
     

คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษ�      นายสุพจน์  เมฆสวัสดิ์     รศ.บุญรักษ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ นายบุญเลิศ  ยอดจันทร์
                    นายแสวง  เมฆแสงสี     นางอนุชนันท์  ไทยกรรณ์      นายพิพัฒน์  พุฒตาล
คณะทำ�ง�น    นายอุดม  สายโท          ดร.เดชณรงค์  รอดซุง น.ส.ภัทรินทร์  ปทุมชาติแสนขัน  
 นายทวี  แย้มดี      นายสมบูรณ์  ฐานะวุฒิพงศ์        นางสาวลาภา  ชงัดเวช

มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ากัด  

  ชุดที่  61  ประชุมครั้งที่  6  เมื่อวันที่  27  เมษายน  2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด  ณ  วันที่  30  เมษายน  2564
	 มีจ�ำนวนสมำชิก		ทั้งสิ้น	 	 12,993	 คน
	 สมำชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์		 	 		8,462	 คน		คิดเป็นร้อยละ	65.13		ของสมำชิกทั้งหมด
	 เป็นสมำชิก		ส.ค.พล.									 		10,255	คน

 สมาชกิท่ีเสยีชวิีตทกุราย  ทายาทจะได้รบัเงนิสวสัดกิารเสียชวีติตามระเบยีบของสหกรณ์ ฯ ว่าด้วยสวสัดกิารเพือ่การสงเคราะห์สมาชกิผูถึ้งแก่กรรม พ.ศ. 2563 
รายละ 400,000 บาท  และหากสมาชิกที่เสียชีวิตเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ก็จะได้รับเงินจากสมาคม ฯ อีกรายละ 300,000 บาท )

1.	นำยวทิยำ	 แดงแสงทอง	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมอืง
2.	นำงสงัวำลย์	 บญุแท้	 สงักดั			 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง	เขต	1
3.	นำยบณัฑติ	 เรอืงศร	ี สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		หน่วยหกัเก็บผ่ำนธนำคำรกรงุไทย
4.	นำงสำวรุง่สุรย์ี	 บญุรกัษ์	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	เมอืง
5.	นำงนำรกีลุ	 บญุแทน	 สงักดั	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง	เขต	1
6.	นำงสำวอไุร	 เลศิลกัษม	ี สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญส่วนกลำง	เขต	1
7.	นำยวรีศกัดิ	์ มำกเมือง	 สงักัด	 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	บำงระก�ำ
8.	นำยบรรหยดั	 อนิสวุรรณ	 สงักัด	 ข้ำรำชกำร		สพม.	เขต	39		อ.	เมอืง
9.	นำยยทุธพงษ์	 กำญจนะโกมล	 สงักัด	 ข้ำรำชกำร	สพป.	พล.	เขต	2		อ.	วงัทอง
10.	นำยรญัชฏิำณ์	 แพ่งอ�ำ่	 สงักัด	 ข้ำรำชกำร	สพป.	พล.	เขต	3		อ.	นครไทย
11.	นำงสำววนภิำ	 เมอืงพระฝำง	 สงักดั		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	นครไทย
12.	นำงแสงจนัทร์	 เสำรอง	 สงักัด		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	บำงระก�ำ
13.	นำยประสทิธ์ิ	 อรณุรตันำนนท์	 สังกดั		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ	มหำวทิยำลยัรำชภัฏพบิลูสงครำม
14.	นำยเกษม	 แสนสขุไสย	 สงักดั		 บ�ำนำญลกูจ้ำง		อ.	บำงกระทุ่ม

15.	นำยชำญยทุธ	 จำดเมอืง	 สงักัด		 ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ		อ.	บำงระก�ำ

	 ปัจจุบันนี้สหกรณ์	 ฯ	 ได้ปรับเปลี่ยนสถำนที่ของฝ่ำยสินเชื่อเพื่อให้บริกำรด้ำนเงินกู้แก่สมำชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 และในช่วงนี้ได้เกิด
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ	 2019	 (COVID-19)	 ที่มีกำรระบำดขยำยวงกว้ำงและมีแนวโน้มกำรติดเชื้อเพิ่มมำกขึ้น	
สหกรณ์	ฯ	จึงมีกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรให้บริกำรแก่สมำชิกสหกรณ์	ฯ	คือ	ให้สมำชิกเข้ำใช้บริกำรภำยในอำคำรส�ำนักงำนครั้งละ
ไม่เกิน	30	คน	โดยขอควำมร่วมมือสมำชิกหำกท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินเสร็จสิ้นแล้วให้เดินทำงกลับเข้ำที่พักอำศัยทันที	และของดกำรให้บริกำร
ด้ำนเคร่ืองดื่ม	(กำแฟ	โอวันติน	และน�้ำหวำน)	แก่สมำชิกจนกว่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ	2019	(COVID-19)	
จะคลี่คลำย

*** ปรับเปลี่ยนสถานที่การบริการสมาชิกของฝ่ายสินเชื่อของสหกรณ์ ฯ ***

สมาชิกเสียชีวิต  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน - 31  พฤษภาคม  2564  จ�านวน   15  ราย

รายงานเงนิสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ (ส.ค.พล.)
ประจ�าเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 โดย... สมบูรณ์  ฐานะวุฒิพงศ์

	 ตำมที่พระรำชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	3)		พ.ศ.	2562	มำตรำ	89/2	(1)	และ
มำตรำ	 105	 วรรคสำม	 ได้ก�ำหนดให้มีกำรออกกฎกระทรวงกำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
ก�ำหนดให้สหกรณ์แบ่งเป็นสองขนำด	คือ	สหกรณ์ขนำดใหญ่และสหกรณ์ขนำดเล็ก	และกฎกระทรวงกำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	2564	ได้มีผลบังคับใช้แล้วนั้น	
	 นำยทะเบียนสหกรณ์ขอแจ้งว่ำ	 ได้ออกประกำศให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 เป็นสหกรณ์ขนำดใหญ่	 (สหกรณ์ซึ่งมีขนำด
สินทรัพย์ตั้งแต่ห้ำพันล้ำนบำทขึ้นไป)	 โดยขอให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำรด�ำเนินงำนและกำรก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	2564	

*** นายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ *** 

	 ด้วยสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์	 เมื่อวันที่	 28	
มกรำคม	 2564	 เป็นสมำคมที่รับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกกลุ่มวิชำชีพ	 โดยมุ่งเน้นต่อกำรช่วยสงเครำะห์สมำชิกที่สูงอำยุ	 ซึ่งไม่สำมำรถ
สมคัรเป็นสมำชกิสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์ขบวนกำรออมทรพัย์ไทย	7	กลุม่วชิำชพี	เพือ่สร้ำงสวสัดกิำรให้กับคนสหกรณ์	คณะกรรมกำรผูก่้อตัง้
ได้มีมติให้ประกำศรับสมัครเข้ำเป็นสมำชิกโดยเริ่มตั้งแต่วันที่	1	เมษำยน	2564	แล้วนั้น	
	 เพื่อเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ที่มีควำมประสงค์สมัครเข้ำเป็นสมำชิก	 สส.สท.	
ซึ่งศูนย์ประสำนงำนนั้นมีบทบำทหน้ำที่เช่นเดียวกับศูนย์ประสำนงำนของ	สส.ชสอ.	และ	สสอค.	ตำมที่สหกรณ์ฯ	ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว	มติที่ประชุม
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	 จ�ำกัด	 ชุดที่	 61	 ประชุมครั้งที่	 6	 เมื่อวันที่	 27	 เมษำยน	 2564	 ได้มอบให้สมำคม
ฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์	ฯ	เป็นศูนย์ประสำนงำนแทนสหกรณ์	ฯ	เพื่อท�ำกำรรับสมัครสมำชิกสหกรณ์	ฯ	เข้ำร่วมเป็นสมำชิก	สส.สท.	และ
ประชำสัมพันธ์รำยละเอียดต่ำง	ๆ	ให้แก่สมำชิกสมำคม	ฯ	ได้รับทรำบต่อไป

*** ศูนย์ประสานงานการรับสมัครสมาชิก สส.สท. *** 

*** ชะลอการจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ โครงการตรวจสุขภาพสมาชิก *** 

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ขอแจ้งชะลอกำรจัดโครงกำรอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์	 และ	 โครงกำรตรวจ
สุขภำพสมำชิก	เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ	2019	(COVID-19)	ซึ่งได้มีแพร่ระบำดอย่ำงรวดเร็วอีกระลอก
หนึ่ง	และหำกสถำนกำรณ์ดีขึ้นเมื่อใด	สหกรณ์	ฯ	จะแจ้งให้รับทรำบต่อไป		จึงขอแจ้งเพื่อรับทรำบโดยทั่วกัน

รายงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ สมาชิกและคู่สมรส (สคส.พล.) 
	 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด	และคู่สมรส	(สคส.พล.)	เริ่มก่อตั้งและด�ำเนินงำนมำ		เมื่อปี	พ.ศ.	2557		
จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลำ	7	ปี		ณ	วันที่	31	พฤษภำคม	2564		สมำคม	ฯ	มีจ�ำนวนสมำชิกทั้งสิ้น	1,371	คน		โดยสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ	
จะจ่ำยเงินสงเครำะห์ศพให้แก่สมำชิกสมำคมฯ	ที่เสียชีวิตตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของสมำคมฯ	 รำยละ	 140,000	บำท	 (หนึ่งแสนสี่หมื่นบำทถ้วน)	
และเงินสงเครำะห์ศพนี้ทำยำทผู้รับผลประโยชน์สำมำรถใช้ช�ำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	 จ�ำกัด	 ได้	 	ปัจจุบันมีเงินสงเครำะห์ศพ
ล่วงหน้ำของสมำคมฯ	จำกสมำชิกคงเหลือทั้งสิ้น	1,380,762.34	บำท	(หนึ่งล้ำนสำมแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสองบำทสำมสิบสี่สตำงค์)		 
	 ท่ำนใดที่สนใจสมัครเข้ำเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด	และคู่สมรส	 (สคส.	พล.)	 	สำมำรถ
สมัครได้ด้วยตนเอง	ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด		หรือสำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์		055-377477	ได้ใน
วันและเวลำท�ำกำร

โดย   พิพัฒน์  พุฒตาล     

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

	 	 หำกประสงค์จะงดส่งค่ำหุน้รำยเดือน	เพือ่จะเพิม่ส่ง
เงินต้นช�ำระหน้ีให้มำกข้ึน	 มีหลักเกณฑ์เง่ือนไขหรือไม่
อย่ำงไร		
	 	 สมำชิกที่ต้องกำรงดส่งค่ำหุ้นรำยเดือนนั้น		ตำมข้อ
บังคับของสหกรณ์	ฯ	ข้อ		8		ก�ำหนดไว้ว่ำ		สมำชิกที่ได้
ช�ำระค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำ	 	 สองร้อยสี่สิบเดือน	 หรือเป็น
จ�ำนวนเงินไม่น้อยกว่ำสำมแสนบำท		และไม่มีหนี้สินอยู่
ต่อสหกรณ์ในฐำนะผูกู้ห้รอืผู้ค�ำ้ประกนั		จะงดช�ำระค่ำหุ้น
รำยเดอืนหรอืลดจ�ำนวนกำรถอืหุ้นรำยเดอืนลงกไ็ด้		โดย
แจ้งควำมจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร		
และหำกมคีวำมประสงค์จะเพิม่ส่งเงนิต้นช�ำระหนีใ้ห้มำก
ขึ้น	สำมำรถให้เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์	ฯ	ค�ำนวณกำรส่งช�ำระ
เพิ่ม	โดยค�ำนวณตำมเกณฑ์แล้วมีเงินเหลือสุทธิหลักจำก
กำรหักช�ำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่ำอัตรำร้อยละ	30

