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สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ทุกท่านครับ
ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกที่ไว้วางใจให้กระผม นายเทิม มิตรจิต เป็นประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จ ากัด ต่ออีกวาระหนึ่ง ผมมีความพร้อมและเต็มใจอย่างยิ่งในการร่วมทางานพร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
กิจ การ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน วันเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ พร้อมกับความเจริญเติบโตของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด จากการมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลของบรรดาสมาชิกทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคมตามหลักประชาธิปไตยภายใต้เงื่อนไขและอุดมการณ์ที่เอื้ออาทร สอดคล้องตามหลักการสหกรณ์สากลด้วย
การดูแลสมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ก่อเกิดความมั่นคง เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์ฯ มีความประสงค์สะสมหุ้นและฝากเงินออมทรัพย์เพิ่มเติมเป็นจานวนมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หลักการของสหกรณ์ที่ส่งเสริมสนับสนุน กอรปกับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้บริหารจัดกา รให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส มีผลตอบแทนด้านเงินปันผลและดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในอัตราที่สูงมาก (ถ้าเปรียบเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่าสุดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด) ทั้งนี้ นโยบายการบริหารจัดการที่ผมและคณะกรรมการ
ให้ความสาคัญในการดูแลสมาชิกให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ด้วยการทางานอย่างเป็นระบบ โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการชุดที่ 61 นี้ ได้จัดทาโครงการเงินกู้ เพื่อเหตุ ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาน้าท่วม วงเงินไม่เกิน
100,000 บาท มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการนี้ จานวน 1,628 ราย ใช้เงิน 120,447,200.- บาท อัตราดอกเบี้ยต่าสุดเพียง 4% ต่อปี
(โครงการปิดเมื่อ 31 มกราคม 2561) และยังมีโครงการเงินกู้สามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน โครงการ 2 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือ
สมาชิกที่เคยมีความจาเป็นและเดือดร้อนในการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่ผ่านมาหลายปี โดยกู้เงินจากสถาบันการเงิน
ตามความจาเป็นนั้น ๆ และได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน กาหนดวงเงินกู้ไม่เกิน 1,500,000.- บาท ซึ่งโครงการ
นี้จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สมาชิกที่พึงประสงค์เข้าโครงการดังกล่าวสามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ ทุกวันและเวลาทาการสหกรณ์ฯ
สาหรับการดาเนินงานการก่อสร้างอาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด กาลังดาเนินการก่อสร้าง
อาคารส านั ก งานและอาคารประกอบอย่ างต่ อเนื่ อง มีค วามก้ า วหน้ าอยู่ ในระดั บ ที่น่ า พึง พอใจ ด้ว ยความเอาใจใส่ ข อง
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจ การ ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยที่ปรึกษางานก่อสร้างร่วมกันควบคุมกากับ
ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามสัญญาฯ อย่างโปร่งใส สมาชิกจะได้ใช้บริการที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
แห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบเป็นศูนย์กลางของมวลสมาชิกในการใช้บริการด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สมศักดิ์ศรีของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ด้วย “สมาชิก คือ หัวใจ”
ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ไตรมาสแรก สรุปได้ดังนี้
ทุนเรือนหุ้น
2,790,654,860.00 บาท
ทุนสารอง
299,053,314.34 บาท
เงินรับฝาก
4,821,293,112.90 บาท
รายได้
99,892,450.44 บาท
รายจ่าย
58,284,155.09 บาท
ประมาณกาไร
41,608,295.35 บาท
ท้ายนี้ กระผมขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข ความสงบ ร่มเย็น มีความเจริญ สุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงและคิดทาสิ่งใดในทางที่ถูกที่ควรให้สมปรารถนาทุกประการตลอดไป
นายเทิม มิตรจิต
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด

สารสัมพันธ์ สอ.ครูเพชรบุรี 3

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ชุดที่ 61
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ชุดที่ 61

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผลการดาเนินงาน ณ 31 มกราคม 2561
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสม
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากกองทุนโรงเรียน
เงินปล่อยกู้ทุกประเภท
รายได้ (สะสม พ.ย.60 – ม.ค.61)
รายจ่าย (สะสม พ.ย.60 – ม.ค.61)
กาไร (สะสม พ.ย.60 – ม.ค.61)

7,805
371
2,790,654,860.00
299,053,314.34
12,035,401.93
48,402,775.17
4,672,426,108.18
100,464,229.58
7,585,137,477.37
99,892,450.44
58,284,155.09
41,608,295.35

คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ผลการคัดเลือก
โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ
ร่วมส่งโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2561 เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือก
รั บ เงิ น สนั บ สนุ น ของสหกรณ์ ฯ ในปี นี้ มี โ รงเรี ย นที่ ส่ ง โครงการรวมทั้ ง สิ้ น 18 โครงการ
คณะกรรมการพิจารณาให้ได้รับรางวัล จานวน 16 โครงการ ได้แก่
โครงการ
รางวัลที่ 1 ขนมไทยจากไม้ชายเลน น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
รางวัลที่ 2 ส่งเสริมทักษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลที่ 3 ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชมเชย 1. เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ชมเชย 2. โรงเรียนพอเพียงด้วยหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ชมเชย 3. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชมเชย 4. เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชมเชย 5. น้าพริกลงเรือคู่ครัวความพอเพียง
ชมเชย 6. เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ชมเชย 7. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชมเชย 8. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
การมีงานทา
ชมเชย 9. โรงเรียนวิถีพุทธ
ชมเชย 10. เกษตรแปรรูป
ชมเชย 11. สหกรณ์ร้านค้า
ชมเชย 12. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา
ชมเชย 13. ผลิตน้าดื่มตราโรงเรียนบ้านพุตุม

โรงเรียน
วัดเกาะแก้ว

รับรางวัล
10,000.-

วัดเขาสมอระบัง
บ้านหนองรี
บ้านท่าโล้
วัดปากอ่าว

8,000.6,000.2,000.2,000.-

วัดดอนผิงแดด
วัดหนองไม้เหลือง
บางจานวิทยา
วัดหนองปรง

2,000.2,000.2,000.2,000.-

วัดห้วยโรง
บ้านลาดวิทยา

2,000.2,000.-

สุวรรณฯ
บ้านแหลม
วังตะโก
อรุณประดิษฐ
บ้านพุตุม

2,000.2,000.2,000.2,000.2,000.50,000.-

ทั้ง นี้ ทางสหกรณ์ ฯ ได้ ส่ง โครงการขนมไทยจากไม้ ช ายเลน น้อ มนาหลัก ปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดเกาะแก้ว อาเภอบ้านแหลม จัง หวัดเพชรบุรี เป็นตัวแทน
จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จากัด ต่อไป
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โครงการเงินกู้สามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน โครงการ 2
หลักเกณฑ์การกู้ :

