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สวัสดีสมาชิก สอ.ครูจันทบุรี ที่เคารพ
ได้มี โอกาสพบกับ ทุกท่า นในสารประชาสัมพั นธ์ สหกรณ์
ฉบั บสุ ดท้ ายของคณะกรรมการชุด ที่ 53 ซึ่ งคณะผู้ต รวจสอบ
กิจ การชุด นี้ ก็จะครบวาระในปีนี้ เช่ น กัน ถ้า มีโ อกาสคงได้ ม า
ทาหน้าที่ให้กับสมาชิกกันต่อไป
ข่ า วของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ทั่ ว ประเทศขณะนี้ รั ฐ บาล
ตรวจสอบและกาหนดแนวทางการบริหารให้ส หกรณ์ ป ฏิบั ติ
เรียกว่าคุมเข้มสหกรณ์ก็ว่าได้ มีการปัดฝุ่ น พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.
2542 ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ที่เป็นเช่นนี้ เพราะสหกรณ์ทั่วประเทศ
1,448 แห่ง มีทุนดาเนินการรวม 2.2 ล้านๆ บาท 134 แห่ง ที่มี
ทุนเกิน 5,000 ล้านบาท มีทุนรวมกัน 1.7 ล้านๆ บาท คิดเป็น
77% ของทั้ง หมด จึงมี ความใหญ่โตมาก ถ้า บริหารกิจ การ
ล้มเหลวจะส่งผลไปเป็นวงกว้าง
นักวิเคราะห์สรุปความเห็น สาเหตุของปัญหาสหกรณ์ล้มไว้
ว่า มาจากผู้ บ ริหารเก่ ง บริหารเงิ น ออกดอกออกผลมากมาย
กรรมการและสมาชิกเชื่อมั่นในผู้บริหาร รอรับผลประโยชน์โดย
ไม่ทาหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการ เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทา
หน้าที่ของตน เนื่องจากผลประโยชน์
จะเห็ น ว่ า เมื่ อ ทุ ก ฝ่ า ยไม่ ท าหน้ า ที่ ข องตน ปั ญ หาก็ จ ะ
ใหญ่ โ ตขึ้ น มี ช่ องทางให้ผู้ มี อานาจหาประโยชน์ ใส่ ต น ก็ เป็ น
ข้อคิดที่สหกรณ์ของเรา ทุกฝ่ายต้องช่วยกันทาหน้าที่ของตนให้
ครบถ้วน คณะกรรมการมีหน้าที่บริหาร สมาชิกมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามแนวทางและสอดส่ อ งดู แ ลผลประโยชน์ ม วลรวมไม่ ใ ห้
บกพร่อง โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ทาหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เต็มประสิทธิภาพ
แล้วพบกันในการรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครับ
 นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์แก้ว
ประธานผู้ตรวจสอบฯ
 นายประพันธ์ สักยกุล
ผู้ตรวจสอบฯ
 นางประภาพรรณ ฉัตรมาลัย ผู้ตรวจสอบฯ
 นายนพปฎล บรรณทอง
ผู้ตรวจสอบฯ
 นายประดิษฐ์ เจริญชาติ
เลขานุการผู้ตรวจสอบฯ

สวัสดีครับ สมาชิก สอ.ครูจันท์
ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอขอบคุ ณ ว่ า ที่ ร.ท.กั ม พล ผลพฤกษา
ประธานกรรมการด าเนิ น การ สอ.ครู จั น ทบุ รี จ ากั ด และ
คณะกรรมการด าเนิ น การ ชุ ด ที่ ๕๓ ทุ กท่ า น ที่ เชิ ญ พวกเรา
คณะที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ แ ละที่ ป รึ ก ษามาร่ ว มท างานกั บ
บ้านเลขที่ ๙ เพื่อพัฒนา สอ.ครูจันท์ ให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น และจาก
การทางานร่วมกับฝ่ายบริหาร ได้แก่ คณะกรรมการดาเนินการ ,
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ , ฝ่ายจัดการ ที่นาโดย ผู้จัดการอัจฉรา
จันทร์รักษ์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ล้วนแต่มีความตั้งใจจริงที่จะ
ช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามอุดมการณ์
ของสหกรณ์ ที่ ว่ า “การช่ วยตนเองและการช่ วยเหลื อซึ่ ง กั น
และกั น ตามหลั ก การสหกรณ์ จะน าไปสู่ ก ารกิ น ดี อยู่ ดี
มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม”
สอ.ครูจันท์ เป็น สหกรณ์ออมทรัพ ย์ขนาดใหญ่ มีเงินทุ น
หมุ น เวี ย นมากกว่ า ๑๑,๐๐๐ ล้ า นบาท ดั ง นั้ น การบริ ห าร
จั ด กา รจึ ง ต้ องอา ศั ย บุ ค คลที่ มี ความ รู้ คว ามสา มาร ถ
มีประสบการณ์ และที่สาคัญต้องมีธรรมาภิบาลในการทางาน
จากการร่วมงานกับฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของ สอ.ครูจันท์
มาครบ ๑ ปี พวกเราคณะที่ปรึกษาทุกคนขอยืนยันกับสมาชิก
สอ.ครูจันท์ ว่า ทุกท่านล้วนแต่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่น
ในผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นสาคัญ
และในวาระโอกาสปี ใ หม่ พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ขออ านาจ
คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย จงดลบั น ดาลให้ สมาชิ ก สอ.ครู จั น ท์
ทุกท่ าน มี ความสุ ขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โ ศก โรคภั ย
ทั้งหลายทั้งปวง ร่ารวยเงินทองทั่วหน้ากันครับ
สุรชาติ มานิตย์
ผอ.สพม.๑๗
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
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สหกรณ์จะโอนเงินปันผลและเงิน เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 31 มกราคม 2562 โดยโอนเข้ า บั ญ ชี
เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ส มนาคุ ณ (อส.) ซึ่ ง เป็ น บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ที่ส หกรณ์ เปิ ด ให้ส มาชิ กทุ กคนเพื่ อการนี้ โ ดยเฉพาะ สมาชิ ก
สามารถเบิกถอนได้ 2 ช่องทาง คือ
 เบิกถอนผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย (เฉพาะ
ผู้ที่มีบั ญชีเงินฝากและบัต ร ATM ของกรุงไทย) โดยไปท า
รายการเบิกถอนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกแห่ง

สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
ครูจันทบุรี จากัด (ฌสจ.) งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก
ที่ถึงแก่ความตาย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
(ศพละ 50 บาท) โดยจะสมทบไปเรียกเก็บ ในเดื อนมกราคม
2562 พร้อมทั้งเงินค่าบารุงประจาปี จานวน 50 บาท ด้วย
ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์ ต้องรีบปิด บัญชี สิ้นปี ไม่ สะดวกจะ
เรียกเก็บให้ในเดือนธันวาคม 2561

ขั้นตอนการเบิกถอนผ่านตู้ ATM ของ ธ.กรุงไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใส่บัตร ATM.
กดรหัส ATM.
เลือก บริการอื่นๆ
เลือก บริการอื่นๆ (อีกครั้ง)
เลือก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เลือกบริการ รับเงินฝาก
ระบุจานวนเงินที่จะถอน
เลือก ถูกต้อง
(เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย ของท่าน)
9. กดถอนเงินตามปกติ
 เบิกถอนหน้าเคาน์เตอร์การเงินของสหกรณ์ ทั้งใน
รูปของการรับเงินสด และ/หรือ โยกเงินปันผล-เฉลี่ยคืนจาก
บัญชีออมทรัพย์สมนาคุณไปเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อรับ
ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า

ข้อแนะนำ!!
เพื่อความสะดวก
 หากยังไม่จาเป็นต้องใช้เงิน

อย่าเพิ่งรีบถอน ฝากเงิน
ปันผล-เฉลี่ยคืนไว้ที่สหกรณ์ก่อน เพราะได้ดอกเบี้ยสูงกว่า
ธนาคาร (ดอกเบี้ยของสหกรณ์ ออมทรัพย์ทั่วไป 2.25% ,
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50%)
 ในช่ ว งแรกๆ (ต้ น เดื อ น ก.พ.) จะมี ส มาชิ ก ไปใช้
บริการถอนเงินที่สหกรณ์เป็นจานวนมาก อาจต้องใช้เวลา
รอนาน หากใช้ บ ริ ก ารเบิ ก ถอนผ่ า นตู้ ATM
ของ
ธนาคารกรุงไทย จะสะดวกและรวดเร็วกว่า
 อย่างไรก็ตาม สหกรณ์เต็มใจและพร้อมบริการเสมอ 

วันที่ 31 มกราคม 2562
สหกรณ์
ทุกประเภท
เนื่องจากเป็นวันจ่ายเงินปันผล/เฉลี่ยคืน

คณะกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด และคู่สมรส (ฌสค.) ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมมือในการส่งเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ในปี 2561 ซึ่งได้ดาเนินการมาครบปีถึงเดือนพฤศจิกายน 2561
มีสมาชิกเสียชีวิต จานวน 40 ราย (ธันวาคม 2560 จานวน 2 ราย
และ มกราคม – พฤศจิกายน 2561 จานวน 38 ราย)
การที่สมาชิกชาระเงินสงเคราะห์ล่ วงหน้ารายปีนับเป็นผลดี
กับสมาชิกในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินครบตามสิทธิ์ทันทีเมื่อสมาชิก
เสียชีวิต (เอกสารหลักฐานครบถ้วน)
2. เป็นหลักประกันเงินกู้สหกรณ์
3. เงินสงเคราะห์ไม่แสดงการหักในสลิปเงินได้รายเดือน
4. ไม่เสียเวลาเดินทางไปชาระเงินสงเคราะห์ที่สหกรณ์
5. ชาระครั้งเดียว ไม่ต้องชาระเป็นรายเดือน
ในปี 2562 เริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นธั น วาคม 2561 ถึ ง เดื อ น
พฤศจิ กายน 2562 คณะกรรมการฯ มี ม ติ เก็บ เงิ น สงเคราะห์
ล่วงหน้ารายปีเป็นเงิน 2,300 บาท (รวมค่าบารุง 50 บาท ด้วย)
และนาเงินที่เหลือจากปีที่ผ่านมา จานวน 950 บาท หักออก
โดยสมาชิ ก จะจ่ า ยเงิ น 1,350 บาท (ขอหั ก จากเงิ น ปั น ผลเงิ น เฉลี่ ย คื น ที่ ส มาชิ ก ได้ รั บ จากสหกรณ์ ฯ เฉพาะสมาชิ ก ที่
ให้ความยินยอม)
ในวาระปีใหม่ 2562 คณะกรรมการ ฌสค.ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลกและในจังหวั ดจันทบุรี จงดลบั นดาลประทานพร
แก่สมาชิกทุกท่าน ได้มีสุขภาพแข็งแรง อยู่ดีมีความสุข ร่ารวย
เงินทองด้วยเทอญ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด และครอบครัว (ฌสคค.)

จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี

~4~

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นสาเหตุ
การตายสาคัญของผู้สูงวัยทั่วโลก โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1. โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic Stroke) พบได้
ประมาณ 70–85% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
2. โรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)
ท าให้ มี เลื อ ดออกมาอยู่ ในเนื้ อ สมอง หรื อเยื่ อ หุ้ ม สมอง พบได้
ประมาณ 15–30% ของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจและโรคอ้วน รวมถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ออกกาลังกาย
ความน่ากลัวของโรคนี้ คือ เป็นโรคที่ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า หาก
มีอาการหน้าเบี้ยว แขนขาชา หรืออ่อนแรง พูดไม่ชัด นี่คือสัญญาณ
เตือนว่าอาจเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันที
เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและให้การรักษา กรณีที่เป็นหลอดเลือดสมองตีบ
ทาการรักษาโดยฉีดยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งจะมีผลในการรักษาอย่าง
มาก หากมาพบแพทย์ภายในเวลาไม่เกิน 3 ชม.หลังจากที่มีอาการ
ส่วนกรณีหลอดเลือดสมองแตก ทาการรักษาโดยวิธีผ่าตัด
เมื่อสมองขาดเลือด เซลล์สมองจะถูกทาลาย ทาให้สมองส่วน
นั้นๆ สูญเสียการทาหน้าที่ ความรุนแรงของโรคจึงขึ้นอยู่กับว่า
สมองส่วนไหนถูกทาลาย และสมองส่วนนั้นควบคุมการทางานใด
ของร่างกาย เช่น การพูด การทรงตัว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรค
จึงมีความหลากหลายและแตกต่างกัน อาจมีตั้งแต่สามารถฟื้นฟู
กลับมาได้ ไปจนถึงอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต
จุดสาคัญ คือ ยิ่งพาไปโรงพยาบาลเร็วเท่าใด ยิ่งมีโอกาส
รอดมากเท่านั้น โดยเฉพาะการพาไปให้ถึงมือหมอภายในเวลา
3 ชม. หลังจากมีอาการ
ที่มา : สนง.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

สมาชิกทีถ่ ึงแก่กรรม เดือน พ.ย. 61
 นางทองสุก เปรมกมล

หน่วย บานาญ สพป.จบ.1

ถึงแก่กรรมวันที่ 5 พ.ย. 61
 นายศิวดล วิวัฒน์กิจเลิศ หน่วย รร.เบญจมราชูทิศ
ถึงแก่กรรมวันที่ 15 พ.ย. 61
 น.ส.ปนัดดา โกสัลล์วัฒนา หน่วย บานาญ สพป.จบ.2
ถึงแก่กรรมวันที่ 30 พ.ย. 61
สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ถึงแก่กรรม
ลาออก
สมาชิกคงเหลือ
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ

290,413
211
30
290,172
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)

พฤศจิกายน 2561
6,936
2,784,571,580.00
313,704,924.13
10,625,306,080.36
618,134,097.41
1,010,988,500.00
3,097,169,570.43
5,105,807,092.53
11,743,288,961.05
300,958,197.81

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)

ชื่อ
ฌสจ.
ฌสค.
ฌสคค.
ชพค.
ชพส.

เรียกเก็บ (บาท)
50

ได้รับประมาณ (บาท)
250,000
250,000

330
607
295

230,000
950,000
380,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ถึงแก่กรรม
ลาออก
สมาชิกคงเหลือ
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ

284,456
188
57
284,211
600,000

ราย
ราย
ราย
ราย
บาท

สหกรณ์ อ อมทรั พย์ ค รู จั น ทบุ รี จากั ด เลขที่ 9 หมู่ ที่ 10 ถนนพระยาตรั ง ตาบลท่ า ช้ า ง อาเภอเมื อ งจั น ทบุ รี จั งหวั ด จั น ทบุ รี 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

