ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
สวัสดีเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ทุกท่าน
สหกรณ์ของเราได้จัดโครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิกสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อให้ทุกท่าน
ได้เดินทางไปท่องเที่ยวเปิดโลกทัศน์จังหวัดในประเทศไทย เส้นทางสุโขทัย-พิษณุโลก
โดยโปรแกรมการเดินทาง จุดเช็คอินสถานที่แรกเราจะพาทุกท่านไปยังสถานที่
ที่น่าสนใจในอาเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อชมความงดงามของวัดพิพัฒน์มงคล
ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปทองคา (พระพุทธรูปสุโขโพธิ์ทอง) หรือที่เรียกว่า
“หลวงพ่อทองคา” ซึ่งเป็นทองคาแท้ มีอายุราว 500 ปี หนัก 9 กิโลกรัม มีพระบรม
สารีริกธาตุ พระธาตุรากขวัญ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา
จากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดทุ่งเสลี่ยม เป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศิลา
พระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรกที่งดงามที่สุดองค์หนึ่ง ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุนับพันปี
พระพุทธรูปสกัดจากหินทรายสีเทา ศิลปะทวารวดี พบอยู่ในถ้าเจ้าราม เคยถูกโจรกรรม
และกลับมาประดิษฐานที่วัดทุ่งเสลี่ยมเทศบาลตาบลทุ่งเสลี่ยม ชาวสุโขทัยและ
จังหวัดใกล้เคียงต่างศรัทธาเลื่อมใสต่อหลวงพ่อศิลาเป็นอย่างมาก เป็นที่เลื่องลือ
เลื่อมใสในพลังอันศักดิ์สิทธิ์และได้รับความสนใจ ในความงดงามด้านศิลปะ
แล้วไปต่อกันที่ ฮ่อมโด่ฟาร์ม ยืนหนึ่งแลนด์มาร์คที่สาคัญเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมของอาเภอทุ่ง เสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย ตั้งอยู่ใ นหุบเขา เป็น ทั้งคาเฟ่
ร้านอาหาร และสวนเกษตร ที่มีทัศนียภาพที่สวยมากๆ
จุดเช็คอินสถานที่ต่อไป เดินทางไปยังอาเภอสวรรคโลก ไปเดินเล่นเมืองเก่า
ของจังหวัดสุโขทัย ถ่ายรูปฮิปๆ กับ Street Art สวรรคโลก และพาทุกท่านไป
ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สทิ ธิ์ พร้อมกับเปิดตานาน “พระพุทธรูปพูดได้” ที่วัดศรีชุม
หนึ่งในวัดเก่าแก่ ซึ่งเป็นโบราณสถาน ที่สาคัญในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่
ได้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลก โดยยู เ นสโก้ ภายในวั ด เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะแบบสุโขทัย อยู่ในมณฑปชื่อว่า พระพุทธอจนะ
เป็ น ที่ เ ลื่ อ งลื อ ถึ ง ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และมี ม นต์ เ สน่ ห์ มี เ อกลั ก ษณ์ ช วนให้
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม และสักการะอย่างไม่ขาดสาย และวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่
บริเวณกึ่งกลางของเมือง เป็นวัด ที่มีค วามสาคัญมากที่สุด เปรียบดังวัดหลวง
ประจ าราชธานีสุโขทัย ภายในวัดมีโบราณสถานมากมายประกอบด้วย เจดีย์
ประธาน วิหาร มณฑป อุโบสถ(โบสถ์) และเจดีย์รายจานวนมากถึง 200 องค์
จากนั้นพาทุกท่านมุ่งสู่จังหวัดพิษณุโลกเดินทางไปยังอาเภอเนินมะปราง เช็คอิน
จุดชมวิวเขาผารังหมี โดยใช้เส้นทางบันไดสวรรค์เ ป็นจุดแลนด์มาร์คสาคัญใน
การขึ้นไปชมวิวมุมสูงของหมู่บ้านผารังหมี และไหว้สักการะหลวงพ่อเพชรมณี
(ถ้าพระนอน) พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีความแปลกกว่าที่อื่น และถือเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของคนผารังหมี โดยใกล้เคียงยังมีศาลเจ้าพ่อร่มขาว
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านที่ใครมาเยือนก็ต้องแวะมาขอพรกันก่อนผู้ใหญ่บ้าน
ของชุมชนเล่าว่า ส่วนใหญ่มักจะมาขอเรื่องความรัก การงาน