	 	 เงินสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิกสหกรณ์	
ฯ	และ	คู่สมรส	มีรำยละเอียดอย่ำงไรบ้ำง
	 	 ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	
ว่ำด้วย	 กำรใช้ทุนสวัสดิกำร	 เพื่อสงเครำะห์เกี่ยวกับกำร
ศพของสมำชิก	และ	คู่สมรส	ประจ�ำปี	2563	ส�ำหรับเงิน
ค่ำสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรศพของสมำชิก	 และคู่สมรส		
กรณีสมำชิกถึงแก่กรรม	 	 ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเครำะห์
เกี่ยวกับกำรศพ		ตำมหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

	 (1)		เป็นสมำชิกสหกรณ์	ฯ			ไม่ถึง	5		ปี	ให้ได้รับเงิน
สงเครำะห์กำรศพ	เป็นเงนิ		10,000	บำท		(หน่ึงหมืน่บำท)

	 (2)		เป็นสมำชิกสหกรณ์	ฯ	ตั้งแต่	5	ปีขึ้นไป		แต่ไม่ถึง	
15		ปี	ให้ได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ	เป็นเงิน		15,000	
บำท		(หนึ่งหมื่นห้ำพันบำท)

	 (3)		เป็นสมำชกิสหกรณ์	ฯ	ตัง้แต่	15	ปีขึน้ไป		แต่ไม่ถงึ		
25		ปี		ให้ได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ	เป็นเงิน		20,000	
บำท		(สองหมื่นบำท)

	 (4)		เป็นสมำชิกสหกรณ์	ฯ	ตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	ให้ได้รับเงินสงเครำะห์กำรศพ	เป็นเงิน		25,000	
บำท		(สองหมื่นห้ำพันบำท)

	 กรณีคู่สมรสไม่ได้เป็นสมำชิกถึงแก่กรรม		ให้ได้รับเงินสงเครำะห์เกีย่วกบักำรศพ	ตำมข้อ	4	(1)	
(2)	(3)	(4)		กึง่หนึง่
กรณคู่ีสมรสเป็นสมำชิกท้ัง	2	ฝ่ำย		ถ้ำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงถงึแก่กรรม		ให้ได้สทิธิต์ำมสทิธิข์องคูส่มรส
ทั้ง		2		ฝ่ำย	ตำมข้อ		4
	 	 	 สมำชิกบ�ำนำญอยำกทรำบว่ำ	 	 สวัสดิกำรของสหกรณ์	 ฯ	 หลังจำกสมำชิกเสียชีวิตแล้ว		
ทำยำทจะได้รับมีอะไรบ้ำง	จะได้แจ้งให้ทำยำทได้รับรู้ไว้
	 	 	 สวัสดิกำรที่สมำชิกเสียชีวิต	แล้วจะได้รับ		คือ
            -  เงินสวัสดิการเสียชีวิต 400,000  บาท 
(ตำมระเบยีบของสหกรณ์	ฯ	ว่ำด้วยสวสัดกิำรเพือ่กำรสงเครำะห์สมำชกิผูถ้งึแก่กรรม	พ.ศ.2561)	
    -  เงินช่วยท�าศพสมาชิก และคู่สมรส  ไม่เกิน    25,000  บาท
(สหกรณ์	ฯ	จ่ำยให้สมำชิกทุกรำยตำมระเบียบ	ฯ		ส่วนคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นสมำชิกได้สิทธิ์กึ่งหนึ่ง
ของสมำชิก)
    -  เงินประกันสินเชื่อเงินกู้ (ตามความสมัครใจ) วงเงินไม่เกิน  1,500,000  บาท
(สมำชกิต้องจ่ำยค่ำเบีย้ประกนัเอง		ตำมควำมสมัครใจในวงเงนิทุนประกันท่ีเลอืก		อำยกุรมธรรม์
ปีต่อปี		สำมำรถน�ำไปค�้ำประกันเงินกู้สำมัญได้)
    - เงินสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ ฯ  300,000  บาท 
(ต้องสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์	ฯ	และจ่ำยเงินสงเครำะห์ล่วง
หน้ำเองเป็นรำยปี		หำกไม่ได้เป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจ	ฯ	จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
     -เงินสงเคราะห์สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนุมครูไทย 600,000  บาท
(ต้องสมัครเป็นสมำชิกสมำคมครูไทย	ฯ	และจ่ำยเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเองเป็นรำยปี		หำกไม่ได้
เป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจชุมนุมครูไทย	จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
    -เงนิสงเคราะห์สมาชกิสมาคมฌาปนกิจฯ ชุมนมุสหกรณ์แห่งประเทศไทย 600,000  บาท
(ต้องสมัครเป็นสมำชิกสมำคมชุมนุม	ฯ	และจ่ำยเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเองเป็นรำยปี		หำกไม่ได้
เป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)
    - เงินสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และคูส่มรส 140,000  บาท
(ต้องสมัครเป็นสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์และคู่สมรส	 และจ่ำยเงิน
สงเครำะห์ล่วงหน้ำเองเป็นรำยปี		หำกไม่ได้เป็นสมำชกิสมำคมฌำปนกจิ	ฯ	จะไม่ได้รบัเงินส่วนนี)้ 
    -เงนิสงเคราะห์สมาชกิสมาคมฌาปนกิจฯ สหกรณ์ออมทรพัย์ครภูาคเหนือ 600,000  บาท
(ต้องสมัครเป็นสมำชิกสมำคม	 ฯ	 และจ่ำยเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำเองเป็นรำยปี	 	 หำกไม่ได้เป็น
สมำชิกสมำคมฌำปนกิจฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภำคเหนือ	จะไม่ได้รับเงินส่วนนี้)

*** ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการพักช�าระหนี้เงินต้นของเงินกู้สามัญ ***

	 ตำมมตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	ชดุที	่61	ประชุมครัง้ท่ี	3/2564	เมือ่วันท่ี	25	มกรำคม	2564			ได้มีมำตรกำรช่วยเหลอืสมำชกิ	
โดยเปิดโครงกำรพกัช�ำระหนีเ้งินต้นของเงนิกูส้ำมญัให้กบัสมำชกิ	โดยก�ำหนดให้ยืน่เอกสำรได้ตัง้แต่วันที	่1	กุมภำพนัธ์	2564	ถึงวนัท่ี	15	มนีำคม	2564	
รวมระยะเวลำกำรพักช�ำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษำยน	2564	ถึงเดือนกันยำยน	2564	นั้น
	 เนือ่งจำกปัจจบัุนยงัมสีมำชิกทีส่นใจจะเข้ำร่วมโครงกำรอีกเป็นจ�ำนวนมำก	 	มตท่ีิประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร	 ชุดท่ี	 61	ประชมุครัง้ที่	
6/2564	 เมื่อวันที่	 27	 เมษำยน	 2564	 จึงให้ขยำยระยะเวลำกำรรับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรพักช�ำระหนี้เงินต้นของเงินกู้สำมัญออกไปอีกโดยเริ่ม	
ต้ังแต่วันที ่5 พฤษภาคม 2564 ถงึวนัที ่ 18 พฤษภาคม 2564 และมีระยะเวลาการพักช�าระหนีต้ั้งแต่เดือนมิถนุายน 2564 ถงึเดือน กนัยายน 2564  
(ระยะเวลา  4  เดือน) จึงขอแจ้งเพื่อสมำชิกโปรดรับทรำบ

มติคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก  จ�ากัด  

ชุดที่  61  ประชุมครั้งที่  7  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2564

	 ด้วยกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ	2019	(COVID-19)	ในรอบสอง	ท�ำให้ส่งผลกระทบสภำพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็น
อย่ำงมำก	มีผลท�ำให้สินค้ำอุปโภคและบริโภคมีรำคำที่สูงขึ้น	คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ฯได้ตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้น	และหำมำตรกำร
แนวทำงให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกได้รับผลกระทบภัยพิบัติในครั้งนี้
	 อำศัยอ�ำนำจตำมควำมในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ข้อ	79	อ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	และมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่	61	ประชุมครั้งที่	7/2564	เมื่อวันที่						27	พฤษภำคม	2564	ได้จัดโครงกำรสวัสดิกำรโควิด	-	19	โดยให้
เงินกู้แก่สมำชิกที่ได้รับผลกระทบ	วงเงินกู้					ไม่เกิน		100,000	บำท			ได้ตั้งแต่วันที่		1		มิถุนำยน		2564		ถึงวันที่	31		สิงหำคม		2564		โดย
ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้เงินกู้สวัสดิกำรโควิด	-	19		ดังนี้
	 1.	 เป็นสมำชิกสหกรณ์ฯที่มีอำยุเป็นสมำชิกตั้งแต่	6	เดือนขึ้นไป
	 2.	 ก�ำหนดยื่นค�ำขอกู้		ได้ตั้งแต่วันที่		1		มิถุนำยน		2564		ถึงวันที่	31		สิงหำคม		2564
	 3.	 กำรรับเงินกู้	สหกรณ์ฯ	จะโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย	หรือ
								 บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สหกรณ์ฯ	โดยท่ำนจะต้องน�ำสมุดคู่ฝำกและบัตรประชำชนมำแสดงในวันยื่นค�ำขอกู้	
      **  เริ่มอนุมัติจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 11  มิถุนายน  2564  ถึงวันที่ 3 กันยายน  2564  **
	 4.	 วงเงินกู้		ไม่เกิน	100,000	บำท	อัตรำดอกเบี้ย	5.25	ต่อปี	ส่งช�ำระไม่เกิน	100	งวด
	 5.	 ผู้ค�้ำประกันเงินกู้	จ�ำนวน		1		คน	
	 6.	 สมำชิกขอกู้	เงินเดือนหลังจำกหักเงินทุกประเภทต้องเหลือไม่ต�่ำกว่ำ	30	%	ของเงินเดือน
	 7.	 ต้องยื่นสลิปเงินเดือน		เดือนมกรำคม	2564		และเดือนล่ำสุดประกอบกำรพิจำรณำทุกครั้งที่ขอกู้เงิน
	 8.	 สหกรณ์ให้เงินกู้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่สมำชิก	โดยกู้ได้เพียง	1	ครั้งต่อคน
	 9.	 กรณีสมำชิกคืนหรือค้ำงช�ำระใบเสร็จ	ต้องเว้น	90	วันจึงจะยื่นขอกู้ได้
	 10.	สมำชิกที่กู้สำมัญใหม่		ต้องส่งไปแล้ว		1		งวด	 
	 11.	สมำชิกที่ปรับโครงสร้ำงหนี้		หรือประนอมหนี้		ต้องส่งเงินต้นสำมัญไม่น้อยกว่ำ		2,000	บำท
หำกมีข้อสงสัยประกำรใด		สอบถำมได้ที่เบอร์โทรศัพท์		055-303393	ในวันและเวลำท�ำกำร	

