สวัสดีครับ...
ฉบับนี้ ผมขอพักการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ไว้ก่อน โดยจะ
เปิดโอกาสให้สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด และครอบครัว (ฌสคค.)
ซึ่งเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเครือข่ายของสหกรณ์ฯ ได้ชี้แจงข่าวสารเกี่ยวกับสมาคมฯ ครับ

คุยกับนายกสมาคม ฌสคค.
ก่อนอื่นผมในนามของคณะกรรมการ
สมาคม ฌสคค. ขอขอบคุณท่านประธาน
กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี
จากัด ที่ให้โอกาสและเปิดพื้นที่วารสาร
รศ.อร่าม อรรถเจดีย์ ประชาสัมพันธ์ส หกรณ์ออมทรัพ ย์ครู
จันทบุรี จากัด ให้สมาคม ฌสคค. ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ส มาชิกต่อสถานการณ์ต่างๆ ของสมาคม ฌสคค.
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ผมและคณะกรรมการสมาคม ฌสคค. เข้าใจดีถึงความรู้สึกต่างๆ
ทั้งด้านบวกและด้านลบของสมาชิก ฌสคค. ที่มีต่อสถานการณ์
และสถานภาพของสมาคม และสิ่ง ส าคัญ มี ส มาชิก ส่ วนหนึ่ ง
เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อสมาคม เพราะได้รับทราบข่าวเรื่องราวที่
เกิดขึ้นกับสมาคมจากหลายช่องทางทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง ทั้ง
ครบถ้วนกระบวนความและไม่ ครบถ้วน ดัง นั้น ผมจึ งใคร่ข อ
ถื อ โอกาสนี้ ชี้ แ จงแถลงข่ า วให้ ส มาชิ ก สมาคม ฌสคค. และ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ได้รับทราบข้อเท็จจริง
โดยแยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ครับ
ประเด็นแรกเป็นเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้นในอดีต
เมื่อผมและคณะกรรมการที่เหลือ 11 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ให้เข้ามาดาเนินงาน
สมาคมต่อตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2564 ได้ดาเนินการด้านคดีความ
ต่อเนื่อง โดยได้ไปแจ้งความคดีอาญาเพิ่มเติมเป็นครั้งที่ 3 ต่อจาก
ที่คณะกรรมการชุดเดิมแจ้งความไว้ก่อนแล้ ว ให้ครอบคลุมทั้ง
ผู้ ก ระท าผิ ด และผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตาม
คาแนะนาของหัวหน้าพนักงานสอบสวน และได้ส่งมอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิดต่างกรรมต่างวาระ
รวมแล้ว 37 รายการ เป็นเงินที่ถูกยักยอกไปรวมทั้งสิ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจัน ทบุรี จากัด

7,093,151.60 บาท และได้ติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้วย
ตนเองและเป็นหนังสือทางการ ซึ่งได้รับหนังสือตอบกลับจาก
สถานีตารวจภูธรเมืองจันทบุรี ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ว่าสิ่งที่
จะด าเนิ น การต่ อ ไปคื อ สอบพยานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ทั้ ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สมาชิกผู้รับผลประโยชน์ที่ถูกอ้างชื่อ และ
ตรวจสอบรายการเดินบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิด
ซึ่งกระบวนการทางคดีอาญาค่อนข้างล่าช้า แม้ว่าทางสมาคมได้
พยายามเร่งรัดอย่างต่อเนื่องแล้ว
ในส่วนของคดีแพ่ง ได้จั ดหาทนายความที่มีประสบการณ์
เพื่อฟ้องร้องผู้กระทาผิดและผู้ค้าประกัน ซึ่งสมาคมฯ ได้ส่งมอบ
เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทนายความแล้ว และจะ
ดาเนินการยื่นฟ้องภายในเดือนตุลาคมนี้
ประเด็นที่สองเป็นเรื่องของการดาเนินกิจการสมาคม ฌสคค.
ในปัจจุบัน
คณะกรรมการฯ ได้กาหนดนโยบายการบริหารสมาคมฯ ไว้
อย่างชัดเจน เน้นโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบสมาคมฯ เป็น
สาคัญ ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา การดาเนินกิจ การเริ่มเป็นปกติ
การจ่ายเงินสงเคราะห์นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม–กันยายน 2564
ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ไปแล้วรวม 37 ราย เป็นเงิน 6,728,981.00
บาท และได้จัดระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์ใหม่ โดยนัดหมาย
ผู้รับเงินสงเคราะห์มารับเช็คพร้อมกันภายใน 1 วัน ในวันที่ 7–9
ของทุกเดือนที่ไม่เป็นวันหยุด และคณะกรรมการผู้เซ็นเช็ค 3 คน
มาเซ็นชื่อพร้อมกันต่อหน้าผู้รับเงิน
สมาคมฯ จะมั่นคงได้ ต้องเกิดจากความร่วมมือของสมาชิก
และคณะกรรมการฯ เป็นสาคัญ ต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่ของตน
ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์
ของสมาคมฯ เป็นหลักชัย ...สวัสดีครับ
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คุ ยกั บ...ฝ่ายระเบี ยบฯ

