
 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 

กลอนแปดสุภาพ 

น้อมวันทาคารวะสวัสด ี

เถลิงศรศีกสองห้าหกสาม 

ส่งปีหมูหนูมาสง่างาม 

ต้อนรับนามปีชวดรวดเร็วไว 

น าโชคดีชีวิตเคียงความเพียงพอ 

ก่อนหนี้ก่อควรชดัเจนจ าเป็นไหม? 

เพื่อ “ปันผล-เฉลีย่คืน” แช่มชืน่ใจ 

แบ่งกันใชช้่วยกันท าความมั่นคง 

สู่ “สหกรณส์ีขาว”สกาวน า 

ด้วยหลัก “ธรรมาภิบาล” สานประสงค ์

ขึ้นปีใหม่ให้รืน่ล้ าเลิศด ารง 

สมจ านงเจรญิสุขทุกท่าน...เทอญ 

ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง 

มีอะไรในฉบับ  สวัสดีปี 2563 / คุยกับผู้ตรวจสอบกิจการ / เร่ืองควรรู้จากผู้จัดการ / การรับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน / ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจ / 
มุมสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 
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กลุ่มข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 2,919 คน ฟ้องต่อศาล
ปกครองกลางอ้างว่า เงินได้รายเดือนถูกหักจนเหลือน้อยกว่าร้อยละ 
30  ด าเนินชีวิตอยู่ด้วยความยากล าบาก (ติดหนี้มากถูกหักเยอะ)  
ศาลปกครองกลางเห็นว่าผู้มีอ านาจหักเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ  
ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบ (เงินเดือนต้องเหลือ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30) หน่วยหักจึงต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาของศาล 

ผลกระทบจากการหักเงินตามระเบียบส่งผลถึงสมาชิก ต้องน าเงิน
มาจ่ายให้สหกรณ์เองเพราะเป็นหนี้มาก หน่วยหักไม่สามารถหักให้ได้ 
คงเกิดความวุ่นวายโกลาหลเป็นแน่ คณะกรรมการสหกรณ์จึงแก้ปัญหา
ร่วมกับหน่วยหักเงิน โดยให้สมาชิกท าแบบยินยอมการหักเงินตาม
จ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ ถึงแม้เงินจะเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ก็ตาม 
เก็บไว้เป็นหลักฐานการแสดงความประสงค์ เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคล 

จึงท าให้ปัจจุบันเราต้องท าใบยินยอมการหักเงิน ท าให้เราไม่มี
ปัญหาทุกอย่างยังเหมือนเดิม เคยหักเท่าไรก็เท่านั้น ดังนั้น ต่อจากนี้ไป
เราควรจะทบทวนรายจ่าย ให้เหมาะสมกับรายได้เพราะเราเป็นหนี้
ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว ต้องเผื่อไว้ใช้ในยามจ าเป็นบ้าง เช่น เจ็บป่วย 
ฉุกเฉิน ขอเป็นก าลังใจให้สมาชิกทุกท่าน ปรับตัวเข้ากับสภาพปัจจุบัน
ให้สามารถเอาตัวรอดได้ อยู่ดีมีสุขตามอัตภาพ ผ่านคลื่นลมเศรษฐกิจ
เอาชีวิตอยู่รอดตลอดไปครับ 

นายประดิษฐ์ เจริญชาติ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เคารพทุกท่าน 
พบกันอีกครั้งหนึ่งในรอบปี ขอเสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหว
ของสหกรณ์ ท่ามกลางคลื่นลมเศรษฐกิจและการปรับปรุง
กฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสมาชิกและ
สหกรณ์ สืบเนื่องจากเราเคยผ่านความรุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจ
มาแล้ว และการด าเนินการเริ่มส่งผลถึงเราในปัจจุบัน ผู้ที่
เกษียณเงินได้น้อยลง หนี้สินยอดสูงเกินกว่าอ านาจการส่งใช้ 

คลื่นลมเศรษฐกิจกับชีวิตที่อยู่รอด

 

