
  
 

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธานบ้านเลขที่ 9 / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 / ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 / วันเรียกเก็บเงิน ปี 2564 /  
 ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

มีอะไรในฉบับ  วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ / คุยกับประธาน / อบรมผู้ตรวจสอบกิจการฯ / เร่ืองควรรู้จากผู้จัดการ /  
เปิดโลกทัศน์ ปี 2564 / เกร็ดสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  4  เมษายน  2564 

โคลงสี่สุภาพ 
บัวบาทยาตรทั่วพื้น พสุธา ไทยเฮย 

ตั้งแต่เยาว์พระชนมา- ยุแล้ว 
สมเด็จพระกนิษฐา ธิราช เจ้าแฮ 
หกสิบหกพรรษาแก้ว กราบไท้ถวายพระพร 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

(ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง) 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สวัสดีครับ...  
ในวันที่สมาชิกได้อ่านสารฉบับนี้ ก็จะเป็นเวลาของเดือน

เมษายนแล้ว  สมาชิกที่ยังปฏิบัติงานในสถานศึกษาก็คงก าลัง
สาละวนกับการวัดและประเมินผลนักเรียน ส่วนสมาชิก
บ านาญก็คงใจจดใจจ่อกับสภาพของภูมิอากาศที่จะส่งผลต่อ
ผลผลิตของสวน เงาะ  มังคุด ทุเรียน ซึ่งต้องอาศัยธรรมชาติ
เป็นใจ ก็ขอเป็นก าลังใจให้กับทุกภาคส่วน คณะกรรมการฯ
ฝ่ายจัดการก็ด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข
ให้กับสมาชิกทุกๆ ท่าน  ส าหรับสมาชิกที่มีรายได้และมีเหลือเก็บ
ก็น ามาฝากกับสหกรณ์ฯ เพราะ สอ.ครูจันท์ ให้ดอกเบี้ยตั้งแต่ 
2.00 – 3.25 % ซึ่งสูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ ส่วนสมาชิกที่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายก็สามารถมาถอนเงินฝากหรือมา 
กู้เงินตามประเภทต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการได้  

“มีเงินมาฝาก ล าบากมาถอน เดือดร้อนมากู้” 

เชิญทุกท่านได้มาใช้บริการกันนะครับ 

อีกเรื่องที่อยากให้ท่าน
สมาชิกทราบคือสหกรณ์ โดย
คณะกรรมการฯ และฝ่าย
จัดการ พร้อมและรอคอย 
เสมอครับส าหรับสมาชิกที่ประสบปัญหาต่างๆ ในการท า
ธุรกรรมหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับเพ่ือนสมาชิก ก็ขอให้ทุกท่าน
รวบรวมผู้เกี่ยวข้องและเข้ามาสหกรณ์เพ่ือพบกับกรรมการ
หรือฝ่ายจัดการ ผมยืนยันนะครับว่าทุกปัญหาที่สมาชิกประสบ 
พวกเราจะพยายามหาทางช่วยให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาได้ครับ 
เราพร้อมจะดูแลสมาชิกทุกท่านครับ 

ว่าที่ ร.ท. 
(กัมพล  ผลพฤกษา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่ 56 
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สหกรณ์จัดโครงการ “อบรมผู้ตรวจสอบ
กิจการสู่ความเป็นเลิศ” เพื่อพัฒนาความรู้
และประสบการณ์การตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ ให้ก ับผู ้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์  , คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด โดยมี 
นางชลีพร  ประสงค์ธรรม หัวหน้าส านักงาน 
ตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ , เทคนิคการตรวจสอบ
กิจการและการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ และระเบียบ 
ผู้ตรวจสอบกิจการที่เก่ียวข้อง  

