
 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธาน / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 55 / ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 / ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจ / วันเรียกเก็บเงิน 
ปี 2563 / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ที่เคารพทุกท่าน 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ก็ผ่านพ้นไปด้วยดี  จาก 
ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 
สามารถจัดสรรอัตราเงินปันผล 5.50 %  เฉล่ียคืน 15.00 %  ซึ่งถือว่า
เป็นเร่ืองที่น่ายินดีทั้งของผู้ฝาก / ออม และผู้กู้ ในปี พ.ศ. 2563  คณะ  

กรรมการฯ ชุดที่ 55 เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกตั้ง ใหเ้ข้ามาท าหน้าที่บริหาร 
ด าเนินการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกกระผมเป็นประธานคณะกรรมการ

ด าเนินการ และคณะกรรมการก็ได้ด าเนินการเลือกตั้งกันเองในต าแหน่ง/ฝ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2563 ท่านสมาชิกสามารถติดตามได้จากส่ือต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า การด าเนินการต่างๆ ของคณะกรรมการฯ เราจะพยายามและค านึงถึง
สมาชิกเป็นอันดับแรก หากสมาชิกมีปัญหาหรืออุปสรรคใดในการมาติดต่อหรือท าธุรกรรมทางการเงิน  สามารถ
ติดต่อสอบถามจากเจ้าหน้าที่  / ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการฯ ได้ ปัญหาและอุปสรรคของสมาชิก  
คณะกรรมการฯ ชุดที่ 55 และฝ่ายจัดการ พร้อมที่จะดูแลและช่วยเหลือทุกท่าน 

การด าเนินงานในปีบัญชี 2563 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จะต้องมีการปรับและเปล่ียน
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้รองรับกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562 กฎ กระทรวง ข้อช้ีแนะต่างๆ ของนายทะเบียน 
และข้อกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางเร่ืองอาจส่งผลกระทบกับสมาชิกโดยตรง ก็ขอฝากก าลังใจ  
ให้สมาชิกทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการที่จะน าพา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี 
จ ากัด ให้เป็นองค์กรคู่ครูจันทบุรีตลอดไป  สวัสดีครับ... 

ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ชุดที่ 55 



      

ประธานกรรมการด าเนินการ 
ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา 

รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 
นายสมศักด์ิ  ดิษฐลักษณ์ 

 รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ 
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย ์

รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน 
นายวิสิฏฐ์  กิจปรีชา 

เลขานุการ 
นายผจญ  นุ่มก่วน 

เหรัญญิก 
นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล 

กรรมการ 
นายทัศนะ  วิเศษ 

เลขานุการฝ่าย 
นายบุญชัย  นพพรพทิักษ์ 

ประธานฝ่าย 
นายสมชาย  พะโยม 

กรรมการ 
 

นายสรวิชญ์  พันธ์สุโภ 
เลขานุการฝ่าย 

 

นายจรุณ  ประสงค์ดี 
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ประธานฝ่าย 
นายอภิชาติ  หมายชื่น 

กรรมการ 
นายการุณย์  ผลสมบัติ 

เลขานุการฝ่าย 
นายประวีร์  บรรจงการ 

ประธานฝ่าย 
นายสังเวียน  มาลาทอง 

 
ฝ่ายระเบียบ ขอ้บังคบั และติดตามหนี้สนิ 

 

ฝ่ายเงินกู ้

ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 



 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรม 
มณีจันทร์ีสอร์ท   

ผู้มาประชุม 
1. ผู้แทนสมาชิก  จ านวน  334 คน  (จากผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จ านวน  341 คน)  ครบองค์ประชุม 
2. กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 54  จ านวน  15  คน  และ ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  63  คน 

ที่ประชุมใหญ่มีมติที่ส าคัญ  โดยสังเขปดังน้ี 
3. มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปบีัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
4. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 จ านวน 339,500,222.33 บาท 

เป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.50  เงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 15.00  ทุนส ารอง จ านวน 59,501,404.36 บาท  
5. มีมติ ดังน้ี  ปรับปรุง (renovate) อาคารส านักงานเดิม เห็นด้วย 147 เสียง ไม่เห็นด้วย 17 เสียง  การซ้ือที่ดินบริเวณรอบ

ข้างของสหกรณ์เพื่อขยายพื้นที่ เห็นด้วย 111 เสียง ไม่เห็นด้วย 9 เสียง  ขายอาคารสหกรณ์หลังเดิม (เนินเอสโซ) มีมติเป็นเอกฉันท์  
 ขายที่ดินแห่งใหม่ เห็นด้วย 139 เสียง ไม่เห็นด้วย 17 เสียง โดยมอบคณะกรรมการ ชุดท่ี 55 ต้ังคณะท างานด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าว 

6. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแผนกลยุทธ์ ปี 2563 และประมาณการรายจ่าย ปี 2563 ให้ความเห็นชอบประมาณการรายได้ ปี 2563 และ
ประมาณการก าไรสุทธิ ปี 2563 

7. มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัตกิ าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2563 จ านวน 5,088 ล้านบาท 
8. มีมติเป็นเอกฉันท์ ใหแ้ก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ โดยถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับปี พ.ศ. 2563  
9. มีมติเป็นเอกฉันท์ ว่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2563  ได้แก่ บริษัท เอส.ดี.บี. คอนซัลแตนท์ จ ากัด  ค่าธรรมเนียม 

150,000 บาท 
10.มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้งผู้ได้รับการสรรหาท้ัง 8 คน เป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ แทนต าแหน่งท่ีครบวาระ  

(อ.เมืองฯ 1 : นายสมศักดิ์  ดิษฐลักษณ์ , ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา / อ.เมืองฯ 2 : นายการุณย์  ผลสมบัติ / อ.เมืองฯ 3 : นายวิสิฏฐ์   
กิจปรีชา , นายบุญชัย  นพพรพิทักษ์ / อ.มะขาม : นายทัศนะ  วิเศษ / อ.ขลุง : นายผจญ  นุ่มก่วน / อ.สอยดาว : นายสรวิชญ์  พันธ์สุโภ) 

11.มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา เป็นประธานกรรมการฯ ชุดท่ี 55 (วาระ 2 ปี) 
12.มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตัดเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปี 2561 จ านวน 1,295,472.45 บาท โอนเป็นทุนส ารองของสหกรณ์  
13.มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกต้ังกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  

พ.ศ.2563 โดยจะมีผลบังคับใช้ในการเลือกต้ังคณะกรรมการ ชุดท่ี 56 เป็นต้นไป 
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เลขบัญชีธนาคาร 

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

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ท าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

ที่ รายการ ธันวาคม 2562 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

จ านวนสมาชิกสหกรณ์ (คน) 
ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว (บาท) 
เงินทุนส ารองของสหกรณ์ (บาท) 
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธ ิ(บาท) 
ดอกเบ้ียและรายรับ (บาท) 
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ.  (บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) 
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท) 
ทุนด าเนินการ (บาท) 
ก าไรสุทธิ (บาท) 

7,138 
3,027,128,760.00 

364,908,015.71 
10,576,215,966.51 

692,752,060.44 
1,010,988,500.00 
3,666,117,270.97 
4,159,871,200.00 

11,813,185,948.68 
339,500,222.33 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       
Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด             ID Line :  @lgo9715v 
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ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 350 250,000 

ฌสค. 100 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 500 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

 นางอุไร  โพธิเกษม  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  13 ธ.ค. 62  

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน ธ.ค. 62 
 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

เรียกเก็บเดือนมกราคม 2563 630 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 907,271 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นางกนกพร  จาริก 2. นางชุมสนิ  จรูญชัย 
3. นายจีรศักด์ิ  เรืองโรจน์ 4. นายนวล  วิเศษ 
5. นางอุไร  โพธิเกษม  

เรียกเก็บเดือนมกราคม 2563 304 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 374,179 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางอุไร  โพธิเกษม 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ขา่ว สกสค.จนัท ์

การเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในแต่ละ
เดือนน้ัน สหกรณ์จะเรียกเก็บเงินตรงกับ 

วันรับเงินเดือนของสมาชิก ซึ่งมี  3 กลุ่ม ดังน้ี 

เดือน 
วันที่เรียกเก็บเงิน 

บ านาญ ข้าราชการ สมาชิกอื่นๆ 
มกราคม ศ. 24 อ. 28 ศ. 31 
กุมภาพันธ์ ศ. 21 อ. 25 ศ. 28 
มีนาคม อ. 24 พฤ. 26 อ. 31 
เมษายน พฤ. 23 จ. 27 พฤ. 30 
พฤษภาคม ศ. 22 อ. 26 ศ. 29 
มิถุนายน อ. 23 พฤ. 25 อ. 30 
กรกฎาคม พฤ. 23 จ. 27 ศ. 31 
สิงหาคม จ. 24 พ. 26 จ. 31 
กันยายน พ. 23 ศ. 25 พ. 30 
ตุลาคม พฤ. 22 อ. 27 ศ. 30 
พฤศจิกายน จ. 23 พ. 25 จ. 30 
ธันวาคม พ. 23 ศ. 25 พ. 30 

 
 กรุณาส่งช าระเงินให้ตรงวันเรียกเก็บเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์

การได้รับเงินเฉลี่ยคืน 
 วันที่เงินบ านาญ/เงินเดือนของท่านออก งด การท า

ธุรกรรมสินเชื่อทุกประเภท 

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

