รายงานเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 โดย... สมบูรณ์ ฐานะวุฒิพงศ์

					

ข้อมูลทั่วไปสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

มีจ�ำนวนสมาชิกสามัญ
1,313 คน
มีจ�ำนวนสมาชิกพนักงานราชการ   478 คน
มีจ�ำนวนสมาชิกสมทบ  
1,106 คน
รวม
12,897 คน
สมาชิกที่เป็นลูกหนี้
8,455 คน
สมาชิกที่เป็นลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ   65.56  ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด   
เป็นสมาชิก  ส.ค.พล.        
10,230 คน

สมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2564 จ�ำนวน 24 ราย
1. นายนรินทร์
2. นางอุไร
3. นายเยือ้
4. นางวัลยรัตน์
5. นางพิสทุ ธิญา
6. นายโรม
7. นายสายหยุด
8. นางสาวทองสุก
9. นางสาวปิยพร
10. นางสาวศิรปิ ระภา  
11. นายสิทธิชยั
12. นายเทียมตา
13 นางสมบุญ
14. นายชูชพี
15. นางกอบแก้ว
16. นายดิเรก
17. นายบุญยิง่
18. นางสาวจิดาภา
19. นางนงเยาว์
20. นายถนอม
21. นายประชุม
22. นายขันชัย
23 นางนิธมิ า
24. นายบัวหลวง

เตจะโส
เนตรแสงสี
เรืองเรือ่
มงคลรบ
โพธิเกิด
นิม่ นงค์
นาคยิม้
แซ่ลี้
เฉยกลาง
ปิยะสมิต
พรหมแดน
นนทะโคตร
เนือ้ สีจนั
หมืน่ จักร์
วรรณรัตน์
วงศ์โกมลเชษฐ์
ทองป่าคาย
สายทอง
ท�ำประมูล
นุชชม
มามี
ย่อมครบุรี
ทาเวียง
สินเอีย่ ม

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

ข้าราชการครู  วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. วังทอง
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. นครไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
บ�ำนาญลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯ ล้านนา
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. บางระก�ำ
ข้าราชการ สังกัด สพป. พล. เขต 3  อ. วัดโบสถ์
ข้าราชการบ�ำนาญ  สพม. 39  อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ  สพม. 39  อ. พรหมพิราม
บ�ำนาญลูกจ้าง  อ. นครไทย
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. พรหมพิราม
ข้าราชการบ�ำนาญ  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. บางระก�ำ
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
ข้าราชการ สังกัด สพป. พล. เขต 1  อ. บางระก�ำ
ข้าราชการ สังกัด สพป. พล. เขต 2  อ. บางกระทุม่
บ�ำนาญหักเก็บธนาคาร
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. วัดโบสถ์
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เนินมะปราง
ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. บางระก�ำ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด

สมาชิกทีเ่ สียชีวติ ทุกราย ทายาทจะได้รบั เงินสวัสดิการเสียชีวติ ตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพือ่ การสงเคราะห์สมาชิกผูถ้ งึ แก่กรรม พ.ศ. 2563
รายละ 400,000 บาท และหากสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รับเงินจากสมาคม ฯ อีกรายละ 300,000 บาท )

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
คณะทำ�งาน

นายสุพจน์ เมฆสวัสดิ์
นายแสวง เมฆแสงสี
นายอุดม สายโท
นายทวี แย้มดี

รศ.บุญรักษ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์
นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
ดร.เดชณรงค์ รอดซุง
นายสมบูรณ์ ฐานะวุฒิพงศ์

นายบุญเลิศ ยอดจันทร์
นายพิพัฒน์ พุฒตาล
น.ส.ภัทรินทร์ ปทุมชาติแสนขัน
นางสาวลาภา ชงัดเวช

