วั น ทาอาศิร วาทพระราชทศศรี
จงรั กพระจั กรี
มิ กลาย
น้ อมไตรรตนเลิ ศรุ จีถิร ถวาย
“ทีฆ ายุโ กฯ” หมาย
กมล
พร้ อมพรั่ง มัง คละเสริมเฉลิม สิ ริพระชนม์
มั่น คง ณ มงคล
ขจร
ด้ ว ยโดยเดชะพระบารมี ธ มหิ ศร
รุ่ง หล้าสถาพร
พิ ไล
ภั ก ดิ์ องค์ ทรงพระเกษมสราญลุ อดิ ศัย
บั ว บาทธิร าชไท้
ธ เทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
(ผศ.พงษ์ศิลป์ บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง)

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26
ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2563

มีอะไรในฉบับ  อาเศียรวจนะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คุยกับรองประธานฯ / มาเยี่ยมมาเยือน / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ /
โครงการเดือนแห่งการออม / มุมสุขภาพ / ผลการดาเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
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ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์

เรียนท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน
พบกันเวลานี้ครึ่งปีบัญชีแล้วครับ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
สถานการณ์ที่เรากลัวที่สุดคือ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า
2019 หรือที่ใช้คาเรียกให้สั้นเข้าใจง่ายเรียกว่า “โควิด-19”
เพราะไม่มียาและวัคซีนในการรักษาใช้การรักษาตาม
อาการ ซึ่ ง การแพร่ ร ะบาดของโรคนี้ เ ราทราบกั น ดี
อยู่ แล้ วว่ า หากไม่ มีก ารป้อ งกัน การร่ว มมื อที่ ดี การมี
ระเบี ย บวิ นั ย ต่ อ ส่ ว นรวม การรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ส่วนรวม รวมถึงการมีระบบสาธารณสุขที่ดีแล้ว โรคนี้
อาจจะคร่าชีวิตของมวลมนุษยชาติมากกว่าสถานการณ์
ใดๆ ในอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอน โชคดีประเทศไทย
เรามีระบบการทางานที่ดี มีคนไทยที่ตระหนักถึงความ
รุนแรงของโรคจึ งทาให้ส ถานการณ์ที่ท าท่า จะรุ นแรง
กลับมาดีขึ้น ทาให้เราสามารถดารงชีวิตเกื อบปกติสุขได้
อีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีเราต้องร่วมมือ ร่วมใจ ต่อการ
ปฏิบั ติต นอย่า งต่ อเนื่อง ด้ วยวิธี Social Distancing
ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท (การ์ดอย่าตก)

