูง)		 วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	พ.ศ.	๒๕๐๐

	 จบปริญญาตรี		 	 	 	 	 วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร

ประวัติการรับราชการ

	 เริ่มบรรจุรับราชการ	ณ	โรงเรียนท่ายางวิทยา	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี

	 ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เอกบรรณารักษ์

	 รับราชการ	ณ	วิทยาลัยครูเพชรบุรี	จ.เพชรบุรี

	 ถึงแก่กรรม	 เมื่อวันที่	๒๖	ตุลาคม	๒๕๕๘	สิริอายุ	๗๖	ปี

ภูมิหลัง-ประสบการณ์

	 อาจารย์ช�านาญ	อิม่สะอาด	เกดิจากครอบครวัทีม่ฐีานะด	ีเป็นคนบ้านลาด	อ.บ้านลาด	จ.เพชรบรุ	ีพี	่ๆ 	น้อง	ๆ 	ได้รบัการศกึษา 

ดีทุกคน	 ได้รับราชการ	และท�างานมีต�าแหน่งดี	ๆ	ทุกคน	 รับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนท่ายางวิทยา	ภายหลังสอบบรรจุโอนให้

มาเป็นอาจารย์วิทยาลัยครูเพชรบุรี	 เป็นคนใจกว้าง	 มีความโอบอ้อมอารี	 มีความสนใจด้านการเมือง	 อยากหาโอกาสช่วยบ้าน	 

ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจให้มีเงินเก็บ	 เงินออมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 ระหว่างรับราชการได้ใช้เวลาว่างเปิดร้านค้าขายปัจจัย

การผลิต	 เช่น	 ปุ๋ย	 ยาปราบศัตรูพืชที่ตลาดเขื่อนเพชร	 ชื่อร้านมิตรเกษตร	 ได้ศึกษาหาความรู้ด้านปุ๋ย	 ยาปราบศัตรูพืช	 จนมี 

ความเชีย่วชาญ	สามารถแนะน�าลกูค้าได้เป็นอย่างด	ีจนมลีกูค้าเป็นเกษตรกรปลกูมะนาวเยอะมาก	และได้ใช้โอกาสพดูคยุกบัลกูค้า

เรือ่งของเครดติยูเนีย่นไปด้วย	ท�าให้สามารถจดัตัง้เครดติยเูนีย่นในอ�าเภอท่ายางได้หลายแห่ง	เช่น	สค.วงัไคร้	สค.โค้งน้อย	เขือ่นเพชร 

สค.หนองขานาง	 สค.ท่าขาม	 สค.หนองกระทุ่ม	 และ	 สค.บ้านซ่องวังจันทร์	 เป็นต้น	 อาจารย์มีความใฝ่ฝันอยากเล่นการเมือง 

เพ่ือจะขบัเคลือ่นให้มกีารจดัตัง้เครดติทัว่ประเทศ	แต่กไ็ปไม่ถงึฝัน	ผลการเลอืกตัง้ครัง้แรกกส็อบตกเสยีแล้ว	แสดงว่าคนเครดติยเูนีย่น 

ไม่เลือกผู้น�าเครดิตยูเนี่ยน	น่าเสียใจจริง	ๆ

	 อาจารย์ช�านาญไม่ได้ให้รับการอบรม	เรื่อง	เครดิตยูเนี่ยน	เพียงได้แค่คุยกับ	ผศ.ดร.สุวิทย์	เปียผ่อง	เรื่องของเครดิตยูเนี่ยน	

เกิดความประทับใจ	 เรื่องนี้น่าจะช่วยชาวบ้านได้แน่	 จึงเข้ามาเป็นอาสาสมัครโดยความเต็มใจ	 เข้ามาช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์	

จัดตั้ง	และพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนอย่างไม่ท้อถ้อย	อ.ช�านาญ	ได้เข้ามาช่วยหลังจากที่มีการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกแล้ว	และได้

เริ่มตั้งแต่ปี	๒๕๒๓	และได้ท�างานด้านนี้ร่วมกับ	ผศ.ดร.สุวิทย์	เปียผ่อง	มาเป็นเวลา	๓๐	ปีเศษ	ภายหลังสุขภาพไม่ค่อยดี	จึงลด

