
 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 

มีอะไรในฉบับ  อาศิรวัจน์ ฉัตรมงคล / คุยกับประธานฯ / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า / 
มุมสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563 

 อาศิรวัจน์น้อม น าดล 
เฉิดฉัตรมงคล ครอบเกล้า 
ไทยทั่วทุกแห่งหน แหนแห่  ห้อมแฮ 
สี่พฤษภาคมเฝ้า เฟื่องฟุ้งรุ่งราม 

 งามลักษณ์ทรงศักดิ์ล ้า เรืองขจร 
มหาวชิราลงกรณฯ เกริกแผ้ว 
เศวตฉัตรานุสรณ์ เสวยราชย์ ทรงนา 
พระวชิรเกล้าฯ แก้ว ก่องฟ้านาคร 

 เชิญพระพรพิสิฐซ้อง สดุดี 
พูนพระบารมี มากล ้า 
ป้องพสกปกเกศี เกษมสุข สมเฮย 
ทรงชื่นชยุตม์ย ้า ย่ิงนั้นนิรันดร 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

(ผศ.พงษ์ศิลป์  บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง) 

ความหมายของวันฉัตรมงคล  :  มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ท าในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก 
ความส าคัญของวันฉัตรมงคล  :  เป็นวันท่ีร าลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์  รัชกาลท่ี 10 แห่งราชวงศ์จักรี 
และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จ
ข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี 13 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 และด ารงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” 

ดังน้ัน รัฐบาลไทยและพสกนิกรจึงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดงานพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรหรือรัฐพิธีฉัตรมงคล หรืออาจ
เรียกว่าพระราชพิธีฉัตรมงคล ซึ่งกระท าในวันบรมราชาภิเษก ถวายเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ท้ังน้ี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกน้ันว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด  
และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข 
แห่งอาณาราษฎรตลอดไป” 
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สวัสดีครับ....พบกันฉบับนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ ท่ามกลางสภาวการณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ขณะนี้สมาชิกทุกท่านนอกจากการ
เฝ้าระวัง การป้องกัน ความวิตกกังวลคงเป็นส่ิงหลีกเล่ียงกันไม่ได้เพราะ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ท้ังต่อชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีไม่สะดวกสบาย ก็จะขอเป็น
ก าลังใจให้กับทุกๆ ท่านอดทนและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันท่ีประกาศใช้ 
ท้ังนี้ เพื่อตัวเรา เพื่อครอบครัว เพื่อประเทศชาติของเรา จะได้พ้นจากโรคร้ายนี้
โดยเร็ววัน  

คณะกรรมการฯ ตระหนักถึงความทุกข์ของท่านสมาชิก แต่ท้ังนี้เราต้องร่วมมือกันและเปิดใจกับสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 ในส่วนของสมาชิกเราต้องยอมรับว่าในสถานการณ์แบบนี้ จังหวัดจันทบุรีของเรายังถือว่าเป็นจังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือน้อยมาก ถ้าดู 
ณ ขณะนี้ก็ต้องถือว่าเรายังมีผู้ติดเช้ือเป็นศูนย์ ท่ีมีก็รักษาหายกลับบ้านได้  ถึงอย่างไรเราก็ต้องอยู่และปฏิบัติตามมาตรการ 
ท่ีก าหนด แน่นอนว่าวิถีการด ารงชีวิตของทุกท่านจะต้องประสบกับปัญหา อุปสรรค ท้ังด้านการเดินทาง การท างาน การเตรียม
อาหารการกิน ฯลฯ คณะกรรมการฯ จึงได้จัดท าโครงการเพื่อช่วยบรรเทาและเป็นก าลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านในเรื่องต่างๆ 
ดังนี้ 

1. ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 0.25 %   8  เดือน พ.ค. 63 – ธ.ค. 63 สมาชิกทุกคน 

2. งดเก็บเงินต้นเงินกู้สามัญ   3  เดือน พ.ค. 63 – ก.ค. 63 สมาชิกที่ช าระปกติ 

3. ของดส่งต้นเงินกู้ฉุกเฉิน     3  เดือน เม.ย. 63 – มิ.ย. 63 สมาชิกที่ยื่นความจ านง 

4. ขอเข้าโครงการช่วยเหลือกรณีพิเศษ ตามความจ าเป็น สมาชิกที่ยื่นความจ านง 

การด าเนินการในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ของ สอ.ครูจันท์ ได้พิจารณาในภาพรวม  ซึ่งสมาชิกของเรายังไม่ได้รับ
ผลกระทบในเรื่องการขาดรายได้หรือถูกลดรายได้ลง แต่อาจจะมีสมาชิกบางท่านท่ีต้องขาดรายได้ลงจากการประกอบอาชีพ
เสริมบ้าง ในแนวทางการช่วยเหลือจึงมีท้ังในส่วนท่ีสมาชิกทุกคนได้ประโยชน์ หรือสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นต้องยื่นความจ านง 
และบางรายการสมาชิกท่ีขาดคุณสมบัติจะไม่ได้สิทธิ์ในครั้งนี้  ท้ังนี้ต้องเรียนทุกท่านว่า สอ.ครูจันท์ เราต้องด าเนินการครั้งนี้
ตามแนวทางของนายทะเบียนและรายการท่ี 1 – 3 จะต้องด าเนินการได้ภายในปีบัญชีเท่านั้น 
 ต้องเรียนท่านสมาชิกด้วยว่าโครงการท่ี สอ.ครูจันท์ ได้ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ
แนวทางท่ีนายทะเบียนก าหนด แต่หากสถานการณ์ของไวรัสโคโรน่ายังไม่สามารถท าให้วิถีชีวิตของสมาชิกกลับเข้าสู่สภาวะ
ปกติ คณะกรรมการฯ ก็พร้อมจะพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือสมาชิกหรือมีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป ขอให้สมาชิก
เช่ือมั่นในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ และฝ่ายจัดการ  สอ.ครูจันท์จะอยู่คู่กับครูจันท์ตลอดไป “มีเงินมาฝาก   
ล าบากมาถอน  เดือดร้อนมากู้” หากสมาชิกมีปัญหา อย่าเดินหนี สอ.ครูจันท์มีวิธีการช่วยเหลือ เข้ามาพบ มาคุยกันครับ 

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

สมาชิกทุกท่านควรพึงระวังในเรื่องการช าระหนี้ให้ตรงเวลา / ช าระให้ครบถ้วน /  
ไม่พร่องหลักประกันในเงินกู้ประเภทต่างๆ ซ่ึงบางเรื่อง บางกรณี อาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับ
สิทธิ์ในบางเรื่อง เช่น สิทธิ์การจากกองทุนสวัสดิการ และ กองทุนเอื้ออาทร หรือ ขาดจาก
สมาชิกภาพของสหกรณ์ 
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จากการท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้สมาชิกหลายท่านได้รับผลกระทบ อาจจะได้รับผลกระทบ
ทางตรงหรือทางอ้อมแตกต่างกัน และยุคน้ีเป็นยุคของ Social 
Network ท าให้ ทุกท่านได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากหลายทิศทาง 
บางเรื่องอาจเป็นเรื่องจริง บางเรื่องอาจเกินจริง หรือบางเรื่องอาจ 
ไม่มีความจริงเลยก็เป็นได้ ข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีหลายเรื่องสะท้อน
กลับมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ว่า!!!! ท าไม? สหกรณ์
ไม่ช่วยเหลือสมาชิกเหมือนสหกรณ์อื่นเลย ท าไมงดเก็บต้นเงินแค่  
3 เดือน ท าไมไม่พักช าระดอกเบี้ยด้วย ท าไมไม่ปล่อยเงินกู้เพิ่มเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อน ท าไมไม่ลดดอกเบ้ียใหม้ากกว่าน้ี???? 

ขออธิบายให้ทุกท่านเข้าใจถึงการบริหารงานของสหกรณ์ ว่า 
สหกรณ์แต่ละแห่งมีการบริหารงานท่ีแตกต่างกัน บางสหกรณ์ 
มีเงินของตนเองบริหารค่อนข้างมาก หรือท่ีเรียกกันว่า บริหารแบบ
เงินเหลือ แต่ก็มีหลายสหกรณ์เช่นกันท่ีต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน
หรือสหกรณ์อื่นๆ มาบริหาร หรือท่ีเรียกว่า บริหารแบบเงินขาด  
ซึ่งบริบทของการบริหารย่อมแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังน้ัน การท่ี
สมาชิกจะเรียกร้องให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ด าเนินการ
เหมือนสหกรณ์อื่นๆ คงท าไม่ได้เหมือนกันท้ังหมด เน่ืองจากข้อจ ากัด
ของสหกรณ์ที่แตกต่างกัน 

อีกท้ัง นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีประกาศนายทะเบียน เรื่อง
มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินและการปรับโครงสร้างหน้ี
ของสมาชิกสหกรณ์  ก าหนดขอบเขตของการด า เ นินการไว้
โดยประมาณ ดังน้ี 

1. สมาชิกอาจลด / หยุด/ งดซื้อหุ้นกรณีกู้ เงิน 
แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกินหน่ึงปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

