
     

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

ข้อมูลทั่วไปสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565
	 มีจ�ำนวนสมำชิก		ทั้งสิ้น	 		 13,372			คน
	 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้	 	  8,574			คน
	 สมำชิกที่เป็นลูกหนี้คิดเป็นร้อยละ				64.18		ของจ�ำนวนสมำชิกทั้งหมด			
	 เป็นสมำชิก		ส.ค.พล.								   10,471			คน

( สมาชิกที่เสียชีวิตทุกราย  ทายาทจะได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตตามระเบียบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ. 
2563 รายละ 400,000 บาท  และหากสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รับเงินจากสมาคม ฯ อีกรายละ 300,000 บาท )

1.	นำยไพโรจน์	 เพชรดี	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	วดัโบสถ์
2.	นำยอนรุกัษ์	 ลำภพร้อมกศุล	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรคร	ู	ศนูย์กำรศกึษำพิเศษพษิณุโลก
3.	นำยสงดั	 เนยีมชำวนำ	 สงักดั					 บ�ำนำญลกูจ้ำง		สพม.	พลอต	พษิณุโลก
4.	นำยวชิำญ	 ดอนตุม้ไพร	 สงักดั		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
5.	นำยอนนัต์	 ด�ำรงกุลไพศำล	 สงักัด	 บ�ำนำญลูกจ้ำง		อ.	วงัทอง
6.	นำยสมพงษ์	 พภิพวงศ์ไพศำล	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
7.	นำยศกัดิส์ทิธิ	์ มบีญุ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
8.	นำงวลิำวณัย์	 ศรจีนัทร์โต	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
9.	นำงสปุรำณ	ี ทบัเกตุ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
10.	นำยบญุปลกู	 วงษ์สวุรรณ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		มหำวทิยำลยัรำชภัฏพบิลูสงครำม
11.	นำงละเอยีด	 ทกัท้วง	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	พรหมพริำม
12.	นำยชำญณรงค์	 ชำญกูล	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	บำงกระทุ่ม
13	นำยประสงค์	 หอมเนยีม	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	บำงระก�ำ
14.	นำยบญุมำ	 แอนสำว	 สงักดั	 บ�ำนำญลกูจ้ำง		อ.	บำงระก�ำ
15.	นำยทนงศกัด์ิ	 นนัทปรีชำกลุ	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง		อ.	เมอืง
16.	นำงสจุติรำ	 แสงอยู	่ สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	นครไทย
17.	นำยเทยีนชยั	 จเูจีย่	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		สปจ.	พิษณุโลก
18.	นำยประมวล	 สำยแก้ว	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	พรหมพริำม
19.	นำงพยอม	 ทองค�ำพงศ์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	นครไทย
20.	นำงค�ำฝอย	 บำงประยงค์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมือง
21.	นำยวฒันำ	 ภำวะไพบลูย์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญสำมญัศกึษำ
22.	นำงกมัเรศ	 เนตโิกศล	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมือง
23.	ว่ำทีร้่อยตรี	ดร.นพิล		โนนจุ้ย	 สังกดั	 พนักงำน	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยฯี	ล้ำนนำพษิณุโลก
24.	นำงเพยีงออ	 โต๊ะทบัทิม	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมือง
25.	นำงจนิตนำ	 สงิหเดช	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมอืง
26.	นำยสญัชยั	 แสงสขุ	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	วงัทอง
27.	นำยใบ	 เสนำนชุ	 สังกดั	 บ�ำนำญหกัเก็บธนำคำร
28.	นำยนกุลู	 ปฏสินธ	ิ สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	วงัทอง
29.	นำยทองเจอื	 พุม่ศร	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	พรหมพริำม
30.	นำยเฉลยีว	 พึง่ม่วง	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	บำงระก�ำ
31.	นำงปำรณย์ี	 แป้นศรี	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมือง
32.	นำยถำวร	 สทิธสิำร	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมอืง

สมาชิกเสียชีวิต  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  -  31  สิงหาคม  2565  จ�านวน 32 ราย

รายงานเงนิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�าเดือนมิถนุายน – สงิหาคม 2565

	 จัดกำรประชุมที่ปรึกษำและที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ร่วมกับ	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	 ผู้ตรวจสอบกิจกำร	 และฝ่ำย
จัดกำรสหกรณ์ฯ	เมื่อวันที่	2	มิถุนำยน	2565	เพื่อท�ำควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรบริหำร

	 คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่จำกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 จ�ำกัด	 เข้ำศึกษำดูงำน	 ณ	 สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	เมื่อวันที่	7	มิถุนำยน	2565	เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรบริหำรกิจกำรสหกรณ์ซึ่งกันและกัน

	 นำยเกรยีงศกัดิ	์	เนือ้สีจนั		ประธำน
กรรมกำรสหกรณ์ฯ	 ได้ร่วมเป็นวทิยำกรให้
ควำมรู้เร่ืองอดุมกำรณ์สหกรณ์	และแนวทำง
กำรจัดกำรกำรเงนิของคร	ู เข้ำใจหลกักำร
สหกรณ์ด้ำนประโยชน์ในกำรเป็นสมำชิก	 รู้

	 กำรประชุมใหญ่วิสำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ประจ�ำปี	 2565	
โดยผู้แทนสมำชิกเข้ำร่วมรับฟังกำรแถลงผลกำรด�ำเนินงำนรอบคร่ึงปีพร้อมอนุมัติตำม
ระเบียบวำระเสนอเพื่อทรำบ	เสนอเพื่อพิจำรณำ	และรับทรำบข้อเสนอแนะจำกหน่วย
งำนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ณ	ห้องประชุมรำชพฤกษ์	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	
เมื่อวันที่	6	กรกฎำคม	2565	ตั้งแต่เวลำ	08.30	น.	เป็นต้นไป																																																		