บทบาทอาจารย์ลงไปบ้าง

	 อาจารย์ช�านาญ	 มีอุดมการณ์และเสียสละสูงมาก	 ภายหลังชมรมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 สามารถจ่ายค่า 

ยานพาหนะกับอาสาสมัครได้	แต่อาจารย์ไม่ยอมรับค่าใช้จ่ายนี้เลย

คนที่เกิดมา

มีแต่คนช่วยเหลือ

ถือว่าเป็นคนมีบุญ

แต่คนที่เกิดมาแล้ว

ได้ช่วยเหลือคนอื่น

เป็นคนที่มีบุญมากกว่า

(สมเด็จพระสังฆราช)
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ประวัติ

	 ชื่อ	 	 ครูถนิม	นิลกลัด

	 เกิด	 	 ๑๒	สิงหาคม	๒๔๘๐	ที่	ต.วังไคร้	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี

	 บิดา-มารดา	นายนพ	นิลกลัด-นางเบี่ยม	นิลกลัด

การศึกษา

	 จบประถมปีที่	๔		 จากโรงเรียนวัดวังไคร้	อ.ท่ายาง	จ.เพชรบุรี

	 จบ	ม.๖		 	 จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศฯ	อ.เมือง	จ.เพชรบุรี	ปี	๒๔๙๘

	 จบ	ป.กศ.		 	 จากฝึกหัดครูนครปฐม	ปี	๒๕๐๐

	 จบปริญญาตรี	ก.ศบ.	จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปี	๒๕๑๘-๒๕๑๙

ชีวิตในวัยเด็ก

	 บิดาเสียชีวิตตั้งแต่ข้าพเจ้าอยู่	ป.๑	แม่มีลูก	๖	คน	แม่ล�าบากมาก	เพราะต้องเลี้ยงลูกถึง	๖	คน	เมื่อเรียนจบชั้น	ป.๔	แล้ว	 

แม่พามาเรยีนทีโ่รงเรยีนเบญจมเทพอทุศิฯ	อ.เมอืง	ซึง่อยูไ่กลจาก	ต.วังไคร้	๔๐	กิโลเมตร	เดินด้วยเท้าเปล่า	+	ไปกลบั	๘๐	กโิลเมตร 

สมัยนั้นยังไม่มีรถมอเตอร์ไซค์

คุณนิสัย

	 เป็นคนขยัน	ประหยัด	ซื่อสัตย์	อดทน	รักบุญ	กลัวบาป	ชอบท�างานเพื่อส่วนรวม	ท�าบุญ	ทั้งแรงกายแรงใจ	และแรงทรัพย์	

โดยการบริจาคเงินให้กับโรงเรียน	โรงพยาบาล	ผู้สูงอายุหลายครั้ง

การรับราชการครู

	 ปี	๒๕๐๓-๒๕๐๔	 รับราชการครูโรงเรียนบ้านลาด	(มัธยมสามัญ)	(ผอ.สะอาด	มะลิวัลย์)

	 ปี	๒๕๐๕	 	 รับราชการครูโรงเรียนท่ายาง	(ครูใหญ่ผึ่ง	ชื่นอารมณ์)

	 ปี	๒๕๑๖-๒๕๑๙	 ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	การศึกษาบัณฑิต	จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พิษณุโลก

	 ปี	๒๕๒๙-๒๕๔๐	 รับราชการครูโรงเรียนบ้านท่ายาง	(ผอ.พาณี	ยี่สาร)

ท�าไมจึงจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนในเพชรบุรี (๒๕๒๕-ปัจจุบัน) ประสบการณ์ในการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนในเพชรบุรี

	 ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต	เศรษฐกิจ	และสังคม	เป็นธนาคารชาวบ้าน	ที่ชาวบ้าน	(สมาชิก)	

เป็นเจ้าของเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยคนทุกระดับตั้งแต่รากหญ้าจนถึงเศรษฐี

	 ในระยะแรก	ยังไม่รู้จักเครดิตยูเนี่ยนมาก่อนจนปี	๒๕๒๕	(ผศ.สุวิทย์	เปียผ่อง)	ได้น�าความรู้เรื่องเครดิตยูเนี่ยนมาเล่าให้ฟัง	

