รายงานความเคลือ่ นไหวของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด และคูส่ มรส (สคส. พล.)
โดย พิพัฒน์ พุฒตาล

แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก   จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ครั้งที่ 1
ประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
		 ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก ( ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 )
		
1. สมาชิกยกมา ( 25 พฤศจิกายน 2563 )
จ�ำนวน  1,378    คน
2. สมาชิกสมัครเข้าใหม่ และคู่สมรส
จ�ำนวน        1    คน
3. สมาชิกถึงแก่ความตาย
จ�ำนวน        3    คน
4. สมาชิกลาออก
จ�ำนวน       -    คน
5. สมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ( 4 กุมภาพันธ์ 2564 )
จ�ำนวน   1,376   คน
			 การจ�ำแนกสมาชิก
1. สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ
จ�ำนวน  1,138   คน
2. สมาชิกที่เป็นคู่สมรสสมาชิกสหกรณ์ ฯ
จ�ำนวน     238   คน
รายงานฐานะการเงินของสมาคมฯ (สคส. พล.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส (สคส.พล.) ฝากเงินสงเคราะห์ศพที่เก็บจากสมาชิกล่วงหน้า
ในชื่อบัญชี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด และคู่สมรส  เลขที่บัญชี  0 – 10660 ฝากไว้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ำกัด  โดยมียอดเงินคงเหลือในบัญชีออมทรัพย์  ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  เป็นเงินทั้งสิ้น  2,065,932.34   บาท
(สองล้านหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) หากสมาชิกสมาคมฯ เสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินรายละ 140,000 บาท

รายงานเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�ำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 โดย... สมบูรณ์ ฐานะวุฒิพงศ์

				

ข้อมูลทั่วไปสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
มีจ�ำนวนสมาชิก  ทั้งสิ้น
12,887 คน
สมาชิกที่เป็นลูกหนี้
  8,483 คน
สมาชิกที่เป็นลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ   65.75  ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด   
เป็นสมาชิก  ส.ค.พล.        
10,242 คน

สมาชิกเสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มกราคม 2564 จ�ำนวน 14 ราย
1. นางจันทิมา
2. นายร่วม
3. นางมานิตย์
4. นายสวิง
5. นายสุเทพ
6. นายพัว
7. นายกมล
8. นางบุญชู
9. นายอ�ำไพ
10. นายกฤษณ์
11. นายส�ำอางค์
12. นายปอนด์
13 นางภณิตา
14. นางณัฐทิตา

พลเจริญสุข
ธูปทอง
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
ส่งเมา
มุ่นเชย
จ�ำรูญ
แสงบุดดี
ยกยิ่ง
กฤตฤกษ์
ภู่ระหงษ์
ถุงเงิน
นุ่มนิ่ม
วรศศิธร
ธนรัช

สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. นครไทย
สังกัด    ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. นครไทย
สังกัด บ�ำนาญลูกจ้าง  สพม. 39  อ. วัดโบสถ์
สังกัด ลูกจ้าง  สพม. 39  อ. นครไทย
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. วังทอง
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. นครไทย
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. บางระก�ำ
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. เมือง
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  อ. วังทอง
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  ม. ราชภัฏพิบูลสงคราม
สังกัด ข้าราชการบ�ำนาญ  สพม. 39  อ. วังทอง
สังกัด สพป. พล. เขต 1

( สมาชิกที่เสียชีวิตทุกราย ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
พ.ศ. 2563 รายละ 400,000 บาท และหากสมาชิกทีเ่ สียชีวติ เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รบั เงินจากสมาคม 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 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563
**แบ่งหน้าที่รับผิดชอบคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61**
จากการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพษิ ณุโลก จ�ำกัด  ชุดที่ 61 เพือ่ เข้าไปบริหารงานสหกรณ์แทนสมาชิกซึง่ มีจำ� นวน 15 คน และจากการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทีป่ ระชุมมีการแต่งตัง้ กรรมการและแบ่งหน้าทีก่ ารท�ำงานเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ดังนี้
1.
         