สมชาย พะโยม

ปราโมทย์ อุดม

การุณย์ ผลสมบัติ

สวั ส ดี ค รั บ …เพื่ อ นพี่ น้ อ งสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
จันทบุรี ที่เคารพทุกท่า นครับ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่า นมา เรา
ทราบกั น ดี แ ละประสบกั บ ตั ว เองทุ ก คน นั่ น คื อ การเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด ที่ทาให้ทุกคนต้อง
ปรับตัว ปรับงาน ปรับภารกิจ เพื่อให้รอดพ้นจากการเป็นผู้ติดเชื้อ
แม้จะมีความยากลาบาก แต่สหกรณ์ฯ เข้าใจ ไม่เคยทอดทิ้งและ
ยั ง ยื น เคี ย งข้ า งสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นเสมอ โดยมี ม าตรการความ
ช่วยเหลือมอบให้ ทั้งการงดส่งเงินต้น การลดดอกเบี้ยเงินกู้ และ
อื่นๆ อีกหลายประการ เพื่อเป้าหมายการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูล
ต่อเพื่อนสมาชิก ให้สามารถดารงตนอยู่ได้ในภาวการณ์เช่นนี้
นอกจากการปรับตัวในสถานการณ์โควิดแล้ว เดือนนี้เป็นเดือน
ของการปรับเปลี่ยนแปลง เช่นกัน ผู้ที่อยู่ในระบบของการทางาน
มีการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง แต่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี ต้องถึงวาระ
ที่เรียกกันว่า “เกษียณอายุราชการ” แม้ว่าทุกคนที่เกษียณอายุ
จะรู้ และถูกก าหนดเวลาที่ แน่น อนแล้ว แต่เ มื่อถึ งวัน นั้นจริง ๆ
หลายคนกลับกังวลอย่างไม่มีความสุขกับชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลง
พร้อมกับตั้งคาถามว่า...ฉันจะใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างไรดี...
บางคนได้ออกแบบและวางแผนให้กั บตัวเองเอาไว้เรียบร้อย
แล้ว ก็จ ะไม่ค่อยประสบกับความวิตกกังวลอะไรนัก แต่บางคน
ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ไม่ได้วางแผนเตรียมตัวเกษียณ แม้ว่าคิดได้
แต่ก็เริ่ม ต้นช้า ไปนิด แต่ ไม่ว่า จะวางแผนไว้หรื อไม่ได้ วางแผน
เวลาก็เป็นตัวกาหนดให้เกษียณอยู่ดี ดังนั้น ประเด็นสาคัญคือจะ
ทาอย่างไร ให้ชีวิตบั้นปลายมีความสุข
วั น นี้ จึ ง ขอเสนอแนวทางหรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ท่ า น
มีสุขภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ ดังนี้ครับ
1.ดูแ ลสุขภาพ การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ตอนเป็น
หนุ่มสาวคาพูดนี้อาจไม่สาคัญ แต่เมื่อถึงวัยเกษียณซึ่งเป็นช่วงที่
สังขารร่วงโรย ความเจ็บไข้เริ่มถามหา ดังนั้น จึงต้องหันมาดูแล
สุขภาพอย่างจริงจัง ทั้งเรื่องอาหาร การออกกาลังกาย และการ
พักผ่อน