และขอให้ช่วยจัดตั้งที่ต�าบลท่ายาง	(ในโรงเรียนบ้านท่ายาง)	 ตนเองได้น�าความรู้ไปเล่าให้คณะครูหลายคนฟังว่า	 “เครดิตยูเนี่ยน 

คืออะไร”	 จัดต้ังขึ้นแล้วสมาชิกได้ประโยชน์อะไรบ้าง	 จะหาสมาชิกได้อย่างไร	 เอาเงินที่ฝากมาจากไหน	 น�าเงินเข้ากระเป๋าใคร	

กระเป๋าคนที่รับฝากเงินใช่หรือไม่	 เมื่อคณะครูหลายคนได้ฟังแล้ว	 ทุกคนคัดค้านไม่ให้จัดตั้งอย่างเด็ดขาด	 กลัวเสียชื่อเสียงของ

ครูและโรงเรียน	 เป็นครูอย่างเดียวก็พอแล้ว	 กอร์ปด้วยในขณะนั้น	 มีการโกงแชร์กันทุกเดือน	 เจ้ามือโกงและหนีไปหลายเดือน

เรื่องเล่าจาก
ผู้น�าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรุ่นบุกเบิกของจังหวัดเพชรบุรี

ปี ๒๕๒๕-ปัจจุบัน = ๔๐ ปี
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และยังมีการกู้นอกระบบ	ดอกเบี้ยแพงมากเดือนละ	ร้อยละ	๑๐-๒๐	บาท	และยังมีธนาคารออมสินอยู่หน้าโรงเรียน	ท�าให้ปัญหา 

และอุปสรรคในการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนเป็นอย่างมาก	 ประชาชนยังไม่เข้า	 ไม่มั่นใจในทิศทางเรื่องเงินของเขา	 โดยเฉพาะเศรษฐี

ในท่ายาง	 ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง	 ใช้ระบบธนาคารดีกว่า	 ปลอดภัยกว่า	 ทุกคนเตือนว่าครูอย่าท�าเลย	 ครูก็เป็นคนดี	 ท�าไมจะต้องท�า

เสียชื่อเสียงตอนแก่	แต่ครูถนิมเคยยากจนมาก่อน	ไม่ละความพยายามโดยมีปณิธานที่แน่วแน่	 เพราะเห็นว่าดีมีคุณค่าต่อสมาชิก

มาก	จะท�าให้ส�าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์	จึงอาศัยความซื่อตรง	ความซื่อสัตย์สุจริต	ความสนิทสนมส่วนตัว	ไปคุยกับ

ผู้ปกครองที่เป็นศิษย์เก่าและชาวบ้านที่สนิทในตอนเย็น	 ตอนกลางคืนและเสาร์-อาทิตย์	 จึงสามารถรวมคนได้ประมาณ	๔๐	 คน	

แล้วจึงได้เชิญ	ผศ.สุวิทย์	เปียผ่อง	อ.ช�านาญ	อิ่มสะอาด	มาให้การศึกษาเรื่องเครดิตยูเนี่ยนในตอนกลางคืนที่โรงเรียนบ้านท่ายาง

จนประชาชนเข้าใจ	สามารถตั้งเครดิตยูเนี่ยนรวมน�้าใจท่ายางได้ส�าเร็จ	เมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๒๕	มีสมาชิก	๔๐	คน	เงินหุ้น	

๔,๐๐๐	บาท	(ทุกวันที่	๕	ของทุกเดือน)	รับเงินตอนกลางคืนที่ศาลาประชาคมท่ายาง	ปัจจุบันมีอาคารที่สวยงาม	มั่นคง	ตั้งมาได้	

๓๘	ปี	มีกิจการมั่นคงและสมาชิกมาก

 ในระยะแรก		กรรมการทุกคนต้องเป็นอาสาสมัคร	(จิตอาสา)	 ไม่มีเบี้ยเลี้ยง	 ไม่มีใครอยากเป็นกรรมการ	 กลัวเสียชื่อเสียง

เรื่องเงิน

 ปี ๒๕๒๘		 ครถูนมิได้ทุม่เททัง้แรงกาย	แรงใจและแรงทรพัย์ให้กบัขบวนการเครดิตยเูนีย่น	ได้รวมกบัคณะกรรมการชมรม

เครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี	ท�างานเป็นทีม	ท�าให้	ช.ส.ค.	เห็นใจ	จึงได้รับเชิญจากสหพันธ์อาเซียน	(ACCU)	ไปศึกษาและดูงานที่ศรีลังกา	

ไทย		อินโดนีเซีย	(โครงการแลกเปลี่ยนผู้น�าชนบท)	ประมาณ	๓๐-๔๐	วัน	ได้รบัการคัดเลือกไปศกึษาด้านประเพณี	วัฒนธรรมไทย 

และเครดิตยูเนี่ยนไปศรีลังกา	 เข้าประเทศแรก	 นอนโรงแรมชั้น	 ๑	 ไม่มีน�้าอาบ	 ไม่มีพัดลม	 ไม่มีน�้าแข็ง	 นอนมุ้ง	 เหนียวตัว	 

นอนไม่หลับ	 ใช้ความอดทนอย่างยอดเยี่ยม	 ดูงานประเทศไทย	 เป็นประเทศที่	 ๒	 พาคณะกรรมการจากศรีลังกา	 อินโดนีเซีย	 

ไปเที่ยว	กทม.	เดินทางหลงกัน	ท�าให้วิตกกังวลมาก	ดูงานที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่	๓	สิบวัน	ล�าบากใจมาก	(๑๐	วัน)	เขาให้กิน

เนื้อสุนัข	(หมา)	๘	ตัว	๘	วัน	ขณะที่ดูงานที่อินโดนีเซียต้องข้ามภูเขาลูกใหญ่	ๆ	สูง	ๆ	เกิดฝนตกแรงมาก	สะพานขาด	ติดอยู่บน

เขาเป็นเวลานาน	ท�าให้หิวและอ่อนเพลีย	กลับจากอินโดนีเซีย	พักอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเกิดติดอยู่ในห้องน�้าเป็นชั่วโมง	เปิดไม่ได้

เพราะเป็นคอนกรีต	เคร่ืองบนิทกุประเทศไปหมด	เหลอืประเทศไทยเครือ่งบนิออกไม่ได้	เพราะขาด	ถนมิ นลิกลดั	หากันท่ีสนามบนิ 

ไม่พบ	ในที่สุดมีคนพังประตูห้องน�้าเข้าไปช่วย	วิ่งสุดขีดมาขึ้นเครื่องบิน

 ปี ๒๕๓๔  ได้รับเชิญให้ไปประชุมที่เกาหลี-ไต้หวัน	๑๐	วัน	ถูกคนไทยทิ้งให้ลงกลางทางกลับโรงแรมไม่ถูก	 เดินอยู่ห้อง

ใต้ดินตลอดวัน	ในที่สุดเดินมาพบผู้ชายไทย	๑	คน	ชวนกันกลับโรงแรมได้

 ปี ๒๕๓๖		 ได้รับคัดเลือกให้ไปประชุม	ดูการศึกษาที่ประเทศฟิลิปปินส์	๑๐	วัน

ระยะที่ ๓	ผลงานที่น่าภาคภูมิใจ

	 	 ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการไปร่วมจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนส�าเร็จได้หลายแห่ง	เช่น

  •	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	รวมน�้าใจท่ายาง

  •	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	บ้านหนองกระทุ่ม	

  •	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	บ้านซ่องวังจันทร์

  •	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ท่าขาม

  •	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ทับคาง

  •	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	ห้วยท่าช้าง
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  •	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	บ้านหนองขานาง

เครดิตยูเนี่ยนท�าหน้าที่ช่วยรัฐบาล	ในการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกได้ตั้งแต่เกิด-จนตาย

  •	 เกิด

  •	 เจ็บ	+	ป่วย

  •	 บวช

  •	 แก่

  •	 แต่งงาน

  •	 เสียชีวิต

เป้าหมายชีวิต

 •	 ต้องการให้ประชาชนคนเพชรบรุ	ีร้อยละ	๗๐	เป็นสมาชกิเครดิตยูเนีย่น	เพือ่จะได้สร้างให้เขารู้จักเก็บออม	ถนอมเงนิฝากไว้ 
ลดดอกเบี้ยเครดิตยูเนี่ยนช่วยสร้างคนให้มีคุณภาพ	สมาชิกเป็นกรรมการได้