 
 

 

 

                                                          นายพงษ์ศักด์ิ  วงษ์แก้ว ประธานผู้ตรวจสอบฯ   นายวันชัย  ศรีตุลา ผู้ตรวจสอบฯ 

 นางประภาพรรณ  ฉัตรมาลัย ผู้ตรวจสอบฯ   นายนเรศ  สวัสด ีผู้ตรวจสอบฯ   นายประดิษฐ์  เจริญชาติ เลขานุการผู้ตรวจสอบฯ 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

"หากชีวิตมีความสุขสบายได้โดยไม่เป็นหนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดี
ที่สุด แต่หากต้องซื้อความสะดวกสบายด้วยการก่อหนี้ ต้องมีการ
วางแผน บริหารจัดการ และสร้างกรอบวินัยให้กับตัวเอง เพราะ
นั่นเป็นตัวก าหนดเส้นทางเลือกให้กับตนเองว่าจะเป็นหนี้อย่างมี
ความสุขหรือไม่มีความสุข นับแต่วันที่เริ่มเป็นหนี้และต่อเนื่องถึง
อนาคต" 

การเป็นหนี้ ส าหรับคนที่มองโลกในแง่ดีนั้น จะคิดถึงข้อดี
ตรงที่เงินที่ได้หยิบยืมมานั้น สามารถช่วยให้เรามีเงินในกระเป๋าไว้
จับจ่ายยามฉุกเฉินได้  แต่อย่าลืมว่าข้อเสียของการก่อหนี้ 
ก็คือ ยอดเงินผ่อนช าระรายเดือนที่เราต้องทยอยคืนพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ย ทั้งนี้ ก่อนการก่อหนี้ทุกครั้ง ควรพิจารณาด้วยว่าหนี้ที่กอ่
ขึ้นมานั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นจริงๆ ไม่ใช่เป็นหนี้เพราะความอยากได้
หรือความฟุ่มเฟือย เพราะหลังจากใช้เงินหมดแล้ว คงต้องใส่ใจกับ
การหาเงินมาคืนเจ้าหนี้ และช าระหนี้ให้เร็วที่สุดเพราะดอกเบี้ย 
 

ไม่มีวันหยุดเสาร์ อาทิตย์  
แต่จะเดินทุกๆ วันตราบใดที่ยังเป็นหนี้อยู่ การเป็นหนี้นั้น ควรใส่ใจ
กับความสามารถในการผ่อนช าระคืนด้วยว่าสามารถผ่อนเงินคืน
ได้ตามเงื่อนไขหรือไม่ เพราะถ้าเกิดมีการค้างช าระอาจส่งผลเสีย
ต่อข้อมูลเครดิตของตัวเราเองในการขอกู้เงินครั้งต่อไป และท่าน
อาจไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน หากผิดนัดช าระหนี้เกินกว่า 1 ครั้ง ในปี
บัญชีดังนั้น ถ้าไม่อยากเสียเครดิต ก็ควรใส่ใจกับการวางแผนการ
ใช้จ่ายเงิน และแผนผ่อนช าระให้ดีก่อน 

โดยหลักการเป็นหนี้ หากเลือกได้เราก็คงจะสร้างแต่สิ่งที่
เรียกว่าเป็น “หนี้ดี” เท่านั้น “หนี้ดี”  หมายถึง การเป็นหนี้ 
จะต้องท าให้เรามั่งคั่งขึ้น กล่าวคือมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือ ทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน และที่ส าคัญต้องไม่กระทบต่อสภาพคล่องในการด ารงชีวติ
ประจ าวัน หากมีผลกระทบต่อความมั่งคั่ง หรือสภาพคล่องข้อใด
ข้อหนึ่งไปจะถือว่าหนี้นั้นเป็น “หนี้ไม่ดี” ทันที 

การบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ



 

 

 สหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก 
ใน วันศุกร์ ที่  31  มกราคม  2563  โดย โอน เข้ าบัญชี 
เงินฝากออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่
สหกรณ์เปิดให้สมาชิกทุกคนเพื่อการนี้โดยเฉพาะ สมาชิก
สามารถเบิกถอนได้ 2 ช่องทาง คือ  
 เบิกถอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย 

(เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ของกรุงไทย) โดยไป
ท ารายการเบิกถอนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่ง  

ขั้นตอนการเบิกถอนผ่านตู้ ATM ของ ธ.กรุงไทย 

1. ใส่บัตร ATM. 
2. กดรหัส ATM. 
3. เลือก บริการอื่นๆ 
4. เลือก บริการอื่นๆ (อีกครั้ง) 
5. เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
6.  เลือกบริการ รับเงินฝาก 
7.  ระบุจ านวนเงินที่จะถอน 
8.  เลือก ถูกต้อง  
    (เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ของท่าน) 
9. กดถอนเงินตามปกติ 

 เบิกถอนหน้าเคาน์เตอร์การเงินของสหกรณ์ ทั้งใน
รูปของการรับเงินสด และ/หรือ โยกเงินปันผล-เฉลี่ยคืนจาก
บัญชีออมทรัพย์สมนาคุณไปเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อรับ
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า 

 
 
 

 หากยังไม่จ าเป็นต้องใช้เงิน อย่าเพิ่งรีบถอน ฝากเงิน
ปันผล-เฉลี่ยคืนไว้ที่สหกรณ์ก่อน เพราะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า
ธนาคาร (ดอกเบี้ยของสหกรณ์ ออมทรัพย์ทั่วไป 2.25% , 
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%) 
 ในช่วงแรกๆ (ต้นเดือน ก.พ.) จะมีสมาชิกไปใช้

บริการถอนเงินที่สหกรณ์เป็นจ านวนมาก อาจต้องใช้เวลา
รอนาน หากใช้บริการเบิกถอนผ่านตู้  ATM ของ
ธนาคารกรุงไทย จะสะดวกและรวดเร็วกว่า 
 อย่างไรก็ตาม สหกรณ์เต็มใจและพร้อมบริการเสมอ  

สหกรณ์  ทกุประเภท 

เน่ืองจากเป็นวันจ่ายเงินปนัผล/เฉลี่ยคืน 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูจันทบุรี จ ากัด (ฌสจ.) งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพ
จากสมาชิกในเดือนธันวาคม 2562 เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา 
โดยเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่ความตายในเดือนตุลาคม  
(ยังไม่ได้เรียกเก็บ 1 ศพ) – ธันวาคม 2562 (ศพละ 50 บาท)  
จะสมทบไปเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2563 พร้อมทั้งเงิน 
ค่าบ ารุงประจ าปี จ านวน 50 บาท ด้วย  

ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ต้องรีบปิดบัญชีสิ้นปี ไม่สะดวกจะ
เรียกเก็บให้ในเดือนธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด และคู่สมรส (ฌสค.) ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือในการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี  
ในปี 2562 ซึ่งได้ด าเนินการมาครบปีถึงเดือนพฤศจิกายน 2562  
มีสมาชิกเสียชีวิต จ านวน 31 ราย (ธันวาคม 2561 จ านวน 7 ราย 
และ มกราคม – พฤศจิกายน 2562 จ านวน 24 ราย) 

การที่สมาชิกช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปีนับเป็นผลดี
กับสมาชิกในด้านต่างๆ เช่น ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินครบตาม
สิทธิ์ทันทีเมื่อสมาชิกเสียชีวิต (เอกสารหลักฐานครบถ้วน) / เป็น
หลักประกันเงินกู้สหกรณ์ / เงินสงเคราะห์ไม่แสดงการหักใน 
สลิปเงินได้รายเดือน / ไม่เสียเวลาเดินทางไปช าระเงินสงเคราะห์
ที่สหกรณ์ / ช าระครั้งเดียว ไม่ต้องช าระเป็นรายเดือน 