ต่อจากนั้นให้ทุกท่านได้ชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการเลี้ยงไก่เหลืองหางขาวและการทอผ้าเลือกซือ้ ผ้าทอ
มัดหมี่ (สิน ค้าพื้นเมืองของชุมชน) แล้วเดินทางต่อไปยัง
อาเภอวังทอง เช็คอินจุดชมวิวเขาสมอแคลง
วันสุดท้ายพาทุกท่าน เที่ยวชมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน
มหาราช ณ วัดปากพิงตะวันตก และนมัสการพระพุทธชินราช
วัด พระศรีรัต นมหาธาตุ (วัด ใหญ่ ) แล้วแวะซื้อของฝาก
ที่จังหวัดนครสวรรค์ ช็อปปิ้งสินค้า Outlet สิงห์บุรี และ
เดินทางกลับจันทบุรี
กาหนดการเดินทางแบ่งออกเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 8-11 ตุลาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 27-30 ตุลาคม 2565
....... แล้วพบกันนะครับ …….
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูจันทบุรี จากัด หรือติดต่อตามช่องทางต่อไปนี้ครับ
 สารประชาสัมพันธ์
 Website : www.chancoop.com
 Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
 Line ID : @chancoop
สวัสดีค่ะ/ครับ...
นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ : ประธานฝ่ายการศึกษาฯ
นายชาญณรงค์ โตมีศิลป์ : กรรมการฝ่ายการศึกษาฯ
นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
: เลขานุการฝ่ายการศึกษาฯ

“สมาชิกท่านใดที่เปลี่ยนที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง”
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เรื่องเล่า