 สร้างงาน	ผลิตลูกหลานมาท�างานให้ในเครดิตยูเนี่ยนหลายแห่ง

 สร้างเงิน	ฝากไว้ในสถาบันการเงินในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของตน	ในหมู่บ้านที่มีเครดิตยูเนี่ยนได้	(ครูถนิม	นิลกลัด)

๒๗	ก.พ.	๖๓

งาน •	 ด้านเครดิต	ได้รับเกียรติบัตร	โล่	หลายแผ่น
 •	 ด้านผู้สูงอายุ	เช่น	กรรมการหลายระดับได้รับเกียรติบัตร
 •	 ด้านชุมชน	ช่วยเหลือด้านสังคมหลายด้าน

ม้าเร็วยังแพ้ลา เพราะลาไปก่อน
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	 ในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๙	 ตัวแทนกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	 ได้รวมตัวการจัดตั้งชมรมเครดิตยูเนี่ยน 

เพชรบรุขีึน้	โดยม	ีอ.ค�ารณ	พราหมณ์ฤกษ์	เป็นประธานชมรมฯ	คนแรก	วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ของการจดัตัง้ชมรมฯ	กเ็พือ่ให้ 

คณะกรรมการชมรมฯ	ซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นอาสาสมคัร	ได้ช่วยกนัท�าหน้าที	่ส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์	จัดตัง้และพฒันาเครดิตให้มมีากขึน้ 

และเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้น�าผู้บุกเบิก	(ผศ.ดร.สุวิทย์	 เปียผ่อง)	ซึ่งต้องไปท�าหน้าที่ด้านการบริหาร	เนื่องจากได้

รับการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าคณะวิทยาการจัดการ	ซึ่งเป็นคณะวิชาใหม่	จึงมีภาระงานเชิงรุกมากขึ้น

	 ภายหลังชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี	 จึงเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนขบวนการเครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	 

ท�าให้สามารถจดัตัง้เครดติยเูนีย่นแห่งใหม่ได้เพิม่ขึน้	แทบทกุอ�าเภอ	โดยเฉพาะอ�าเภอท่ายาง	และอ�าเภอบ้านลาด	มเีครดติยเูนีย่น

ค่อนข้างมาก	ครอบคลุมทุกต�าบล	และหมู่บ้าน

บทบาทของชมรมเครดิตยูเนี่ยนมีดังนี้

	 ๑.	ส่งเสริม	ประชาสัมพันธ์	จัดตั้งและพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

	 ๒.	จดัอบรมสมัมนาคณะกรรมการบรหิารและฝ่ายจดัการให้มคีวามสามารถเพิม่ขึน้	โดยมหีลกัสตูรทีห่ลากหลาย	เช่น	หลกัสตูร

การบริหารสินเชื่อ	การบริหารการเงิน	จิตตารมณ์และคุณธรรมของสมาชิก	เป็นต้น

	 ในขณะนั้น	กรมการฝึกหัดครูมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์สู่ชนบท	จึงได้รับงบประมาณอบรมสัมมนา	ศึกษาดูงาน	

จากวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

	 ชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี	 มีการประชุมเครือข่ายเครดิตยูเนี่ยนทั้งจังหวัด	 ๒	 เดือนต่อครั้ง	 ท�าให้เกิดความสามัคคี	 

การแลกเปลี่ยน	เรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน	เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านต่าง	ๆ	เช่น	จัดสัมมนาร่วมกัน	และช่วยเหลือกัน

ด้านสภาพคล่อง	เป็นต้น

องค์กรที่ขับเคลื่อนเครดิตยูเนี่ยนและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

ชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี
ชมรมเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนแล้ว มากกว่า ๒๐ แห่งเศษ

ผู้หญิง 
มี ๓ อย่าง ที่ขึ้นแล้วลงยาก

๑. อารมณ์
๒. น�้าหนัก
๓. คาน
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ชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี (ชส.คพ.)