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 ประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564
***โครงการตรวจสุขภาพสมาชิก โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด***
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ก�ำหนดให้เริ่มจัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564
เวลา 08.30 น. - 12.00 น. (บริการในวันเสาร์แรกของเดือนที่สหกรณ์ฯ เปิดท�ำการ) โดยเป็นการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบ “มณีเวช” ซึ่งเป็น
วิชาเกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายที่ผสมผสานวิชาการแพทย์แผนไทย จีน และอินเดียมาพัฒนาต่อยอดและพัฒนามาใช้ในการ
รักษาที่เป็นของไทย และยังมีกิจกรรมตรวจสุขภาพประจ�ำปีแบบ one stop Service โดยใช้รถ X-Ray Mobile จากศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
เพื่อบริการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกที่สนใจลงทะเบียน เป็นการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ จึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ฯ  สมัครลงทะเบียน โดยวิธีการรับสมัครคือ
1. ลงทะเบียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
2. ลงทะเบียนผ่านทาง Google Form โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.phsc.net
จึงขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน

***โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด***
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ส�ำหรับสมาชิก และผู้สนใจที่ต้องการ
พัฒนาตนเองให้มคี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เพือ่ ให้ผทู้ ผี่ า่ นการอบรมสามารถปฏิบตั งิ านการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
ตามหลักการและจริยธรรมในการตรวจสอบกิจการ โดยหลักสูตรนี้ประกอบด้วยเนื้อหาวิชา  4 วิชา  ใช้เวลาอบรม 12 ชั่วโมง ก�ำหนดการจัด
อบรมในวันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของทุกวัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ขอเรียนเชิญสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยสามารถส่งใบสมัครโดยตรงพร้อมเงินค่าลง
ทะเบียนเข้ารับการอบรม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. หรือปิดรับสมัครก่อนก�ำหนดเมื่อครบตามจ�ำนวน
ผู้ลงทะเบียนรุ่นที่ 1 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด โดยสมาชิกช�ำระค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท และสหกรณ์อื่นช�ำระค่าลง
ทะเบียน คนละ 1,500 บาท ทั้งนี้สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับผู้เข้าร่วมการอบรม โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สหกรณ์ ฯ
www.phsc.net

***ให้กู้เงินปันผล ประจ�ำปี 2564***
มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การให้
กู้เงินปันผล ดังนี้
หลักเกณฑ์
ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
1.วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลในแต่ละปี สามารถน�ำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวันเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ มีดังนี้
2.1ผู้กู้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ และเคยได้รับเงินปันผลในปีที่ผ่านมา
2.2 ผู้กู้ สามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกินจ�ำนวนร้อยละ 80 ของเงินปันผลที่ได้รับในปี 2563 (ไม่รวมเงินเฉลี่ยคืน) หลังจากหักเงิน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว แต่ไม่เกินจ�ำนวน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
2.3 ผู้กู้ ที่ยื่นค�ำขอกู้เงินตามโครงการนี้จะต้องเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
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2.4 ผู้กู้ หากมีรายการค้างช�ำระหนี้กับสหกรณ์ สามารถกู้ได้แต่ต้องช�ำระหนี้ส่วนที่ค้างกับสหกรณ์ก่อน
2.5 ผู้กู้ ต้องไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากส�ำนักงานบังคับคดี และกรมสรรพากรในปีที่ผ่านมาและปี
ปัจจุบัน ยกเว้น ผู้กู้มีหลักฐานแสดงการสิ้นสุดในการบังคับคดี และสิ้นสุดการค้างช�ำระกับกรมสรรพากรแล้ว
2.6 ผู้กู้ ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ จะต้องน�ำเงินปันผลประจ�ำปี 2564 ช�ำระหนี้เงินกู้ครั้งนี้
2.7 ผู้กู้ ต้องยื่นค�ำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก�ำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และจะได้รับเงินกู้ตั้งแต่
วันที่ 8 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาให้กู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง พิจารณาทุกวันพุธ
2.8 น�ำสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 1 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณา
2.9 กรณีผู้กู้มียอดเงินกู้สามัญเกินจ�ำนวนสิทธิ์กู้ สามารถกู้ได้แต่ต้องช�ำระหนี้ให้เหลือไม่เกินจ�ำนวนสิทธิ์กู้
2.10  สมาชิกกู้เงินสามัญและเงินกู้อื่น ต้องส่งหักช�ำระเงินต้น แต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
3. การผ่อนช�ำระ
สหกรณ์จะหักช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยงวดแรกให้ช�ำระในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก   และงวดสุดท้ายจะหักช�ำระหนี้
เงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ในวันทีส่ หกรณ์จา่ ยเงินปันผลและเฉลีย่ คืนประจ�ำปี 2564 ส่วนเงินปันผลทีเ่ หลือจะโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
4. การพิจารณาอนุมัติให้กู้
ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (เล่มเงินเดือน) หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
สหกรณ์ฯ ของผู้กู้
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393 ในวันและเวลาท�ำการ

***รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ ฯ เข้ารับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง***
เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มี
ความโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ข้อ 65 ข้อ 72 และข้อ108 (11)
และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2563 ข้อ 9
และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ให้ด�ำเนินการรับสมัครสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับ
การสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำปี 2564 ดังนี้
1. ต�ำแหน่งรับสมัคร
     
ต�ำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง     
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
    
2.1 รับสมัครระหว่างวันที่ 16  เมษายน  2564  - 22  เมษายน  2564  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
    
2.2 สถานที่รับสมัคร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
3. การขอรับใบสมัคร
   
สมาชิกทีส่ นใจ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด ในเวลาท�ำการ หรือสามารถดาวน์โหลดได้ท  ี่ www.phsc.net
4. การยื่นใบสมัคร
     ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่ก�ำหนดด้วยตนเอง ต่อผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ณ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด พร้อมหลักฐาน  ต่อไปนี้
4.1 ใบสมัคร                                              
จ�ำนวน 1  ชุด                             
4.2 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
จ�ำนวน 1  ชุด
5. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม
    
5.1  คุณสมบัติ
          
(1)  เป็นสมาชิกสหกรณ์ ประเภทสามัญ
          
(2) เป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า  5  ปี
     
5.2  ลักษณะต้องห้าม
         
(1)  มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 72 (1),(2),(3),(4) และ(5)
         
(2)  เป็นผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก หรือการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือการสรรหาเป็นกรรมการ
หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-303393 ในวันและเวลาท�ำการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สหกรณ์ ฯ ได้แก้ไขข้อบังคับ เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบได้เฉพาะคู่สมรส หรือบิดา หรือ
โดย...ทวี แย้มดี มารดา หรือบุตรของสมาชิกได้เท่านั้น บุคคลทั่วไปที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาชิกดังกล่าว
อยากทราบว่าสมาชิกสมทบจะกู้เงินได้หรือไม่ ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ครับ
หากกู้ได้จะได้เท่าไหร่ครับ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ สังกัดข้าราชการบ�ำนาญ หากจะกู้เงินสามัญต้องมีความเห็น
บุคคลทั่วไปที่เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ฯ ของผู้บังคับบัญชาด้วยหรือไม่ ถ้ามีแล้วต้องให้ใครเป็นผู้ลงนามรับรองให้กู้ได้
สามารถกู้เงินได้เพียงไม่เกินค่าหุ้นที่ตนมีอยู่เท่านั้น  
การกู้เงินสามัญของสมาชิกข้าราชการบ�ำนาญ คณะกรรมการด�ำเนินการมีมติให้ผู้
และส่งช�ำระเงินต้นคืนไม่เกิน 120 งวด ซึ่งการให้กู้ จัดการ หรือรองผู้จัดการสหกรณ์ ฯ เป็นผู้ลงนามความเห็นของผู้บังคับบัญชาให้กู้ได้ครับ
เงินของสมาชิกสมทบยังไม่สามารถกูเ้ งินได้เกินกว่าค่า
ผู้ที่เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ฯ หากถึงแก่กรรม จะได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์
หุ้นเหมือนสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่เป็นข้าราชการครูได้
ฯ หรือไม่
เพราะสมาชิ ก สมทบไม่ มี รายได้ ป ระจ� ำ ให้ หั ก เงิ น
สวัสดิการจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรมนั้น
ณ ที่จ่าย และหากกู้เงินค่าหุ้นแล้วสมาชิกสมทบจะ
ตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ได้จัดสวัสดิการไว้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เป็นสมาชิกสามัญ
ต้องน�ำส่งเงินช�ำระหนี้เอง ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ของ
(ข้าราชการครู) และสมาชิกทีเ่ ป็นพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย (ขึน้ ต้นด้วย พ
สหกรณ์ ฯ ที่สมาชิกสมทบจะได้รับคือ การฝากเงิน
ในเลขทะเบียนสมาชิก) โดยยกเว้นการจ่ายสวัสดิการตามระเบียบสหกรณ์ ฯ ให้แก่สมาชิก
การซื้อหุ้น การได้รับบริการทางวิชาการ และการเข้า
สมทบครับ  
ร่วมโครงการต่าง ๆ ทีส่ หกรณ์จดั ให้ครับ และในขณะนี้