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์

จัดกำรสหกรณ์ฯ	ในกำรให้ค�ำปรึกษำ	ควำมคิดเห็น	ข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำนของ
สหกรณ์ฯ	ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ต่อสมำชิกอย่ำงสูงสุด

	 นำยเกรียงศักดิ์	 	 เนื้อสีจัน	 	ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ	 ได้เข้ำร่วมกำรประชุม
ร่วมกับคณะท�ำงำนจัดท�ำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง	 (Risk	 Management)	 ประจ�ำปี	
2565	ในกำรจัดท�ำร่ำงคู่มือและแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง	จัดท�ำแบบประเมินกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 เมื่อ
วันที่	9	มิถุนำยน	2565

หลกักำรเพือ่ช่วยเหลือเพือ่นสมำชกิซึง่กันและกัน	 เพ่ือให้ด�ำรงชพี
ได้อย่ำงมคีวำมสขุ	 ในกำรประชมุครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ
ของสมำคมครแูละผูบ้รหิำรสถำนศกึษำอ�ำเภอบำงกระทุม่	เมือ่วนัที่	
10	มถินุำยน	2565

นำยเกรยีงศกัด์ิ	 	 เนือ้สีจนั	 	 ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ	 พร้อมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ฯ	 สนบัสนนุทนุกำรศกึษำให้แก่มลูนธิสิมเดจ็พระนเรศวร
มหำรำช	จ�ำนวน	100,000	บำท	โดยมนีำยวมิ	 เกำเทยีน	และ	นำงชวนชม	นิม่เจรญิ	กรรมกำรมลูนธิิฯ	เป็นผู้มำรบัเงนิทนุดงักล่ำวจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พษิณโุลก	จ�ำกดั	เมือ่วันที	่12	กรกฎำคม	2565



2 7

	 ตำมมตทิีป่ระชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี	 2564	 ได้จดัต้ังงบประมำณเกีย่วกบักจิกรรมสนบัสนนุช่วยเหลอืสงัคม	 โดยสนบัสนนุทนุกำรศกึษำ
ให้แก่มลูนธิสิมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช	จ�ำนวน	1	ทนุ	(ปีต่อปี)	นัน้
	 ส�ำหรับปีกำรศกึษำ	 2565	 มลูนธิสิมเด็จพระนเรศวรมหำรำช	 ได้ขอรบักำรสนบัสนนุทนุกำรศกึษำเพือ่น�ำไปมอบให้แก่ผูท้ีไ่ด้รบัทนุกำร
ศกึษำในนำมมลูนิธิสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช	 โดยคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรมลูนธิสิมเดจ็พระนเรศวรมหำรำชเพือ่กำรศกึษำฯ	 ได้มมีตฯิ	 มอบ
หมำยให้นำยวิม	 เกำเทยีน	 และ	 นำงชวนชม	 นิม่เจรญิ	 กรรมกำรมลูนธิฯิ	 เป็นผูม้ำรบัเงนิทนุดงักล่ำวจำกสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	 จ�ำกดั	
จ�ำนวน	100,000	บำท	(หนึง่แสนบำทถ้วน)	เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั	ชดุที่	
62	ประชมุคร้ังที	่9	เมือ่วันที	่26	กรกฎำคม	2565	ได้รบัทรำบ	และขอแจ้งให้สมำชกิทรำบโดยทัว่กนั