2.ต้อ งใฝ่รู้ ชีวิตหลังเกษียณยังต้องเรียนรู้ เพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆ
ให้กับชีวิต ทันเหตุการณ์ เพราะการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้สมอง
ตื่นตัว ได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆ ด้วย
3.มีกิจวัตรประจาวัน การเกษียณ คือช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน
และการใช้ชีวิตอิสระ มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น จึงควรจัดตารางเวลา
ทากิจวัตรประจาวันของตนเองให้ดูมีคุณค่ากับชีวิต หาจุดสมดุลที่ดี
ระหว่างกิจกรรมในบ้านเวลาว่างกับกิจกรรมนอกบ้านที่สร้างความสุข
กับการปฏิสัมพันธ์กันคนอื่นๆ
4.ตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่ ช่วงวัยทางานทุกคนมีเป้าหมายในอาชีพ
พอช่วงวัยเกษียณท่านต้องตั้งเป้าหมายใหม่ ไม่ใช่เรื่องการทางาน แต่
เป็นเป้าหมายในสิ่งที่ท่านชอบ ใฝ่ฝันอยากทาแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทา
ซึ่งเป้าหมายนั้น ไม่จาเป็นต้องยิ่งใหญ่อะไร ขอแค่เป็นเรื่องที่เน้นให้
ท่านมีความสุขมากกว่า
5.มีเครือข่ายสนุกกับวัยเกษียณ อย่าทาตัวเป็นคนแก่ที่ห่อเหี่ยว
เฝ้าบ้านอย่างไร้คุณค่า ลองลุกขึ้นมาทากิจกรรมที่สร้างสีสันให้ชีวิต
สดชื่น สนุกสนาน ไม่จาเจ เช่น นัดหมายพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์ มี
กลุ่มเพื่อนเที่ยว ก๊วนชิมอาหาร เป็นต้น
6.มองโลกในแง่บวก แม้ว่าท่านจะวางแผนชีวิตมาดีเพียงใด แต่
บางครั้งชีวิตก็อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็ได้ ดังนั้น จงใช้ชีวิตอย่าง
ยืดหยุ่น มองโลกในแง่บวก พบเจอคนที่เคยรู้จักคุ้นเคย แต่เขาไม่เข้ามา
ไหว้มาทักทักทาย ก็อย่าไปยึดติดใส่ใจ เปิดใจกว้าง ยอมรั บสิ่งใหม่ๆ
ที่เข้ามา และปรับตัวให้มีความสุขกับมัน
7.บริหารเงินอย่างรอบคอบ เงินทองเป็นเรื่องสาคัญต้องวางแผน
ระยะยาว ก่อนวัยเกษียณควรเก็บเงินเป็นก้อนไว้ใช้หลังเกษียณ หาก
สามารถเก็บไว้ได้เป็นก้อนใหญ่ ชีวิตหลังเกษียณก็จ ะไม่ต้องเหนื่อย
แต่ถ้าเก็บไว้ได้น้อยหรือมีน้อย ชีวิตหลังเกษียณต้องเหนื่อย ต้องกังวล
หรือต้องหารายได้พิเศษ การบริหารเงิน ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ
ลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด เช่น ซื้อหุ้น ฝากประจา ขณะที่รายจ่าย
ควรแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน อย่าฟุ่มเฟือยไม่จาเป็น
และประเด็นสาคัญ สาหรับสมาชิกที่มีภาระเงินกู้ ก้อนใหญ่ หลัง
เกษียณ เงินรายได้จะลดลง แต่การชาระหนี้ยังต้องส่งเท่าเดิม สิ่งที่
ควรทาอย่างยิ่ง คือท่านต้องมาติดต่อกับสหกรณ์ฯ เพื่อหาวิธีรับมือให้
สอดรับกับรายได้ที่มีจ ากัด ขอร้องว่าเมื่อท่านมีปัญหาอย่า หันหลัง
ให้กับสหกรณ์ฯ เพราะสหกรณ์ฯ พร้อมที่จ ะดูแลช่วยเหลือ สมาชิก
ทุกท่านอยู่เสมอ
ขอให้สมาชิกทุกท่าน มีความสุขสมปรารถนาทุกประการครับ
นายสมชาย พะโยม : ประธานฝ่าย
นายปราโมทย์ อุดม : กรรมการฝ่าย
นายการุณย์ ผลสมบัติ : เลขานุการฝ่าย

สหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือยืนยันยอด ทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้ และเงินรับฝาก
ให้สมาชิกตรวจสอบยอดของตนเอง โดยส่งตามกลุ่มดังนี้
สมาชิกบานาญ/บาเหน็จรายเดือน/รอโอน/สมทบ จัดส่งตามที่อยู่ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ติดแสตมป์เพื่อให้สมาชิกส่งคืนผู้สอบบัญชี
เรียบร้อยแล้ว
สมาชิกที่ยังรับราชการ จัดส่งผ่านหน่วยงาน/โรงเรียนต้นสังกัด ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ใส่ซองพร้อมจ่าหน้าซองถึงผู้สอบบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว
ค่าไปรษณียากรเพื่อการนี้หน่วยงาน/โรงเรียนสามารถขอรับคืนจากสหกรณ์ได้เต็มจานวน
ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง/ไม่ ถู ก ต้ อ ง พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ยืนยันยอดดังกล่าว
และกรุณาส่งคืนให้ผู้สอบบัญชีทั้งฉบับ (ห้ามฉีก)
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ฝ่ายการศึกษาฯ สนทนา
สวัสดีสมาชิก สอ.ครูจันท์ ทุกท่าน
ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 56
ได้ดาเนินงานตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการมีมติมอบหมายโครงการ/
กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ดังนี้
 ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารสู่มวลสมาชิก
ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ในหลากหลายช่ อ งทาง เช่ น สาร
ประชาสั ม พัน ธ์ เ ดือ นละ 1 ฉบั บ ,
website : www.chancoop.com ,
Facebook : สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จัน ทบุ รี จ ากั ด , Line Official :
@lgo9715v เป็นต้น
 อบรมสั ม มนาให้ ค วามรู้ แ ละเพิ่ ม พู น ประสบการณ์
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของสมาชิก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้
ไม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมนี้ ไ ด้ แต่ ไ ด้ มี ค อลั ม น์ ที่ ใ ห้ ส าระความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพในสารประชาสัมพันธ์ทุกฉบับ
 เปิดโลกทัศน์สมาชิก
กาหนดจัด โครงการในเดือนเมษายน โดยเปิด รับสมาชิ ก
เข้าร่วมโครงการแล้ว แต่เนื่องจากในช่วงนั้นมีการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 เป็นจานวนมาก จึงต้องชะลอการจัดโครงการนี้
 จัดกิจกรรมในวันสาคัญของชาติ
จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ สานักงานสหกรณ์ฯ ในโอกาส
วันสาคัญต่างๆ ของชาติ
เมื่อ สถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19 คลี่ค ลาย
หวังว่าจะจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ดังเดิม ท้ายนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่าน
มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ...สวัสดี

นายสรวิชญ์ พันธ์สุโภ
: ประธานฝ่าย
นายสฤษฎ์ ฉิมพาลี
: กรรมการฝ่าย
นางสิภาพัฒน์ ฐาศิริทรัพย์ : เลขานุการฝ่าย