	 “ด้วยที่ประชุมผู้เข้าอบรมจังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันที่	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๑	ณ	โรงแรมรอยัล	ไดมอน	เพชรบุรี	ได้มีมติ

เห็นชอบให้มีการก่อตัง้	“ชมรมผูส้ือ่ข่าวเครดติยเูน่ียนเพชรบรุ”ี	ขึน้	เพือ่ด�าเนนิการเสนอข่าวสารเครดิตยเูนีย่นและอืน่	ๆ 	ให้ถกูต้อง

ตามระเบยีบ	กฎหมายและเหมาะสมในด้านภาษาและสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ของสงัคม	ตลอดจนถงึการส่งเสรมิด�าเนนิงานขบวนการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้แพร่หลายมากขึ้น”

	 นบัเป็นการมองอนาคตและมวีสิยัทศัน์ของ	ช.ส.ค.	โดยมติของคณะกรรมการบริหาร	ช.ส.ค.	ในสมยัของ	นายสริุยา	มนตรภีกัดิ์ 

ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง	 จ�ากัด	 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการ	 ช.ส.ค.	 ให้ขบวนการสื่อสารเป็น 

แผนงานทีส่�าคญัอกีส่วนหน่ึงของ	ช.ส.ค.	ในการเผยแพร่ข่าวสารเครดิตยเูนีย่นและสถานการณ์ทางสงัคมส่งต่อถงึสมาชกิและสงัคม	

จึงให้ชมรมเครดิตยูเนี่ยนแต่ละภาคจัดตั้ง	“ชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยน”	ขึ้น

	 ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี	ได้มีการจัดตั้งชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีขึ้น	เมื่อวันที่	๑๐	กรกฎาคม	

พ.ศ.	๒๕๕๑	โดยมีคณะผู้ก่อตั้งประกอบด้วย

	 ๑.	นายวิเชียร	เรียบร้อย	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสามัคคี	จ�ากัด

	 ๒.	นายย้อม		ศรีแจ้	 	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก	จ�ากัด

	 ๓.	นายจรินทร์	กลิ่นกรุ่น	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี	จ�ากัด

	 ๔.	นายพรชัย	ฐิระพิทักษ์พงศา	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง	จ�ากัด

	 ๕.	นางจันทกานต์	พุ่มเพชร	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง	จ�ากัด

	 ๖.	นายอนุรักษ์	รานไพร	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน�้าใจท่ายาง	จ�ากัด

	 ๗.	นางสาวปราณี	อินทจักร์	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่องวังจันทร์	จ�ากัด

	 ๘.	นางกุลฌัฏฐ์	พานข้าวตอก	 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี	จ�ากัด

	 ๙.	นายจิรวิทย์	อรชร		 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ	จ�ากัด

	 จากนั้นขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี	 จึงมีองค์กรเสริมหนุนในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ในจังหวัดเพชรบุรีอีกองค์กรหนึ่ง	 คือ	 “ชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี”	 โดยชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี	 สนับสนุน 

งบประมาณในการด�าเนนิการจากส่วนแบ่ง	จากค่าบ�ารงุทีส่หกรณ์สมาชกิส่งบ�ารงุให้กับชมุนมุสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นแห่งประเทศไทย	

จ�ากัด
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ชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี (ชส.คพ.)
วัตถุประสงค์

	 ชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี	 ตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 

และความต้องการของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

	 ๑.	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมมือ	ร่วมใจในการพัฒนาสมาชิกและสหกรณ์

	 ๒.	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก

	 ๓.	เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน

	 ๔.	เพื่อเสริมบทบาทของชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี

	 ๕.	เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ระบอบประชาธิปไตยชุมชน

แล้ว...เราท�าอะไรกัน

	 ชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี	 ได้ก�าหนดแผนปฏิบัติการโดยใช้วิสัยทัศน์และเป้าประสงค์	 ของชมรมเครดิตยูเนี่ยน

จังหวัดเพชรบุรี

 “วิสัยทัศน์” 		 เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเมืองสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	

 “เป้าประสงค์”		 จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เป็นแนวทางในการด�าเนินการประจ�าปีแต่ละปี	ๆ	ไป	ตามรายละเอียด	ดังนี้

	 ๑.	การออกเยี่ยมเยือนสหกรณ์และกลุ่มในจังหวัดเพชรบุรี

	 ๒.	การประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี

	 ๓.	การประชุมร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี

	 ๔.	การประชาสัมพันธ์ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเพชรบุรี

	 ๕.	การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์กับ	ช.ส.ค.