*** มอบเงินทุนการศึกษาให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ***

บทวิเคราะห์จากผู้ตรวจสอบกิจการ
โดย...คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 	 	 	 จำกกำรติดตำมตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรที่ผ่ำนมำของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ในนำมของคณะผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ในวำรสำรฉบับนี้	 ขอพูดถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนสินเชื่อ
     ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	หมำยถึง	ควำมเสี่ยงในปัจจุบันหรือในภำยหน้ำที่
มีต่อรำยได้และส่วนทุนของสหกรณ์อันเกิดจำกกำรที่ผู้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้ตำม
เงื่อนไข/หรือข้อตกลงในสัญญำ	ควำมเสี่ยงสินเชื่อคงอยู่ในทุกกิจกรรม	ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรลงทุนหรือกำรให้เงินกู้ยืมที่คำดหวังกำรได้รับเงินกู้ยืมหรือเงิน
ลงทุนกลับคืน
   หลักในการจัดการ
	 1.คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้ก�ำหนดเป้ำหมำยส�ำหรับสินเชื่อใน
กระบวนกำรวำงแผนประจ�ำปี	 มีกำรติดตำมดูแลกำรให้สินเชื่ออย่ำง
สม�่ำเสมอว่ำกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยของผลกำรด�ำเนินงำนและระดับควำม
เสี่ยงยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
	 2.คณะกรรมกำรได้มีกำรอนุมัตินโยบำยที่เกี่ยวกับกำรจ�ำกัดหรือกำร
จัดกำรเรื่องต่ำงๆ	ของควำมเสี่ยงสินเชื่อ	 รวมถึงกำรกระจุกตัวของกำรให้สิน
เชื่อแก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์กัน
	 3.เจ้ำหน้ำทีส่นิเชือ่ต้องปฏบิตัติำมข้อบงัคบัสหกรณ์	ระเบยีบสหกรณ์
	และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ของสหกรณ์4.	บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อต้องได้รับ
กำรสื่อสำรให้ทรำบถึง	กฎ	ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 5.สหกรณ์ต้องมีกำรจัดท�ำแนวทำงปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนในกำรอ�ำนวย
สินเชื่อ	 เพื่อลดควำมผิดพลำดของกำรท�ำธุรกรรม	 และ	 เพื่อให้เกิดควำม
มั่นใจว่ำกำรด�ำเนินกำรนั้นสอดรับกับข้อก�ำหนดทำงกฎหมำยและนโยบำย
ของคณะกรรมกำร
	 6.สหกรณ์ต้องมีกำรพัฒนำ	 จัดท�ำ	 และวำงนโยบำยเพื่อกำรอ�ำนวยสิน
เชื่อ	 เทคนิคกำรวัดควำมเสี่ยง	 และกำรวัดผลกำรด�ำเนินงำนและแนวทำง
ปฏิบัติในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
           แนวทางการจัดการ
	 สหกรณ์ควรมีกำรก�ำหนดและปฏิบัติตำมนโยบำยสินเชื่อ	 โดยนโยบำย
สินเชื่อควรมีสำระครอบคลุม
	 1.ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือประเภทวงเงินที่ให้บริกำร	 โดยมีรำยละเอียด
อย่ำงน้อยควรประกอบด้วย
	 -	ประเภทสินเชื่อ	
	 -	ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหรือประเภทวงเงิน	 ครอบคลุมถึงอำยุสูงสุดของ
วงเงินหลักประกัน	เป็นต้น
	 -	วัตถุประสงค์ของกำรให้สินเชื่อประเภทนั้นๆ
	 2.สินเชื่อที่มีหลักประกัน
	 -	ข้อก�ำหนดเรื่องหลักประกันต้องสอดคล้องกับกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ
	 -	ควรก�ำหนดประเภทและปริมำณข้ันต�่ำของหลักประกันที่ต้องกำร
ส�ำหรับสินเชื่อแต่ละวงเงิน		และแต่ละประเภท
	 -	ควรก�ำหนดให้กระบวนกำรเรื่องหลักประกันเสร็จสมบูรณ์ก่อนกำรให้
เงินกู้	 ขณะที่เอกสำรที่เกี่ยวข้องต้องเก็บรักษำไว้ในห้องมั่นคง	 ควรระบุ
ชัดเจนถึงวงเงินสูงสุดของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันที่กฎหมำยอนุญำต
	 3.ประเภทสินเชื่อที่ห้ำมหรือจ�ำกัดกำรให้	 รวมถึงเพดำนกำรกระจุกตัว	
นโยบำยสินเชื่อต้องมีกำรจ�ำกัดปริมำณส่วนผสมควำมเสี่ยงสินเชื่อ	 โดยกำร
ระบเุพดำนควำมเสีย่งของกำรกระจกุตวัของควำมเสีย่ง	ดงัมรีำยละเอยีดดังน้ี
 - ส�ำหรับแต่ละประเภทสินเชื่อ	ควรก�ำหนดเพดำนควำมเสี่ยงของสินเชื่อ
รวมในรูปร้อยละของเงินกองทุนและเงินฝำก	 และเพดำนควำมเสี่ยงของ
แต่ละรำยสินเชื่อ	 ซึ่งอำจก�ำหนดเป็นจ�ำนวนเงินสูงสุดต่อรำยบุคคลและกลุ่ม
ที่มีควำมสัมพันธ์กัน	โดยทั้งหมดนี้ต้องไม่เกินจ�ำนวนที่กฎหมำยก�ำหนด

	 -	 ส�ำหรับสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน	
ควรก�ำหนดเพดำนควำมเสี่ยงรวมถึงข้อจ�ำกัดหรือเงื่อนไขในเชิงนโยบำย
ส�ำหรับกำรพิจำรณำอนุมัติ
	 -	 สหกรณ์ควรระบุอย่ำงชัดเจนถึงประเภทสินเชื่อที่ไม่ให้หรือให้ใน
ปริมำณจ�ำกัด	รวมถึงสินเชื่อที่ไม่มีควำมถนัด	ขำดประสบกำรณ์	หรือมีควำม
ล�ำบำกใจในกำรให้
	 4.	สินเชื่อที่เสื่อมสภำพและที่ผิดนัดช�ำระหนี้
	 -	 ควรก�ำหนดค�ำจ�ำกัดควำมของกำรผิดนัดช�ำระหนี้และควำมหมำยของ
กำรเสื่อมสภำพของสินเชื่อ
	 -	ควรก�ำหนดกระบวนกำรจัดกำรสินเชื่อประเภทเหล่ำนี้
	 -	ควรก�ำหนดวิธีกำรทำงบัญชีในเรื่องกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สูญ	หรือหนี้สงสัย
จะสูญ
	 5.	 สินเชื่อที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและที่ปรับโครงสร้ำง	 ควรก�ำหนด
เงื่อนไขในกำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่ำงๆ	ของสินเชื่อ	กำรขยำย
เวลำกำรช�ำระหนี้ของสินเชื่อและกำรปรับโครงสร้ำงสินเชื่อ
•	 ส�ำหรับกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่ำงๆของสินเชื่อและกำรขยำยระยะ
เวลำกำรช�ำระหนี้ของสินเชื่อ	 ควรระบุให้ชัดเจนว่ำ	 จะพิจำรณำต่อเมื่อกำร
ช�ำระหนี้ในตอนท้ำยสุดไม่มีปัญหำ	 แม้สภำพแวดล้อมทำงกำรเงินของผู้กู้มี
กำรเปลี่ยนแปลง	โดยมีสำระหลัก	ดังนี้
	 -	ต้องมีค�ำอธิบำยที่สมเหตุสมผล
	 -	 ผู้กู้มีแหล่งเงินได้ปัจจุบันที่ตรวจสอบได้	 ซึ่งเพียงพอต่อกำรช�ำระคืน
หรือยังท�ำงำนอยู่
	 -	หลักประกันได้รับกำรประเมินใหม่และมีมูลค่ำปัจจุบันเพียงพอ
	 -	 ผู้กู้ให้ควำมร่วมมือ	 โดยน�ำเสนอปัญหำให้ทรำบในทันที	 รวมถึงข้อมูล
กระแสเงินสดในอนำคตและยินดีที่จะเพิ่มหลักประกันเมื่อจ�ำเป็น
•	 ควรก�ำหนดว่ำเป็นอ�ำนำจของใครในกำรตัดสินใจ	 ขณะที่ต้นเรื่องต้องมำ
จำกค�ำร ้องขออย่ำงเป ็นทำงกำรของสมำชิกผู ้กู ้และควรก�ำหนดค่ำ
ธรรมเนียมในกำรจัดกำร
•	 ส�ำหรับกำรปรับโครงสร้ำงหนี้	 ควรก�ำหนดว่ำเป็นอ�ำนำจของใครในกำร
ตดัสนิใจระยะเวลำกำรตดิตำมดแูลและกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำร																																	