ประกาศ
ในปี 2564 สมาชิกท่านใดที่ ย้ายสถานที่ ทางาน
และยังไม่ได้แจ้งการย้ายหน่วยให้สหกรณ์ทราบ กรุณาแจ้ง
สหกรณ์ ภายในวั นที่ 26 พฤศจิ กายน 2564 เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการรับสมัครกรรมการ/ผู้แทนสมาชิกในการเข้าประชุมใหญ่
และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งนี้ หากท่านมิได้แจ้ง รายชื่อ
ของท่านอาจจะยังปรากฏ ณ หน่วยการเลือกตั้งเดิม ซึ่งท่านจะต้อง
ไปเลือกตั้ง ณ หน่วยการเลือกตั้งที่มีชื่อปรากฏเท่านั้น

สวัสดีค่ะ
ในวารสารฉบับก่อน ได้กล่าวถึงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ฉบับนี้
ขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาเหตุ /การแก้ไข/การ
ป้องกัน ค่ะ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Accounts)
หมายถึง จานวนเงินที่กันไว้ สาหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงิน
ไม่ได้ ถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้น เพื่อแสดงเป็นรายการหักจาก
บัญชีลูกหนี้ใ นงบการเงิน เพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของ
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้
หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Accounts) หมายถึง ลูกหนี้ที่คาดว่า
จะเรียกเก็บไม่ได้ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี
สาเหตุของการเกิดหนี้สงสัยจะสูญ ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นมาจาก
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
สมาชิ ก ผู้ ข อกู้ เ งิ น (ลู ก หนี้ ) กู้ เ งิ น แล้ ว น าเงิ น ไปใช้ ผิ ด
วั ต ถุ ป ระสงค์ กู้ โ ดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการช าระหนี้
ในอนาคต มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงด้วยเหตุผลหลายประการ
สหกรณ์ผู้ปล่อยสินเชื่อ (เจ้าหนี้) มีนโยบายปล่อยสินเชื่อ
ตามภาวะเศรษฐกิ จ ปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ตามกฎระเบี ย บที่ ก าหนด
บางครั้งอาจคิดถึงผลกาไรในการดาเนินงานมากกว่า
การแก้ไข / การป้องกัน
สมาชิกผู้ขอกู้เงิน ต้องนาเงินไปใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์
ในการกู้แต่ละครั้ง และต้องรู้ถึงความสามารถของตนในการชาระหนี้
ในอนาคต
สหกรณ์ผู้ปล่อยสินเชื่อ ต้องประเมินความเสี่ยงหรือความ
เป็ น ไปได้ ใ นการได้ รั บ การช าระหนี้ ใ นอนาคต โดยค านึ ง ถึ ง
ทุกองค์ประกอบ ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่ อ
ให้กับสมาชิก ทั้งนี้ อาจกาหนดเป็นแผนการด าเนินงานปล่อยสินเชื่อ
อย่ า งเป็ น ระบบ เพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่จ ะเกิ ด ค่ า หนี้ ส งสั ย จะสู ญ
ในอนาคต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด ปัจจุบันพบว่ามีค่าหนี้เผื่อ
สงสัยจะสูญค่อนข้างจะสูง ซึ่งภาระหนี้ดังกล่าว มิใช่จะเกิดขึ้นมาใน
คณะกรรมการชุดปัจจุบัน แต่เป็นภาระหนี้สะสมมานานหลายปี ใน
แนวทางการปฏิบัติ สหกรณ์ฯ ได้มีการติดตามเร่งรัดหนี้สิน อย่าง
ต่อเนื่องและดาเนินการในทุกราย ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
มีการนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมประจาเดือน
ทุกเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการดาเนินการมิได้นงิ่ นอนใจ ได้ปฏิบัติและ
แก้ ไขตามแนวทางและข้ อมู ลเฉพาะของลูก หนี้ แ ต่ล ะรายอย่ า ง
เหมาะสม ได้ดาเนินการติดตามหนี้อย่าง เป็นระบบและเป็นไปตาม
กฎหมาย
ท้ า ยนี้ โควิ ด –19 คงจะอยู่ กั บ พวกเราอี ก นาน เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อแห่ งชาติไ ด้ประกาศให้โควิด –19 เป็ น
โรคติดต่ออันตรายลาดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ของประเทศไทย
ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด–19 นะคะ ...สวัสดีค่ะ
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ประโยชน์ของน้ำขิง
ขิ ง พื ช ส มุ น ไ พ ร ที่
ประกอบไปด้วยสารอาหาร
ต่ า งๆ มากมาย ใช้ เ ป็ น
ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ย า
สมุ น ไพรและใช้ ท าอาหาร
นิยมนามาแปรรูปทาเป็น
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ดื่มแก้กระหาย ว่าแต่ประโยชน์ของน้าขิง
ต่อสุขภาพจะมีอะไรบ้าง เรามีข้อมูลมาบอก
 รักษาสุ ขภาพช่ องปาก ช่วยกาจัดเชื้อโรคอันเป็นสาเหตุ
ของโรคเหงือกอักเสบและคราบพลัคในช่องปากได้
 บรรเทาอาการปวดไมเกรน สามารถใช้ รั ก ษาอาการ
ปวดศีรษะได้ทั้งชนิดปวดแบบสองข้าง และข้างเดียวหรือไมเกรน
สารเคมีที่อยู่ในขิงจะสามารถปรับสารไอโคซานอยด์ ทาให้อาการ
ปวดศีรษะบรรเทาลง
 แก้ อาการท้ องอื ด และย่ อ ยอาหาร ในขิ ง จะมี
สารประกอบฟี โ นลิ ก ที่ มี ส่ ว นช่ ว ยบรรเทาอาการระคายเคื อ ง
ในลาไส้ และกระตุ้นการทางานของระบบย่อยอาหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ลดน้ าหนั ก ช่ ว ยเพิ่ ม การท างานของระบบเผาผลาญ
ในร่างกาย ทาให้ร่างกายสามารถเผาผลาญไขมันได้มากกว่าปกติ
รักษาอาการปวดในช่วงก่อนหรือหลังประจาเดือน และยังช่วยลด
อาการปวดเมื่อยเนื้อตัวได้อีกด้วย
ที่ ม า : โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