โครงการ 
อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสู่ความเป็นเลิศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด โดย ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา 
ประธานกรรมการ , ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย์ รองประธาน , 
นายผจญ  นุ่มก่วน เลขานุการ , นางอัจฉรา  จันทร์รักษ์ ผู้จัดการ ,  
นางดวงจันทร์  สุขกฤต รองผู้จัดการ และ น.ส.ปุณณภา  สัทธยาสัย 
รองผู้จัดการ เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ บริเวณลานค้าหน้าจวน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อร่วมกัน
ร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ 
ให้ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบสหกรณ์ โดยมีกิจกรรม พิธีถวาย
พานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ , ถวายภัตตาหาร
แด่พระภิกษุสงฆ์ และการรับบริจาคโลหิต 
 

ถาม : ท าไมคนสมัยนี้ถึงไม่มีวินัยในเร่ืองการเงิน ไม่ส่งหนี้กับสหกรณ์ ท าให้
ผู้ค้ าประกันเดือดร้อน ถ้าสหกรณ์มีลูกหนี้ประเภทนี้มากๆ จะท าอย่างไร? 
ตอบ : NPL (Non-Performing Loan) หมายถึง หนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
หรือท่ีเรียกกันว่าหนี้เสีย ซึ่งเกิดจากลูกหนี้ ไม่สามารถท่ีจะช าระดอกเบี้ยและ
เงินต้นอย่างครบถ้วนตามสัญญาให้กับสถาบันการเงิน / สหกรณ์ 

การผิดนัดช าระหนี้ ในความหมายทางกฎหมาย หมายถึงการที่ลูกหนี้ 
ไม่ช าระหนี้อย่างครบถ้วนตามจ านวนเงินและระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ใน
สัญญา ทั้งหนี้ของตัวเองและหนี้ที่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกันด้วย 
สมาชิกที่ผิดนัดช าระหนี้ทุกคนต่างก็มีเหตุผลต่างๆ กันไป เช่น ต้องส่งลูกเรียน 
ต้องผ่อนบ้าน ต้องผ่อนรถ ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจทั้งสิ้น หลายคน
ในจ านวนนั้น เรียกร้องขอผ่อนผันการช าระหนี้ เรียกร้องของดช าระเงินต้น 
และหลายคนเรียกร้องขอกู้เงินเพิ่ม และทุกคนมักพูดในท านองเดียวกันว่า 
สหกรณ์ควรต้องช่วยเหลือสมาชิก 

จริงอยู่สหกรณ์เป็นการรวมตัวเพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ของสมาชิกท่ีเดือดร้อน แต่ก็มิได้หมายความว่าจะต้องให้ความช่วยเหลือ
อย่างที่มูลนิธิหรือสมาคมช่วยเหลือ เพราะสหกรณ์มีกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ ก ากับอยู่ ข้อเรียกร้องใดๆ ที่สมาชิกเรียกร้องมานั้น หากขัดต่อกฎ
กติกาเหล่านั้นก็ย่อมท าไม่ได้ และด้วยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ าประกัน
ในประเภทของเงินกู้ที่มีผู้ค้ าประกันด้วยแล้วนั้น สหกรณ์ย่อมต้องมีวิธีการ
หรือแนวปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าว 

ขณะนี้ NPL ในระบบสหกรณ์ของเรา  
ก าลังเพิ่มมากขึ้น ท าให้สหกรณ์ประสบปัญหาของหนี้สงสัยจะสูญ
มากขึ้นเป็นล าดับ และด้วยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ก าหนดให้
สหกรณ์ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้เงินกู้ 
ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นจะยิ่งก่อให้หนี้สงสัย 
จะสูญมากข้ึนไปอีกในระบบสหกรณ์  

ข่าวดีส าหรับสมาชิก ในปี 2564 สหกรณ์ได้ก าหนดแผนกลยุทธ์
ขึ้นใหม่ โครงการหนึ่งซึ่งน่าสนใจ คือโครงการ I LOVE U ซึ่งมุ่งเน้นแก้ไข
ปัญหาให้กับสมาชิกโดยเฉพาะ ท่านใดท่ีคิดว่าไม่สามารถแก้ปัญหา
การช าระหนี้สินของท่านได้ หรือรู้สึกว่าการช าระหนี้ในปัจจุบันเป็น
สิ่งที่หนักหนาเป็นภาระกับการด าเนินชีวิตของท่านมาก  โปรดติดต่อ
สหกรณ์เพื่อหาทางแก้ไขนะคะ การแก้ไขปัญหานั้นเป็นการแก้ไข 
case by case เนื่องจากแต่ละท่านจะมีข้อจ ากัด และ องค์ประกอบ
โดยรวมต่างกันค่ะ แล้วพบกันในโครงการ I LOVE U นะคะ 
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*** สหกรณข์อสงวนสิทธิ์ งดผู้ติดตาม และ 
เปลี่ยนตัวผู้เดินทางแทนผู้ทีไ่ดส้ิทธิ์เดิม *** 