นายศุภณัฐ  จันประตูมอญ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด

	 ส�ำนักงำนสหกรณ์จังหวดัพษิณโุลก	ส่งส�ำเนำค�ำสัง่นำยทะเบยีนสหกรณ์	ที	่(พล.)	15/2565	สัง่	ณ	วนัที	่24	มถินุำยน	2565	เรือ่ง	กำรแต่ง
ตัง้ผูต้รวจกำรสหกรณ์	และค�ำสัง่นำยทะเบยีนสหกรณ์	ที	่ (พล.)	16/2565	สัง่	ณ	วนัที	่24	มถินุำยน	2565	เรือ่ง	มอบหมำยผูต้รวจกำรสหกรณ์
ตรวจสอบกจิกำรและฐำนะกำรเงนิของสหกรณ์	 ส�ำนกังำนสหกรณ์จงัหวดัพษิณโุลก	 โดยค�ำสัง่นำยทะเบยีนสหกรณ์ฯ	 ได้มอบหมำยให้	 นำย
รงัสรรค์		แก่นมณ	ีต�ำแหน่งเจ้ำพนกังำนส่งเสรมิสหกรณ์อำวโุส	เป็นผูต้รวจกำรสหกรณ์	ตรวจสอบกจิกำรและฐำนะกำรเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์
ครพูษิณโุลก	จ�ำกัด	ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณโุลก	จ�ำกดั	ชดุที	่62	ประชมุครัง้ที	่9	เมือ่วนัที	่26	กรกฎำคม	
2565	รบัทรำบ	และขอแจ้งให้สมำชกิทรำบโดยทัว่กนั

***แต่งตัง้ผูต้รวจการสหกรณ์***

	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ตระหนักถงึควำมส�ำคญัของข้อมลูส่วนบุคคลและข้อมลูอืน่อันเกีย่วกับสมำชิกสหกรณ์ฯ	 เพือ่ให้
สมำชกิสำมำรถเชือ่มัน่ได้ว่ำสหกรณ์ฯ	 มคีวำมโปร่งใสและควำมรบัผดิชอบในกำรเกบ็รวบรวม	 ใช้หรอืเปิดเผยข้อมลูของสมำชิกตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562	(“กฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)	รวมถึงกฎหมำยอืน่ท่ีเก่ียวข้อง	ดงันัน้	สหกรณ์ฯ	จงึจัดท�ำนโยบำยกำร
คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	 (Privacy	 Policy)	 สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณุโลก	 จ�ำกัด	 โดยนโยบำยถูกจดัท�ำข้ึนเพือ่ช้ีแจงแก่สมำชิกถึงรำยละเอยีด
เก่ียวกบักำรจัดเกบ็ข้อมลู	กำรใช้	กำรเปิดเผย	ทีด่�ำเนินกำรโดยสหกรณ์ฯ	รวมถึงเจ้ำหน้ำท่ีและบุคคลท่ีเกีย่วข้อง	ผูด้�ำเนนิกำรแทนหรอืในนำมของ
สหกรณ์ฯ	รวมถงึสทิธต่ิำงๆ	ของสมำชกิ	ซึง่ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อก�ำหนดและเงือ่นไขกำรให้บรกิำร	สมำชิกสำมำรถเข้ำไปอ่ำนนโยบำยกำรคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล	(Privacy	Policy)	สหกรณ์ออมทรัพย์ครพูษิณุโลก จ�ากดั ได้ทีเ่วบ็ไซต์ของสหกรณ์ www.phsc.net  

จงึขอแจ้งให้รับทรำบโดยท่ัวกนั

** สหกรณ์ออมทรพัย์ครพิูษณุโลก จ�ากดั จดัท�านโยบายการคุม้ครอง
ข้อมลูส่วนบุคคล (Privacy Policy) สหกรณ์ออมทรพัย์ครพูษิณุโลก จ�ากดั ** 

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2565 

ประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565  

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2565

ประชุมครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  

	 	 	 	ทีป่ระชมุมมีตฯิ	 แต่งตัง้คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	 ประจ�ำปี	 2565	 เพือ่ให้เป็นไปตำมระเบยีบฯ	 ว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมำชกิ	 และกำร
สรรหำคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร	พ.ศ.	2563		
						โดยคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรได้สรรหำและเหน็สมควรแต่งตัง้บุคคลต่อไปนี	้เป็นคณะกรรมกำรกำรเลอืกต้ัง	ประจ�ำปี	2565	ประกอบด้วย
	 1.	 นำยอำดูล	 อ�ำ่ปลอด	 ต�ำแหน่ง		ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกต้ัง
	 2.	 นำยชมุพล	 เอีย่มสะอำด	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตัง้
	 3.	 นำยสนุทร	 เกตเุทศ	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลอืกตัง้

*** แต่งตัง้คณะกรรมการการเลอืกตัง้ ประจ�าปี  2565 ***

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2565 

ประชุมเฉพาะกิจ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565

สหกรณ์ ฯ เปิดให้บริการแก่สมาชิก
ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน

โดยเปิดให้บริการในเวลา 08.30 น. - 12.00 น.
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“ต่อจากหน้า 2”  