         
         
         

คณะกรรมการอ�ำนวยการ ประกอบด้วย
1.  นายสุพจน์  เมฆสวัสดิ์
2.  รศ.บุญรักษ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
3.  นายบุญเลิศ  ยอดจันทร์
4.  นายแสวง  เมฆแสงสี
5.  นางอนุชนันท์  ไทยกรรณ์

ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1
ข้าราชการบ�ำนาญ ม.ราชภัฏพิบลู สงคราม        
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 2
ผอ.รร.บ้านป่าแดง  อ.ชาติตระการ   
ผอ.รร.วัดตาปะขาวหาย  อ.เมือง  

2. คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
           1.  นายอุดม  สายโท
รอง ผอ. สพป. พล. เขต 2
           2.  น.ส.ภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน
ครู รร.เขาไร่ศรีราชา  อ.วัดโบสถ์
           3.  ดร.เดชณรงค์  รอดซุง
รอง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
           4.  นายทวี  แย้มดี
ผอ.รร.ชุมชนวัดย่านขาด  อ.พรหมพิราม
           5.  นายสมบูรณ์  ฐานะวุฒพิ งศ์
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1
3. คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ ประกอบด้วย
           1.  นายสัมพาส  ทรงพุฒิ
           2.  นายอัศวิน  นิลเต่า
           3.  นายเมธี  ศรีรนั ต์
           4.  นายทวีป  เคลือบพ่วง
           5.  นายมณี  พันธุเ์ หล็ก

             ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
      
รองประธานกรรมการ
  
เหรัญญิก                                                             
     
เลขานุการ

  

ประธานกรรมการฝ่าย
กรรมการ
กรรมการ                            
กรรมการ
เลขานุการฝ่าย

ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1                  
ประธานกรรมการฝ่าย
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1                        กรรมการ
ผอ. รร.ประชาสงเคราะห์วทิ ยา  อ. บางระก�ำ
กรรมการ
ผอ. รร.นครไทยวิทยาคม  อ.นครไทย
กรรมการ
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 2
    
เลขานุการฝ่าย

ทัง้ นี  ้ ให้คณะกรรมการฝ่ายเงินกู  ้ และคณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ สลับการปฏิบตั งิ านในรอบปีการเงิน 2564 คณะละ 6  เดือน  
ตัง้ แต่วนั ที  ่ 26  ธันวาคม  2563  เป็นต้นไป
คณะผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ ประกอบด้วย
         1.  นายโชคชัย  งามสิทธิโชค
        2.  น.ส.ปราณี  โตสมบัติ
        3.  นายสุรยิ นั   ชัยพันธุ์
         4.  นายวันชัย  อยูต่ รง
         5.  นายชุมพล  เอีย่ มสะอาด

ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 2                    
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1     
ผอ. รร.บ้านน�ำ้ จวง  อ.ชาติตระการ     
ผอ. รร.เนินสะอาดวิทยาคม  อ.วังทอง
ข้าราชการบ�ำนาญ สพป. พล. เขต 1                  

ประธานผูต้ รวจสอบ
ผูต้ รวจสอบ
ผูต้ รวจสอบ
ผูต้ รวจสอบ
เลขานุการผูต้ รวจสอบ
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มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564
**แต่งตัง้ คณะกรรมการประจ�ำศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ศูนย์ประสานงานประจ�ำจังหวัดพิษณุโลก**

ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และต้องมีคณะกรรมการประจ�ำศูนย์ประสานงาน โดยให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจ�ำจังหวัดที่สมาคมแต่งตั้งมีหน้าที่ด�ำเนิน
กิจการทั้งปวงของศูนย์ประสานงานประจ�ำจังหวัดแทนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ�ำนาจหน้าที่
ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการรับสมัครสมาชิก ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม
2. ช่วยเหลืองานการประชาสัมพันธ์ของสมาคม
3. อ�ำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกเพื่อรับฝากช�ำระ เงินค่าสมัคร เงินค่าบ�ำรุง และเงินสงเคราะห์
4. ช่วยเหลือในการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้กับผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมที่ถึงแก่ความตาย
5. แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน เพื่อช่วยเหลืองานของศูนย์ประสานงาน
6. ช่วยจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. ช่วยเหลือติดตามสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีทคี่ า้ งช�ำระเงินสงเคราะห์ศพ
8. ปิดประกาศจ�ำนวนสมาชิกศูนย์ประสานงานเป็นรายเดือน
9. ปิดประกาศจ�ำนวนสมาชิกศูนย์ประสานงานที่ถึงแก่ความตายเป็นรายเดือน
10. แสดงบัญชีรายได้ – รายจ่าย ของศูนย์ประสานงาน
11. ก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องทุกประการ แล้วรายงานให้สมาคมรับทราบ หากมีปัญหาใดให้แจ้ง
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป
		โดยวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ให้คณะกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี กรณีคณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจ�ำจังหวัดครบวาระด�ำรง
ต�ำแหน่ง หรือว่างลงก่อนครบวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งแทน ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะการแต่งตั้งใหม่ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและผู้
จัดการ ให้เป็นไปตามการด�ำรงต�ำแหน่งของตน
ผู้ตรวจสอบภายใน จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		อ�ำนาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจสอบภายใน ผูต้ รวจสอบภายมีอำ� นาจหน้าทีต่ รวจสอบการด�ำเนินงานกิจการทัง้ ปวงของศูนย์ประสานงานประจ�ำจังหวัด รวมทัง้ งาน
ข้อมูลและทะเบียนสมาชิก เอกสารทางการเงินและบัญชี และหรืองานอื่นที่สมาคมมอบหมาย ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 1 ปี เท่ากับ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานประจ�ำจังหวัด
1. คณะกรรมการศูนย์ประสานงาน ประกอบด้วย
1. นายสุพจน์
เมฆสวัสดิ์
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
ประธานศูนย์ประสานงาน
2. รศ.บุญรักษ์
ตัณฑ์เจริญรัตน์
รองประธานกรรมการคนที่ 1
รองประธานศูนย์ประสานงาน
3. นายบุญเลิศ
ยอดจันทร์
รองประธานกรรมการคนที่ 2
รองประธานศูนย์ประสานงาน
4. นายสัมพาส
ทรงพุฒิ
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
5. นายอัศวิน
นิลเต่า
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
6. นายเมธี
ศรีรันต์
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
7. นายทวีป
เคลือบพ่วง
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
8. นายมณี
พันธุ์เหล็ก
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
9. นายอุดม
สายโท
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
10. นายทวี
แย้มดี
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
11. ดร.เดชณรงค์   รอดซุง
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
12. น.ส.ภัทรินทร์   ปทุมชาติแสนขัน  
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
13. นายสมบูรณ์
ฐานะวุฒิพงศ์
กรรมการ
กรรมการศูนย์ประสานงาน
14. นายแสวง
เมฆแสงสี
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเหรัญญิกศูนย์ประสานงาน
15. นางอนุชนันท์   ไทยกรรณ์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการศูนย์ประสานงาน
16. นายพิพัฒน์      พุฒตาล
กรรมการและผู้จัดการ
กรรมการและผู้จัดการศูนย์ประสานงาน
2. ผู้ตรวจสอบกิจการศูนย์ประสานงาน ประกอบด้วย
1. นายโชคชัย
งามสิทธิโชค
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายในศูนย์ประสานงาน
2. น.ส.ปราณี
โตสมบัติ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายในศูนย์ประสานงาน
3. นายวันชัย
อยู่ตรง
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายในศูนย์ประสานงาน
4. นายสุริยัน
ชัยพันธุ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายในศูนย์ประสานงาน
5. นายชุมพล
เอี่ยมสะอาด
เลขาผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบภายในศูนย์ประสานงาน
3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน ประกอบด้วย
1. นางสาวส�ำรวย   เหมือนมี
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน
2. นางสาวณิชชา   สีโยธา
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน

“อ่านต่อหน้า 3”

ชั่วโมงละ 500 บาท เศษชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง
โดย...ทวี แย้มดี