ในปี  2563 เริ่มตั้ งแต่ เดือนธันวาคม 2562 ถึ ง เดือน
พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการฯ มีมติเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
รายปีเป็นเงิน 2,300 บาท (รวมค่าบ ารุง 50 บาท ด้วย) และน าเงิน
ที่เหลือจากปีที่ผ่านมา จ านวน 700 บาท หักออก โดยสมาชิกจะ
จ่ายเงิน 1,600 บาท (ขอหักจากเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน 
ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ฯ เฉพาะ สมาชิกที่ให้ความยินยอม) 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด และครอบครัว (ฌสคค.) 

จัดประชุมใหญ่สามญัประจ าป ี2562 
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท 

 

ข้อแนะน าเพ่ือความสะดวก 
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เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2562 653 บาท 
ได้รับเงินคา่จัดการศพและเงนิสงเคราะห์ 907,589 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1.นายธนศิษฐ์ วัฒนศรีตวงสนิ 2.น.ส.วชิราวรรณ แช่มช้อย 
3.น.ส.ธัญญพัทธ์ คีรีรัตนไพบูลย์ 4.นายวันชัย ลานทอง 
5.น.ส.พูนศรี ปุตตะ 6.นายสมนึก คุ้มสกลุ 
7.นางศุลีพร พรงาม 8.นางกัญฐณา กุลมาศ 

เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2562 352 บาท 
ได้รับเงินคา่จัดการศพและเงนิสงเคราะห์ 374,452 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม 
1.นายอรรถพงษ์ สุวจิตตานนท์ 2.นายวันชัย ลานทอง 
3.นางศุลีพร พรงาม 

 

 

 

 

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 พฤศจิกายน 2562 

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) 

7,126 
3,011,110,600.00 

364,908,015.71 
10,581,677,176.57 

625,596,232.25 
1,010,988,500.00 
3,503,164,149.39 
4,296,658,600.00 

11,844,933,372.10 
314,738,602.75 

 

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 ากดั             ID Line :  @lgo9715v 

ที่มา : ชีวจิต 

4 

 น.ส.พูนศรี  ปุตตะ  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  1 พ.ย. 62 

 นางศุลีพร  พรงาม  หน่วย บ านาญขลุง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  2 พ.ย. 62 

 นางกัญฐณา  กุลมาศ  หน่วย บ านาญเขาคิชฌกูฏ 
 ถึงแก่กรรมวันที่  5 พ.ย. 62 

 นางชุมสิน  จรูญชัย หน่วย บ านาญมธัยมเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  10 พ.ย. 62 

 นายจีรศักดิ์  เรืองโรจน์ หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  20 พ.ย. 62 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รับประมาณ (บาท) 
ฌสจ. - 250,000 

ฌสค. 200 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 450 230,000 
สสอค. เก็บรายป ี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

ขา่ว สกสค.จนัท ์
ช.พ.ค. 

 

ช.พ.ส. 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน พ.ย. 62 
 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

องุ่นเขียว 
ช่วยป้องกันมะเร็งล าไส้ใหญ่  
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  
มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็ง
เต้านม โรคหลอดเลือดหัวใจ 
โรคของระบบประสาท 
โรคอัลไซเมอร์  
และลิวคิเมีย 

องุ่นแดง 
ช่วยป้องกันโรคหัวใจ โรคมะเร็ง 
และช่วยชะลอวัย ตา้นแบคทีเรยี 
ไวรัส ป้องกันเนื้องอก ลดการดูดซมึ
ของคอเลสเตอรอลในกระแสเลือด 

 องุ่นด า 
อุดมด้วยไฟเบอร์ ท าให้รูส้ึกอ่ิมและให้แคลอรตี่ า ท าให้การท างาน
ของล าไสเ้ป็นปกติ ช่วยในการขับท็อกซินออกจากร่างกาย ช่วยให้
กระบวนการลดน้ าหนักมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

องุ่น         ต่างสี        ต้านต่างโรค 

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