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ทั้งนี้  สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากที่ก�ำหนดตามความเหมาะสม  หรือเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้  และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากทีก่ ล่าวข้างต้น  มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าสหกรณ์ ฯ จะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี
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ภาพ
บอกเล่าข่าวสั้น...

โดย...ภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน

การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด (ส.ค.พล. หรือ กสส. เดิม) มีการ
ประชุมชี้แจงการบริหารงานของสมาคม ฯ   พร้อมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานสมาคม ฯ เมื่อวันที่   8   มีนาคม   2564   ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด

ความเคลื่อนไหว...สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ โดย(ส.ค.พล.)
พิพัฒน์ พุฒตาล
ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ (ส.ค.พล.)
การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ในการจัดการประชุมใหญ่ครั้งนี้เกิดความล่าช้าเนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 แต่ภายหลังจากได้รับมาตรการผ่อนคลายจากทางภาคส่วนราชการ สมาคม ฯ จึงด�ำเนินการจัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2563 โดยมีวาระส�ำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับสมาคม ฯ ข้อ 25 ให้มีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สมาคม ฯ คณะหนึ่ง จ�ำนวนไม่น้อยกว่า  15 คน และไม่เกิน 25 คน ประกอบด้วย กรรมการประจ�ำหน่วย 13 คน กรรมการโดยต�ำแหน่ง 2 คน และ
กรรมการอื่นอีก 4 คน รวมมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 19 คน  
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม ฯ ประจ�ำปี 2564 มีดังนี้  
		 1.คณะกรรมการประจ�ำหน่วยและกรรมการอื่น ที่ด�ำรงต�ำแหน่งต่ออีก 1 ปี (ครบวาระปี 2564) จ�ำนวน 8 คน ได้แก่
1.1  อ�ำเภอเมือง
นายสุวัฒน์ ศิริลักษณ์
1.2  อ�ำเภอบางระก�ำ
นายศิริวัฒน์ เนียมสวรรค์
1.3  อ�ำเภอเนินมะปราง
นายอารุณ เกตุพุฒ
1.4  อ�ำเภอบางกระทุ่ม
นายบุญเลิศ มากเมือง
1.5  อ�ำเภอนครไทย
นายทวีรัสมิ์ วิมุขมนต์
1.6  กลุ่มข้าราชการบ�ำนาญอ�ำเภอเมือง นางมัลลิกา อายุวัฒน์
1.7  กรรมการอื่น
นายสมยศ อู่ทองมาก
1.8  กรรมการอื่น
นายสมบูรณ์ พระสนชุ่ม
2. กรรมการโดยต�ำแหน่ง ( อยู่ตามวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของแต่ละคน ) ได้แก่
2.1   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด (นายสุพจน์  เมฆสวัสดิ์)
2.2   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด (นายพิพัฒน์  พุฒตาล)
3. กรรมการประจ�ำหน่วยและกรรมการอื่น ที่เลือกตั้งใหม่ จ�ำนวน 9 คน
3.1 กรรมการประจ�ำหน่วย จ�ำนวน 7 คน อยู่ในวาระ 2 ปี ( ปี 2564 และ ปี 2565 ) ได้แก่
3.1.1  อ�ำเภอเมือง
นายวุฒิ
ปัญญาบุญ
3.1.2  อ�ำเภอวังทอง
นายวิรัช
พานซ้าย
3.1.3  อ�ำเภอพรหมพิราม
นายสามารถ
กอนอยู่
3.1.4  อ�ำเภอชาติตระการ
ว่าที่ร้อยตรีคัมภีร์ ทองจันทร์
3.1.5  สพม.เขต 39
นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์
3.1.6  สังกัดอื่นๆ
นายทินกร
ทาตระกูล
3.2 กรรมการอื่น จ�ำนวน 2 คน อยู่ในวาระ 2 ปี ( ปี 2564 และ ปี 2565 ) ได้แก่
3.2.1 นายเทียนชัย
จูเจี่ย
3.2.2 นายอุทัย
ไทยกรรณ์
จึงขอแจ้งให้รับทราบโดยทั่วกัน