ในสถานการณ์นี้ทางสหกรณ์ของเราก็ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือ
สมาชิกที่กู้เงินได้พิจารณาในการงดส่งเงินต้น ทั้งเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ
จานวนระยะเวลา 3 เดือน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทร้อยละ 0.25 และ
เพื่อให้เป็นการดาเนินนโยบายที่เป็นไปทั้งองค์การ เราจึงมีการลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากลงร้อยละ 0.25 ด้วยเช่นกัน เพื่อเกิดความสมดุลต่อการ
บริหารจัดการ และสอดคล้องกับดอกเบี้ยนโยบายระดับประเทศด้วย
สิ่ง ที่ต้ องสื่อ สารถึ งสมาชิก ทุก ท่า นให้เ กิด ความตระหนัก ต่อ สหกรณ์
ในฐานะเจ้าของกิจการนี้นั้น ต้องร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด เหมือนกับที่
ท่านปฏิบัติตนในสถานการณ์โรค “โควิด-19” ต้องพิจ ารณาในการลงทุน
การทาธุรกรรมทั้งการออมการกู้ ให้สมกับฐานะทางเศรษฐกิจการเงินของ
ท่านอย่างรอบคอบ สาคัญที่สุดคือความรับผิดชอบต่อธุรกรรมของท่านเอง
เงิ น ของท่ า นท่ า นเป็ น เจ้า ของบริ ห ารด้ ว ยตั ว เอง หนี้ ข องท่า นท่ า นต้ อ ง
รับผิดชอบเอง อย่าต้องให้พี่เพื่อนน้องผู้ค้าประกันต้องมารับผิดชอบ เพราะ
คณะกรรมการสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้มาดูแลกิจการ จาเป็นที่ต้อง
ดาเนินการตามสัญญาที่ท่านได้ทาไว้กับสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
ท้ายนี้ มีปัญหาอย่าเดินหนีจ ากสหกรณ์ ขอให้เข้ามาพบกันเพราะ
ทุ ก ปั ญ หามี ท างออก และขอเป็ น ก าลั ง ใจทุ ก ท่ า นในการต่ อ สู้ เ อาชนะ
ทุกปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจากตัวเราและเกิดจากตัวเขาให้ได้สาเร็จ รวมถึง
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงิน ที่ดีตลอดไป
ด้วยความรัก เคารพสมาชิกทุกท่าน
…สวัสดีครับ...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 คณะจากสหกรณ์ออมทรัพ ย์ค รู
ระยอง จ ากัด เข้า เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพ ย์ ครูจันทบุรี
จากัด เพื่อเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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อัจฉรา จันทร์รักษ์
การสร้ า งวิ นั ย ในการออมเงิ น เริ่ ม ต้ น ได้ ที่ ตั ว เรา
การออมเงิน จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านมีรายได้มากกว่าการจ่าย
แต่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ มี ห ลายท่ า นใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ออมเงิ น ไว้ ก่ อ น
ที่เหลือจึงเป็นค่าใช้จ่าย ทางที่จะเพิ่มเงินออมอาจทาได้โดยการ
หาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยการทางานมากขึ้น ใช้เวลาว่าง
ในการหารายได้ พิ เ ศษ หรื อ การปรั บ ปรุ ง งานที่ ท าอยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมีรายได้สูงขึ้น นอกจากนั้น การลดรายจ่ายลงด้วย
การรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จาเป็นและเหมาะสมก็จะทาให้มีการออมเงิน
เกิดขึ้นได้เช่นกัน หลายคนต้องทางานหาเงิน ไม่ว่าจะคนรวย
หรือคนจน ทุกคนทางาน เพื่อแลกกับเงินที่ เป็นปัจ จั ยที่ส ร้า ง
ความมั่นคงในชีวิต เราควรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ใช้จ่าย เพื่อให้เหมาะสมกับรายรับที่ได้รับมา ต้องไม่ใช้จ่ายเกินตัว
เพราะหากเป็นเช่นนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ต้องแบกรับภาระ
หนี้ม ากมาย สาเหตุ ของการเป็ น หนี้ไม่ ได้ขึ้ น อยู่กับ ใคร แต่
ขึ้นอยู่กับตัวเราเองในการบริหารการเงินของเรา ควรใช้จ่ายให้
พอเหมาะกับรายรับของตนเองในแต่ละเดือน ถ้าหากใช้มากเกินตัว
ปัญหาหนี้สินก็จะตามมา พอไม่มีก็ต้องไปกู้ สถาบันการเงิน หรือ
กูส้ หกรณ์ ดังนั้น จึงเรียนเชิญทุกท่านมาเริ่มต้นเก็บเงิน ออมเงิน
กันตั้งแต่วันนี้
จุดเริ่มต้นของ การออมเงินเราสามารถแบ่งประเภทของ
การออมเงินได้ดังนี้

การออมเงินเพื่ออนาคต
อันใกล้ ออมเงินเพื่อใช้จ่ายหนี้สินที่มีของแต่ละเดือน เพื่อนาเงิน
ที่ออมไปใช้ จ่า ยในครอบครัว ออมเงิ นเพื่อ ต้องการซื้อสิ่ งของ
ออมเงินสารองเพื่อจ่ายค่ารักษาตัวยามป่วยไข้
 การออมเงิ น เพื่ อ อนาคตระยะยาว เพื่ อ ใช้ จ่ า ยในยาม
เกษี ย ณอายุ เพื่ อ ความมั่ น คงของครอบครั ว เป็ น มรดกให้
ลูกหลาน ใช้ในการลงทุนต่อยอดเงินออมให้เพิ่มขึ้น
 การออมเงินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง คือการไม่ฟุ่มเฟือย
ประหยัด รู้จักคิด รู้จักใช้จ่ายอย่างมีส ติ ถ้าหากเราไม่มีความ
พอเพี ย งอาจก่ อ เกิ ด ผลเสี ย ตามมา ควรใช้ จ่ า ยเท่ า ที่ จ าเป็ น
ดังนั้น การออมเงินแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้มีเงินเก็บไว้
ใช้ในอนาคตได้ ส่วนหนทางที่จ ะทาให้เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หาก
บางคนสามารถเปลี่ยนรูปแบบการออมเงินเป็นการออมทรัพย์สิน
ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราในอนาคตได้ดีเช่นกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา ได้เล็งเห็นคุณค่าของการออม
จึงได้จัดทา “โครงการเดือ นแห่งการออม” ทุกปี และในปีนี้
กาหนดเปิดโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2563
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมโครงการออมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด


วันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 63
( ในวัน และเวลาทาการ)