สาระน่ารู้
	 สำระน่ำรู้ฉบับนี้	 อยำกพูดคุยในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พิษณุโลก	จ�ำกัด		ที่ได้มีกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลของสมำชิกรำยบุคคลใหม่		
ให้มีรูปแบบที่ใช้งำนง่ำย		ครอบคลุม		นับว่ำเป็นประโยชน์ต่อสมำชิกเป็น
อย่ำงยิ่ง		เพื่อให้สมำชิกได้รับควำมสะดวก		สำมำรถรับทรำบถึงข้อมูลของ
ตนเองได้	 สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล	 เป็นกำรรักษำผล
ประโยชน์ของสมำชิกเอง			ในที่นี้		จะขอแบ่งออกเป็น		2		กรณี		ได้แก่
	 กรณีที่		1			สมำชิกที่เคยมี		Username		และ	Password	เดิมสำมำรถ
เข้ำใช้บริกำรได้เลยนะครับ
				กรณีที่		2			สมำชิกที่		ยังไม่เคยสมัครใช้บริกำร		สำมำรถสมัคร		ได้	2	
ช่องทำง	นะครับ
	 ช่องทำงที่		1				สมัครเข้ำใช้บริกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 https://www.phsc.net/phscdata/	 	 	 เมื่อเข้ำสู่
เว็บไซต์แล้ว	 	 ให้คลิกเลือกหัวข้อ	“ระบบบริกำรสมำชิก”	ด้ำนมุมขวำบน
ของหน้ำเว็บไซต์		แล้วคลิกเลือก		“ลงทะเบียนใหม่”
	 ช่องทำงที	่	2				สมำชกิสำมำรถคลกิเข้ำสูห่น้ำเวบ็ไซต์ของกำรสมัครใช้บรกิำร			
ตำม	link		ที่ให้ไว้นี้ได้เลยนะครับ		https://www.phsc.net/phsccoop/		
แล้วคลิกเลือก		“ลงทะเบียนใหม่”
	 	 					ทั้ง		2	ช่องทำง		จะปรำกฏหน้ำเว็บไซต์		ดังนี้ครับ

เมื่อสมำชิกได้รับ		Username		และ	Password		แล้ว		ก็ท�ำกำรล็อกอินเข้ำ
ใช้งำน		ได้เลยนะครับ		จะปรำกฎหน้ำเว็บไซต์	ดังนี้

และจะขอฝำกอีกเรื่องหน่ึงที่ส�ำคัญ	 	 อยำกให้สมำชิกทุกท่ำนได้รับทรำบ
ตรงกัน	นะครับ	น่ันก็คือ		กำรก�ำหนดช่วงเวลำ		กำรให้บริกำรสมำชิก			
ตำมมติคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่	 62	 	 ประชุมครั้งที่	 9	 เมื่อวันที่	 26	
กรกฎำคม	2565	ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้	
	 1.งำนธุรกำรและติดต่อสอบถำม		ในวันท�ำกำร		08.00	-	17.00	น.
	 2.งำนธุรกรรมเงินสด		ในวันท�ำกำร		08.30	-	15.30	น.
	 3.งำนธุรกรรมสินเชื่อ		ในวันท�ำกำร		08.30	-	16.00	น.
	 4.กำรขอค�ำนวณสิทธิกำรกู้เงินสหกรณ์ทุกประเภท	 ต้องมำติดต่อด้วย
ตนเอง		ณ		ฝ่ำยสินเชื่อ
	 5.กำรขอให้สหกรณ์ออกเอกสำรข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองทุก
ประเภทสมำชิกต้องมำติดต่อด้วยตนเอง		ณ	สหกรณ์	 (ตำม	พรบ.คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562)

สำระน่ำรู้ฉบับนี้หวังว่ำจะเป็นประโยชน์แก่สมำชิกครับ		
จำก		นำยวินัย		ทำบำง

กรรมกำรและเลขำนุกำรฝ่ำยศึกษำและประชำสัมพันธ์

โดย...คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์

	 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 จัดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีขนำดใหญ่	 มีจ�ำนวนสมำชิกมำกถึง	 13,372	 คน	 (ณ	 31	 สิงหำคม	
2565)	 ท�ำให้เกิดเป็นสังคมที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรด�ำรงชีวิต	 ด้ำนครอบครัว	 และควำมต้องกำรต่ำง	 ๆ	 ที่สมำชิกมีควำม
ประสงค์ที่จะให้สหกรณ์ช่วยเหลือดูแล	 ที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นควรปฏิบัติได้ตำมข้อบังคับสหกรณ์	 คือ	 สมำชิกสำมำรถ
ท�ำหนังสือพินัยกรรม	 (ตำมแบบฟอร์มของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด)	 เพื่อตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ใน
สหกรณ์ไว้ใช้เป็นหลักฐำนเมื่อตนถึงแก่กรรม	 โดยต้องมอบพินัยกรรมนี้ให้สหกรณ์ถือไว้	 แต่หำกไม่มีกำรท�ำหนังสือพินัยกรรมของสหกรณ์ไว้ล่วงหน้ำ	 ก็
ให้บุคคลผู้ที่ได้น�ำหลักฐำนมำแสดงต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรถือว่ำเป็นทำยำทผู้มีสิทธิได้รับเงิน	 โดยหลักฐำนที่น�ำมำแสดงนั้น	 คือ	 ค�ำสั่งศำลตั้งผู้
จัดกำรมรดกของสมำชิกผู้ถึงแก่ควำมตำย	 และหำกเมื่อใดที่สมำชิกถึงแก่ควำมตำยแล้วนั้น	 สหกรณ์จะด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดไม่ว่ำจะเป็น
จ�ำนวนหนี้ที่สมำชิกมีพันธะอยู่กับสหกรณ์	 รวมถึงเงินค่ำหุ้น	 เงินรับฝำก	 เงินสวัสดิกำรเพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกที่ถึงแก่กรรมตำมระเบียบต่ำง	 ๆ	 และ
เงินสงเครำะห์ในแต่สมำคมฌำปนกิจ	ฯ	ที่สมำชิกได้สมัครใจท�ำไว้	โดยสหกรณ์จะด�ำเนินกำรช�ำระหนี้ที่สมำชิกมีอยู่ให้แก่สหกรณ์จนแล้วเสร็จ	และจึงให้
จ่ำยคืนเงินต่ำง	ๆ	ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับต่อไป

