
  
 

 

  

 

 

    
   
 

  

  
  

 
        
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เป็นหน่ึงบริการ   

มีอะไรในฉบับ  น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ / คุยกับคณะกรรมการฝ่ายระเบียบฯ / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / แนวปฏิบัติใหม่ฯ /  
สู่เส้นทางใหม่ “เกษียณฯ” / มุมสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

วันคล้ายวันสวรรคต 
 

ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

ปีพุทธศักราช ๒๔๑๖  แผ่นดินเมืองจันทบุรีได้มีโอกาสรองรับรอยพระบาทของ  
“ในหลวงรัชกาลที่ ๕” เป็นครั้งแรก เน่ืองด้วยการเสด็จประพาสหัวเมืองตะวันออก 
พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการตามเสด็จฯ ภายหลังจากทรงประกอบพระราช 
พิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ี ๒ ด้วยทรงสละราชสมบัติลาผนวชขณะทรงเจริญพระชนมายุ ๒๐  
พรรษา บรรลุพระราชนิติภาวะ การเสด็จพระราชด าเนินในครั้งน้ันสร้างความพอพระราชหฤทัยย่ิง 
และเป็นเหตุให้ทรงเสด็จพระราชด าเนินประพาสเมืองจันทบุรีอีกถึง ๑๑ คราว ตลอดรัชสมัยของพระองค์ การเสด็จประพาสเมือง
จันทบุรีถึง ๑๒ คราวน้ัน ย่อมแสดงถึงความส าคัญของเมืองจันทบุรี ในฐานะท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวส าคัญของชนช้ันสูงในสมัยน้ัน และ
ในทางการเมืองการเสด็จพระราชด าเนินน้ีย่อมมีความหมายในการรักษาพระราชอาณาเขตด้วย แม้ว่าการเสด็จพระราชด า เนิน 
จะล าบากยากเพียงใด พระองค์จะทรงสละเวลาเพื่อพระราชนิพนธ์รายละเอียดของการเสด็จแต่ละครั้งไว้อย่างครบถ้วน 

พระราชกรณียกิจ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เสด็จจันทบุรี 6 ครั้ง 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2499 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารผ่าตัด “ประชาธิปก” และทรงเปิดป้ายนาม 
“โรงพยาบาลพระปกเกล้า” ซึ่งได้สร้างและจัดตั้งเป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2513 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระราชินีเสด็จพระราช 

ด าเนินไปยังบ้านโป่งน้ าร้อน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงของขวัญแก่นาวิกโยธิน 
และต ารวจตระเวนชายแดน สิ่งของ เครื่องอุปโภคแก่ราษฎร และเครื่องเรียนให้แก่นักเรียน  

แล้วเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรท่ีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2514 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชด าเนินไปยัง โรงเรียนบ้านตาเรือง ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องเขียน และเครื่องแต่งกาย นักเรียนชาย หญิง  และเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ท่ีมา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 
วันที่ 3 เมษายน 2520 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ ไปทรงเททองหล่อพระประธาน วัดเขาสุกิม พระราชทานธงลูกเสือชาวบ้าน และทรงเยี่ยมราษฎร 
วันที่ 28 ธันวาคม 2524 ในหลวงรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ สวนสาธารณะทุ่งนาเชย และทรงเยี่ยมราษฎร 
วันที่ 21 มิถุนายน 2531 ในหลวงรัชกาลท่ี 9  ทรงเสด็จพระราชด าเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้้า “คิรีธาร” 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 



 

นพดล  บุญถนอม 
ประธานฝ่ายฯ 

สมชาย  พะโยม 
กรรมการฝ่ายฯ 

ประวีร์ บรรจงการ 
เลขานุการฝา่ยฯ 
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การวางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ 
ค าถาม 2 ค าถามที่คนวัยเกษียณต้องการค าตอบส าหรับการ

วางแผนการเงินหลังวัยเกษียณ ก็คือ 
- มาตรฐานการใช้ชีวิตจะเป็นอย่างไร 
- คาดว่าจะมีอายุยาวนานเท่าไรหลังเกษียณ 
โดยหลักมาตรฐานของการมีชีวิตวัยเกษียณที่ดี ก็คือ การที่เรามี

คุณภาพชีวิตหลังเกษียณดีเท่ากับคุณภาพชีวิตก่อนเกษียณ ซึ่งหมายถึง
ว่า ถ้าก่อนเกษียณ เราใช้ชีวิตในการกินอยู่อย่างไร หลังเกษียณก็ควร
มีคุณภาพการใช้ชีวิตอย่างเดียวกัน ค าถามที่ตามมาคือ แล้วอย่างน้ี
เราควรมีเงินส าหรับการใช้จ่ายในช่วงชีวิตหลังเกษียณจ านวนเท่าใด 
ตามมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลก รายได้หลังเกษียณควรจะประมาณ 
ร้อยละ 70 ของรายได้ก่อนเกษียณ โดยสามารถแบ่งค่าใช้จ่ายได้เป็น 
3 ประเภท คือ 

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ค่าอาหาร ,รายการผ่อนช าระหน้ี , 
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว 

ค่าใช้จ่ายท่ีปรับลดลงหลังเกษียณ ได้แก ่ค่าเสื้อผ้า , ค่าเดินทาง , 
ค่าที่อยู่อาศัย , ภาษี , ภาษีสังคม 

ค่าใช้จ่ายท่ีปรับเพ่ิมขึ้นหลังเกษียณ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลปรับ
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลเป็นค่าใช้จ่ายที่
น่ากังวลมากที่สุดของผู้เกษียณ เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่า
ค่าใช้จ่ายจะเป็นเท่าใดและต้องจ่ายเมื่อไร เหตุผลทางธรรมชาติที่
ยืนยันได้ชัดเจนคือ ร่างกายเราจะเริ่มเสื่อมเมื่ออายุมากขึ้นและเสื่อม
ไปทุกปี จึงมักจะพบว่า ผู้สูงอายุที่อายุเริ่มมากขึ้น ร่างกายจะเสื่อม
อย่างรวดเร็ว โดยช่วงอายุ 60-70 ปี การเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็น
ค่อยไปช่วงอายุ 71-80 ปี การเปลี่ยนแปลงจะเห็นชัดขึ้นและเมื่ออายุ 
81 ปีขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงจะย่ิงเห็นชัดเจนมากขึ้น เคยมีรายงาน
วิจัยหาค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลหลังเกษียณว่า ค่าใช้จ่ายด้าน
รักษาพยาบาลในช่วง 2 ปีสุดท้ายของชีวิตจะอยู่ประมาณร้อยละ 98 
ของค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลตลอดชีวิต 

ดังน้ัน ส าหรับท่านสมาชิกที่เป็นข้าราชการ มีสวัสดิการด้านรักษา 
พยาบาล ในช่วงหลังเกษียณจึงถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีมากๆ แต่บางท่าน
ที่ไม่มีสวัสดิการด้านนี้ ก็สามารถสร้างสวัสดิการของตนเองได้ โดย
การซื้อประกันสุขภาพ แต่ค่าเบี้ยประกันสุขภาพมักจะสูงมาก ทางที่
ดีควรหาทางป้องกันดูแลสุขภาพอย่าให้มีปัญหาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด 

สรุป การวางแผนการเงินเพื่อการวัยเกษียณ เป็นส่วนหน่ึงของการ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ช่วยให้บุคคลมีแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องและมีเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
หากมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เมื่อเริ่มมีรายได ้ก็จะท าให้สามารถ
วางเป้าหมายของการวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้น ซึ่งเทคนิคในการ
วางแผนเกษียณของแต่ละบุคคลก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
รายได้และความพร้อมของแต่ละบุคคล การให้ความส าคัญในการ
วางแผนเกษียณอายุจะท าให้บุคคลมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้ังไว้  คือการมี
คุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่ดีบนมาตรฐานที่ต้องการ และสามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีศักด์ิศรี มีคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม 