ห้องประชุมกาสะลอง (ครึ่งห้อง)
สมาชิกสมทบ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก (1)  ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  ต้องเสียค่าบ�ำรุง 2,500 บาท
สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ ฯ (2)  เกิน  6 ชั่วโมง ส่วนที่เกิน 6 ชั่วโมง เสียค่าบ�ำรุงชั่วโมงละ 300 บาท เศษชั่วโมง
(ส.ค.พล.) ได้ไหมครับ
ให้นับเป็น 1 ชั่วโมง
สมาชิกสมทบไม่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ ลานอเนกประสงค์
(1)  ไม่เกิน 8 ชั่วโมง  ต้องเสียค่าบ�ำรุง 7,000 บาท
(ส.ค.พล.) ได้ครับ
(2)  เกิน  8 ชั่วโมง ส่วนที่เกิน 8 ชั่วโมง เสียค่าบ�ำรุงชั่วโมงละ 500 บาท  เศษชั่วโมง
อยากทราบความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับการกูเ้ งิน ให้นับเป็น  1 ชั่วโมง
ของสหกรณ์  และสภาพคล่องทางการเงิน ว่าปัจจุบนั
เป็นอย่างไรบ้าง
ห้องประชุมส�ำนักงานเก่า ชั้น 1
การกู้เงินของสหกรณ์ และฐานะการเงินของ (1)  ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  ต้องเสียค่าบ�ำรุง 3,000 บาท
สหกรณ์ ฯ ในปัจจุบนั มีสภาพคล่องเป็นปกติ  สมาชิก (2)  เกิน  6 ชั่วโมง ส่วนที่เกิน 6 ชั่วโมง เสียค่าบ�ำรุงชั่วโมงละ 500 บาท  เศษชั่วโมง
สามารถท�ำธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์ทั้งเรื่อง ให้นับเป็น  1 ชั่วโมง
ของการกู้เงินและการฝาก-ถอนเงินได้ตามปกติครับ
ห้องประชุมสาขานครไทย
อยากทราบอั ต ราค่ า เช่ า ห้ อ งประชุ ม ของ (1)  ไม่เกิน 4 ชั่วโมง  ต้องเสียค่าบ�ำรุง 2,000 บาท
สหกรณ์ ฯ ว่าคิดค่าเช่าเท่าไหร่ และคนอืน่ ทีไ่ ม่ได้เป็น (2)  เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง เสียค่าบ�ำรุง 3,000 บาท  ส่วนที่เกิน 6 ชั่วโมง
สมาชิกขอเช่าได้ไหมคะ
เสียค่าบ�ำรุงชั่วโมงละ 500 บาท  เศษชั่วโมงให้นับเป็น  1 ชั่วโมง
การขอเช่าห้องประชุมเพือ่ ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การจัดประชุมสัมมนา  การจัดเลีย้ งสังสรรค์  หรือ การใช้ห้องประชุม และลานอเนกประสงค์   จะต้องวางเงินประกันชดเชยค่าเสียหายที่
จัดงานพิธตี า่ ง ๆ เป็นต้น สามารถขอเช่าประชุมได้ทงั้ อาจเกิดขึ้น  เป็นเงิน  3,000 บาท  และหากไม่เกิดความเสียหาย  สหกรณ์ ฯ จะคืนให้
ทีเ่ ป็นสมาชิกและบุคคลทัว่ ไป  ถ้าสมาชิกเช่าจะลดค่า เมื่อใช้ห้องประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้วภายใน  3  วันท�ำการ
เช่าให้ 10% (กิจกรรมต้องเป็นของสมาชิกเอง หรือคู่ ส�ำหรับสมาชิกที่ขอใช้ห้องประชุม ให้ลดค่าบ�ำรุง 10%
สมรส หรือของบิดา  หรือของมารดา  หรือของบุตร กลุ่มสมาชิก หรือหน่วยงานของสมาชิกสหกรณ์ ให้ลดค่าบ�ำรุง 25%
อยากทราบรายละเอียดเกีย่ วกับการของดส่งค่าหุน้ รายเดือน  เพราะช่วงนีเ้ งินเดือน
สมาชิกเท่านั้น หากเป็นญาติส่วนอื่นไม่มีส่วนลด)
ส่วนบุคคลทัว่ ไปทีข่ อเช่าจะเก็บตามอัตราค่าเช่าปกติ ดังนี้ เหลือไม่พอใช้จ่ายในครอบครัว  อยากงดส่งค่าหุ้นครับ
การของดส่งค่าหุ้นรายเดือน  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ 9  ระบุว่า สมาชิก
ห้องประชุมราชพฤกษ์
(1)   ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  ต้องเสียค่าบ�ำรุง 10,000 บาท ที่ได้ช�ำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  240 เดือน หรือจ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่า  300,000 บาท และ
(2)   เกิน 6 ชั่วโมง ส่วนที่เกิน 6 ชั่วโมง เสียค่าบ�ำรุง ไม่มีหนี้อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้ำประกัน   จะงดช�ำระค่าหุ้นรายเดือนหรือลด
ชั่วโมงละ 1,000 บาท เศษชั่วโมงให้นับเป็น 1 ชั่วโมง จ�ำนวนการถือหุน้ รายเดือนลงก็ได้  โดยแจ้งความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ  
ดังนั้น สมาชิกผู้ถามต้องตรวจสอบดูว่าเข้าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับหรือไม่  ถ้าไม่ขัด
ห้องประชุมกาสะลอง (เต็มห้อง)
(1)  ไม่เกิน 6 ชั่วโมง  ต้องเสียค่าบ�ำรุง 5,000 บาท กับข้อบังคับและเป็นไปตามเกณฑ์ก็สามารถกระท�ำการงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ครับ
(2)  เกิน  6 ชั่วโมง ส่วนที่เกิน 6 ชั่วโมงเสียค่าบ�ำรุง