	 ๖.	 การสนับสนุนงานของชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีและ	ช.ส.ค

	 ๗.	การช่วยเหลือภัยพิบัติและร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ท�าแล้ว...ได้อะไร

	 จากวตัถปุระสงค์และภารกจิร่วม	ท�าให้ชมรมผู้สือ่ข่าวเครดิตยเูนีย่นเพชรบรุเีปรยีบเหมอืนโซ่ข้อกลางในการเชือ่มต่อเชือ่มร้อย

ขบวนการสหกรณ์ทั้ง	๗	ประเภท	หน่วยงานภาครัฐ	และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี	ร่วมเดินทางไปด้วยกันในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคม

อย่างไร......ก็ตาม

	 ชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี	 ก็คงเป็นอีกส่วนหนึ่งของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี	 ถึงเวลาแล้ว

ที่	ช.ส.ค.	ชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี	และชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีจะต้องร่วมเป็น	“หนึ่งเดียว”	ในการพัฒนา

ศกัยภาพสหกรณ์และสมาชกิให้มคีณุภาพชวีติทีด่แีละอยูใ่นสงัคมและชมุชนอย่างมคีวามสขุ	และทกุคนจะต้อง	“สนใจ	ห่วงใย	รบัใช้ 

และแบ่งปัน”	และพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี	ให้เป็น	“เมืองสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”	ให้จงได้

สวัสดีครับ

นายวิเชียร เรียบร้อย

ประธานชมรมผู้สื่อข่าวเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี

ลูกผู้ชาย ต้องกล้าได้กล้าเสีย แต่อย่ากล้ากับเมีย จะเสียมากกว่าได้
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี	 เกิดขึ้นจากการที่	 ผศ.ดร.สุวิทย์	 เปียผ่อง	ที่ปรึกษาชมรมเครดิต 

ยเูนีย่นจงัหวัดเพชรบุรใีนขณะนั้น	ไดร้เิริม่จดัตัง้กองทุนสวัสดิการเพือ่นสมาชกิเครดติยเูนี่ยนจงัหวัดเพชรบรุขีึน้	โดยมวีตัถปุระสงค์

เพ่ือช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัในการจดัการศพของสมาชกิ	คนละ	๑	บาท	โดยไม่ประสงค์ทีจ่ะหาก�าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน	กองทนุ

จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	“กองทุนสวัสดิการศพละบาท”	ต่อมามีสมาชิกกองทุนเพิ่มมากขึ้น	คณะกรรมการชมรมเครดิตยูเนี่ยน

จังหวัดเพชรบุรี	 ชุดปี	 ๒๕๕๗	 จึงมีมติให้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 ชื่อ	 “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี”	เพื่อที่หน่วยงานภาครัฐจะได้เข้ามาช่วยควบคุม	ก�ากับ	ส่งเสริม	แนะน�าการด�าเนินงานของสมาคม

ให้มปีระสทิธภิาพ	ได้รบัการจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นสมาคม	เมือ่วนัที	่๑๘	กมุภาพนัธ์	๒๕๕๘	และชมรมได้โอนสมาชกิ	และทรพัย์สนิ

ของกองทุนให้แก่สมาคม	ปัจจุบันมีสมาชิก	๓๖,๖๐๗	คน

บุญ มาจากการท�าดี ซึ่งมาได้ ๒ ทาง 

	 	 ๑.	บุญจากการท�าเอง	เช่น	ท�าบุญ	ท�าทาน	

	 	 ๒.	บุญจากการรับรู้	ผู้อื่นท�าความดี	เรียกว่า	อนุโมทนาบุญ

บารมี	มาจากการท�าความดีเท่านั้น	ถูกบันทึกไว้ในจิตใจ	ไม่มีลด	มีแต่เพิ่ม

คิดจะให้แล้วจะเบา คิดจะเอาแล้วหนัก
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ชมรมเจ้าหน้าที่เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี

ประวัติความเป็นมา

		 ชมรมเจ้าหน้าทีเ่ครดติยเูน่ียนจงัหวดัเพชรบรีุ	ได้ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	โดย	ผศ.ดร.สวุทิย์	เปียผ่อง	ผู้น�าเครดติยเูนีย่น	