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

	 4.	 นำยวญิญ	ู		 ดวงมณ	ี ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลอืกตัง้
	 5.	 นำยสมใจ	 นลินำค	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลอืกตัง้
	 6.	 นำยพนม	 ธรีะเพญ็แสง	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตัง้
	 7.	 ว่ำทีร้่อยตรคีมัภร์ี	 ทองจนัทร์	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลอืกต้ัง
	 8.	 นำยอภยั	 สทุธ	ิ ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลอืกตัง้
	 9.	 นำยมงักร	 ธรรมำธวุำนนท์	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลอืกตัง้	
	 10.	 นำยประดงุ	 คงสวสัดิ	์ ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตัง้
	 11.	 นำยเยีย่ม			 วรอนิทร์	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลอืกตัง้
	 12.	 นำยบญุฤทธิ	์ สโมสร	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลอืกตัง้
	 13.	 นำยพพิฒัน์			 พฒุตำล	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรและเลขำนกุำรกำรเลอืกตัง้
	 ทัง้นี	้ ให้ผูท้ีไ่ด้รบักำรแต่งต้ังปฏบิติัหน้ำที	่ ตำมข้อ	 12	 แห่งระเบยีบ	 ฯ	 ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ผูแ้ทนสมำชกิ	 และกำรสรรหำคณะ
กรรมกำรด�ำเนินกำร	พ.ศ.	2563	ตัง้แต่วนัที	่ 17	สงิหำคม	2565	 เป็นต้นไป	 โดยให้ได้รบัค่ำตอบแทนตำมระเบยีบ	ฯ	 ว่ำด้วย	 ค่ำพำหนะและค่ำเบีย้
ประชมุกรรมกำร	พ.ศ.	2563	และระเบยีบ	ฯ	ว่ำด้วยค่ำพำหนะ	เบีย้เลีย้ง	ค่ำเช่ำทีพ่กั	ในกำรเดนิทำงไปปฏบิตัหิน้ำทีส่�ำหรบักรรมกำร	และเจ้ำหน้ำที่	
ฯ	พ.ศ.	2563	และพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำทีน่บัแต่วนัทีป่ระชุมใหญ่มมีตเิลอืกต้ังเสรจ็ส้ินแล้ว

จงึขอแจ้งเพือ่รบัทราบโดยท่ัวกนั

*** การมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ประจ�าปี 2565*** 

	 คณะกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ชุดที่	62	ประจ�ำปี	2565	พิจำรณำอนุมัติมอบทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิกประจ�ำปี	
2565	จ�ำนวน		977		คน	ที่คุณสมบัติเป็นไปตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด	ว่ำด้วยทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	พ.ศ.	2565	โดยจัดสรรให้ตำมระดับ	ดังนี้

มติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด ชุดที่ 62 ประจ�าปี 2565

ประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565

	 ทั้งนี้	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	 จ�ำกัด	 จะโอนเงินเข้ำบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ	 (เล่มสีเทำ)	 ของสมำชิก	 ในวันพฤหัสบดีที่	 15	
กันยำยน	2565		ยกเว้นสมำชิกสหกรณ์ฯ	ที่อยู่หน่วยอ�ำเภอวัดโบสถ์	กรรมกำรประจ�ำหน่วยจะน�ำทุนกำรศึกษำไปมอบให้แก่สมำชิกด้วยตนเอง		
จึงแจ้งให้ได้รับทรำบโดยทั่วกัน	

จ�ำนวนสมำชิกทั้งสิ้น	 	
(1)				ทุนเรือนหุ้น
(2)				เงินส�ำรอง	และอื่น	ๆ
(3)				เงินรับฝำกจำกสมำชิก
(4)				เงินฝำกสหกรณ์อื่นและธนำคำรต่ำง	ๆ
(5)				เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินอื่น	ๆ

(6)				เงินให้กู้อยู่ที่สมำชิก	
(7)				ดอกเบี้ยรับ	และรับอื่น	ๆ
(8)				ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืม	และเงินรับฝำก
(9)				ค่ำใช้จ่ำยต่ำง	ๆ
(10)		ก�ำไรสะสมโดยประมำณ
(11)		ทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น

      สรุปสถานภาพของสหกรณ์  สิ้นสุด  ณ  วันที่  31 สิงหาคม  2565   
13,372

7,321,703,460.00
727,655,705.65

6,477,831,338.02
543,415,381.09
266,640,000.00

14,746,635,405.37
606,140,019.62
107,775,391.48
53,319,629.72

445,044,998.42	
15,279,791,037.65

คน	
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บำท	
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

เวลาเปิดท�าการ จันทร์ – ศุกร์
  	 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่			 	 เวลำ		08.00	น.		-		17.00	น.

	 	 	 กำรรับ		-		จ่ำยเงิน		 			 	 เวลำ		08.30	น.		-		15.30	น.

โดย  พิพัฒน์  พุฒตาล
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	 มิตรแท้เพื่อนครูฉบับนี้	 คณะกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้ขอน�ำเสนอข้อคิดที่น่ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อสมำชิกในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเงินทองหรือทรัพย์สินของสมำชิกได้
ไม่มำกก็น้อย	โดยที่ทรำบกันดี	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูของเรำก็เป็นสถำบันทำงกำรเงิน
ที่ส�ำคัญและใกล้ชิดกับเรำมำกๆ	ทั้งกำรมีส่วนร่วมกำรบริหำรจัดกำร	 กำรเป็นเจ้ำของ