อัจฉรา  จันทร์รกัษ ์

อาชีพหลังเกษียณ 
คุณจะใช้ชีวิตอย่างไร อยู่กับใคร ท่ีไหน กับเงินเก็บท่ีสะสมมาท้ังชีวิต เป็นเร่ืองท่ี

ต้องเร่ิมคิดและวางแผนมาก่อนวัยเกษียณ นอกจากน้ี ยังมีอีกเรื่องหน่ึงที่ควรจะนึกถึง
คือ จะท าอะไรดีในวัยที่เวลามีอยู่อย่างเหลือเฟือ แต่เรี่ยวแรงเริ่มโรยรา และเงินทองเป็น
สิ่งที่หลายคนอาจมีไม่เท่ากัน  

สมัยน้ีชีวิต และ Lifestyle ของคนหลังเกษียณแตกต่างกัน บางคนเข้าวัด บางคนมี
ความสุขกับการรับส่งหลานๆ ไปโรงเรียน และบางคนเลือกที่จะมีความสุขกับการ
เดินทางท่องเที่ยว ไม่ว่า Lifestyle ของแต่ละคนจะเป็นแบบไหน แต่แนวโน้มที่เห็นอยู่
ในปัจจุบันคือ คนรุ่นนี้เลือกที่จะท างานต่อ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป  

"อาชีพหลังเกษียณ" จึงเป็นสิ่งที่หลายคนนึกถึง มีหลายอาชีพที่น่าสนใจ ดังน้ี 
1.อาจารย์-นักวิชาการเป็นอีกหน่ึงอาชีพที่เหมาะกับคนวัยเกษียณ โดยมากจะเป็น

ความต่อเนื่องจากอาชีพเดิม ซึ่งคนที่เป็นครูบา-อาจารย์น้ันย่อมเป็นผู้ที่มีคลังความรู้
ความสามารถ  

2.วิทยากร นักพูด นักอบรม หากคุณเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในเรื่องการพูดมาแต่ไหน 
แต่ไร มีศิลปะในการเล่าหรือถ่ายทอดด้วยวาจา อาชีพวิทยากร นักพูด และนักอบรม จึง
เป็นอาชีพที่เหมาะสม   

3.มีบ้ านและคอนโดให้ เช่ า  ถือว่ า เป็นชี วิ ตบั้ นปลายที่ สุ ข สบาย ถ้ าคุณมี
อสังหาริมทรัพย์ประเภท บ้านหรือคอนโดมิเนียม ไว้ให้คนเช่า แล้วเก็บดอกผลกินในบั้น
ปลายของชีวิต   

4.ธุรกิจเก่ียวกับต้นไม-้จัดสวน บางคนเป็นพนักงานประจ ามาครึ่งชีวิต ในบั้นปลายจึง
อยากจะใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ หรือบางคนมีความสนใจเรื่องการจัดสวนอยู่แล้ว พอ
เกษียณก็เป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มลงมือท า  

5.ท้าอาหาร-ขนม-น้้าผลไม้ขาย โดยมากจะเป็นผู้หญิง เป็นอาชีพที่ผู้เกษียณหลายคน
เตรียมไว้ก่อนแล้ว บางคนทดสอบฝีมือและทดสอบตลาดด้วยการท ามาขายในทีท่ างาน
หรือตามตลาดนัด ต้ังแต่ยังท างานอยู่   

6.เย็บเสื้อ-ถักทองานฝีมือ เป็นงานที่อาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือเฉพาะตัว งาน
แบบน้ีไม่ใช่ว่าใครก็ท าได้ ต้องเคยผ่านงานเย็บปักถักร้อยมาก่อน และเมื่อเกษียณ จึง
เป็นอีกงานทีส่ามารถท าได้ เพราะไม่ว่าโลกจะพัฒนาไปเร็วแค่ไหน แต่งานประเภทรับ
ตัดเสื้อผ้า และงานถักทอยังมีเสน่หอ์ยู่เสมอ 