จาก..ผู้จัดการ

เราทุกคนต่างมี “หน้าที”่

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน
เราทุกคนในโลกนี้ เกิดมาพร้อมกับคาว่า “หน้าที่” ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูก หน้าที่ของพ่อ - แม่
หน้าที่ของสามี - ภรรยา หน้าที่ต่อการงาน หน้าที่ต่อร่างกายของตนเอง หน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์ และ
หน้าที่ต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ แต่วันนี้ที่จะกล่าวถึงก็คือ หน้าที่ในฐานะ “ลูกหนี้” ซึ่งก็คือสมาชิกของ
สหกรณ์ประมาณ ร้อยละ 80 ของสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด หรือประมาณ 5,500 คน ที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ในฐานะ “เจ้าหนี้” ปล่อยสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ช่วยให้สมาชิกได้กู้เงินเพื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพง
การปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ทุกแห่งย่อมมีคาดหวังว่า สมาชิกที่เป็นลูกหนี้ของสหกรณ์นั้น จะเป็นลูกหนี้ที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ในภาระหนี้สิน ที่ตนเองได้กู้ยืมจากสหกรณ์ ท่านในฐานะลูกหนี้ เมื่อกู้เงินมาท่านมี ภาระผูกพันต้องใช้หนี้ตามกาหนดเวลาที่ระบุ
ในสัญญา ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือต้องหลบหนี หากบางเดือนจะชาระเงินไม่ตรงบ้างหรือมีเงินไม่เพียงพอชาระตามสัญญาบ้าง
วันนี้เรามาเรียนรู้การเป็น ลูกหนี้ ที่ดีกันดีกว่า เพื่อให้สหกรณ์ ของเราบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนี้ที่เรามีในปัจจุบัน จะไม่
ถูกนับรวมเป็นมูลหนี้ที่เรียกว่า หนี้สงสัยจะสูญ หรือหนี้เสีย หรือที่ทุกท่านเรียกว่า NPL เรามาดูกันว่าควรทาอย่างไรกับหนี้ที่มีอยู่ ท่านใด
ที่รู้ตัวว่าเป็นลูกหนี้ มาพร้อมใจกันทาตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี ลูกหนี้ที่น่ารักไปพร้อมๆ กันดีกว่าค่ะ
ลูกหนี้ที่ดีต้องผ่อนชาระตรงตามกาหนด
เจ้าหนี้ทุกรายชอบการตรงต่อเวลาของลูกหนี้ เพราะถือว่าเป็นผู้มีวินัย มีความน่าเชื่อถือ หากลูกหนี้จะขอกู้เงินเพิ่มก็จะได้รับการ
พิจารณาก่อนลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชาระหนี้ หากเราอยู่ในฐานะลูกหนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องจดจาไว้ก็คือเรื่องการเป็นคนตรงต่อเวลาในการ
ชาระหนี้ แต่ในความเป็นจริง ก็คงไม่มีใครที่อยากจะเป็นหนี้ไปตลอดชีวิต พยายามปลดหนี้ให้หมดและตรงเวลาทุกครั้ง และไม่ก่อหนี้
เพิ่มก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดต่อชีวิตของท่านมากเลยค่ะ หลายท่านให้นิยามของคาว่าหนี้ ว่า “ความไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ”
ลูกหนี้ที่ดีย่อมไม่หนีหน้าถ้ามีเงินไม่เพียงพอที่จะชาระหนี้
ถ้า ท่า นมีเงินไม่เพียงพอต่อการชาระหนี้ขอให้ พูดคุยกันตรงๆ กับ สหกรณ์ แจ้ง ถึงเหตุผ ลความจาเป็ นโดยเฉพาะสหกรณ์ ซึ่ง
บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ท่านสมาชิกเลือกเข้ามาเอง อีกทั้งท่านในฐานะ “สมาชิก” ท่านก็อยู่ในฐานะ “เจ้าของ” สหกรณ์ด้วย
เช่นกัน กับประโยคคาพูดที่ว่า “ถ้ามีปัญหาขอให้เข้ามาติดต่อพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญ หากับสหกรณ์ ” เพราะในปัจจุบัน สหกรณ์ฯ มี
ระเบียบเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ผู้กู้ในปัจจุบันสามารถลดการส่งหนี้ในแต่ละเดือนเพื่อให้สามารถอยู่ได้ไม่เดือดร้อน
ลูกหนี้ที่ดีควรรับโทรศัพท์จากเจ้าหนี้ทุกครั้ง
ฝากทุกท่ า นอย่า ทาตัวล่ องหน โทรไปไม่รับ ไม่ใช่ทาตัวไม่มี ตัวตน โดยเฉพาะเบอร์โทรศั พ ท์ของสหกรณ์ ซึ่งน้องๆ ที่เป็ น
เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน จะโทรหาท่านเพื่อติดตามหนี้ตามหน้าที่ที่เขาต้องทา อยากฝากให้ท่านบันทึกเบอร์ของสหกรณ์ไว้ในมือถือของท่า น
เพราะทุกครั้ง ที่มีเ จ้า หน้า ที่ไ ม่ว่ าจะอยู่ ฝ่ายไหน ติ ดต่ อสื่ อสารไปยัง เบอร์ข องท่า น ทุ กครั้ง ทุก เรื่อ ง เป็ นเรื่ องที่เป็ นประโยชน์กั บ
ตัวท่านเองทั้งสิ้น และหากคราวใดที่ท่านเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ ขอความกรุณาแจ้งสหกรณ์ทุกครั้งด้วย ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเชียวค่ะ
ในปัจ จุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดยังคงมีอยู่ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้เป็ นโรคติดต่อเฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2565 เป็นห่วงทุกท่านนะคะ “โควิดยังอยู่ ดูแลตนเอง” ด้วยความปรารถนาดี …สวัสดีค่ะ

 ผู้ค้าประกันกรอกข้อมูลในหนังสือค้าประกันให้เรียบร้อย
 ถ่ายรูปผู้ค้าประกันคู่กับหนังสือค้าประกัน โดยให้เห็นลายเซ็นของผู้ค้าประกัน , คู่สมรส (ถ้ามี)

