
 
 

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธานบ้านเลขที่ 9 / คณะกรรมการฯ ชุดที่ 56 / ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 / วันเรียกเก็บเงิน ปี 2564 /  
 ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

มีอะไรในฉบับ  คุยกับประธานบ้านเลขที่ 9 / คณะกรรมการฯ / ประมวลภาพการเลอืกต้ังล่วงหน้า / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / 
วันเรียกเก็บเงิน ปี 2564 / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 27 
ฉบับที่  2  กุมภาพันธ์  2564 

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ทุกท่าน 
สถานการณ์ของโควิด 2019 ส่งผลให้ทุกอย่างต้องมีการปรับตัว ปรับการด าเนินงานทุกชีวิต ทุก

กิจกรรมต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเช้ือ วันท่ีผม  
เขียนสารน้ี ก็ยังมีเรื่องราวต่างๆ ท่ี สอ.ครูจันท์ ยังไม่สามารถด าเนินการตามปฏิทินปกติได้ โดยเฉพาะการสรรหา 

กรรมการและการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ 
ก็ยังสามารถหาแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกให้ได้รับเงินเทียบเท่าปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้ ซึ่งคณะกรรมการ

พยายามทุกวิถีทางท่ีจะไม่ให้การด าเนินการในครั้งน้ีส่งผลกระทบหรือท าให้สมาชิกต้องเกิดความยุ่งยาก ต้องน าเรียนตรงน้ีว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์เป็นองค์กรท่ีต้องด าเนินงานภายใต้กฎหมายและระเบียบต่างๆ ผมเช่ือมั่นว่าถ้าสมาชิกเปิดใจรับฟังเหตุผลก็จะเข้าใจว่า  
คณะกรรมการฯ ได้เลือกท าในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับสมาชิกเสมอ 

ในปีบัญชี 2563 สอ.ครูจันท์ มีก าไรสุทธิ 339,910,330.44 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนหน่ึงหมื่นสามร้อยสามสิบบาท
สี่สิบสี่สตางค์) และคณะกรรมการฯ ได้มีมติเสนอผลการพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ในอัตราปันผล ร้อยละ 5.30 เฉลี่ยคืน 
ร้อยละ 14.00 ซึ่งถ้าสมาชิกไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ก็จะไม่ได้ฟังเหตุผลว่าเพราะอะไรปี 2563 สอ.ครูจันท์ โดยคณะกรรมการฯ ชุดท่ี 55 
จึงสร้างผลก าไรมากกว่าปี 2562 เพียงสี่แสนกว่าบาท และท าไมเม่ือปี 2563 มีก าไรมากกว่าปี 2562 แต่เงินปันผลจึงลดลง จากร้อยละ 
5.50 เหลือเพียงร้อยละ 5.30  

เน่ืองจากในรอบปีท่ีผ่านมาด้วยสถานการณ์ของ โควิด 2019 คณะกรรมการฯ ชุดท่ี 55 ได้มีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
ลง 0.25% เป็นเวลา 8 เดือน เพื่อช่วยเหลือสมาชิก ส่งผลให้รายได้หรือผลก าไรลดลงประมาณ 19 ล้านบาท ประกอบกับปีน้ี
พระราชบัญญัติสหกรณ์ปี 2562 และกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ท าให้ทุกสหกรณ์ต้องต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในอัตราตามเกณฑ์ ซึ่งผล
การด าเนินงานของ สอ.ครูจันท์ ในปี 2563 จ าเป็นต้องต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 35 ล้านบาท น่ีคือค าตอบว่าท าไมปี 2563  
มีก าไรเพิ่มข้ึนเพียงสี่แสนกว่าบาท ถ้าไม่มีตัวแปรดังกล่าวก็ลองบวกตัวเลขกันดูได้ครับ 339 ล้าน + 19 ล้าน + 35 ล้าน = ????????? 
แต่เราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงครับ ในสถานการณ์แบบน้ีคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้ช่วยเหลือกันและยึดมั่นบนความพอเพียง  
อีกค าถามท่ีสมาชิกอาจจะยังไม่เข้าใจว่าท าไมมีผลก าไรมากกว่าปีท่ีผ่านมาแล้วปันผล/เฉลี่ยคืนถึงได้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ท้ังน้ีได้เรียน 
ในเบื้องต้นแล้วว่า ปีน้ีมีผลก าไรเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมาเพียงสี่แสนกว่าบาท (ด้วยเหตุผลท่ีได้น าเรียนไปแล้ว) แต่ด้วยจ านวนหุ้นของ
สมาชิกท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมากว่า 200 ล้านบาท ผลก าไรจึงต้องกระจายกลับคืนไปยังสมาชิกท่ีมีหุ้นเพิ่มข้ึน ปันผลและเฉลี่ยคืน 
จึงเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการฯ ได้เสนอขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ประจ าปี 2563 ซึ่ง ณ วันน้ีสมาชิกคงได้มีความสุขกับเงินปันผล
และเฉลี่ยคืนเรียบร้อยแล้วนะครับ 