*** โครงการสวัสดิการโควิด - 19 ***

	 	มติที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ชุดที่	61	ประชุมครั้งที่	7		เมื่อวันที่	27	พฤษภำคม	2564	แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้	 ประจ�ำปี	 2564	 เพือ่ให้เป็นไปตำมระเบยีบฯ	 ว่ำด้วยกำรเลือกตัง้ผู้แทนสมำชกิ	 และกำรสรรหำคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร	พ.ศ.	 2563		
โดยคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้สรรหำและเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้	เป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง	ประจ�ำปี	2564	ประกอบด้วย
	 1.	 นำยประกอบ	 พูลภิไกร	 ต�ำแหน่ง		ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 2.	 นำยประดุง	 คงสวัสดิ์	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 3.	 นำยกฤษณะ	 ทองยิ่ง	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 4.	 นำยสรณพงศ์	 ใยดี	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 5.	 นำยวิญญู	 ดวงมณี	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง

*** แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปี  2564 ***
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“ต่อจากหน้า 2”

	 จัดมำตรกำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือควบคุมและป้องกันกำรแพร่กระจำยของเช้ือ
ไวรัส	COVID-19	โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด		มีกำรท�ำควำมสะอำดอำคำร
ส�ำนักงำนและฉีดพ่นยำฆ่ำเชื้อภำยในอำคำรส�ำนักงำนสหกรณ์ฯ	 ทั้ง	 2	 อำคำร	 จนกว่ำ
สถำนกำรณ์กำรแพร่กระจำยของเชื้อไวรัส	COVID-19	จะหมดไป

	 ทั้งนี้		สหกรณ์ฯ	ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรืออัตรำดอกเบี้ยเงินรับฝำกที่ก�ำหนดตำมควำมเหมำะสม		หรือเพื่อให้
สอดคล้องกบัสภำวะเศรษฐกจิกำรเงนิในแต่ละขณะได้		และอตัรำดอกเบ้ียเงนิฝำกทีก่ล่ำวข้ำงต้น		มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่1 มถินุายน  2563  เป็นต้นไป  
จนกว่ำสหกรณ์	ฯ	จะมีประกำศกำรเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท  ร้อยละ  5.25  บาท  ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

	 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	ชุดที่	61	ประชุมครั้งที่	7		เมื่อวันที่	27	พฤษภำคม	2564	ก�ำหนดกำร
แจกทนุกำรศกึษำส�ำหรบับุตรสมำชกิประจ�ำปี	2564	ตำมระเบยีบของสหกรณ์ออมทรพัย์ครพิูษณโุลก	จ�ำกัด	ว่ำด้วยทนุกำรศึกษำบตุรของสมำชกิ	พ.ศ.	2563	
ก�ำหนดกำรสมัครขอรับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก	ดังนี้
	 	 1.		ระดับประถมศึกษำ	 	 	 ทุนละ	 1,500	 บำท/ปี
	 	 2.		ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	 	 	 ทุนละ		 2,000	 บำท/ปี
	 	 3.		ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	หรือปวช.	 	 ทุนละ	 2,500	 บำท/ปี
	 	 4.		ระดับอนุปริญญำ	ปวส.	หรืออุดมศึกษำ	 	 ทุนละ	 3,000	 บำท/ปี	
โดยผู้มีสิทธิได้รับทุน	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	
	 	 1.		ต้องเป็นบุตรของสมำชิกให้สหกรณ์นี้		แต่ไม่รวมบุตรบุญธรรม	
	 	 2			มีควำมประพฤติเรียบร้อย
	 	 3.		เป็นผู้ที่สำมำรถจะศึกษำได้ส�ำเร็จตำมชั้นกำรศึกษำ
	 	 4.		สมำชิกที่จะขอรับทุนกำรศึกษำให้แก่บุตรของตนเองต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนกำรศึกษำจำกสหกรณ์ในช่วงระยะเวลำ	3	ปี
	 สมำชิกท่ำนใดสนใจ	 โปรดติดต่อขอทรำบรำยละเอียด	 และขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 	 หรือเข้ำดูได้ที่	
www.phsc.net		ได้ตั้งแต่วันที่	15		มิถุนำยน		2564		ถึงวันที่	15		กรกฎำคม	2564
	 ในกำรสมัครขอรับทุน	 ต้องแนบเอกสำรกำรแสดงควำมเป็นบุตรสมำชิก	 (บุตรบุญธรรมไม่สำมำรถขอรับทุนนี้ได้)	 พร้อมผลกำรเรียนในปีกำร
ศึกษำ	2563	ที่ผ่ำนมำ	ส่งได้ที่กรรมกำรตัวแทนประจ�ำหน่วยของท่ำน	หรือส่งที่ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	จ�ำกัด	โดยตรงได้ในเวลำท�ำกำร	
ส�ำหรับค�ำรับรองผู้บังคับบัญชำของสมำชิกผู้ขอรับทุนให้ผู้บริหำรโรงเรียน	หรือกรรมกำรสหกรณ์ฯ	ประจ�ำหน่วย	หรือรอง	ผอ.เขต	หรือ	ผอ.เขต	รับรองได้	
ส�ำหรับกำรรับทุนกำรศึกษำนั้น	 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรจะพิจำรณำอีกครั้งว่ำจะจ่ำยโดยวิธีใด	 ซึ่งจะแจ้งให้กรรมกำรตัวแทนประจ�ำหน่วย	 และผู้ได้รับ
ทุนกำรศึกษำทรำบในเว็บไซต์ของสหกรณ์		www.phsc.net		หรือประกำศไว้ที่ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก		จ�ำกัด		
จึงประกำศให้ผู้ที่สนใจทรำบโดยทั่วกัน

*** ก�าหนดการสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ***

แจ้งท�าสติ๊กเกอร์รถยนต์สมาชิก
	 สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	 จ�ำกัด	 	 ที่มีรถยนต์ทุกท่ำน	 	 สำมำรถขอสติ๊กเกอร์ติดหน้ำกระจกรถยนต์ได้	 	 โดยน�ำเอกสำรส�ำเนำ