ร่วมกัน	ดูแลซึ่งกันและกัน	ตำมอุดมกำรณ์สหกรณ์	ตำมค�ำที่มีในวิสัยทัศน์กำรบริหำรที่ว่ำ	“สมำชิกร่วมบริหำร”	ในส่วนกำรเป็นสถำบันกำรเงิน	ในวงกำร
สหกรณ์ออมทรัพย์ก็มีปณิธำนกำรให้บริกำรที่เรำเข้ำใจได้ง่ำยๆ	 ว่ำ	 มีเงินให้มำฝำก	 ล�ำบำกให้มำถอน	 เดือดร้อนให้มำกู้	 หำกเรำท�ำควำมเข้ำใจจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงมำก	เพรำะนี่คือบทสรุปของสิ่งที่เรำเรียกว่ำ	กำรวำงแผนกำรเงินส่วนบุคคล	หรือ	กำรบริหำรจัดกำรเงินหรือ	รำยได้ที่ได้มำและใช้เงินนั้นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุดนั่นเอง	 ท�ำให้กำรใช้บริกำรสหกรณ์มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 เพื่อพำเรำไปสู่ควำมส�ำเร็จทำงกำรเงินมีสิ่งจ�ำเป็นในกำรด�ำรงชีวิต
และครอบครัว	 ไม่ได้หมำยควำมว่ำต้องร�่ำรวยมีมำกๆ	 แต่อย่ำงน้อยตัวเรำไม่ล�ำบำกและถ้ำจะให้ดีมำกๆ	 คนอื่นก็ไม่ควรต้องมำเดือดร้อนไปกับเรำด้วย	 ซึง
อันสุดท้ำยนี้ไม่อยำกให้เกิดกับใครในสหกรณ์แต่ในข้อเท็จจริงหรือควำมจ�ำเป็นบำงอย่ำง	 ก็จะยังมีกำรชดใช้หนี้แทนกรณีค�้ำประกัน	 หรือในบัญชีสหกรณ์ก็
มีค่ำตัวเลขเผื่อจะสูญซึ่งก็กระทบผลก�ำไรในภำพรวม	 ที่กล่ำวนี้ต้องขออภัยไม่ได้หมำยถึงใครแต่ก็เป็นภำพรวมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศและทุกแห่งก็
พยำยำมหำทำงแก้ไขกันอยู่	ดังนั้นเรำในฐำนะสมำชิกคนหนึ่งก็ควรได้ช่วยอีกแรงหนึ่ง	จะท�ำได้อย่ำงไร	ก็คือกำรวำงแผนทำงกำรเงินนั่นเอง	สิ่งส�ำคัญเบื้อง
ต้นก็คือต้องอย่ำงน้อยต้องให้มีสมดุลระหว่ำงรำยรับกับกำรออม	และ	กำรกู้กับกำรใช้จ่ำย	และหำกว่ำรำยรับกับกำรออม	มำกกว่ำ	กำรกู้กับกำรใช้จ่ำย	ก็
เรียกได้ว่ำมีควำมมั่นคง	 มำกเท่ำไหร่ยิ่งมั่นคงเท่ำนั้น	 หน้ำกระดำษมีน้อยที่อยำกจะบอกคือ	 ในระบบสหกรณ์เรำโชคดีที่สหกรณ์กำรจัดกำรช่วยกำรออม
หรือสร้ำงหลักประกันที่ท�ำให้เรำเป็นนักวำงแผนกำรเงินที่ดีโดยไม่รู้ตัว	 เพรำะทุกท่ำนจะมีทั้งเงินค่ำหุ้น	 เงินสวัสดิกำรสหกรณ์ฯ	 เงินประกันสินเชื่อ	 เงิน
สมำคมฌำปนกิจต่ำงๆ	 หลำยสมำคม	 ทั้งหมดนี้จะได้ใช้ในวันใดวันหนึ่งวันนั้นมำถึงก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อนเพรำะกำรกู้เรำแน่นอน	 ทั้งยังเหลือเงินให้
ทำยำทอีกโขมีควำมสุขกันทั่วหน้ำ	 และกำรออมอีกอันที่สหกรณ์มีและเรำใช้วำงแผนป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดในช่วงชีวิตเรำไม่ว่ำจะใช้จ่ำยด�ำรงชีพ	 เจ็บ
ป่วย	 หรืออื่นๆ	 โดยเฉพำะเมื่ออำยุมำกขึ้นก็คือกำรฝำกเงินกับสหกรณ์	 ซึ่งมีอัตรำผลตอบแทนที่ดีมำกๆ	 ตำมตำรำงประเภทเงินฝำก	 เรำได้ใช้ลูกหลำน
ทำยำทก็ได้ใช้	ดีมำกๆครับ	 คณะกรรมกำรเงินกู้วันนี้ก็ขอจบด้วยเงินฝำกก็แล้วกัน	และขอให้ทุกท่ำนมีเงินฝำกกับสหกรณ์เรำเยอะๆ	นะครับ	