วันที่หนึ่ง (รุ่นที่ 1 : 22 เม.ย. 64 / รุ่นที่ 2 : 1 พ.ค. 64) 
15.00 น. ออกเดินทางจากสหกรณ์ฯ 
17.30 น. บริการอาหารเย็น ร้านบ้านไร่นายพล (วงัจันทร์)  

วันที่สอง (รุ่นที่ 1 : 23 เม.ย. 64 / รุ่นที่ 2 : 2 พ.ค. 64) 
05.00 น. เดินทางถึง จ.สโุขทัย ท าภารกิจส่วนตัวทีป่ั๊มน้ ามัน 
06.30 น. บริการอาหารเช้า ศูนย์อาหารบา้นนาตน้จัน 
08.00 น. คณะออกเดินทาง 
 ชมสาธรพิพธิภัณฑ์ผา้ทองค า 
 เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมือง 
 เลือกซื้อเคร่ืองเงิน-ทองโบราณ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ร้านแก่งสัก 
 น าคณะออกเดินทางสู่ อ.ทุ่งเสลีย่ม 
 แวะเช็คอินท์ “ร้านระเบยีงกาแฟ” 
 อนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทติยแ์ละพ่อขุนผาเมือง 
 วัดพิพัฒน์มงคล 
18.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมสุโขทัยเทเชอร์ จ.สุโขทัย 
19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่สาม (รุ่นที่ 1 : 24 เม.ย. 64 / รุ่นที่ 2 : 3 พ.ค. 64) 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พร้อมเก็บสัมภาระขึ้นรถ 
08.00 น. คณะออกเดินทาง 
 นั่งรถรางชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ร้านอาหารฟ้าไทยฟาร์ม 
 ศาลพระสุพรรณกัลยา (วัดจนัทต์ะวันออก) 
 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
16.00 น. เข้าที่พัก โรงแรมท้อปแลนด์ จ.พิษณุโลก 
18.30 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ 

วันที่สี่ (รุ่นที่ 1 : 25 เม.ย. 64 / รุ่นที่ 2 : 4 พ.ค. 64) 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

พร้อมเก็บสัมภาระขึ้นรถ 
08.00 น. คณะออกเดินทาง 
 นมัสการหลวงพ่อพุทธชินราช 
 ซื้อของฝากจาก จ.พิษณุโลก 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ภัตตาคารโกยี จ.นครสวรรค์ 
 ซื้อของฝากจาก จ.นครสวรรค์ , จ.สิงห์บุรี 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านสวนอาหารลุงนวย 
24.00 น. เดินทางถึง จ.จนัทบุรี โดยสวสัดภิาพ 

** โปรแกรมอาจเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสมของเวลา 
ทั้งนี้ ค านึงถึงความสะดวกและประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ ** 

โชคชัยทัวร ์

ก ำหนดกำรเดินทำง 

  รุ่นที่  วันที่ 22–25 เมษายน 2564 (จ านวน 90 คน) 
  รุ่นที่  วันที่ 1–4 พฤษภาคม 2564 (ไม่จ ากัดจ านวน) 

จ ำนวนเงินสมทบ  

จ่ายในวนัสมัคร คนละ 3,200 บาท กรณีมีผู้ร่วมโครงการ 
จ านวน 300 คน หากเกินกว่า 300 คน เพิ่มเงินสมทบ ดังนี ้