3
“ต่อจากหน้า 2”

บัญชีเงินฝากสหกรณ์

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

แจ้งสมาชิกตรวจสอบการช�ำระหนี้ใบเสร็จประจ�ำเดือน
สหกรณ์ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  ช่วยกรุณาตรวจสอบการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายตามใบเสร็จของสหกรณ์ในแต่ละเดือนว่า  
เงินเดือนของท่านหักเงินช�ำระหนี้ใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนของสหกรณ์ ฯ หรือไม่  หากไม่มีการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายและคืนช�ำระ
ใบเสร็จของสหกรณ์ ฯ  กรุณารีบด�ำเนินการช�ำระเงินให้ทันตามก�ำหนดในใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันช�ำระไว้ (วันสิ้นเดือน)  ซึ่งหากพ้น
ก�ำหนดแล้ว  ท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินเฉลี่ยคืนที่ค�ำนวณให้ตลอดทั้งปี   และถ้าสมาชิกต้องการกู้เงินไม่ว่าประเภทใด  ต้องช�ำระ
เงินที่ค้างอยู่ก่อนและเว้นระยะเวลา  90  วันจึงจะกู้ได้  หากสมาชิกมีเหตุขัดข้องหรือเงินเดือนไม่พอให้หัก ณ ที่จ่าย  สามารถปรึกษา
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ฯ หรือกรรมการตัวแทนหน่วยของท่าน เพื่อขอด�ำเนินการประนอมหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ได้

		 “สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
สรุปสถานภาพของสหกรณ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
จ�ำนวนสมาชิกทั้งสิ้น
(1)    ทุนเรือนหุ้น
(2)    เงินส�ำรอง และอื่น ๆ
(3)    เงินรับฝากจากสมาชิก
(4)    เงินฝากสหกรณ์อื่นและธนาคารต่าง ๆ
(5)    เงินกู้จากสถาบันการเงิน
(6)    เงินให้กู้อยู่ที่สมาชิก
(7)    ดอกเบี้ยรับ, รับอื่น ๆ
(8)    ดอกเบี้ยจ่าย
(9)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
(10)  ก�ำไรสะสมโดยประมาณ
(11)  ทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น

12,897
7,191,525,380
678,719,630
5,639,697,380
344,428,370
533,333,200
13,750,044,270
172,610,080
5,457,010
13,413,150
153,793,920
14,228,197,790

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4

5

			