แล้วพบกันใหม่ครับ

แจ้งสมาชิกตรวจสอบการช�ำระหนี้ใบเสร็จประจ�ำเดือน
สหกรณ์ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ  ช่วยกรุณาตรวจสอบการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายตามใบเสร็จของสหกรณ์ในแต่ละเดือนว่า  เงินเดือนของท่าน
หักเงินช�ำระหนี้ใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือนของสหกรณ์ ฯ หรือไม่   หากไม่มีการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายและคืนช�ำระใบเสร็จของสหกรณ์ ฯ  กรุณารีบ
ด�ำเนินการช�ำระเงินให้ทันตามก�ำหนดในใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันช�ำระไว้ (วันสิ้นเดือน)  ซึ่งหากพ้นก�ำหนดแล้ว  ท่านจะเสียสิทธิ์ในการรับเงินเฉลี่ยคืนที่
ค�ำนวณให้ตลอดทั้งปี  และถ้าสมาชิกต้องการกู้เงินไม่ว่าประเภทใด  ต้องช�ำระเงินที่ค้างอยู่ก่อนและเว้นระยะเวลา  90  วันจึงจะกู้ได้  หากสมาชิกมีเหตุ
ขัดข้องหรือเงินเดือนไม่พอให้หัก ณ ที่จ่าย  สามารถปรึกษาฝ่ายจัดการสหกรณ์ ฯ หรือกรรมการตัวแทนหน่วยของท่าน เพื่อขอด�ำเนินการประนอมหนี้
หรือปรับโครงสร้างหนี้ได้  

“สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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ภาพ
บอกเล่าข่าวสั้น...

โดย...ภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน

ประชุมประจ�ำเดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด สาขาอ�ำเภอนครไทย  
เป็ น การประชุ ม สั ญ จรของคณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
พิษณุโลก จ�ำกัด ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 ร่วมกับผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตามวาระการประชุมต่าง ๆ และ
เป็นการตรวจเยี่ยมสหกรณ์ ฯ สาขาอ�ำเภอนครไทย  พบปะสมาชิกในส่วนอ�ำเภอ
นครไทย  ชาติตระการ และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาใช้บริการของสหกรณ์ ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ของสหกรณ์

3
“ต่อจากหน้า 2”
**มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่**
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินลงวันที่ 30 มีนาคม   2563
และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ได้ก�ำหนดให้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิก คือ มาตรการขอพักช�ำระ
ต้นเงินกู้สามัญ ไม่เกิน 6 งวด โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอพักช�ำระต้นเงินกู้สามัญ  ดังนี้
1. สมาชิกต้องท�ำบันทึกแสดงความประสงค์ที่จะขอพักช�ำระต้นเงินกู้สามัญกับสหกรณ์ฯ
ตามแบบค�ำขอพักช�ำระหนี้ที่สหกรณ์ก�ำหนด เพื่อใช้แนบท้ายสัญญาเงินกู้สามัญฉบับเดิม (สมาชิกสามารถดาวน์โหลดหนังสือค�ำขอพักการช�ำระ
หนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.phsc.net  หรือติดต่อขอรับได้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด หรือที่กรรมการตัวแทนประจ�ำหน่วยที่
สมาชิกสังกัด)
2. สมาชิกผู้ขอพักการช�ำระหนี้ต้นเงินกู้ในฐานะผู้กู้   ต้องให้ผู้ค�้ำประกันลงนามยินยอมในหนังสือขอพักการช�ำระหนี้เงินต้น และให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้สามัญฉบับเดิมด้วย (เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ.(ฉบับที่20) พ.ศ.2557 และตามประกาศของนาย
ทะเบียนสหกรณ์)
3. สมาชิกต้องช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนตามสัญญาเงินกู้เดิม ตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาชิกรายใดผิดนัดการส่งดอกเบี้ย
ให้ถือว่าสิ้นสุดการพักช�ำระหนี้เงินต้น
4. สมาชิกที่อยู่ระหว่างการขอพักการช�ำระต้นเงินกู้  ถ้าน�ำสลิปเงินเดือนไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ  รวมถึงการน�ำไปกู้เงินบ�ำเหน็จ
ตกทอด ให้ถือว่าสิ้นสุดการพักช�ำระหนี้เงินต้น
5. สมาชิกที่มีหนี้ค้างช�ำระอยู่  ต้องน�ำเงินมาช�ำระหนี้ที่ค้าง  ให้เรียบร้อยก่อนยื่นค�ำร้อง จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้