ผู้ร่วมโครงการ (คน) สมทบเงิน (บาท) 
350 3,700 
400 4,000 
450 4,300 
500 4,500 

หากสมาชิกร่วมโครงการไม่ถึง 300 คน จะลดเงินสมทบลง  
ตามอัตราส่วน 
**การสละสิทธิ์ขอคืนเงินต้องไมเ่กินวันที่ 9 เมษายน 2564 

ก ำหนดรบัสมัคร  

  วันที่ 1–9 เมษายน 2564   เวลา 08.30 - 15.30 น. 
  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

กำรสมัคร     

1. เอกสารการสมัคร : ใบสมัคร / ส าเนาบัตรประชาชน  
2. สมาชิกต้องยืน่ใบสมัครด้วยตนเอง  
 (คู่สมรสหรือคู่นั่ง-นอน ยื่นใบสมัครแทนได้) 
Download ใบสมัคร ได้ที่  
 Website : www.chancoop.com และ  
 Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

ผูม้สีทิธิร์ว่มโครงกำร  

สมาชิกสามัญ , กรรมการ , ที่ปรึกษา , ผู้ตรวจสอบกิจการ , 
จนท.สหกรณ์ และ จนท.สมาคมฌาปนกิจ  

http://www.chancoop.com/


ข่าว สกสค.จันท ์

เรียกเก็บเดือนมีนาคม 2564  666 บาท 
ได้รับเงินคา่จัดการศพและเงนิสงเคราะห์ 914,595 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1.นางชชัฎา  มหธนาสนิ 2.นายยงยศ  ธาราพรรค์ 
3.นายส าฤทธิ์  คงทรัตน ์ 4.นายภานวุัฒน์  สุขทนารักษ์ 

ช.พ.ค. 
 

เรียกเก็บเดือนมีนาคม 2564 345 บาท 
ได้รับเงินคา่จัดการศพและเงนิสงเคราะห์ 380,377 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1.นางชชัฎา  มหธนาสนิ 2.นายสัมพนัธ์  สิทธิมาลัยรัตน์ 
3.นายส าฤทธิ์  คงทรัตน ์ 4.นายบุญเที่ยง  วัฒนาวงศ ์

ช.พ.ส. 
 

  

 

 

 

เลขบัญชีธนาคาร 

ธนาคาร/สาขา ประเภท เลขบัญช ี
กรุงไทย/จันทบุร ี ออมทรัพย์ 204-1-00112-7 
กรุงเทพ/จันทบุร ี สะสมทรัพย ์ 290-0-57122-1 
กรุงศรี/จันทบุร ี ออมทรัพย์ 027-1-54064-0 
ออมสิน/จันทบุรี เผื่อเรียก 0-5008106345-0 
ธกส./จันทบุรี ออมทรัพย์ 010422546250 
ธนชาต/จนัทบุร ี ออมทรัพย์ 312-2-27378-1 
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณฯ์ ทันท ี

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ที่ รายการ กุมภาพันธ์ 2564 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสทุธิ (บาท) 
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด าเนนิการ (บาท) 
ก าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,220 
3,242,734,480.00 

487,493,714.82 
10,285,560,628.44 

81,461,116.88 
1,010,988,500.00 
4,227,391,209.67 
3,234,456,600.00 

11,601,062,873.35 
33,227,044.22 

 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด   เลขท่ี 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจนัทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

4 

Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากดั            ID Line :  @lgo9715v 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยน ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง” 

ผลการด าเนินงาน 

 นางสุภาพ  อ่ิมสมบูรณ์ หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  13 ก.พ. 64 
 นายอัมรินทร์  มิ่งไธสงค์ หน่วย บ านาญขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  21 ก.พ. 64 
 นางสิริเนตร  วีระพันธ ์ หน่วย รร.เทศบาลวัดหนองบวั 
 ถึงแก่กรรมวันที่  25 ก.พ. 64 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ก.พ. 64 

มุมฌาปนกิจ ม.ีค. 64 
ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รับประมาณ (บาท) 

ฌสจ. 200 250,000 

ฌสค. 200 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 330 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

http://www.chancoop.com/
mailto:chancoop@hotmail.co.th