7.นายหน้า เป็นอีกอาชีพหน่ึงที่บางคนอาจจะเริ่มท าต้ังแต่ยังไม่ได้ก้าวถึงวัยเกษียณเลย
ด้วยซ้ า แต่เมื่อชีวิตหลังเกษียณไม่มอีาชีพรองรับ จึงหันมาจริงจังกับการเป็นนายหน้า    

8.การขายตรง ที่จริงเป็นอาชีพที่สามารถท าได้ต้ังแต่ยังเป็นหนุ่มสาว แต่ผู้ที่ก้าวสู่วัย
เกษียณส่วนใหญ่บางทีเมื่อหาจุดลงตัวให้ตัวเองไม่ได้ ลองท าอาชีพขายตรง ปรากฏว่ามา
ประสบความส าเร็จในวัยนี้ก็มีไม่น้อย 

อย่างไรก็ตาม มีข้อแนะน าว่า ไม่ว่าคุณจะเลือกอาชีพอะไร ก็ต้องเลือกให้เหมาะกับ
ความถนัด ความชอบ นิสัย และเหมาะกับสภาพร่างกาย และพละก าลัง ควรเลือกงานที่
ถูกใจ และมีสุขกับงาน หลักส้าคัญคือ ไม่ใช่วัยท่ีจะหักโหมเพ่ือท้างานหาเงิน แต่
ท้างานเพ่ือให้ชีวิตด้าเนินไปอย่างมีคุณค่า และงดงาม 

ขอฝากกลอนของ รศ.นภาลัย สุวรรณธาดา ให้กับผู้เกษียณทุกท่าน 
“ เกษียณ คือสิ้นสุด คือวันหยุด อันยืดยาว พักร้อนและพักหนาว ได้พักใจ ได้พักกาย 
 เกษียณ คือเสรี ต่อแต่น้ี ไม่มีนาย  ไม่ขาดและไม่สาย ไม่ต้องใช้ ทุกใบลา 
 เกษียณ คือบ าเหน็จ ความส าเร็จแห่งชีวา บ าเหน็จเป็นเงินตรา และบ าเหน็จแห่งความดี 
 เกษียณ คือบ านาญ ข้าราชการเท่าน้ันมี   หลวงเลี้ยงตลอดปี และตามเลี้ยงตลอดไป 
 เกษียณ คือความเศร้า คนขี้เหงา ก็หวั่นไหว อยู่บ้านร าคาญใจ น่ังกินข้าวอยู่คนเดียว 
 เกษียณ คือความสุข ไม่มีทุกข์ ได้ท่องเที่ยว พฤกษ์พุ่มชอุ่มเขียว ได้ชื่นชมภิรมย์พลาง  
 เกษียณ คือแก้วใส เมื่อหัวใจ ได้ปล่อยวาง  พระธรรมจะน าทาง ให้เห็นค่าความเป็นคน  
 ลาภยศ และสรรเสริญ คือส่วนเกิน ให้หลงกล  ยึดติดว่าตัวตน จึงถูกมัด ในอัตตา 
 หกสิบ ปีผ่านไป จึงเข้าใจ ในมายา  ชั่วดีในชีวา ล้วนผ่านมาและผ่านไป 
 เกษียณ คือเกษม จึงอิ่มเอม ในหัวใจ  บริสุทธิ์ดุจเยาว์วัย เหมือนเกิดใหม่ วันน้ีเอย " 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เกษียณ%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เกษียณ%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=เกษียณ%20
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=อาชีพ
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 สมาชิกท่านใดท่ีประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ “ท่านต้องมีเงินสวัสดิการต่างๆ ที่พึงได้รับมากกว่าหรือ
เท่ากับภาระหนี้สินที่ท่านมีอยู่กับสหกรณ์” เหตุผลท่ีสหกรณ์ต้องด าเนินการเช่นน้ี เพราะมีสมาชิกหลายรายเมื่อขอกู้เงินจาก
สหกรณ์ แล้วพบว่ามีภาระหน้ีสินมากกว่าเงินสวัสดิการต่างๆ ท่ีพึงได้รับเมื่อถึงแก่กรรม ภาระหน้ีต่างๆ ของท่าน อาจท าให้ทายาท / 
ผู้ค้ าประกันของท่านต้องเดือดร้อน ดังน้ัน สหกรณ์จึงก าหนดให้ท่านต้องท าสวัสดิการเพิ่มเติมดังน้ี 