โดยสหกรณ์ฯ มีแนวปฏิบัติส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ที่เข้าโครงการพักช�ำระต้นเงินกู้ ดังนี้
1. การขอรับแบบค�ำขอการพักช�ำระต้นเงินกู้
1.1 ดาวน์โหลดทาง  www.phsc.net
1.2 รับได้ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด
1.3  รับได้ที่กรรมการตัวแทนประจ�ำหน่วยที่ท่านสังกัด
2. การยื่นแบบค�ำขอพักช�ำระต้นเงินกู้
2.1 ส่งผ่านกรรมการตัวแทนประจ�ำหน่วย
2.2 ส่งด้วยตนเองที่ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ทุกวันท�ำการ
3. การพิจารณาอนุมัติค�ำขอพักช�ำระต้นเงินกู้
3.1 ยื่นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 มีนาคม 2564 ระยะเวลาพักช�ำระหนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 - กันยายน 2564
4. จ�ำนวนงวดที่พักช�ำระต้นเงินกู้จะไม่ค�ำนวณนับรวมเป็นงวด เพื่อใช้สิทธิ์ในการกู้ครั้งใหม่
5. เอกสารการยื่นค�ำร้องขอพักช�ำระต้นเงินกู้
5.1 แบบค�ำขอพักช�ำระต้นเงินกู้ และขยายเวลาพักช�ำระหนี้
5.2 หนังสือแสดงความยินยอมค�้ำประกันเงินกู้สามัญ (พักช�ำระต้นเงินกู้ และขยายเวลาช�ำระหนี้) ทุกราย
5.3 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผู้กู้ พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องจากผู้กู้
5.4 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้ค�้ำประกันทุกราย พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องจากผู้ค�้ำประกัน

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

หมายเหตุ
1. การพักช�ำระหนี้เฉพาะสัญญาเงินกู้สามัญเท่านั้น
2. ในระหว่างที่สมาชิกเข้าโครงการพักช�ำระหนี้จะไม่สามารถกู้สามัญได้ แต่หากสมาชิกมีความจ�ำเป็นประสงค์ขอกู้เงินสามัญในระหว่าง
การพักช�ำระหนี้สามารถท�ำได้โดยให้ท�ำบันทึกข้อความลาออกจากโครงการ และกลับมาส่งช�ำระเงินต้นสามัญตามปกติ
3. สมาชิกที่พักช�ำระหนี้ต้องช�ำระดอกเบี้ยปกติรายเดือนเต็มจ�ำนวนตามสัญญาเงินกู้สามัญนั้นหากสมาชิกรายใดผิดนัดการส่งดอกเบี้ยให้
ถือว่าสิ้นสุดการพักช�ำระหนี้
4. สหกรณ์ฯ ขอตัดสิทธิก์ ารกูท้ กุ ประเภท หากตรวจพบว่าท่านกูเ้ งินโครงการต่างๆ จากสถาบันการเงินอืน่ ในระหว่างการพักช�ำระหนีก้ บั สหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี

หากมีข้อสงสัยประการใด  สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์  055-303393  หรือ 055-377477 หรือ 088-2904460  www.phsc.net
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มุมสนทนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนีเ้ ป็นฉบับแรกของการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ  
ชุดที  
่ 61   ประจ�ำปีการเงิน 2564   ผมได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ ฯ ให้เป็นประธาน
กรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์   ซึง่ มีหน้าทีพ่ ดู คุยกับสมาชิกในมุมสนทนา  ผมก็ขอพูดคุย
โดย...อุดม สายโท
สนทนากับสมาชิก ดังนี้
จากการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ฯ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที  ่ 25  ธันวาคม  2563  ทีป่ ระชุมได้มกี ารเสนอเรือ่ งต่าง ๆ ที่
สมาชิกและกรรมการตัวแทนเสนอต่อทีป่ ระชุม ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ โดย นายสุพจน์  เมฆสวัสดิ  ์ ได้มอบนโยบายการบริหารงานโดย
ให้ชว่ ยกันบริหารงานเพือ่ ให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์สงู สุดแก่สมาชิกโดยรวม และขอให้ชว่ ยกันตรวจสอบดูแลการบริหารงานในปีนใี้ ห้เป็น
ไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ฯ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจนถูกต้อง จะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ ฯ ได้
ผมขอชีแ้ จงแก่สมาชิกเรือ่ งทีป่ ระธานกรรมการสหกรณ์ ฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการติดตามทวงถามหนีท้ ผี่ กู้ ไู้ ม่ยอมช�ำระด้วย
เหตุผลต่าง ๆ โดยมอบหมายให้นติ กิ รของสหกรณ์ ฯ ท�ำหนังสือแจ้งต่อผูก้ ู้ และผูค้ ำ�้ ประกันทุกครัง้ ทีผ่ ดิ นัดช�ำระหนีต้ งั้ แต่เดือนแรก  หากผูก้ ู้
ยังไม่ตดิ ต่อขอช�ำระหนีห้ รือขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (กรณีเงินเดือนไม่พอส่งหักช�ำระหนี)้   จะมีการติดตามทวงถามหนีจ้ ากผูก้ โู้ ดยตรงก่อน
และจะติดตามผูค้ ำ�้ ประกันเป็นล�ำดับถัดไป   ซึง่ ผลกระทบจากหนีค้ า้ งช�ำระจากสมาชิกจะส่งผลท�ำให้กำ� ไรจากการบริหารงานของแต่ละปีลดลง
ตามไปด้วย ประธานกรรมการจึงมอบหมายให้กรรมการตัวแทนของแต่ละสังกัด เป็นผูต้ ดิ ตามหนีใ้ นสังกัดของตัวเอง เพือ่ ให้การค้างช�ำระหนี้
และการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลดลง
ดังนัน้ สมาชิกทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในเรือ่ งดังกล่าว  เมือ่ รับทราบแล้วก็ขอให้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ อย่างถูกต้อง  
เพือ่ ให้สหกรณ์ ฯ เกิดความมัน่ คง  และก่อให้เกิดความมัน่ ใจต่อสมาชิกส่วนรวมต่อไป  ส�ำหรับความเคลือ่ นไหวอืน่ ทางการบริหารงานของ
คณะกรรมการ ผมจะพูดคุยให้สมาชิกได้รบั ทราบในโอกาสต่อ ๆ ไป
สวัสดีครับ...

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

สรุปสถานภาพของสหกรณ์ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

จ�ำนวนสมาชิกทั้งสิ้น
(1)    ทุนเรือนหุ้น
(2)    เงินส�ำรอง และอื่น ๆ
(3)    เงินรับฝากจากสมาชิก
(4)    เงินฝากสหกรณ์อื่นและธนาคารต่าง ๆ
(5)    เงินกู้จากสถาบันการเงิน

12,877
7,191,222,300
657,449,570
5,661,503,040
500,059,590
674,999,900

คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(6)    เงินให้กู้อยู่ที่สมาชิก
(7)    ดอกเบี้ยรับ, รับอื่น ๆ
(8)    ดอกเบี้ยจ่าย
(9)    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
(10)  ก�ำไรสะสมโดยประมาณ
(11)  ทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น

13,766,942,380
118,462,810
3,444,070
10,601,160
104,417,580
14,343,696,990

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเลขโทรศัพท์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด

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

โดยเปิดให้บริกหมายเลขมื
ารในเวลา
08.30
น.
อถือ 081
– 5564351น.ฝ่า–ยนิต12.00
ิกร

ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้ – เงินกู้ฉุกเฉิน
ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประมวลผลคอมพิวเตอร์

หมายเลขมือถือ
หมายเลขมือถือ
หมายเลขโทรสาร
หมายเลขโทรสาร

086 – 4465276
088 – 2781644
ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายการเงิน  

ส�ำนักงานสาขานครไทย
สมาคมฌาปนกิจ
055 -  303393
055 -  377477

		

