วันที่ห้าธันวาหวนหาพ่อ
พระจักรินบดินทร์ศรีภูมิพล
แม้วันพ่อต่อแต่นี้ไม่มีพ่อ
ด้วยเทิดทูนพระบุญญาคณานับ
ถึงวันพ่อขอเทิดรักภักดีพ่อ
เพื่อสัมฤทธิ์กิจกรรมย้า “ปรัชญาฯ
คราวันพ่อขอประนมก้มกราบพ่อ
จงรักพ่อขอเดชะฝ่าละออง

พิไรรอเช้าเย็นไม่เห็นหน
นิราศบนสรวงสวรรค์ครรไลลับ
ลูกมิท้อทวนถวิลมิสิ้นดับ
อาทิสรรพของ “ศาสตร์พระราชา”
สืบสานต่อปวงพระราชปรารถนา
พอเพียง” พาสุขมั่นเลิศครรลอง
น้าตาคลอข่มกลืนสะอื้นหมอง
เตือนตนต้องประพฤติธรรมตามพ่อเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
ผศ.พงษ์ศิลป์ บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง

สารประชาสั ม พั น ธ์ ปี ที่ 24
ฉบั บ ที่ 12 เดื อ นธั น วาคม 2561
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การคานวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินปันผล ปี 2561
คิดจากหุ้นของสมาชิกที่ชาระแล้ว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กรณีส่งค่าหุ้นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน (ธ.ค.60 – พ.ย.61)
เงินค่าหุ้นสิ้นเดือน ธ.ค. 60 + เงินค่าหุ้นสิ้นเดือน พ.ย. 61
200

เงินปันผล =

X อัตราเงินปันผล

กรณีส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่เท่ากันทุกเดือน (ธ.ค.60 – พ.ย.61)
เงินค่าหุ้นสิ้นเดือน ธ.ค. 60 + ม.ค. 61 + ... + พ.ย. 61
1,200

เงินปันผล =

X อัตราเงินปันผล

เงินเฉลี่ยคืน ปี 2561
คิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชาระแล้ว ในปี 2561 ยกเว้น เงินกู้ กองทุนฯ (กท./มค.) , เอือ้ อาทร (อท./กอ.) และ ชพค.
เงินเฉลี่ยคืน

=

ดอกเบี้ยสะสมสิ้นปี 2561 X อัตราเงินเฉลี่ยคืน
100

การคานวณดอกเบี้ยสะสม

ดอกเบี้ยสะสม
331,151.73

ตัวอย่าง ใบเสร็จของ นายสหกรณ์ ออมทรัพย์
ดอกเบี้ยสะสมสิ้นปี 2561 = 331,151.73
เป็นยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ที่ชาระแล้ว
ในปี 2561 (ม.ค. - ธ.ค.61) ซึ่งเมื่อรวมดอกเบี้ยจากใบเสร็จ
ทั้งปี จาแนกได้ดังนี้
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
10,112.93 บาท
2. เงินกู้เพื่อการศึกษา
4,037.27 บาท
3. เงินกู้สามัญ
130,557.90 บาท
4. เงินกู้เอื้ออาทร
156,875.87 บาท
5. เงินกู้กองทุน
29,567.76 บาท
เนื่องจากการคานวณเงินเฉลี่ยคืน ไม่นับรวมดอกเบี้ย
จากเงินกู้กองทุนฯ , เอื้ออาทร และ ชพค.
ดัง นั้น ดอกเบี้ยสะสมที่จะนาไปคานวณเงินเฉลี่ยคืน
เท่ากับ 331,151.73–156,875.87-29,567.76= 144,708.10
สมาชิกที่มี เงินกู้กองทุนฯ (กท./มค.) เอื้ออาทร (อท./
กอ.) และ ชพค. จะต้ อ งหั ก ดอกเบี้ ย สะสมจากเงิ น กู้
3 ประเภทนี้ออกจากดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดก่อน จึงนายอด
ที่เหลือไปคานวณเงินเฉลี่ยคืน
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สมัครรับการเลือกตั้ง/สรรหา

ผู้แทนสมาชิก
กรรมการดาเนินการ (สมัครด้วยตนเอง)
วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30น.
ผูต้ รวจสอบกิจการ (สมัครด้วยตนเอง)
วันที่ 10-11 มกราคม 2562 เวลา 8.30-16.30น.
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
เขตการเลือกตั้ง
แบ่งออกเป็น 2 เขต