สิ่งท่ีผมได้สื่อสารกับสมาชิกในโอกาสน้ี อาจจะยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกได้ท่ัวถึง อย่างไรก็ตาม สมาชิก 
ทุกท่านมีคณะกรรมการและผู้แทนฯ ประจ าหน่วยของท่าน หากมีข้อสงสัยก็สามารถขอค าอธิบายเพิ่มเติมได้ แต่ท่ีส าคัญคือ ผมในฐานะ
ประธานคณะกรรมการด าเนินงานพร้อมคณะกรรมการท้ัง 14 ท่านและฝ่ายจัดการ ขอให้ค ายืนยันว่าพวกเราทุกคนจะท าหน้าท่ีเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกให้ดีท่ีสุดครับ 

        ว่าท่ี ร.ท.      
(กัมพล  ผลพฤกษา) 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุร ีจ ากัด ชุดท่ี 55 



     

2 

 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
ว่าที่ ร.ท.กัมพล  ผลพฤกษา 

รองประธานฯ ฝ่ายบริหาร 
นายสมศักด์ิ  ดิษฐลักษณ์ 

 รองประธานฯ ฝ่ายการเงิน 
นายวิสิฏฐ์  กิจปรีชา 

เลขานุการ 
นายผจญ  นุ่มก่วน 

กรรมการฝ่ายเงินกู้ 
นายทัศนะ  วิเศษ 

เลขานุการฝ่ายเงินกู้ 
นายบุญชัย  นพพรพทิักษ์ 

กรรมการฝ่ายการศึกษาฯ 
 

นายสรวิชญ์  พันธ์สุโภ 
กรรมการฝ่ายระเบียบฯ 
นายการุณย์  ผลสมบัติ 

เหรัญญิก 
นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล 

รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ 
ว่าที่ ร.ต.สุรชัย  ภัทราภรณ์ไพบูลย ์

ประธานฝ่ายระเบียบฯ 
นายสมชาย  พะโยม 

เลขานุการฝ่ายการศึกษาฯ 
 

นายจรุณ  ประสงค์ดี 

ประธานฝ่ายเงินกู้ 
นายอภิชาติ  หมายชื่น 

เลขานุการฝ่ายระเบียบฯ 
นายประวีร์  บรรจงการ 

ประธานฝ่ายการศึกษาฯ 
นายสังเวียน  มาลาทอง 

 

คณะกรรมการฯ ชุดท่ี 55 สู่ชุดท่ี 56 

คณะกรรมการฯ ชุดท่ี 55 ท่ีหมดวาระ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด จัดเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก / สรรหากรรมการ 
ล่วงหน้า เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 3 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสฤษดิเดช มีสมาชิกมาใช้สิทธิ์
ท้ังสิ้น 1,019 คน ในการน้ี ได้มีเจ้าหน้าท่ีจากอ าเภอและสาธารณสุขจังหวัดมาตรวจสอบ 
หน่วยเลือกต้ังพร้อมให้ค าแนะน าแก่สหกรณ์ฯ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด โดยการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการชุดปัจจุบัน ได้ก าหนด
แนวทาง นโยบาย ท่ีจะท าให้ “สหกรณ์ม่ันคง สมาชิกม่ังคั่ง อุดมการณ์ยั่งยืน” ซึ่ง 3 ประเด็นดังกล่าว ล้วนมี
ความหมายที่ลึกซึ้งในตัวเอง ค าว่า “ม่ันคง” หมายถึง การท่ีสหกรณ์จะต้องบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้สมาชิกทั้งหมดเกิดความสุข ความพอเพียง และมีความเช่ือมั่นในระบบสหกรณ์  ค าว่า “ม่ังคั่ง” หมายถึง 
การท าใหส้มาชิกมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนตามสมควรแก่ฐานะ และค าสุดท้าย คือ “ยั่งยืน” หมายถึง การค านึงถึง
การพัฒนาสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง ไม่ด าเนินการในเร่ืองใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดภาระแก่คณะกรรมการและสมาชิก 
ในอนาคต ใช้หลักเหตุและผล การรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง เน้นการมีภูมิคุ้มกันตามแนวทาง “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลท่ี 9 ทั้ง 3 ประเด็นน้ี เปรียบเสมือน “เข็มทิศ” ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการใช้ก าหนดทิศทางในอนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด 

และเพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการจึงปรับ
หลักเกณฑ์บางประการเพื่อรองรับกฎกระทรวง  ดังน้ี 

 สมาชิกท่ีมาท าธุรกรรมด้านสินเช่ือ ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 หรือ ไม่น้อยกว่า 4,500 บาท 
 ก าหนดลดเงินงวดช าระหน้ี เงินกู้ฉุกเฉินลงปีละ 5 งวด / เงินกู้สามัญลงปีละ 25 งวด 

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดการระบาดของ COVID–19 ระลอกใหม่ในจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการ
ด าเนินการจึงได้ก าหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ดังน้ี 

 ลดอัตราดอกเบี้ยลงต่อไปอีก 6 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม–มิถุนายน 2564 อัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันคือ 
ร้อยละ 5.75 (ยกเว้น เงินกู้กองทุนเพื่อความมั่นคงและเอ้ืออาทรท่ีกู้ต้ังแต่ 1 มิ.ย. 61 คิดอัตราดอกเบี้ย 6.75) 

 งดเก็บเงินต้นเงินกู้ฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแต่เดือน มีนาคม – มิถุนายน 2564 เฉพาะผู้ท่ี
แสดงความประสงค์เท่าน้ัน 
 



 

 

 

 

เลขบัญชีธนาคาร 

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) 

ที่ รายการ ธันวาคม 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) 

7,228 
3,214,159,380.00 

425,704,892.52 
10,377,981,861.97 

664,944,418.52 
1,010,988,500.00 
4,148,308,276.19 
3,172,190,000.00 

11,574,162,815.83 
339,910,330.44 
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ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 450 250,000 

ฌสค. 300 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 500 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

มุมฌาปนกิจ ม.ค. 64 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบรุี จ ากัด 

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

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 ” 

เรียกเก็บเดือนมกราคม 2564  656 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 913,762 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1.นางนันทา  เศรษฐศิโรตม์ 2.นายถ่อง  เปรมชนม ์
3.นายอรรณพ  สรรพคุณ 4.นายนรินทร์  สุขอ าไพจิตร 

เรียกเก็บเดือนมกราคม 2564 329 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 379,530 บาท 

รายช่ือสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1.นายจิรัฏฐ์ โชติวัฒน์คุณาธร 2.นางนันทา  เศรษฐศิโรตม์ 
3.นางถนอมศรี  ถนอมศักด์ิ 4.นายนรินทร์  สุขอ าไพจิตร
  

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ข่าว สกสค.จันท ์

 นายนรินทร์  สุขอ าไพจิตร หน่วย บ านาญสารพัดช่าง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  4  ธ.ค.  63 
 นางปราณี  ภูมิผล หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  19  ธ.ค.  63 
 นายกวี  วรอรรถธนกุล หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  21  ธ.ค.  63 
 นางชัชฎา  มหธนาสิน หน่วย บ านาญมัธยมสอยดาว 
 ถึงแก่กรรมวันที่  24  ธ.ค.  63 
 นางเหลื่อม  ค านาเวช หน่วย สมาชิกสมทบ 
 ถึงแก่กรรมวันที่  27  ธ.ค.  63 
 นายเวียงชัย  ประคองศรี หน่วย บ านาญเมือง 
 ถึงแก่กรรมวันที่  31  ธ.ค.  63 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน ธ.ค. 63 

ผลการด าเนินงาน 
การเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในแต่ละเดือนสหกรณ์จะเรียก

เก็บเงินตรงกับวันรับเงินเดือนของสมาชิก ซึ่งมี  3 กลุ่ม ดังน้ี 

เดือน 
วันที่เรียกเก็บเงิน 

บ านาญ ข้าราชการ สมาชิกอื่นๆ 
มกราคม ศ 22 อ 26 ศ 29 
กุมภาพันธ ์ พฤ 18 จ 22 พฤ 25 
มีนาคม พ 24 ศ 26 พ 31 
เมษายน ศ 23 อ 27 ศ 30 
พฤษภาคม ศ 21 อ 25 จ 31 
มิถุนายน พ 23 ศ 25 พ 30 
กรกฎาคม อ 20 พฤ 22 ศ 30 
สิงหาคม อ 24 พฤ 26 อ 31 
กันยายน พ 22 จ 27 พฤ 30 
ตุลาคม พฤ 21 อ 26 ศ 29 
พฤศจิกายน อ 23 พฤ 25 อ 30 
ธันวาคม พฤ 23 จ 27 พฤ 30 

  กรุณาส่งช าระเงินให้ตรงวันเรียกเก็บเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์
การได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

http://www.chancoop.com/
mailto:chancoop@hotmail.co.th