ทะเบียนรถยนต์	และส�ำเนำบัตรประจ�ำตัว	 ไปลงทะเบียนขอรับสติ๊กเกอร์ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	จ�ำกัด	 	 ในวัน	และเวลำท�ำกำรได้ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป	 	 	 เพื่อประโยชน์ในกำรดูแล	 -	 จัดระเบียบกำรจอดรถยนต์ของสหกรณ์ฯ	 	 และขอเรียนแจ้งให้สมำชิกทรำบว่ำ	 สมำชิกท่ำนใดไม่ติด

สติ๊กเกอร์ของสหกรณ์ไว้หน้ำกระจกรถยนต์		หำกน�ำรถยนต์ไปจอดทิ้งค้ำงคืนไว้		กรุณำช่วยแจ้งยำมรักษำควำมปลอดภัยทรำบด้วย		เพื่อป้องกันบุคคล

ภำยนอกที่ไม่ใช่สมำชิกไปจอดรถยนต์ทิ้งค้ำงคืนไว้	หรือป้องกันกำรหลบซ่อนกำรกระท�ำผิดของเหล่ำมิจฉำชีพ		และขอควำมกรุณำจำกสมำชิก		โปรดให้

ควำมร่วมมือจำกกำรแนะน�ำกำรจอดรถยนต์ของยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ�ำจุดด้วย

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 	จ�ำกัด	 	ขอแจ้งให้สมำชิกทรำบว่ำ	 	บริเวณที่จอดรถของสหกรณ์	ฯ	 เป็นเพียงกำรให้บริกำรเพื่อกำรจอดรถ

เท่ำนั้น		สหกรณ์	ฯ	ไม่มีส่วนในกำรรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นเกี่ยวกับรถของผู้ใช้บริกำรไม่ว่ำกรณีใด	ๆ	ทั้งสิ้น		และผู้ใช้บริกำรจอดรถไม่

สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำยใด	ๆ	จำกสหกรณ์	ฯ	ได้		จึงขอแจ้งประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำรทรำบโดยทั่วกัน

	 6.	 นำยเนตร	 ใจเร็ว		 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 7.	 นำยเฉลิม	 ยอดสุวรรณ์	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 8.	 นำยอำดูล	 อ�่ำปลอด	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 9.	 นำยเกษม	 สำรมโน	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 10.	นำยสุวัฒน์	 สำยยืด	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 11.	นำยเยี่ยม	 วรอินทร์	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 12.	นำยจรูญ	 สุขไชยพร	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรกำรเลือกตั้ง
	 13.	นำยพิพัฒน์	 พุฒตำล	 ต�ำแหน่ง		กรรมกำรและเลขำนุกำรกำรเลือกตั้ง
	 ทั้งนี้	ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่	ตำมข้อ	12	แห่งระเบียบ	ฯ	ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิก	และกำรสรรหำคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	
พ.ศ.2563	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนำยน	2564	เป็นต้นไป	โดยให้ได้รับค่ำตอบแทนตำมระเบียบ	ฯ	ว่ำด้วย	ค่ำพำหนะและค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร	พ.ศ.2563	และ
ระเบียบ	ฯ	ว่ำด้วยค่ำพำหนะ	เบี้ยเลี้ยง	ค่ำเช่ำที่พัก	ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติหน้ำที่ส�ำหรับกรรมกำร	และเจ้ำหน้ำที่	ฯ	พ.ศ.	2563	และพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำที่
นบัแต่วนัทีป่ระชมุใหญ่มมีตเิลือกตัง้กรรมกำร	และ/หรอืประธำนกรรมกำรสหกรณ์เสรจ็สิน้แล้วด้วยควำมเรยีบร้อย	บรรลวุตัถปุระสงค์	มคีวำมโปร่งใส	
สุจริตและเที่ยงธรรม	จึงขอแจ้งเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน



4 5
  
สาระ

   น่ารู้

   	 มุมสนทนำฉบับนี้	 	ผมขอพูดคุยสนทนำกับเพื่อนสมำชิกเกี่ยวกับมติต่ำง	ๆ	ที่คณะกรรมกำรด�ำเนิน
กำรชุดที่	61	ประจ�ำปี	2564	ได้มีมติไว้		เนื่องจำกในช่วง	3	-	4	เดือนที่ผ่ำนมำ	ได้เกิดสถำนกำรณ์เกี่ยวกับ
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ	หรอืโควดิ-19	 ระลอกใหม่ขึน้อกีครัง้	 มกีำรแพร่ระบำดของเชือ้โควคิ	 19	
ขยำยเป็นวงกว้ำงและมรีะดับควำมรนุแรงพอสมควร	ซึง่ส่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจ	สงัคม	เป็นอย่ำงมำก	
ท�ำให้สมำชิกเกิดควำมกังวลและสูญเสียควำมเชื่อมั่น	 ต้องระมัดระวังต่อกำรใช้จ่ำย	 รวมถึงกำรซื้อสินค้ำ

มุมสนทนา 
โดย...อุดม  สายโท

	 ฉบบัน้ีผมขอเสนอสำระน่ำรู้เกีย่วกับ	 “กำรจดัล�ำดบัสวสัดกิำรต่ำง	 ๆ	
ของสหกรณ์	 ฯ	 ส�ำหรับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	
จ�ำกัด”	ซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่สมำชิกได้รับรู้รับทรำบ	ดังนี้
	 1.	กรณสีมำชกิถงึแก่กรรม	สำมำรถใช้สวสัดกิำรต่ำง	ๆ	ช�ำระหนี้
เงินกู้ของสมำชิกกับสหกรณ์	ฯ	ได้	
	 2.	 กรณีสมำชิกผู้ถึงแก่กรรมไม่มีหนี้กับสหกรณ์ฯ	 ก็สำมำรถ
จ่ำยสวัสดิกำรต่ำง	ๆ	คืนให้แก่ทำยำทผู้รับผลประโยชน์ได้	