หน่วยการ
เลือกตั้ง

สถานที่เลือกตั้ง

หน่วยที่ 1
อ.เมืองจันทบุรี1

รร.อนุบาลจันทบุรี
(ถนนท่าแฉลบ/
อาคารอเนกประสงค์)

หน่วยที่ 2
อ.เมืองจันทบุรี2
เขตการเลือกตั้งที่ 1 หน่วยที่ 3
เขตพื้นที่การศึกษา อ.เมืองจันทบุรี3
จันทบุรี เขต 1
(แบ่งออกเป็น
6 หน่วยการเลือกตั้ง)

หน่วยที่ 4
อ.ท่าใหม่
หน่วยที่ 5
อ.แก่งหางแมว
หน่วยที่ 6
อ.นายายอาม
หน่วยที่ 1
อ.มะขาม
หน่วยที่ 2
อ.ขลุง

เขตการเลือกตั้งที่ 2
เขตพื้นที่การศึกษา หน่วยที่ 3
จันทบุรี เขต 2 อ.แหลมสิงห์
หน่วยที่ 4
อ.โป่งน้าร้อน
(แบ่งออกเป็น
6 หน่วยการเลือกตั้ง)

หน่วยที่ 5
อ.สอยดาว
หน่วยที่ 6
อ.เขาคิชฌกูฏ

เลือกตั้งผู้แทน/กรรมการ
เลือกตั้งทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562
ณ หน่วยการเลือกตั้งที่กาหนด
เลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช
แจ้งขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2561
สมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง/สรรหา

อ.เมืองจันทบุรี 1 ได้แก่
- สมาชิก สพป.จบ.1, ศธจ.จบ. , สพม.17
- สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.1 , สพม.17 ในเขต อ.เมือง
อ.เมืองจันทบุรี 2 ได้แก่
สพป.จบ.1
- สมาชิกบานาญสังกัด สพป.จบ.1 , สพม.17 , ศธจ.จบ.
(โรงจอดรถ)
- สมาชิก รร.เอกชนในเขต อ.เมือง
รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี1 อ.เมืองจันทบุรี 3 ได้แก่
(โถงชั้นล่างอาคารสานักงาน) - สมาชิกทุกหน่วยงานที่ไม่สังกัด สพป.จบ.1 ที่ตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง
อ.ท่าใหม่ ได้แก่
รร.วัดบูรพาพิทยาราม - สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.1, สพม.17 ในเขต อ.ท่าใหม่
(หอประชุมพิศาล
- สมาชิก รร.เอกชนในเขต อ.ท่าใหม่
ธรรมคุณ)
- สมาชิก รร.สังกัดเทศบาลเมืองท่าใหม่ , สนง.เทศบาลเมืองท่าใหม่
- สมาชิกบานาญเทศบาลเมืองท่าใหม่
อ.แก่งหางแมว ได้แก่
รร.วัดเขาวงกตฯ
(อาคาร 1)
- สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.1 , สพม.17 ในเขต อ.แก่งหางแมว
อ.นายายอาม ได้แก่
รร.วัดโพธิ์ลังกาฯ
- สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.1 , สพม.17 ในเขต อ.นายายอาม
(อาคารอเนกประสงค์)
- สมาชิก ว.การอาชีพนายายอาม
อ.มะขาม ได้แก่
รร.บ้านมะขาม
- สมาชิก สพป.จบ.2
(อาคารอเนกประสงค์) - สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.2 , สพม.17 ในเขต อ.มะขาม
- สมาชิก บานาญ สังกัด สพป.จบ. 2
อ.ขลุง ได้แก่
รร.วัดวันยาวล่าง - สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.2 , สพม.17 ในเขต อ.ขลุง
(โรงอาหาร)
- สมาชิก รร. เอกชนในเขต อ.ขลุง
- สมาชิก รร.สังกัดเทศบาลเมืองขลุง
รร.แหลมสิงห์วิทยาคมฯ อ.แหลมสิงห์ ได้แก่
(อาคาร 2 ชั้นล่าง) - สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.2 , สพม.17 ในเขต อ.แหลมสิงห์
อ.โป่งน้าร้อน ได้แก่
รร.วัดทับไทร
(อาคารอเนกประสงค์) - สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.2 , สพม.17 ในเขต อ.โป่งน้าร้อน
อ.สอยดาว ได้แก่
รร.บ้านประตง
- สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.2 , สพม.17 ในเขต อ.สอยดาว
(หอประชุม)
- สมาชิก รร.เทศบาลทับช้าง
- สมาชิก ว.การอาชีพสอยดาว
อ.เขาคิชฌกูฏ ได้แก่
รร.คิชฌกูฏวิทยา
- สมาชิก รร.สังกัด สพป.จบ.2 , สพม.17 ในเขต อ.เขาคิชฌกูฏ
(อาคารลานการศึกษา
- สมาชิก รร.ราชประชานุเคราะห์ 48
อเนกประสงค์)
- สมาชิก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