มุมสนทนา

มุมสนทนาฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ผมอยากพูดคุยกับสมาชิกถึงระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดย “การตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า 
การตรวจสอบการด�ำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่น เพิ่มคุณค่า
โดย...อุดม สายโท
และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของสหกรณ์ให้ดขี นึ้ ซึง่ จะช่วยให้สหกรณ์ดำ� เนินงานด้วยความโปร่งใส
เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามที่ก�ำหนดไว้ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ด�ำเนินการ โดย
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายความว่า  สมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์จึงก�ำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ คือ
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(3) เคยได้รบั โทษจ�ำคุกโดยค�ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษส�ำหรับความผิด ทีไ่ ด้กระท�ำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(6) เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมี ค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�ำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของ
สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจากต�ำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีบัญชีของสหกรณ์
(11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน สอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออก จากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ดังนัน้ การทีจ่ ะเป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ตอ้ งมีคณ
ุ สมบัตทิ ถี่ กู ต้อง เพือ่ ให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มปี ระสิทธิภาพ
เหมาะสมกับขนาดและประเภทของสหกรณ์ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกได้ว่าการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ การด�ำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
แล้วพบกันใหม่ครับ..

หมายเลขโทรศัพท์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด

หมายเลข  055 -  377477 (เบอร์ตรง)
หมายเลข  055 -  303393 (เบอร์ตรง)
หมายเลขมือถือ 086 – 4465284
หมายเลขมือถือ 086 – 4465278
หมายเลขมือถือ 088 – 2904460
หมายเลขมือถือ 088 – 2788494

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้ – เงินกู้ฉุกเฉิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประมวลผลคอมพิวเตอร์

หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรสาร

081 – 5564351
086 – 4465276
088 – 2781644
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายการเงิน  

ฝ่ายนิติกร
ส�ำนักงานสาขานครไทย
สมาคมฌาปนกิจ
055 -  303393
055 -  377477

		