 กิ จกรรมการออม 
1. ซื้อหุ้นเติม รับหุน้ สมนาคุณ (1 คน/รับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง) หรือ
ของที่ระลึก 1 ชุด (1 คน/1 ชุด)
- ซื้อหุ้น 10,000 – 50,000 บาท รับหุ้นสมนาคุณ 300 บาท
- ซื้อหุ้น 51,000 – 100,000 บาท รับหุ้นสมนาคุณ 700 บาท
- ซื้อหุ้น 101,000 บาทขึ้นไป
รับหุ้นสมนาคุณ 900 บาท

ของที่ระลึก
ชุดกิฟต์เซ็ทกล่องใส่อาหาร 2 ชั้น
และกระบอกใส่ซุป บรรจุในถุงผ้าดิบ

2. เพิ่มหุ้นรายเดือน รับของที่ระลึก 1 ชุด (1 คน/1 ชุด)
- เพิ่มค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
3. เปิดบัญชี ใหม่ รับของทีร่ ะลึก 1 ชุด (1 คน/1 ชุด)
- ออมทรัพย์พิเศษรายเดือนคงที่ติดต่อกัน 24 เดือน
- เงินออม 1,000 – 25,000 บาท/เดือน

รวมจานวนเงินแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
- รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.75 % (ปกติ 3.25 %)
- กรณีไม่ครบ 24 เดือน รับอัตราดอกเบี้ยปกติ

ของที่ระลึ ก มี จานวนจากัด !!
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ตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ขนาด 15 x 15 ซม.

ติดยางยืดด้านใน
ใช้ผ้าอีกผืนปิดทับ

ใช้ผ้า 2 ชิ้น
จับจีบ 3 ซม.

เย็บตามรอยประรอบผืนผ้า
โดยเว้นช่องไว้กลับผ้า

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน พ.ค. 63
 นายอุทัย ธรรมวิริยะ

ถึงแก่กรรมวันที่ 2 พ.ค. 63
 นางประเทือง เจริญยศ
ถึงแก่กรรมวันที่ 2 พ.ค. 63
 นายดารงค์ เชยทอง
ถึงแก่กรรมวันที่ 15 พ.ค. 63
 นางประกอบ รัตนาจารย์
ถึงแก่กรรมวันที่ 24 พ.ค. 63
 น.ส.อรพร วงศ์หงษ์
ถึงแก่กรรมวันที่ 24 พ.ค. 63

ฌสค.
ฌสคค.
สสอค.
สส.ชสอ.

รายการ
จานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว (บาท)
เงินทุนสารองของสหกรณ์ (บาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท)
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท)
ทุนดาเนินการ (บาท)
กาไรสะสมโดยประมาณ (บาท)

พฤษภาคม 2563
7,164
3,103,563,280.00
425,704,892.52
10,485,987,861.40
246,221,869.75
1,010,988,500.00
3,870,037,980.99
3,872,256,200.00
11,717,922,013.38
114,224,417.21

เลขบัญชีธนำคำร
กลับผ้าออกมาจากช่องทีเ่ ว้นไว้
แล้วทาการเย็บปิด

ชื่อ
ฌสจ.

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หน่วย บานาญมะขาม
หน่วย บานาญมัธยมท่าใหม่

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
ธนาคาร/สาขา
ประเภท
เลขบัญชี
กรุงไทย/จันทบุรี
ออมทรัพย์
204-1-00112-7
กรุงเทพ/จันทบุรี
สะสมทรัพย์
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 ทันที

หน่วย บานาญเมือง

(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

หน่วย บานาญมะขาม

ข่าว สกสค.จันท์

เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2563
636 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 907,240 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางประเทือง เจริญยศ
2. นายอุทัย ธรรมวิริยะ

หน่วย กศน.

เรียกเก็บ (บาท)
200
300

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

390
เก็บรายปี
เก็บรายปี

230,000
600,000
600,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

ช.พ.ค.

250,000

ช.พ.ส.
เรียกเก็บเดือนมิถุนายน 2563
320 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 374,208 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1.นายกมลรัตน์ เตชะอินทร์
2.นางลิ้นจี่ โพธิ์ทอง
3.นางพุสดี จันทราช

“สมาชิ ก ท่ า นใดที่ เ ปลี่ ยน ที่อ ยู่ , เบอร์ โ ทรศั พ ท์ กรุ ณ าแจ้ ง สหกรณ์ ฯ ด้ ว ย เพื่ อ ประโยชน์ ข องตั ว ท่ า นเอง ”

สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ ค รู จั นทบุ รี จากั ด เลขที่ 9 หมู่ ท่ี 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่า ช้ าง อาเภอเมื องจั น ทบุ รี จัง หวั ดจั นทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379 - 81
โทรสาร. 0 3930 3382
E-mail : chancoop@hotmail.co.th
Website : www.chancoop.com
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
ID Line : @lgo9715v