รวมทั้งสิ้น ( รวม 2 เขตการเลือกตั้ง )

จานวน จานวน
ผู้แทน กรรมการ
สมาชิก ที่สรรหา
45



71

ไม่มี
การสรรหา

43

ไม่มี
การสรรหา

25



14



9



42

ไม่มี
การสรรหา

17

ไม่มี
การสรรหา

7



19



22

ไม่มี
การสรรหา

18



332
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อาหารที่ร่างกายกินทุกวันเป็นสิ่งดีแต่เพือ่ ให้ได้รบั คุณประโยชน์
สูงสุดจากผักผลไม้ เราควรรู้จักผักผลไม้ที่เราเลือกกินให้ดียิ่งขึ้น
และรู้เคล็ดลับการกินที่มีผลตั้งแต่การเลือกชนิดปริมาณ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้
(ประมาณ 1 กรัม / 1 ทัพพี) เช่น ถั่วงอก ถั่วพู กะหล่าปลี
แตงกวา ใบบัวบก หน่อไม้ กวางตุ้ง ชะอม มะเขือเทศ เห็ดฟาง
ถั่ ว ฝั ก ยาว ถั่ ว ลั น เตา สะตอ ผั ก โขม ต าลึ ง ข้ า วโพดอ่ อ น
หน่ อ ไม้ ฝ รั่ ง ผั ก บุ้ ง ปวยเล้ ง คะน้ า ผั ก กาดขาว ฟั ก ทอง บวบ
เห็ดนางฟ้า ถั่วพู ขึ้นฉ่าย หัวหอมใหญ่
(ประมาณ 2 กรัม / 1 ทัพ พี) เช่น เห็ดหอม แขนงกะหล่า
ยอดสะเดา ถั่วลันเตา มะเขือเปราะ ผักกระเฉด กุยช่าย ดอกโสน
เห็ดหูหนูขาว เห็ดโคน มะละกอดิบ พริกหนุ่ม มะระสุก หัวปลี
กระเจี๊ยบเขียว
(ประมาณ 3 กรัม / 1 ทัพพี) เช่น แครอต ผักกูด หน่อไม้ไผ่ป่า
ยอดฟักข้าว
(ประมาณ 4 กรัม / 1 ทัพพี) เช่น เห็ดหูหนู ขนุนอ่อน ดอกแค

ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม เดือน ต.ค. 61
 นางรุ่งอรุณ รัตนาธรรม หน่วย บานาญนายายอาม

ถึงแก่กรรมวันที่ 8 ต.ค. 61
 น.ส.จงจินต์ สัจวุฒิ
หน่วย บานาญเขต 1
ถึงแก่กรรมวันที่ 12 ต.ค. 61
 นายภิรมย์ จูขวา
หน่วย บานาญกรมบัญชีกลาง เขต 1
ถึงแก่กรรมวันที่ 15 ต.ค. 61
สมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ถึงแก่กรรม
ลาออก
สมาชิกคงเหลือ
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ

286,122
209
19
285,894
600,000

ราย
ราย
ราย
ราย
บาท

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)

ตุลาคม 2561
6,935
2,767,316,740.00
313,704,924.13
10,609,235,274.18
563,481,213.88
1,010,988,500.00
3,108,267,975.86
5,132,362,660.21
11,730,133,244.26
275,604,057.17

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
ธนชาต/จันทบุรี
ออมทรัพย์
312-2-27378-1
กรุณาโอนเงินภายในเวลา 15.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

ชือ่
ฌสจ.
ฌสค.

ฌสคค.
ชพค.
ชพส.

เรียกเก็บ (บาท)
150
100

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000
250,000

270
572
303

230,000
950,000
380,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

สมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ถึงแก่กรรม
ลาออก
สมาชิกคงเหลือ
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ

281,209
209
37
280,963
600,000

ราย
ราย
ราย
ราย
บาท

สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ ค รู จั นทบุ รี จากั ด เลขที่ 9 หมู่ ท่ี 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่า ช้ าง อาเภอเมื องจั น ทบุ รี จัง หวั ดจั นทบุรี 22000
โทร. 0 3930 3379 - 81
โทรสาร. 0 3930 3382
E-mail : chancoop@hotmail.co.th
Website : www.chancoop.com
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
ID Line : @lgo9715v