สาระ
น่ารูโดย...เดชณรงค์
้

5 หมวด ประกอบด้วยการก�ำหนดขนาดของสหกรณ์ หมวด 2
ว่ า ด้ ว ยอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการและคุ ณ สมบั ติ แ ละ
รอดซุง ลักษณะต้องห้ามของกรรมและผู้จัดการ หมวด 3 การด�ำรงเงิน
กองทุนของชุมนุมสหกรณ์ หมวด 4 การก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล
มุมสาระน่ารู้ฉบับนี้   ผมขอพูดถึงเรื่องการออกกฎกระทรวง ของสหกรณ์ หมวดที่ 5 การบัญชีและการรายงานข้อมูล และ
ฉบับใหม่ที่มีการปรับปรุงยกระดับการด�ำเนินงานและก�ำกับดูแล บทเฉพาะกาล ทั้งนี้ ได้ก�ำหนดนิยามของสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์
สหกรณ์ อ อมทรั พย์ และสหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย นเพื่ อ ให้ มี ค วาม คณะกรรมการและกรรมการ และขนาดของสหกรณ์ แยกเป็น
มั่นคงของระบบสหกรณ์ โดยมีสาระส�ำคัญดังนี้
สหกรณ์ขนาดใหญ่ คือ สหกรณ์ทมี่ ขี นาดสินทรัพย์ 5 พันล้านบาท
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขึน้ ไป ส่วนขนาดเล็ก คือ สินทรัพย์นอ้ ยกว่า 5 พันล้านบาท โดยขนาด
ได้ลงนามในประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องรายชื่อสหกรณ์ ของสินทรัพย์ให้พิจารณาจากงบการเงินของสหกรณ์ในปีบัญชี
ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เป็นการประกาศตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ล่าสุดทีผ่ สู้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และการ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 มาตรา 89/2(1) และมาตรา  จะออกจากการเป็ น สหกรณ์ ข นาดใหญ่ เมื่ อ ยื่ น ค� ำ ร้ อ งแล้ ว
105 วรรค 3 ที่ก�ำหนดให้มีการออกกฎกระทรวงการด�ำเนินงาน นายทะเบียนสหกรณ์จะเป็นผู้พิจารณา ภายใน 30 วัน
และก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ส�ำหรับอ�ำนาจหน้าที่ของกรรมการนั้น ก�ำหนดให้สหกรณ์
ก�ำหนดให้สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนาด คือ สหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องมีการก�ำหนดนโยบาย ทิศทางเป้าหมายกลยุทธ์ในการท�ำงาน
และสหกรณ์ขนาดเล็ก อาศัยอ�ำนาจตามความในกฎกระทรวง ต้องมีข้อก�ำหนดจริยธรรม และจัดให้มีการกระบวนการบริหาร
การด�ำเนินงานและก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ ความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ2 ข้อ 26 ก�ำหนดให้สหกรณ์ซึ่งมี ความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน
ขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป และชุมนุมสหกรณ์
ทั้งนี้ กฎกระทรวงยังก�ำหนดให้บุคคลเป็นกรรมการสหกรณ์
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ โดยให้ข้อมูลว่า ณ วันที่ 15 มี.ค.2564 ได้เพียง 1 แห่ง และสหกรณ์ตอ้ งมีกรรมการทีม่ คี ณ
ุ วุฒดิ า้ นการเงิน
มีชมุ นุมสหกรณ์ขนาดใหญ่ 13 แห่ง สหกรณ์ขนาดใหญ่ 147 แห่ง การบัญชี การบริหารจัดการด้านเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการอบรม
ซึ่งในอนาคตอาจมีเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามขนาดของสินทรัพย์ ตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการ
ทั้งนี้ สหกรณ์ขนาดใหญ่จะต้องเริ่มปฏิบัติตามกฎกระทรวงการ พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ� หนด อย่างไรก็ตามในบทเฉพาะกาล
ด�ำเนินการและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ ได้กำ� หนดว่ากรณีทกี่ รรมการหรือผูจ้ ดั การของสหกรณ์ขนาดใหญ่
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ซึ่งกรม ฯ จะจัดให้มีการจัดเวทีเสวนา ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
แนวทางปฏิบัติให้กับสหกรณ์ขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เบื้องต้นเริ่ม ต่ อ ไปจนครบวาระหรื อ ก� ำ หนดสั ญ ญาจ้ า ง และให้ ส หกรณ์
ทีส่ หกรณ์ในเขตกรุงเทพ ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นการดูแลของส�ำนักงานส่งเสริม ด�ำเนินการให้มีกรรมการสหกรณ์ ที่มีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนด
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 อย่างไรก็ตาม ภายใน 6 เดือนนับแต่สหกรณ์มีกรรมการชุดใหม่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
เนื่องจากข้อก�ำหนดเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่ที่สหกรณ์เหล่านี้ต้อง 2 ปีนับแต่กฎกระทรวง ใช้บังคับ
ปฏิบัติดังนั้นในช่วง 1-2 ปีนี้ กรม ฯ จึงมีนโยบายว่าจะใช้แนว
การท� ำ งานส่ ง เสริ ม เป็ น หลั ก เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ ไ ด้ ก ่ อ น
ผมหวังว่าสาระน่ารู้นี้จะเป็นประโยชน์ให้สมาชิกได้ศึกษา
นอกจากนี้กรม ฯ จะออกคู่มือให้เป็นแนวปฏิบัติออกมาอีกด้วย ท�ำความเข้าใจ เพื่อเราชาวสหกรณ์จะได้มีความรู้ ช่วยกันบ�ำรุง
จะไม่เร่งรัดแต่จะใช้หลักเดินไปด้วยกันกับพี่น้องชาวสหกรณ์ กิจการและพัฒนาสหกรณ์ของเราต่อไป
ซึ่งเป้าหมายส�ำคัญคือสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับระบบ 		
สหกรณ์ทั่วประเทศ และผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้าน
การเงินและร้านค้า กล่าวอีกว่ากฎกระทรวงฉบับนี้มีด้วยกัน
สวัสดีครับ..

			

เวลาเปิดท�ำการ จันทร์ – ศุกร์

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
การรับ  -  จ่ายเงิน
  

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

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิกในวันเสาร์แรกของทุกเดือน
โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. – 12.00 น.