2. สหกรณ์อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย / การผ่อนผัน
การช าระหน้ี / การขยายเวลา / การพักช าระหน้ี / การ
ปรับโครงสร้างหน้ี / อาจลดหรือยกเว้นค่าปรับให้แก่สมาชิก
ได้ แต่ทั้งนี้สหกรณ์ต้องค านึงถึงกระแสเงินสดในการช าระ
หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่สหกรณ์กู้ยืมมาเป็นทุนด าเนินการ และ
สมาชิกท่ีฝากเงินไว้กับสหกรณ์  รวมท้ังพิจารณาว่ามี
ข้อก าหนดตามระเบียบให้กระท าได้หรือไม่  เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์หรือก าหนด
ระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิกให้
สอดคล้องกัน 

3. สหกรณ์ใดมีความจ าเป็นต้องผ่อนผันการช าระหน้ี 
การขยายเวลา การพักช าระหน้ี รวมท้ังการปรับโครงสร้าง
หน้ีให้แก่สมาชิก ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินการต้องมีมติให้จัดท าเป็นโครงการ
ช่วยเหลือและผ่อนผันให้แก่สมาชิกเป็นการเฉพาะ และ
ก าหนดระยะเวลาโครงการให้ชัดเจน เพื่อจะได้ก าหนด
แนวทางในการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพื่อเป็นการ
บรรเทาปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับสหกรณ์ต่อไป 

คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 55 ได้มีมาตรการ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีเหมาะสมกับบริบทและการบริหารงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด แล้ว 

 

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู จั นทบุ รี  จ า กั ด  
จัด “กิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 แก่ชุมชน” โดยน าหน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเทอร์โมมิเตอร์ 
ไปมอบแก่โรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี ท้ัง 10 
อ าเภอ เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2563 เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ช่วยเหลือไม่ต่างกัน แต่ มาตรการอาจต่างกัน 



 

  

 

 

ที่ รายการ มีนาคม 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) 

7,152 
3,070,095,560.00 

425,704,892.52 
10,533,576,247.13 

144,484,515.50 
1,010,988,500.00 
3,689,063,866.56 
4,181,809,000.00 

11,746,436,056.94 
61,136,147.16 

 

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

4 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 150 250,000 

ฌสค. 100 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 300 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

 นายเอี่ยม  ผลประพฤต ิ  หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  5 มี.ค. 63 
 นายประสพ  เลศิพงศพ์ิรุฬห ์  หน่วย วิทยาลัยสารพัดช่าง 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  7 มี.ค. 63 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน มี.ค. 63 
 

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) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ำกัด 
เลขบัญชีธนำคำร 

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2563 566 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 906,127 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายประสงค์ แสงประทุม 2. นายประโยชน์ เสนาะสารสิทธ์ิ 
3. นายวิชิต  เชียงใหม่ 4. นายเอี่ยม  ผลประพฤติ 
5. นายประสพ  เลิศพงศ์พิรุฬห์  

เรียกเก็บเดือนเมษายน 2563 326 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 373,275 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางวัฒนะ  พานชิกุล  

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ขา่ว สกสค.จนัท ์

ผัก ผลไม้จัดเป็นหน่ึงในอาหารหลัก 5 หมู่ แนะน าให้กินผัก
ผลไม้ที่หลากหลาย และมีสีสันต่างๆ หมุนเวียนไป เพื่อให้ร่างกาย
ได้รับสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสมดุล 

  เช่น กวางตุ้ง บัวบก ชะพลู  ลดการเสื่อม
จอประสาทตา ลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านม 

  เช่น แครอท มะเขือเทศ ฟักทอง 
ส้ม มะละกอ  รักษาหัวใจและหลอดเลือด ภูมิคุ้มกันของ
ร่างกาย และสายตา 

  เช่น กะหล่ าม่วง หัวบีท องุ่นม่วงแดง 
เชอร์รี่   ชะลอความเสื่อมของเซลล์ความจ า ลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

  เช่น กระเทียม  สร้างเซลล์ให้
แข็งแรง ลดน้ าตาลและไขมันในเลือด ลดความดัน ต้านการ
อักเสบ ยับยั้งการเกิดเนื้องอก 

  เช่น มะเขือเทศ แตงโม สตรอเบอร์รี่  ช่วย
ป้องกันและยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งล าไส้ใหญ่ และมะเร็งเยื่อบุมดลูก ช่วยให้ภาวะ
ผิดปกติ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และกระดูกพรุนดีขึ้น 

 

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 ” 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
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