
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จันทบุรี จ ากัด  โดยคณะกรรมการ ,  
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ  
ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  เมื่อวันพุธท่ี  
26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อร่วมกันร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราช 
วรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย รวมท้ัง
เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่ระบบการสหกรณ์ให้แพร่หลายย่ิงข้ึน 

โดยมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต , 
พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระราชวรวงศ์
เธอกรมหมื่ นพิทยาลงกรณ์  ,  ถวาย
ภัตตาหาร เพลแด่พระสงฆ์  และพิ ธี
ทอดผ้าป่าสามัคคี 

หลั ง จ าก น้ัน  ไ ด้ ร่ วมกั นบ า เ พ ญ
สาธารณประโยชน์ ท าความสะอาดวัด 
เขากระแจะ ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 

มีอะไรในฉบับ   วันสหกรณ์แห่งชาติ / คุยกับรองประธานบ้านเลขที่ 9 / ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ /  
 มุมสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2563 
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิก สอ.ครูจันท์ทุกท่าน 

“สหกรณ์ฯ ของเรา” เป็นค าเรียกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  
ซึ่งเป็นท่ียอมรับและจ านวนสมาชิกส่วนใหญ่ภูมิใจ ค าน้ีเป็นค าท่ีมีความหมาย
ในความรู้สึกท่ีดี เป็นสถานท่ีท้ังสมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีเป็น
เจ้าของ เราคงต้องร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาให้เป็นองค์กรท่ีมีคุณภาพ มีความ
มั่นคง เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกทุกคนอย่างเสมอภาค ซึ่งบทบาทและ
หน้าท่ีของทุกคนท่ีมีต่อ “สหกรณ์ฯ ของเรา” อาจมีแตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์ในเวลาน้ันๆ ช่วงเวลาใดท่านเป็นผู้ใช้บริการ เมื่อมีก มาฝาก 
ล าบากก มาถอน เดือดร้อนก มากู้ ช่วงเวลาใดท่ีท่านเป็นเจ้าของก มีบทบาท
หลายอย่าง เช่น รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เสนอแนะแนวทางพัฒนากิจการของ
สหกรณ์ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีสหกรณ์ของเราก าหนดข้ึน รวมท้ัง การสอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี และการท าหน้าท่ีเป็น
ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ส่วนคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี มีหน้าที่โดยตรงในการบริหารจัดการและการบริการ ได้ด าเนินการโดยยึดกรอบนโยบาย คือ 
ใส่ใจผู้กู้ ดูแลผู้ออม รอมชอมผู้ค้ า เลิศล้ าบริการ ใช้หลักธรรมาภิบาลควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินสหกรณ์สีขาว  
โดยประเมินจากตัวช้ีวัดท้ัง 9 หลักของหลักธรรมาภิบาล ในปีน้ี สหกรณ์ของเราได้คะแนนการประเมินถึง 98.70%  

“สหกรณ์ฯ ของเรา” จึงเปรียบเสมือนบ้านท่ีสองท่ีเราต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
สวัสดีครับ... 

สมศักดิ์  ดิษฐลกัษณ ์
รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 
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กรมส่ง เสริมสหกรณ์ย้ า  เ ดินหน้าสางปัญหาสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ ท้ังก าหนดสัดส่วนภาระหน้ีต่อรายได้ 70% หรือผู้กู้
ต้องมีเงินรายได้คงเหลือเพื่อด ารงชีพ 30% เข นร่างกฎกระทรวง 
12 ฉบับหนุนบริหารสภาพคล่อง - ตัดวงจรกู้วนซ้ า 

จากประเด นความเช่ือมโยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรมส่งเสริมสหกรณ์ อยู่
ระหว่างแก้ไขปัญหาการกู้ยืมระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน เน่ืองจาก
สินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มีสัดส่วน 6.7% หรือเกือบ 7% 
ของระบบการเงินไทย ซึ่งขยายตัวต่อเน่ืองและเช่ือมโยงกันเองใน
ระบบเพิ่มข้ึนอาจเป็นช่องทางส่งผ่านความเสี่ยงเพิ่มข้ึน  