มุ ม ฌาปนกิ จ
ชื่อ
ฌสจ.

เรียกเก็บ (บาท)
50
50

ฌสค. หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี
ฌสคค.
270
สสอค.
เก็บรายปี
สส.ชสอ.
เก็บรายปี

ผลการดาเนินงาน
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)

เลขบั ญ ชีธ นำคำร
ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด

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 14.30 น. และแจ้งสหกรณ์ฯ ทันที
(หากไม่แจ้งจะไม่ทราบว่าเป็นเงินใคร ทาให้ท่านเสียประโยชน์ดอกเบี้ย)

ต.ค. 64
ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000
250,000

230,000
600,000
600,000

สมาชิกถึงแก่กรรม เดือน ก.ย. 64
 น.ส.ขวัญเรือน หัสศิริ
หน่วย บานาญมัธยมเมือง
ถึงแก่กรรมวันที่ 9 ก.ย. 64
 นายอุดมศักดิ์ คงทอง
หน่วย สมาชิกสมทบ
ถึงแก่กรรมวันที่ 16 ก.ย. 64

กันยายน 2564
7,199
3,316,017,900.00
487,494,705.65
10,149,639,918.65
481,218,197.66
1,011,103,000.00
4,622,419,950.55
2,240,692,800.00
11,321,787,788.39
263,399,884.73

ข่าว สกสค.จันท์
ช.พ.ค.
เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2564
810 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 910,875 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. นายมาโนช ไชยริปู
2. น.ส.กมลวรรณ อนันต์

ช.พ.ส.
เรียกเก็บเดือนตุลาคม 2564
398 บาท
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 378,015 บาท
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแก่กรรม
1. น.อ.พยง บุญศิริ ร.น. 2. นางโสน แก้วเกตุ
3. นางตุ่ย ไชยวงศ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ถนนพระยาตรัง ตาบลท่าช้าง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
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