1.1  สมัครเข้าสมาคมฌาปนกิจท่ีท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก (ฌสจ. , ฌสค. , ฌสคค. , สสอค. , สส.ชสอ.) 
1.2  ท าประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเช่ือตามยอดเงินท่ีเป็นส่วนต่าง ท้ังน้ียอดเงินท่ีท าประกันจะมีความต่างในเรื่องของเพศ อายุ 

และวงเงินท่ีท าประกัน 

สหกรณ์ฯ จัดสัมมนาสมาชิกท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2562 เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2562 ณ โรงแรม 
นิว แทรเวิลลอด์จ  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 135 คน  โดยมีกิจกรรม 
 ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา ประธานกรรมการฯ บรรยายเรื่อง “พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับท่ี 3)” 
 นางอัจฉรา  จันทร์รักษ์ ผู้จัดการฯ บรรยายเรื่อง “สิทธิประโยชน์/แนวทางการท าธุรกรรมกับ

สหกรณ์” 
 นายสมศักดิ์  ดิษฐลักษณ์ รองประธานกรรมการฯ บรรยายเรื่อง “หน้าท่ีสมาชิกต่อสหกรณ์หลัง

เกษียณ เพื่อการท าธุรกรรมท่ีต่อเน่ืองปกติ มั่นคง และยั่งยืน” 
 พิธีแสดงมุทิตาต่อสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ ปี 2562 โดยกรรมการ ผู้ตรวจสอบ และเจ้าหน้าท่ี 

 ส าหรับส่วนต่างของภาระหน้ีสินกับสวัสดิการ ในรายท่ีมียอดเงินส่วนต่างไม่เกิน 500,000 บาท ท่านสามารถยื่นเรื่องเพื่อ 
ขอกู้ท่ีเคาน์เตอร์สินเช่ือได้ปกติ ส่วนยอดเงินส่วนต่างท่ีเกินกว่า 500,000 บาท ต้องน าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการ
ประชุมประจ าเดือนของแต่ละเดือนก่อนอนุมัติเงินกู้ 
 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ้ากัด  เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ต าบลท่าช้าง อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  22000 
โทร. 0 3930 3379 - 81       โทรสาร. 0 3930 3382       E-mail : chancoop@hotmail.co.th       
Website : www.chancoop.com             Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด             ID Line :  @lgo9715v 

ที่ รายการ สิงหาคม 2562 

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) 

7,100 
2,968,625,900.00 

364,908,015.71 
10,609,985,213.60 

467,001,818.18 
1,010,988,500.00 
3,454,017,844.61 
4,530,704,000.00 

11,881,114,463.15 
236,521,511.61 

 

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2562 602 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 908,412 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายสัมฤทธิ์  รัตนสร้อย 2. นายจ ารัส  สะอาด 
3. นายวิศิษฏ์  ทรัพย์เมือง 4. นายสุชาติ  วงษ์สกุล 
5.  นางใหม่  จรัล 

เรียกเก็บเดือนกันยายน 2562 337 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 375,232 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นางเบ็ญจะ  แนมนิล 2. นายสรรเพชร พานิชรัตน์ 
3. นายสัมฤทธิ์  รัตนสร้อย 4. นางสายัณห์  สุดสงวน 
5. นายอ านาจ  ใจสอาด 
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ช่ือบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จา้กัด 
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 ท้าให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย) 