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. ผู้กู้ต้องเป็นหนี้สถาบันการเงิน และต้องผ่อนชาระโดยหัก ณ ที่จ่ายได้เท่านั้น
3. สมาชิกมีสิทธิ์กู้ได้ 70 เท่าของเงินเดือน กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่เกินหนี้ที่มีกับ
สถาบันการเงิน และให้รวมเงินประกันสินเชื่อ, เงินกู้โครงการดารงชีพ, เงินกู้ฉุกเฉินน้าท่วม ตามเงื่อนไข ดังนี้
3.1 จะต้องมีเงินเดือนเหลือพอให้หัก ณ ที่จ่าย โดยการชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภทรวมกัน ต้อง
ไม่เกิน 85% ของเงินเดือน
3.2 วงเงินให้กู้โครงการสามัญรวมหนี้สถาบันการเงิน ไม่นับเป็นเงินกู้สามัญ
3.3 ต้องไม่เป็นสมาชิกที่ผิดนัดหรือขาดส่งเงินงวดชาระหนี้ต่อสหกรณ์ในรอบระยะเวลาสองปี
นับถึงวันที่ขอกู้ และสมาชิกที่ถูกอายัดเงินปันผล และเฉลี่ยคืนจะไม่มีสิทธิ์กู้เงินโครงการนี้
3.4 สมาชิกที่ขอผ่อนผันการชาระหนี้ทุกสัญญาเป็นกรณีพิเศษ ให้ส่งชาระหนี้เป็นปกติไม่น้อย
กว่า 3 เดือน จึงจะสามารถกู้ได้
4. ชาระคืนเงินต้นแบบคงยอด โดยคานวณส่งอายุต้องไม่เกิน 80 ปี และไม่เกิน 240 งวด
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอลดหรืองดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ตามข้อบังคับสหกรณ์ เพื่อเป็นประกันเงินกู้
6. การกู้/การค้าประกัน ให้จับกลุ่มค้าประกัน โดยสมาชิกคนหนึ่งสามารถค้าประกันได้เพิ่มอีก 1
สัญญา ไม่นับรวมกับสัญญาค้าประกันประเภทอื่น ดังนี้
6.1 กรณีเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท ให้ใช้สมาชิกค้าประกันอย่างน้อย 3 คน
6.2 กรณีเงินกู้เกิน 1,200,000 บาท ให้ใช้สมาชิกค้าประกันอย่างน้อย 5 คน
7. สมาชิกผู้กู้จะต้องเป็นสมาชิก
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด
- สมาคม สสอค.
- สมาคม สส.ชสอ.
กรณีสมาชิกไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ได้ ให้เพิ่มวงเงินประกันสินเชื่อ
เพื่อคุ้มครองหนี้ให้ครบตามจานวน
8. การอนุมัติเงินกู้เป็นแบบรายเดือน
9. สมาชิกผู้กู้จ ะต้องจัดทาประกัน สินเชื่อเพื่อคุ้มครองหนี้ (สมาชิกจ่ายค่าเบี้ยประกัน) ตามที่
สหกรณ์จัดหาให้ โดยหักจ่ายล่วงหน้าอย่างน้อยร้อยละ 2 ของวงเงินที่ขอกู้ เพื่อนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษในนามสมาชิก โดยยินยอมให้สหกรณ์ดาเนินการหักจ่ายค่าเบี้ยประกันจากบัญชีเงิน ฝากทุกปี และ
ยินยอมให้หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากเพื่อคุ้มครองหนี้ให้เต็มวงเงินทุกปี
10. หากสมาชิกมีความจ าเป็นต้องกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน จะต้องผ่อนชาระหนี้โครงการนี้มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 3 งวดติดต่อกันและเป็นไปตามสิทธิ์
11. เงินกู้สามัญทุกประเภท รวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต้องไม่เกิน 5,400,000 บาท
12. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5.25 ต่อปี หรือเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ
13. จ่ายเงินกู้โดยสั่งจ่ายเช็คในนามสถาบันการเงินเพื่อชาระหนี้
14. กาหนดระยะเวลาของโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561
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ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ อ อมทรัพย์ ครูเพชรบุรี จากั ด ขอรายงานความเคลื่อ นไหวของ
สมาคมฯ และสาระน่ารู้สู่สมาชิก ดังต่อไปนี้
สมาชิกยกมา เดือนธันวาคม 2560
จานวน
8,294 คน
สมาชิกเข้าใหม่
จานวน
22 คน
สมาชิกพ้นสมาชิกภาพ
- ตาย
จานวน
3 คน
- ลาออก
จานวน
1 คน
- ขาดส่งเงินสงเคราะห์
จานวน
- คน
ยอดสมาชิกคงเหลือยกไป เดือนกุมภาพันธ์ 2561
จานวน
8,312 คน

*** หากสมาชิกอายุเกิน 50 ปี และมีหนี้กับสหกรณ์ฯ เกิน 600,000 บาท ***
*** สามารถสมัครสมาชิกได้โดยไม่ต้องเสียเงินบริจาค (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ธ.ค. 61) ***

เอกสารประกอบการสมัคร จานวน 1 ชุด
1. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
2. สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3. ใบรับรองแพทย์ของรัฐบาล อายุไม่เกิน 30 วัน
4. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์

รายงานจ�ำนวนสมาชิก สสอค. และ สส.ชสอ. ณ เดือนมกราคม 2561
สสอค.
ยอดสมาชิก 2560
เข้าใหม่ระหว่างปี
หักพ้นสมาชิกภาพ
- ถึงแก่กรรม
- ลาออก/ให้ออก
คงเหลือ ณ เดือน ม.ค. 61

ศูนย์เพชรบุรี
3,167
23

ทั่วประเทศ
275,678
1,354

1

232
53
276,747

3,189

สส.ชสอ.
ยอดสมาชิก 2560
เข้าใหม่ระหว่างปี
หักพ้นสมาชิกภาพ
- ถึงแก่กรรม
- ลาออก/ให้ออก
คงเหลือ ณ เดือน ม.ค. 61