และผู้กู้ ในหนังสือค้าประกันอย่างชัดเจน (เว้นช่องพยานได้)
 พิมพ์รูปถ่าย (ตามข้อ 2) และให้ผู้ค้าประกันเซ็นชื่อในรูปถ่าย (เซ็นให้เหมือนหนังสือค้าประกัน)
 เอกสารที่แนบ คือ หนังสือค้าประกัน + สาเนาบัตรประจาตัวผู้ค้าประกันพร้อมรับรองสาเนา
(เซ็นให้เหมือนหนังสือค้าประกัน) + รูปถ่าย (ตามข้อ 3)
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สหกรณ์ฯ จัด โครงการสัมมนาสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 17
กันยายน 2565 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 123 คน โดยมีกิจกรรม
 นายสุรเชษฐ์ พรพานิช ประธานกรรมการฯ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
สหกรณ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน / กฎหมายสหกรณ์ ผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์
 นางอั จ ฉรา จั น ทร์ รั ก ษ์ ผู้ จั ด การฯ บรรยายเรื่ อ ง “สิ ท ธิ ป ระโยชน์ / แนวทางการ
ทาธุรกรรมกับสหกรณ์”
 ว่ าที่ ร.ต.สุ ร ชั ย ภั ท ราภรณ์ ไ พบู ล ย์
รองประธานกรรมการฯ บรรยายเรื่อง “หน้าที่
สมาชิ ก ต่ อ สหกรณ์ ห ลั ง เกษี ย ณ เพื่ อ การท า
ธุ ร กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งปกติ / เกษี ย ณอย่ า งมี
ความสุขด้วยความเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มั่นคง
และยั่งยืน”
 เปิดโอกาสให้สมาชิกซักถามข้อสงสัย
 พิ ธี แสดงมุ ทิตาต่ อสมาชิ กที่ เกษี ยณอายุ
ราชการ ปี 2565 โดย กรรมการ ผู้ ตรวจสอบ
และ เจ้าหน้าที่
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ไขมัน เป็นสารอาหารที่จาเป็นต่อสุขภาพและ
เป็นแหล่งสะสมพลังงาน ซึ่งพลังงานที่สะสมใน
ร่างกายร้อยละ 70 คือ ไขมันที่อยู่ในเนื้อเยื่อไขมัน เนื่องจากไขมัน
เป็นองค์ประกอบที่สาคัญของผนังเซลล์ ช่วยการดูดซึมของวิตามิน
A , D , E และ K และยังให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกาย
ไขมันพบในอาหารทั้งที่มาจากพืชและสัตว์ และให้พลังงานเป็น
2 เท่าของพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน (ไขมัน 1 กรัม
ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่)
วิธีง่ายๆในการลดไขมัน
ควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดน้ามันลอย เช่น ปาท่องโก๋
ไก่ทอด กล้วยทอด
ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกะทิ เช่น แกงกะทิ ขนมหวานที่มีกะทิ
การผัดอาหารควรใช้น้ามันแต่น้อย
ควรมีการจากัดตัวเองในการบริโภคอาหารประเภททอดและ
กะทิ โดยให้เลือกทานได้วันละ 1 อย่างเท่านั้น
ถ้ารับประทานอาหารที่มีไขมันสูงในมื้อเช้าและมื้อกลางวันแล้ว
ในมื้อเย็นต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่า เช่น แกงจืด แกงส้ม
ต้มยา อาหารนึ่ง
กินเนื้อสัตว์ที่มีเนื้อล้วนแยกเอาส่วนที่เป็นไขมันและหนังออก
กินอาหารประเภท ต้ม ต้มยา ยา นึ่ง ย่าง อบ
อาหารจาพวกน้าตาล เมื่อกินเข้าไปจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงาน
ที่ใช้ในร่างกาย และถ้ามากเกินไปจะถูก เปลี่ยนเป็นไขมันสะสม
ในร่างกาย ดังนั้น การบริโภคน้าตาลมากๆ ส่งผลให้มีน้าหนักเกิน
อ้วน และทาให้เกิดโรคหรือปัญหาทางสุขภาพตามมา
ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

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)

สิงหาคม 2565
7,139
3,402,104,400.00
534,030,671.98
9,913,053,069.39
55,665,843.75
1,010,988,500.00
5,161,900,439.77
1,493,000,000.00
11,258,048,430.80
267,236,872.40

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 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
(วันที่ 16 ส.ค.–15 ก.ย. 65)

1. นางศรีวรรณ อยู่ไสว
หน่วย บานาญมะขาม
ถึงแก่กรรมวันที่ 15 ก.ย. 65

มุ ม
ชื่อ
ฌสจ.
ฌสค.

ฌสคค.
สสอค.
สส.ชสอ.

เรียกเก็บ (บาท)
-

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000

330
เก็บรายปี
เก็บรายปี

230,000
600,000
600,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

250,000

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2565
751 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 903,951 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายอรุณ คุ้มเศรณี
2. นายพิธาน ธรมีฤทธิ์
3. นายบุญธรรม สุขสาราญ 4. นางลัดดาวัลย์ ประจงการ
5. น.ส.อุบลรัตน์ นักเสียง 6. นางกุลวาสน์ เกียรติ์อติพร
เรียกเก็บเดือนกันยายน 2565
380 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 373,830 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายสมบัติ เจริญวงษ์
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