ได้เห็นความส�าคญัของฝ่ายจดัการ	ซึง่ถือว่าเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของสหกรณ์	จึงได้จัดตัง้ชมรมเจ้าหน้าทีเ่ครดิตยเูนีย่นจงัหวดั

เพชรบุรีขึ้น	โดยมีสมาชิกแรกตั้ง	จ�านวน	๓๕	คน	ปัจจุบันมีสมาชิก	๒๙๐	คน	จาก	๕๖	สหกรณ์	ในการจัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่

เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีนั้น	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่	 เพื่อพิทักษ์สิทธิ์อันชอบธรรมของ 

เจ้าหน้าท่ี	 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส�านึกแห่งคุณธรรม	 จริยธรรมและอุดมการณ์อันจะยังประโยชน์แก่สหกรณ์และขบวนการ

เครดิตยูเนี่ยน	 และเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม	 ได้แก่	 การบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	 การพัฒนาชุมชน	 และการเผยแพร่

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์	และในแต่ละปี	ชมรมเจ้าหน้าที่เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรีได้จัดประชุมใหญ่เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

สหกรณ์	ตลอดจนเป็นการพบปะ	จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	ของสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่ฯ

	 ในการบริหารงานชมรมเจ้าหน้าที่ฯ	 นั้น	 จะมีคณะกรรมการชมรมเจ้าหน้าที่ฯ	 ซึ่งเลือกจากที่ประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าที่ฯ 

เป็นผู้บริหารงานชมรม	 จ�านวน	 ๑๕	 คน	 ชมรมเจ้าหน้าที่เครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี	 ถือว่าเป็นชมรมเจ้าหน้าที่	 ที่มีสมาชิก

ชมรมมากที่สุด	มีการบริหารงานที่ชัดเจน	มีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมเจ้าหน้าที่	เช่น	สวัสดิการอุปสมบท	ได้รับคนละ	 

๑,๐๐๐	บาท,	สวสัดกิารขึน้บ้านใหม่	ได้รบัคนละ	๑,๐๐๐	บาท,	สวัสดิการมงคลสมรส	ได้รบัคนละ	๑,๐๐๐	บาท,	สวัสดิการคลอดบตุร 

ได้รับคนละ	๑,๐๐๐	บาท,	สวัสดิการผู้ประสบภัย	สวัสดิการคลอดบุตร	ได้รับคนละ	๑,๐๐๐	บาท
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนเมืองเพชรบุรี จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธรรมรังษี จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนสมอลก จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนใหม่สำมัคคี จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดนำพรม จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังตะโกพัฒนำ จ�ำกัด
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่ส้ม จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพชรคีรี จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่ำขำมสำมัคคี จ�ำกัด
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนหนองกระทุ่มพัฒนำ จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนหนองบ้วย จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนหนองเกตุ จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนห้วยเสือสำมัคคี จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน�้ำใจท่ำยำง จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนบ้ำนท่ำโล้ จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขำนำง 

จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

วัดเขำปำกช่องต�ำบลท่ำแลง จ�ำกัด

กับเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนซ่อง จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ�าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนทำนสำมัคคี จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนำ จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเข้พัฒนำ จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงเรียนวัดหนองแก จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไร่โคกพัฒนำ จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสำมัคคี จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดป่ำแป้น จ�ำกัด
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดใหม่ประเสริฐ จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศำลำเขื่อน จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง จ�ากัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยท่าช้าง จ�ากัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จ�ากัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองปรง จ�ากัด
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต�ำบลไร่ใหม่พัฒนำ จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนนำยำง จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนเนินทรำย จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยทรำยเหนือ จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองศำลำ จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบำงเก่ำ ชะอ�ำ จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองหญ้ำปล้อง จ�ำกัด
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนซ่องวังจันทร์ จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้ำนน�้ำทรัพย์ จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดหนองมะกอกพัฒนำ จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสองพี่น้องร่วมใจ จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งเฟื้อ บำงครก จ�ำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบำงตะบูน จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
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