ในกำรจัดล�ำดับสวัสดิกำรต่ำง	ๆ	นั้น	ได้จัดตำมล�ำดับ	ดังนี้

 เมือ่สมาชิกถงึแก่กรรม  และยังมภีาระต้องช�าระหนีใ้นฐานะ
ผู้กู้กับสหกรณ์ ฯ ให้ด�าเนินการ ดังนี้
ล�าดับที่ 1  ให้โอนเงินค่ำหุ้น		ช�ำระหนี้
ล�าดับที่ 2 ให้โอนเงินฝำกที่เป็นบัญชีเจ้ำตัวช�ำระหนี้	 ถ้ำไม่ใช่
บัญชีเจ้ำตัวให้ยึดตำมหลักกฎหมำย
ล�าดับที่ 3 ให้โอนเงินประกันชีวิตกลุ่ม	 หรือเงินสวัสดิกำรเพื่อ
กำรสงเครำะห์สมำชิกผู้ถึงแก่กรรม	ช�ำระหนี้
ล�าดบัท่ี 4 ให้โอนเงนิประกันชีวติเพือ่ค�ำ้ประกันสินเช่ือ	ช�ำระหนี้

และบริกำรที่เกี่ยวข้องที่มีควำมจ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันท�ำให้มีรำยจ่ำยที่สูงขึ้น	 และเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำล	 และเป็นไปตำม
ประกำศของนำยทะเบียนสหกรณ์	 เป็นกำรช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของสมำชิก	 และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตประจ�ำวันที่มีค่ำ
ครองชีพสูงขึ้น	ดังนั้น	คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร	ชุดที่	61	ประจ�ำปี	2564	จึงได้มีมติที่ประชุมเพื่อออกมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกที่ได้รับผลกระ
ทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ	หรือ	โควิด-19	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้	

 1. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�าปี 2564 ประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 
สำมำรถขอผ่อนผันกำรช�ำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน	6	งวด		โดยยื่นเอกสำรในวันที่	1	กุมภำพันธ์	2564	-	15	มีนำคม	2564	ระยะเวลำพักช�ำระหนี้	ตั้งแต่
เดือนเมษำยน	2564	-	กันยำยน	2564

 2. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�าปี 2564 ประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 
สมำชิกสำมำรถกู้เงินปันผลได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ	 80	 ของเงินปันผลที่ได้รับในปี	 2563	 (ไม่รวมเงินเฉลี่ยคืน)	 หลังจำกหักเงินสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์แล้ว	แต่ไม่เกินจ�ำนวน	50,000	บำท	(ห้ำหมื่นบำทถ้วน)	โดยยื่นค�ำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่	1	เมษำยน	2564	-	31	สิงหำคม	2564	และจะได้รับเงิน
กู้ตั้งแต่วันที่	8	เมษำยน	2564	-	2	กันยำยน	2564	โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้กู้สัปดำห์ละ	1	ครั้ง	พิจำรณำทุกวันพุธ

 3. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�าปี 2564 ประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
ได้ขยำยเวลำเปิดรับสมคัรสมำชกิให้สำมำรถขอผ่อนผนักำรช�ำระหนีเ้งนิต้นได้ไม่เกนิ	4	งวด	(รอบ	2)		โดยยืน่เอกสำรในวนัที	่5	พฤษภำคม	2564	-	8	พฤษภำคม	
2564	ระยะเวลำพักช�ำระหนี้	ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน	2564	-	กันยำยน	2564

 4. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�าปี 2564 ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
ได้จดัโครงกำรสวสัดกิำรโควดิ	-	19	โดยให้เงนิกูแ้ก่สมำชกิ	วงเงินกูไ้ม่เกนิ	100,000	บำท	(หน่ึงแสนบำทถ้วน)	ส่งช�ำระไม่เกนิ	100	งวด	โดยเร่ิมโครงกำรฯ	
ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนำยน	2564	-	31	สิงหำคม	2564	และเริ่มอนุมัติจ่ำยเงินกู้ตั้งแต่วันที่	11	มิถุนำยน	2564	-	3	กันยำยน	2564

                                                                         จึงขอให้แจ้งสมาชิกทราบโดยทั่วกัน 
แล้วพบกันใหม่ครับ..

 เมือ่มเีงินเหลอืจากการหกัช�าระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์ฯ เรยีบร้อยแล้ว  
ให้จ่ายคืนเงินสิทธิประโยชน์ท่ีเหลือให้แก่ผู ้มีสิทธิได้รับ  
แต่ถ้ายังมหีนีค้งเหลอือยู่ทีต้่องช�าระให้กบัสหกรณ์ฯ  ให้ผูม้สิีทธิ
ได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จัดการช�าระหนี้แทนสมาชิกผู้ถึง
แก่กรรม  ดังนี้
ล�าดับที่ 5 ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคม
ฌำปนกิจสงเครำะห์	(ส.ค.พล.)	ช�ำระหนี้
ล�าดับที่ 6 ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคม
ฌำปนกิจครูไทยฯ		(สส.อค.)		ช�ำระหนี้
ล�าดับที่ 7 ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคม
ฌำปนกิจชุมนุมฯ	(สส.ชสอ.)	ช�ำระหนี้
ล�าดับที่ 8 ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคม
ฌำปนกิจคู่สมรสฯ	(สคส.)	ช�ำระหนี้
ล�าดับที่ 9 ให้รับช�ำระหนี้จำกผู้รับผลประโยชน์ของสมำคม
ฌำปนกิจฯภำคเหนือ	(สฌอน.)	ช�ำระหนี้	

 ถ้ามีเงินสวัสดิการที่ได้รับคงเหลือจากการช�าระหนี้ให้กับ
สหกรณ์ ฯ ตามล�าดับแล้ว  ให้จ่ายคืนเงินส่วนที่เหลือกับผู้มี
สิทธิได้รับผลประโยชน์ต่อไป

แล้วพบกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ..