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผย
กับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัจจุบันทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพยายาม
หาช่องทางป้องกันและสกัดปัญหา ท้ังดูแลสภาพคล่อง จัดสรรเงิน
ลงทุนในตลาดทุน โดยเฉพาะการก ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมี
สภาพคล่องส่วนเกินกว่า 30 แห่ง ซึ่งมีเงินลงทุนกว่า 4 แสนล้าน
บาทในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเบื้องต้นก าหนดสัดส่วนลงทุน 
ไม่ เกิ น 10% ของทุนเรื อนหุ้ นบวกทุนส ารองของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์แต่ละแห่ง และต้องเป็นหุ้นท่ีมีการจัดอันดับความ
น่าเช่ือถือไม่ต่ ากว่า A- และเป็นการถือหุ้นท่ีมีการค้ าประกันด้วย 
ส่วนความคืบหน้าการปล่อยกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ัน อยู่
ระหว่างยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการให้กู้และการให้สินเช่ือของ
สหกรณ์  โดยหลักการก าหนดเกณฑ์การปล่อยกู้แก่สมาชิกจะต้อง
มีภาระหน้ีต่อรายได้  (DSR)  ไม่เกิน 70% ของเงินเดือน หรือผู้กู้
ต้องมีเงินได้รายเดือนท่ีคงเหลือเพื่อการด ารงชีพไม่น้อยกว่า 30% 
อย่างไรก ตามรายงานระบุว่า การกู้ยืมและรับฝากเงินระหว่างกัน
ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์เ ดือนกันยายน 2562 สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ขาดสภาพคล่อง 439 แห่ง และสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมี
สภาพคล่องส่วนเกิน 956 แห่ง ท่ีเหลือเป็นชุมนุมสหกรณ์ 9 แห่ง 
โดยความเช่ือมโยงในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีมากข้ึนผ่านการ
กู้ยืมและรับฝากเงินระหว่างกัน ซึ่งเป็นข้อต่อในการส่งผ่านความ
เสี่ยง (Contagion) โดยเฉพาะจากสหกรณ์กลุ่มท่ีขาดสภาพคล่อง 

จึงได้ก าหนดขนาดเพื่อการก ากับดูแลความเสี่ยง 4 ด้าน คือ ด้าน
ธรรมาภิบาล ด้านปฏิบัติการ ด้านเครดิต และด้านสภาพคล่อง 

ต่อข้อถามถึงแนวโน้มของปัญหาหน้ีครัวเรือน นายวิศิษฐ์ 
กล่าวว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีปัญหาหน้ีครัวเรือนมาจากปัญหา
ของสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว มีรายได้คงเหลือไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ ท่ีส าคัญสมาชิกวัยเกษียณมีเงินไม่เพียงพอท่ีจะช าระค่า
งวดกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ปัจจุบันมีประมาณ 500 สหกรณ์ ซึ่ง
สหกรณ์ เหล่า น้ีอยู่ ระหว่างปรับโครงสร้างหน้ี โดยการยืด
ระยะเวลาช าระห น้ีออกไปตามความสามารถ  ซึ่ งขึ้ นกับ
คณะกรรมการของแต่ละสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งน้ันจะพิจารณา 
โดย ข้ึนกับขนาดของสหกรณ์ และความระมั ดระวั งของ
คณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ท่ีจะวางกรอบการปล่อยกู้  และ
บริหารจัดการ ซึ่งบางแห่งมีสมาชิก 20,000 ราย แต่มีสมาชิก 
ท่ีเกษียณ 10 - 20 คน หรือบางแห่ง 100 - 200 คน ส่วนสมาชิก
เกษียณรายใหม่น้ัน ถ้ากฎกระทรวงฉบับใหม่ออกมามีผลบังคับใช้
จะต้องมีรายได้คงเหลือ 30% และหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญจะต้อง
ช าระไม่เกิน 150 งวด จากเดิมสมาชิกเก่าผ่อนช าระนาน 300 
งวด หรือ 240 งวด ประเด นน้ีเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับสภาพ
คล่องของสหกรณ์แต่ละแห่ง” 

ส่วนการรายงานข้อมูล เมื่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการ
รายงานข้อมูลของสหกรณ์มีผลบังคับใช้ ต่อไปทุกสหกรณ์ต้อง
รายงานข้อมูลต่างๆ โดยน าส่งต่อ ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ของสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ เช่น ข้อมูลการลงทุน หรือข้อมูล
การปล่อยกู้ รวมท้ังการรับฝากเงิน ซึ่งท่ีประชุมคณะรัฐมนต รี
(ครม.)รับหลักการแล้ว และอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะเสร จก่อนเดือน
พฤษภาคมน้ี 