เลขบัญชีธนาคาร 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

 นางใหม่  จรัล หน่วย บ านาญ สพป.จบ. 2 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  2 ส.ค. 62 
 นางถมยา  เพ่งจนิดา หน่วย บ านาญ สพป.จบ. 1 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี 17 ส.ค. 62 

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ส.ค. 62 
 

หลายคนมองว่า “วิ่ง” เป็นเรื่องง่ายๆ จึงออกไปว่ิง โดย 
ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม ผลคือท าให้เจ็บและไม่อยาก

กลับไปว่ิงอีก ความจริงแล้วการว่ิงก็เหมือนกีฬาอื่นๆ ที่จะต้องรู้กฎพ้ืนฐาน
และเตรียมตัวให้พร้อม เพ่ือจะได้ออกไปสนุกกับการว่ิงอย่างไม่รู้เบื่อ 

ว่ิงยังไงไม่ให้เจ็บ 
1.อุ่นเครื่อง เป็นการให้เวลาหัวใจและหลอดเลือด ให้ค่อยๆ เพ่ิมการ

เต้น เพิ่มการเปิดขยาย ให้มีการถ่ายเทเลือดได้สะดวก อุณหภูมิร่างกาย
ค่อยๆ เพิ่ม เป็นผลให้กล้ามเน้ืออ่อนตัว มีความยืดหยุ่น ไม่ฉีกขาด และ
บาดเจ็บได้ง่าย ท าได้ด้วยการว่ิงเหยาะๆ ช้าๆ หรือเดินก่อนออกว่ิง 

2.ยืดเหยียดร่างกาย เป็นการท าให้กล้ามเน้ือผ่อนคลาย ช่วยเพ่ิม
ความยืดหยุ่น ป้องกันการบาดเจ็บ เพ่ิมองศา การเคลื่อนไหว และความ
คล่องในการเคลื่อนไหว กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด กระตุ้นให้
ร่างกายต่ืนตัว ค่อยๆ ยืดเหยียดกล้ามเน้ือทีละส่วน ต้ังแต่คอ ไหล่ เอว 
เข่า น่อง เท้า 

3.กลับสู่ โหมดปกติ จะช่วยให้กล้ามเน้ือคืนสู่สภาวะปกติ ท าวิธี
เดียวกับการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดเมื่อว่ิงจบ เพื่อให้กล้ามเน้ือ
ระบายกรดแลคตริก ลดความเมื่อยล้าของกล้ามเน้ือ เพิ่มการไหลเวียน
เลือดจากกล้ามเน้ือกลับสู่หัวใจ 

4.กินดี พักพอ เป็นวิธีไม่ท าให้เจ็บ เพราะร่างกายต้องการฟ้ืนฟูอย่าง
เหมาะสม และต้องการสารอาหารที่เพียงพอ หลังออกก าลังกายควรด่ืม
น้ าให้เพียงพอ ทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง ไขมันต่ า เช่น ขนมปัง 
น้ าผลไม้ กล้วย เป็นต้น จะท าให้กลับมาว่ิงใหม่อีกครั้งอย่างสดชื่น 

5.เตรียมอุปกรณ์ โดยเฉพาะรองเท้า อย่าดูเพียงเรื่องราคาหรือ
แฟชั่น เพราะของแพงไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป รองเท้าที่ดีคือรองเท้าที่เข้า
กับลักษณะเท้า อาจต้องค านึงถึงเรื่องน้ าหนักตัวประกอบในการเลือก
รองเท้าด้วย และเลือกเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดีหากว่ิงทางไกล หรือที่
อากาศร้อน 

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

 

 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 100 250,000 

ฌสค. 150 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายป ี

250,000 

ฌสคค. 390 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายปี 600,000 
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