โดย...เดชณรงค์  รอดซุง

(1)				จ�ำนวนสมำชิก
(2)				ทุนเรือนหุ้น
(3)				เงินส�ำรอง	และอื่น	ๆ
(4)				เงินรับฝำกจำกสมำชิก
(5)				เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อื่นและธนำคำรต่ำง	ๆ
(6)				เงินกู้จำกสถำบันกำรเงินอื่น	ๆ

(7)				เงินให้กู้อยู่ที่สมำชิก	
(8)				ดอกเบี้ยรับ	และรับอื่น	ๆ
(9)				ดอกเบี้ยจ่ำย	
(10)		ค่ำใช้จ่ำยต่ำง	ๆ	
(11)		ก�ำไรสะสมโดยประมำณ	
(12)		ทุนด�ำเนินงำนทั้งสิ้น

สรปุผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์  สิน้สดุ  ณ  วนัที ่ 30  เมษายน  2564     
12,993		

7,209,419,960		
657,449,570		

5,654,116,790
232,357,450	
249,999,800

13,727,758,510
300,805,880
16,451,440
23,209,590

261,144,850
14,094,071,750

คน	
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

คน	
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด รับทราบ
	 เนื่องจำกมีสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 สอบถำมเข้ำมำยังสหกรณ์ฯ	 ว่ำเกิดควำมสับสนข้อมูลข่ำวสำรกำรประชำสัมพันธ์

ช่องทำง	Facebook	ในชื่อสหกรณ์	ฯ	ที่สื่อสำรข้อมูลประชำสัมพันธ์ไปยังสมำชิกนั้น

	 สหกรณ์ฯ	ขอแจ้งให้สมำชิกทรำบว่ำ	ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่แจ้งข้อมูลข่ำวสำรประชำสัมพันธ์แก่สมำชิกในช่องทำง	Facebook		ใช้ชื่อ	

“สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด”	 เพียงชื่อเดียวเท่ำนั้น	โดยข้อมูลข่ำวสำรต่ำง	ๆ	ที่ท�ำกำรประชำสัมพันธ์ลงผ่ำน	Facebook	ของสหกรณ์	ฯ	

เป็นข้อมูลที่ได้รับกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์	ฯ	แล้ว	

	 หำกสมำชิกมีข้อสงสัยประกำรใด	 สำมำรถสอบถำมข้อมูลโดยตรงด้วยตนเอง	 ณ	 ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก	 จ�ำกัด	 ทั้งสำขำ

ส�ำนักงำนใหญ่พิษณุโลก	และสำขำอ�ำเภอนครไทย	หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ที่หมำยเลข	055-303393	,	055-377477	(ส�ำนักงำนใหญ่พิษณุโลก)	และ	

055-388393	(สำขำอ�ำเภอนครไทย)	ได้ทุกวันในเวลำท�ำกำร	

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสหกรณ์  
หมำยเลข		055	-		377477		 (เบอร์ตรง)	ฝ่ำยกำรเงิน	
หมำยเลข		055	-		303393	 (เบอร์ตรง)	ฝ่ำยธุรกำร	
หมำยเลขมือถือ	 086	–	4465284	 ฝ่ำยสินเชื่อเงินกู้	–	เงินกู้ฉุกเฉิน
หมำยเลขมือถือ	 088	–	2788502	 ฝ่ำยบัญชี
หมำยเลขมือถือ	 086	–	4465278	 ฝ่ำยธุรกำร
หมำยเลขมือถือ	 088	–	2904460	 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์

หมำยเลขมือถือ	 088	–	2788494	 ฝ่ำยประมวลผลคอมพิวเตอร์
หมำยเลขมือถือ	 081	–	5564351	 ฝ่ำยนิติกร
หมำยเลขมือถือ	 086	–	4465276	 ส�ำนักงำนสำขำนครไทย
หมำยเลขมือถือ	 088	–	2781644	 สมำคมฌำปนกิจ	ฯ
หมำยเลขโทรสำร	 055	-		303393	 ฝ่ำยธุรกำร
หมำยเลขโทรสำร	 055	-		377477	 ฝ่ำยกำรเงิน

	 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

ส�ำหรบัสมำชกิทีค่นืหรอืค้ำงช�ำระใบเสรจ็รบัเงนิประจ�ำเดือน		หำกคืนใบเสรจ็ประจ�ำเดอืนเพรำะหกัเงนิ	ณ	ทีจ่่ำยไม่ได้		แม้จะตำมไปช�ำระหนีต้ำมก�ำหนด

ทันตำมใบเสร็จที่สหกรณ์	ฯ	จัดเก็บ		หำกต้องกำรกู้เงินไม่ว่ำประเภทใด		ต้องเว้นระยะเวลำ		90		วันจึงจะกู้ได้	 	ซึ่งสมำชิกท่ำนใดมีเหตุขัดข้องหรือมี

ปัญหำเกี่ยวกับกำรหักเงิน	ณ	ที่จ่ำยประกำรใด		ให้ปรึกษำหรือสอบถำมฝ่ำยจัดกำร	หรือกรรมกำรตัวแทนหน่วยของท่ำนได้

  “สิทธิของสมาชิกที่พึงได้พึงมี  ควรรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”

แจ้งสมาชิกตรวจสอบการช�าระหนี้ใบเสร็จประจ�าเดือน 

บัญชีเงินฝากสหกรณ์
 สมาชกิท่ีต้องการโอนเงนิท�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�าธุรกรรม
การเงินกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ   ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  055 – 303393 หรือ 055 – 377477