03 Mar 2020 
ท่ีมา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ผนึกสหกรณ์ คุมเงินลงทุน 4 แสนล้าน 

ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 55  ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2563 
เมื่อวันท่ี20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์ให้สมาชิก
สหกรณ์ ปี 2563 โดยก าหนดสถานท่ีคือไปเปิดโลกทัศน์ ภาคอีสานตอนบน  
(จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ) แต่เนื่องจากในปัจจุบัน 

มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ค่อนข้างรุนแรง   
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จึงขอชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน หากมีความคืบหน้าของโครงการฯ จะแจ้ง 

ในโอกาสต่อไป 



 

 

 

 

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 มกราคม 2563 

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 าไรสะสมโดยประมาณ (บาท) 

7,155 
3,047,118,260.00 

425,704,892.52 
10,571,833,887.48 

42,965,521.93 
1,010,988,500.00 
3,786,298,838.70 
4,383,083,800.00 

12,003,743,346.89 
9,222,725.08 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 

4 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 300 250,000 

ฌสค. 300 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 240 230,000 
สสอค. เก บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก บรายป ี 600,000 
 

 นายศรชัย  ยังเหลอื  หน่วย บ านาญมะขาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  14 ม.ค. 63 
 น.ส.พวงแก้ว  นิยมสิทธิ ์  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  17 ม.ค. 63 
 นางสมพร  มั่นภกัด ี  หน่วย รร.ราชประชานุเคราะห์ 48 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  18 ม.ค. 63 
 นางจุรินทร์  มงคลการ  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  20 ม.ค. 63 
 นายศิรพิงษ์  สิงหห์าญ  หน่วย มทร.ตะวันออก 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  23 ม.ค. 63 
 นายพนิัย  เอี่ยมสกุล  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  27 ม.ค. 63 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน ม.ค. 63 
 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

เรียกเก บเดือนกุมภาพันธ์ 2563 625 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 906,881 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายสมควร  วิเศษ 2. นายบรรจง  จิรวัฒน ์
3. นายสุรพล  ศรีศุภลักษณ ์ 4. นายศรชัย  ยังเหลือ

  

เรียกเก บเดือนกุมภาพันธ์ 2563 309 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 373,885 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายบุญมี  นาแก้ว 2. นายศรชัย  ยังเหลือ 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ขา่ว สกสค.จนัท ์

นอกจากการออกก าลังกายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูก 
ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ อาหารก็เป็นสิ่งเติมเต็มและเสริมสร้างให้
แข็งแรงยิ่งขึ้น 

กระดูก  : ออกก าลังกายเป็นประจ าร่วมกับการกินอาหาร 
ที่มีแคลเซียม เช่น นมวัว โยเกิร์ตธรรมชาติ ชีส เต้าหู้ ถ่ัวเหลือง
ชนิดแข ง งาด า และผักต่างๆ เช่น ผักแพว สะเดา ใบข้ีเหล ก คะน้า 

ข้อต่อ  : ควรควบคุมน้ าหนักไม่ให้เกินเกณฑ์ ออกก าลังกาย
ตามความเหมาะสมของตัวเอง (ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ) กินอาหารที่มี
วิตามินและโปรตีนเป็นประจ า 

กล้ามเนื้อ :  
โปรตีน เช่น เน้ือสัตว์ทุกชนิด นม ไข่ ถ่ัว เต้าหู้ อาหารมื้อหลัก

ควรมีเมนูเน้ือสัตว์ ไข่ หรือเต้าหู้ ไม่ควรปรุงอาหารด้วยน้ ามันมาก
เกินไป 

วิตามินบี เช่น ข้าวกล้อง ธัญพืชต่างๆ เน้ือสัตว์ไม่ติดมัน ขาไก่ 
ผักสีเขียวเข้ม 

ธาตุเหล็ก เช่น เน้ือหมู วัว เครื่องในสัตว์ เลือดสัตว์ (ควรท าให้
สุก) ผักบางชนิด เช่น ผักแว่น ผกักูด ใบข้ีเหล ก มะเขือเปาะ 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

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

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยน ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ” 

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