สาระ
น่ารูโดย...เดชณรงค์
้

รอดซุง

มุมสาระน่ารูฉ้ บับนีเ้ ป็นฉบับปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการด�ำเนินการ  ชุดที่ 61  
ของปี 2564  ที่ผมได้รับมอบหมายภารกิจให้พูดคุยกับสมาชิกในเรื่องราวต่าง ๆ
เกี่ยวกับสาระดี ๆ ที่สมาชิกควรรับรู้รับทราบ  ผมจึงขอเริ่มน�ำเสนอภารกิจ
หน้าที่ของฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ว่า  ในปีการเงิน  2564  ฝ่าย ฯ จะต้อง
ด�ำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการอะไรบ้างตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้
สมาชิกได้รับทราบและติดตามโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นต่อไป
จากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2563  
ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2564   เพื่อให้สหกรณ์ ฯ ก�ำหนด
จัดเตรียมโครงการส่งเสริมพัฒนาสมาชิก ฯ  ดังนี้
1. โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (5.1)  1,000,000 บาท  โดยจัดสัมมนาให้แก่ผู้
แทนสมาชิก มอบหมายให้กรรมการเป็นผู้จัดโครงการสัมมนา  และจัดประชุม
สัมมนาแก่คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดยให้รายงานผลการสัมมนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการรับทราบ
2. โครงการพัฒนาวิชาชีพ “สหกรณ์ครูสู่อาชีพเสริม ครั้งที่ 18” ประจ�ำปี
2564  (5.2)   150,000 บาท  โดยให้สมาชิกสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพตาม
งานอาชีพต่าง ๆ ที่สหกรณ์ ฯ ก�ำหนดไว้
3. โครงการอบรมหลักสูตรผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ (5.3)  100,000 บาท  
โดยเป็ น ค่ า ด� ำ เนิ น การในการให้ ค วามรู ้ แ ก่ ส มาชิ ก โดยจั ด โครงการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์ ฯ เป็นผู้จัดหาวิทยากร
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ผู ้ ที่ ผ ่ า นการอบรมนั้ น มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บนาย
ทะเบียนสหกรณ์ และให้สมาชิกน�ำความรู้ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
4. โครงการเกษียณอายุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(5.4)  
1,000,000 บาท  โดยจัดกิจกรรมเกษียณให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ปี 2564 และมอบของขวัญที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ จ�ำนวนผู้เกษียณ
ประมาณ  400 คน

5. โครงการยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ วิ ช าชี พ ครู (5.5) 180,000 บาท
โดยสนับสนุนจัดงานวันครูประจ�ำ ปี 2564 ในวั นที่ 16 มกราคมของทุ กปี
เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษครูของแผ่นดิน
6. โครงการบ�ำเหน็จสมาชิกเกษียณอายุราชการครู (5.6) 8,000,000 บาท
จ่ายเงินบ�ำเหน็จสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือสมาชิกที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป
ทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ลิ าออกจากราชการก่อนก�ำหนดตามระเบียบ ฯ ของสหกรณ์ ฯ
ซึ่งจะมีสมาชิกเกษียณอายุประมาณ   400 คน และลาออกจากราชการก่อน
ก�ำหนดประมาณ  100 คน
7. โครงการสืบสานประเพณีไทย  (5.7)  100,000 บาท  เพือ่ จัดพิธรี ดน�ำ้
ขอพรจากสมาชิกอาวุโส สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ โดยเชิญ
สมาชิกทีเ่ ป็นข้าราชการบ�ำนาญผูส้ งู อายุเข้าร่วมพิธี เพือ่ ให้พรแก่สมาชิกตัวแทน
จากอ�ำเภอต่าง ๆ ผู้มาร่วมพิธี
8. โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์สมาชิก  (5.8)  750,000 บาท  เพือ่ พัฒนา
อุดมการณ์สมาชิกทีเ่ ข้าสมัครใหม่ปี 2562 - 2563 ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยว
กับข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ระเบียบสหกรณ์ ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
9. โครงการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ (5.10)  50,000 บาท  จัดท�ำ
รูปเล่มเพื่อการเผยแพร่ 600 เล่ม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินงาน
ปี 2564 - 2568 เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ  และสมาชิก
10. โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา (5.11)  400,000 บาท  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา  ส�ำหรับการแข่งขันกีฬาระดับอ�ำเภอ
ระดับสถาบัน โดยคณะกรรมการสหกรณ์ ฯ เป็นผู้จัดสรรเงินสนับสนุนให้
11. โครงการตรวจสุขภาพสมาชิก (5.12)  200,000 บาท  เพื่อให้สมาชิก
มีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาล (ก�ำหนดให้
บริการที่สหกรณ์ ฯ เฉพาะวันเสาร์ต้นเดือนที่สหกรณ์ ฯ เปิดท�ำการ)
จากโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2564
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์จะก�ำหนดเวลาของการด�ำเนิน
การตามโครงการ  และจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

สวัสดีครับ..

**ผลการประเมินคุณภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด**
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด ได้มีมติให้ บริษัท เอ็น.เอส.
เค.สอบบัญชี จ�ำกัด โดยนายอาภากร  เทศพันธ์   เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ำกัด ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพสหกรณ์จากการประเมินคุณภาพสหกรณ์ตาม
เกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด มีชั้นคุณภาพการควบคุมภายในอยู่
ในระดับ “ดีมาก”

จึงขอแจ้งให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน

			

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.