     
โดย		นำยเกรียงศักดิ์		เนื้อสีจัน

ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	

ชุดที่	62	ประจ�ำปี	2565

การบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของสมาชิกสหกรณ์โดยรวม
วิสัยทัศน์การบริหาร
            ความสุขของสมาชิกต้องมาก่อน  ลดขั้นตอนการบริการ
            สมาชิกร่วมบริหาร                        กิจการสหกรณ์ต้องมั่นคง
							ตลอดเวลำ	8	เดือนเศษ	ที่คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	ชุดที่	62	และเจ้ำหน้ำที่	ได้ทุ่มเท	ก�ำลังกำย	ก�ำลังใจและควำมคิดที่จะดูแล	พี่	เพื่อน	น้อง	
สมำชิกสหกรณ์ให้มีควำมสุขอย่ำงต่อเนื่อง	 ท�ำงำนเช้ำถึงค�่ำ	 จันทร์ถึงศุกร์	 และบำงส่วนต้องมำท�ำงำนในวันเสำร์	 อำทิตย์	 งำนกำรบริกำรด้ำนกำร
เงิน	กำรจัดสวัสดิกำรต่ำงๆ	ทั้งโครงกำรเก่ำ		โครงกำรใหม่	เป็นกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมอย่ำงทั่วถึง	ส่งเสริมให้สมำชิก
อยู่อย่ำงมีควำมสุข	สหกรณ์มีควำมมั่นคง	มั่งคั่ง	อย่ำงยั่งยืน
		 	องค์ประกอบที่ช่วยให้สหกรณ์มีควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืน	ประกอบด้วย		3	ส่วน	ได้แก่
	 	 1.	สมำชิกอยู่ได้		มีกิน		มีใช้อย่ำงพอเพียง		สมศักดิ์ศรี
	 	 2.	สหกรณ์เก็บเงินช�ำระหนี้ได้ครบทุกเดือน
	 	 3.	สมำชิกใช้หนี้หมดก่อนตำย	(หรือตำยใช้หนี้หมด)
	 ปัจจุบัน	คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์	 ได้ก�ำหนดหลักกำรพิจำรณำเงินกู้ให้แก่สมำชิก	 โดยทุกกรณี	มีองค์ประกอบหลักในกำรพิจำรณำให้
เงินกู้	ดังนี้		
	 	 1.	สมำชิกมีเงินได้รำยเดือนเพียงพอช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
	 	 2.	สมำชิกมีหลักค�้ำประกันเงินกู้เพียงพอกับจ�ำนวนเงินกู้ในสหกรณ์ทุกสัญญำรวมกัน
	 	 3.	สมำชิกมีหลักประกันควำมเสี่ยง	ตำมที่สหกรณ์ก�ำหนด	ต้องมีค่ำเป็นจ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำจ�ำนวนเงินกู้ทุกสัญญำรวมกัน
											ดังนั้น	เพื่อให้สมำชิกอยู่ได้		มีกิน		มีใช้อย่ำงพอเพียง		สมศักดิ์ศรี	สหกรณ์จึงก�ำหนดให้แบ่งเงินได้รำยเดือนออกเป็น	2	ส่วน	ดังนี้
	 	 1.	แบ่งให้หน่วยหักเงิน	หรือ	เขตพื้นที่	น�ำเงินได้รำยเดือนฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรของสมำชิกเดือนละ	30%	ของเงินได้รำยเดือน	ตำมค�ำ
สั่งศำลปกครอง	รวมกับเงินภำษี	,	เงิน	กบข.	,	เงิน	กยศ.	,	เงินกองทุนของกระทรวง	,	และ	เงิน	ชพค.	/	เงิน	ชพส.
	 	 2.	 เงินส่วนที่เหลือจำก	 ข้อ	 1.	 ประมำณเดือนละ	 60%	 ของเงินได้รำยเดือน	 ใช้ช�ำระหน้ี	 ให้สหกรณ์	 ทุกสัญญำตำม	 พ.ร.บ.สหกรณ	์
มำตรำ	42/1	หน่วยเบิกเงินต้องหักเงินได้ของสมำชิกให้สหกรณ์เป็นอันดับแรกหลังจำกหักภำษี	และ	กบข.	ตำมจ�ำนวนที่สหกรณ์แจ้งให้หัก	 ได้แก	่
เงินค่ำหุ้น	เงินออมทรัพย์	เงินต้น	และดอกเบี้ย 
	 ในโอกำสนี้	 ผมหวังอย่ำงยิ่งที่จะเห็นสมำชิก	 อยู่อย่ำงมีควำมสุข	 มีควำมพอเพียง	 สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเงินแบบสร้ำงสรรค์	 เป็นระบบ	
เพื่อเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและครอบครัวต่อไป

        ด้วยรักและห่วงใย ด้วยความจริงใจ

(โปรดติดตามต่อในฉบับหน้า)

สารจากสหกรณ์
โดย...คณะกรรมการฝ่ายอำานวยการ

มิตรแท้เพ่ือนครู   
โดย...คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ 

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

ทั้งนี้		สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตรำดอกเบี้ยเงินรับฝำกที่ก�ำหนดตำมควำมเหมำะสม		หรือเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภำวะเศรษฐกิจกำรเงินในแต่ละขณะได้		และอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกที่กล่ำวข้ำงต้น		มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2565  เป็นต้นไป		จนกว่ำ
สหกรณ์จะมีประกำศกำรเปลี่ยนแปลง
																																																																						 แล้วพบกันใหม่นะครับ			

ดร.ทินกร	ทำตระกูล
																																																																									เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฝ่ำยเงินกู้

1.	 หมำยเลข		055	-		377477	(เบอร์ตรง		)ฝ่ำยบัญชี	–	ฝ่ำยกำรเงิน	
2.	 หมำยเลข		055	-		303393	(เบอร์ตรง)	ฝ่ำยธุรกำร	
3.	 หมำยเลขมือถือ	086	–	4465284	ฝ่ำยสินเชื่อเงินกู้	–	เงินกู้ฉุกเฉิน
หมำยเลขมือถือ	 086	–	4465278	 ฝ่ำยเงินฝำก	–	ฝ่ำยช�ำระหนี้พิเศษ
หมำยเลขมือถือ	 088	–	2904460	 ฝ่ำยกำรเงิน	–	ฝ่ำยบัญชี
หมำยเลขมือถือ	 088	–	2788494	 ฝ่ำยประมวลผลคอมพิวเตอร์

หมำยเลขมือถือ	 081	–	5564351	 ฝ่ำยนิติกร
หมำยเลขมือถือ	 086	–	4465276	 ส�ำนักงำนสำขำนครไทย
หมำยเลขมือถือ	 088	–	2781644	 สมำคมฌำปนกิจ	
4.	 หมำยเลขโทรสำร	ฝ่ำยธุรกำร055	-		303393	
หมำยเลขโทรสำร	ฝ่ำยกำรเงิน		 055	-		377477

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์  

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

“สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี  ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”

แจ้งสมาชิกตรวจสอบการช�าระหนี้ใบเสร็จประจ�าเดือน 