ศูนย์เพชรบุรี
1,945
19

ทั่วประเทศ
266,806
1,983

1

211
54
268,524

1,963

ประจ�ำเดือน พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
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ความคืบหน้าของการก่อสร้างสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จากัด แห่งใหม่
บหน้าางภายนอกและภายในเสร็
ของการก่อสร้างสานักงานสหกรณ์
ออมทรั
พย์ครูเพชรบุ
ากัด แห่องงานทาสี
ใหม่
ซึ่งขณะนีความคื
้ตัวโครงสร้
จ แล้วเสร็
จประมาณ
80% รยัี งจคงเหลื
ซึ่งขณะนีงานตะแกรงกั
้ตัวโครงสร้างภายนอกและภายในเสร็
วเสร็นจิเจอร์
ประมาณ
80% ยับงคงเหลื
งานทาสีโดย
ภายนอก
นนก งานตกแต่งภายในจ แล้
เฟอร์
และงานปรั
พื้นที่รออบนอก
ภายนอก งานตะแกรงกั
นนก งานตกแต่
ภายใน
เฟอร์นิเจอร์
บ พืให้
้นทีค่รวามส
อบนอก
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
ที่ปรึกงษา
ผู้ตรวจสอบกิ
จการและงานปรั
ฝ่ายจัดการ
าคัญโดย
ในการ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
ที
่
ป
รึ
ก
ษา
ผู
้
ต
รวจสอบกิ
จ
การ
ฝ่
า
ยจั
ด
การ
ให้
ค
วามส
าคั
ญ
ในการ
ควบคุมงาน ตรวจ กากับ ติดตามตลอดทุกวัน และคาดว่าอาคารสานักงานใหม่จะสามารถใช้
ควบคุมงาน ตรวจ กากับ ติดตามตลอดทุกวัน และคาดว่าอาคารสานักงานใหม่จะสามารถใช้
งานได้
ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561
งานได้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561

สหกรณ์
พชรบุรรี ี จจากัากัดด
สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์คครูรูเเพชรบุ
www.phetcoop.com
www.phetcoop.com
นามผู
นามผู้ร้รับับ

ชาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ชาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 155/2557
ใบอนุญาตเลขที่ 155/2557
ไปรษณี
ย์เพชรบุ
ไปรษณี
ย์เพชรบุ
รี รี

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
18/11
อ.เมืสหกรณ์
จ.เพชรบุ
ี คย์76000
โทรสาร
032-400501
18/11ถ.ชี
ถ.ชีสสระอิ
ระอินนทร์
ทร์ ต.คลองกระแชง
ต.คลองกระแชง
อ.เมื
อองง จ.เพชรบุ
รพีรพย์76000
โทร.032-425301
โทรสาร
032-400501
ของ
สหกรณ์
อมทรั
รูเพชรบุ
เจ้เจ้าาของ
อออมทรั
รูคเพชรบุ
รโทร.032-425301
ี รจีากัจากั
ดด

ผูผู้จ้จัดัดททาา คณะกรรมการฝ่
ษาและประชาสัมมพัพันนธ์ธ์ชุชุดดทีที่ 60
่ 61ประกอบด้
ประกอบด้
ย นายเทิ
ต นายไพโรจน์
ชุ่มกมล
คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสั
วยวนายเทิ
ม มิมตมิรจิตตรจินายไพโรจน์
ชุ่มกมล
นายภาคย์
แตงอวบนางวทิ
นางวทิชชา าพรายประที
พรายประที
ดร.สั
อนแก้
ว นางสริ
นายภาคย์พราหมณ์
พราหมณ์แก้ว นายสมศักกดิดิ์ ์ แตงอวบ
ป ปดร.สั
งเวีงยเวีนยอ่นออ่นแก้
ว นางสริ
นรัชนต์รับุชต์ญคบุาญคา
ธรรมรักกษ์ษ์กการพิมพ์ จากัด 241/55-57
องอจังงจัหวังหวั
ดราชบุ
รี 70000
โทรโทร
032-325534-5
พิพิมพ์มพ์ทที่ ี่ บริบริษษัทัทธรรมรั
241/55-57ถนนราษฎรยิ
ถนนราษฎรยินดีนดีอาเภอเมื
อาเภอเมื
ดราชบุ
รี 70000
032-325534-5

