สวัสดีครับ สมาชิก สอ.ครูจันท์ ทุกท่าน
สารสั ม พั น ธ์ ฉ บั บ นี้ เขี ย นขึ้ น ระหว่ า งที่ ฝ่ า ยจั ด การของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด กาลังดาเนินการปิดบัญชีประจาปี 2564
ซึ่ ง ในขณะที่ ท่ า นสมาชิ ก ก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า งเฉลิ ม ฉลองส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า
ต้ อ นรั บ ปี ใ หม่ กั น อยู่ พวกเราทุ ก คนที่ สหกรณ์ ฯ ก็ ก าลั ง เตรี ย มและ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จันทบุรี ในรอบปีบัญชี 2564 เพื่อที่จะจัดทาข้อมูลต่างๆ ส่งให้ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญ าตทาการตรวจสอบความถูกต้องและรับรองงบการเงิน
เมื่อดาเนินการแล้วก็จะทาให้เราได้ทราบกันว่าในปีนี้ เราจะมีกาไรสุทธิ
เท่าไร จะสามารถนาผลกาไรมาจัดสรรคืนกลับให้สมาชิกได้มากน้อย
เพียงใด ก็ขอให้อดใจรอกันอีกหน่อยนะครับ
อีก ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ข อน ามาพู ด คุ ย ก็ คือ การเตรี ย มการประชุ ม ใหญ่
สามัญประจาปี 2564 ซึ่งกาหนดปฏิทินสาคัญไว้ ดังนี้
 การเลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า วั น อาทิ ต ย์ ที่ 9 มกราคม 2565
ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
 การเลือกตั้งทั่วไป วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ หน่วย
เลือกตั้งตามอาเภอ
 การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี 2564 วั น เสาร์ ที่ 29
มกราคม 2565 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท
ในขณะที่เขียนต้นฉบับนี้ ก็ยังแอบเป็นห่วงอยู่ว่า ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่เป็นต้ นไป สถานการณ์ของโควิด 2019 จะเป็นอย่างไร ก็ไ ด้แต่
หวังว่า ขอให้สถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น อย่าได้ส่งผลกระทบต่อ
แผนการดาเนินงานที่สอ.ครูจันท์ ได้ กาหนดไว้ แต่ก็ไม่ต้องถึงกับกังวล
นะครับ เพราะคณะกรรมการฯ ก็ได้เตรียมแผนฯ รองรับไว้แล้ว หาก
สถานการณ์ไม่เอื้อต่อการดาเนินการที่วางไว้ เราจะทาให้ดี ที่สุด เพื่อให้
สมาชิกได้มีความสุขเหมือนกับทุกๆ ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
จากัด เสมอมา

คณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการฯ พยายาม
จะพัฒ นาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ให้
ถึงสมาชิกด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุณสมาชิกทุ กท่ านที่ มีค วามเข้ าใจและ
เป็น กาลัง ใจให้กับฝ่ายปฏิบัติ หากมีสิ่ง ใดที่ไม่รู้
ไม่ เ ข้ า ใจก็ ส อบถามได้ ค รั บ อย่ า รี บ ด่ ว นแสดง
ความคิ ด เห็ น โดยที่ ไ ม่ รู้ ข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริง เพราะ
ปัจจุบันโลกของการสื่อสารเป็นโลกที่ไร้พรมแดน
ข่า วหรื อ เรื่ อ งราวที่ ไ ม่ เป็ น ความจริ ง อาจส่ ง ผล
กระทบต่อองค์กร (สหกรณ์) ของเราได้ ขอเรียนว่า
คณะกรรมการและฝ่า ยจัด การ เราดาเนิน การ
ทุกเรื่องเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ เพื่อที่จะ
สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจัน ทบุรี จากัด เป็นของพวกเราทุกคน ขอให้
สมาชิกทุกท่านมีความสุข ปลอดโรค ปลอดภัย
ครับ ...สวัสดีครับ

ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ชุดที่ 56

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565
สหกรณ์ จ ะโอนเงิ น ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ให้ กั บ สมาชิ ก
ในวั น จั น ทร์ ที่ 31 มกราคม 2565 โดยโอนเข้ าบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ออมทรัพย์สมนาคุณ (อส.) ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ส หกรณ์เปิดให้
สมาชิกทุกคนเพื่อการนี้โดยเฉพาะ สมาชิ กสามารถเบิกถอนได้
2 ช่องทาง คือ
 เบิ กถอนผ่ านตู ้ ATM ของธนาคารกรุงไทย
(เฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ของกรุงไทย)
โดยไปทารายการเบิกถอนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่ง

ขั้นตอนการเบิกถอน
ผ่านตู้ ATM ของ ธ.กรุงไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใส่บัตร ATM.
กดรหัส ATM.
เลือก บริการอื่นๆ
กรณีเป็นตู้ ATM รุ่นเก่า
เลือก บริการอื่นๆ (อีกครั้ง)
เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์
เลือกบริการ รับเงินฝาก
ระบุจานวนเงินที่จะถอน
เลือก ถูกต้อง
(เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ของท่าน)
กดถอนเงินตามปกติ

 เบิ กถอนหน้ าเคาน์ เตอร์การเงิ นของสหกรณ์
ทั้งในรูปของการรับเงินสด และ/หรือ โยกเงินปันผลเฉลี่ ย คื น จากบัญ ชี อ อมทรั พ ย์ ส มนาคุ ณ ไปเข้ า บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์
พิเศษเพื่อรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า
1. หากยังไม่จาเป็นต้องใช้เงิน อย่าเพิ่งรีบถอน ฝากเงิน
ปันผล-เฉลี่ ยคืน ไว้ ที่ส หกรณ์ก่ อ น เพราะ ได้ด อกเบี้ย สูง กว่ า
ธนาคาร (ดอกเบี้ ยของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ทั่ว ไป 2.00% ,
ออมทรัพย์พิเศษ 3.00%)
2. ในช่วงแรกๆ (ต้ นเดือน ก.พ.) จะมีส มาชิกไปใช้ บริ การ
ถอนเงินที่สหกรณ์เป็นจานวนมาก อาจต้องใช้เวลารอนาน หากใช้
บริการเบิกถอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จะสะดวกและ
รวดเร็วกว่า
 อย่ างไรก็ต ามสหกรณ์เ ต็มใจและพร้อ มบริการเสมอ 

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
สหกรณ์
ทุกประเภท
เนื่องจากเป็นวันจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน

เรื่องเล่า

จาก..ผู้จัดการ

สวัสดีปีใหม่คะ่ สมาชิกทุกท่าน
ขอสรุปผลการบริหารงานของคณะกรรมการฯ ชุดที่ 56
ในรอบปีบัญชี 2564 ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ดังนี้
 ประกาศลดอัต ราดอกเบี้ยเงิน กู้ ฉุกเฉิน / สามัญ /
พิเศษ จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 เหลืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.25 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 ให้สมาชิกที่ประสงค์จะงดส่งเงินต้นสามัญ และ เงินต้น
ฉุ ก เฉิ น เขี ย นบั น ทึ ก เพื่ อ ของดส่ ง เงิ น ต้ น ดั ง กล่ า ว ได้ ตั้ ง แต่
มีนาคม - ธันวาคม 2564
 การยกร่างระเบียบใหม่ ทุกระเบียบเพื่อให้สอดรับกับ
ข้อบังคับสหกรณ์ในปัจจุบัน
 การก าหนดระเบียบที่ เ ป็น ประโยชน์กั บ สมาชิก ใน
หลายเรื่อง เช่น ลดอัตราดอกเบี้ยให้สมาชิกที่จ่า ยในฐานะผู้ค้า
ประกันต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยปกติร้อยละ 2 (อัตราดอกเบี้ยเหลือ
ร้อยละ 3.25) รวมถึงผู้ค้าประกันบางรายที่ประสงค์จะขอกู้ใหม่
เพื่อรวมหนี้ของผู้ค้าเข้ากับเงินกู้ของตนเอง จะเสียอัตราดอกเบี้ย
ที่ต่ ากว่า ปกติ (อัต ราดอกเบี้ย ตั้ งแต่ 2.75 – 4.00) ซึ่ง ทาให้
สมาชิกได้รับประโยชน์ในส่วนที่เป็นภาระหนี้ส่วนของตนเองด้วย
การบริหารของคณะกรรมการในส่วนที่เป็นคณะกรรมการ
ศู น ย์ ป ระสานงานของ สสอค. และ สส.ชสอ.ได้ ท าหน้ า ที่
กรรมการศูนย์ประสานงานได้ดี มีการรับสมัครสมาชิกเข้าเป็น
สมาชิกสมาคม และ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของสมาชิก
ที่ถึงแก่กรรมตามระเบียบของสมาคม
ปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารแบบไร้พรมแดน การเสพข่าว
จาก Social network บางเรื่องเป็นเรื่องจริง แต่ก็ มีหลายเรื่อง
ทีเ่ กินความเป็นจริง ขอให้ทุกท่าน มี “สติ” และ“วิจารณญาณ”
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ให้มากๆ ค่ะ
ท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19 นะคะ
...สวัสดีคะ่ ...
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ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจฯ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จากัด งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพจาก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
แจ้งกาหนดอัตราเงิ นสงเคราะห์ (ล่ วงหน้า) ที่เรียกเก็ บส าหรั บปี บัญชี
2565 ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ ดังนี้

สมาชิกในเดือนธันวาคม 2564 เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
โดยเงิ น สงเคราะห์ ส มาชิ ก ที่ ถึ ง แก่ ค วามตายในเดื อ น
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 (ศพละ 50 บาท) จะสมทบ
ไปเรียกเก็บในเดือนมกราคม 2565
ทั้งนี้ เดือ นมกราคม 2565 สมาคมจะเรียกเก็บ เงิ น

สงเคราะห์ จานวน 400 บาท (สมาชิกถึงแก่กรรมเดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 จานวน 8 ราย) พร้อมทั้ง
เงินค่าบารุงประจาปี จานวน 50 บาท รวมทั้งสิ้น 450 บาท

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จากัด และคู่สมรส ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน
ที่ได้ร่วมมือในการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี ในปี 2564
ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การมาครบปี ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2564
มีสมาชิกเสียชีวิต จานวน 49 ราย (ธันวาคม 2563 จานวน 5
ราย และ มกราคม – พฤศจิกายน 2564 จานวน 44 ราย)
ในปี 2565 เริ่ มตั้ง แต่เ ดือนธั นวาคม 2564 ถึง เดือ น
พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการฯ มีมติเก็บเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้ารายปีเป็นเงิน 2,500 บาท (รวมค่าบารุง 50 บาท
ด้วย) โดยหักจากเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับจาก
สหกรณ์ฯ เฉพาะ สมาชิกที่ให้ความยินยอม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จากัด และครอบครัว ได้ติดตามความคืบหน้า
เรื่อง คดีอ าญา อย่างสม่าเสมอ ล่าสุดวันที่ 14 ธันวาคม
2564 ได้ ท ราบจาก ร.ต.ท.พั ช รพล ตั น จริ ง ต ารวจ
สอบสวนเจ้าของคดีว่า ได้ ออกหมายเรียก น.ส.ภัทราสินี
ดีรั สมี ผู้ ยั กยอกเงิ น มาให้ ปากค าในวัน ที่ 13 ธัน วาคม
2564 แต่ผู้ยักยอกไม่มา ให้ นายบรรเทิง ดีรัสมี บิดามา
แทน อ้า งว่ า ติ ดธุ ระอยู่ ต่า งจัง หวั ด ขอเลื่ อนการเข้า พบ
ตารวจจึงกาหนดให้มาพบในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 หาก
ยังไม่มาให้ปากคาตามหมายเรียกก็จะต้องถูกออกหมายจับ
ต่อไป และในขณะเดีย วกั น ต ารวจก็ จ ะเชิ ญเจ้ าหน้า ที่
สหกรณ์ ฯ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น และผู้ รั บ
ผลประโยชน์ที่ถูกยักยอกเงินไปให้ปากคา ซึ่งขณะนี้ทราบว่า
มีผู้รับผลประโยชน์ที่ถูกยักยอกบางท่านได้ไปให้ปากคา
แล้ว ในส่วนของ คดีแพ่ง ทนายความดาเนินการฟ้องแพ่ง
แล้วเมื่อ 13 ธันวาคม 2564

สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สหกรณ์ สมาชิ ก ของชุ มนุ มสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อ
คงสภาพประจาปี 2565 โดยจาแนกตามรอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกดังนี้

4

แอปเปิ้ล

แคนตาลูป

มีอนุมูลอิสระที่ชื่อว่า อุดมด้วยวิตามินซี
เคอร์ซิทีน ซึ่งมี
วิตามินสาคัญที่ช่วย
สรรพคุณช่วยลด บารุงปอด การได้รับ
ความเสี่ยงโรคมะเร็ง วิตามินซีอย่าง
หลายชนิด รวมทั้ง เพียงพอ ช่วยลด
มะเร็งปอด
ความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคหอบหืดได้

บล็อกโคลี่
มีวิตามินซีสูง อุดม
ไปด้วยวิตามินบี 5
ที่ทาหน้าที่ปกป้อง
ปอดไม่ให้เสียหาย
จากสารพิษในบุหรี่

แครอท

ขิง

มีเบต้าแคโรทีน
และวิตามินเอสูง
ช่วยป้องกันอาการ
หอบหืด
ช่วยกระตุ้น
ระบบภูมิคุ้มกัน

มีสรรพคุณช่วยต้าน
อาการอักเสบภายใน
ร่างกาย มีสารต้าน
อนุมูลอิสระสูง
ช่วยลด
ความเสี่ยงโรคมะเร็ง
ที่ มา : Page ภู มิพ ฤกษา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

พฤศจิกายน 2564
7,203
3,333,717,600.00
487,494,705.65
10,094,191,138.44
571,539,909.86
1,010,988,500.00
4,659,556,895.62
2,158,000,000.00
11,346,459,240.10
301,691,016.40

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
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 14.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

มุ ม
ชื่อ
ฌสจ.
เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2564
741 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 910,366 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายประเสริฐ โหมดศิริ
เรียกเก็บเดือนธันวาคม 2564
396 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 377,300 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นางสตางค์ สยามชัย
2. นางประนอม มาสกุล
3. นายฤทัย พวงพัฒน์
4. นางเพลิน ชูสกุล
5. นายประจักษ์ ระถะยาน

เรียกเก็บ (บาท)
150

ฌสค. หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ฌสคค.
450
สสอค.
เก็บรายปี
สส.ชสอ.
เก็บรายปี

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000
250,000
230,000
600,000
600,000

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน พ.ย. 64
 นางบุญเรือน พฤกษ์ศศิธร หน่วย บานาญ มรภ.ราไพพรรณี

ถึงแก่กรรมวันที่ 6 พ.ย. 64
 นายเยื่อ คานาเวช
หน่วย สมาชิกสมทบ
ถึงแก่กรรมวันที่ 10 พ.ย. 64
 นายสุเมธ เชิดฉันท์
หน่วย บานาญแก่งหางแมว
ถึงแก่กรรมวันที่ 25 พ.ย. 64

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379-81 , 08 1723 8572 , 08 1940 6298 , 08 9833 8090 , 09 2261 6330 , 09 7221 9966 ID Line : @chancoop
E-mail : chancoop@hotmail.co.th Website : www.chancoop.com Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด

