กาพย์ยานี ๑๑
ยี่สิบห้าพฤศจิกา
ทรงโคลงฉันท์กาพย์กลอน
ธ ธีรราชเจ้า
เกินกว่าสาธยาย
สยามานุสติ
มีนามสกุลมวล
กาเนิดลูกเสือไทย
พระราชทานธง
เริ่มพระราชบัญญัติ
ธีรราชสมัญญา
ตัวอย่างเพียงบางตอน
สาธุพระภูมี
ยี่สิบห้าพฤศจิกา
ล้าลึกผนึกตรึง

วชิราวุธานุสรณ์
สื่อสะท้อนมิเสื่อมคลาย
มงกุฎเกล้าฯ กระหม่อมหมาย
เทิดถวายราลึกทวน
เป็นอาทิหทัยหวน
ทั้งหลายล้วนริเริ่มทรง
ทรงตั้งไว้มิลืมหลง
ชื่อไตรรงค์แต่นั้นมา
ไว้เพื่อจัดการศึกษา
สมดั่งฝ่าพระบาทพลี
อนุสรณ์พระทรงศรี
มิถ้วนที่จะราพึง
พระเจ้าข้าถวิลถึง
สถิตซึ้งเสถียรเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด
ผศ.พงษ์ศิลป์ บุณยะนิวาศ : ร้อยกรอง

สารประชาสั ม พั น ธ์ ปี ที่ 24
ฉบั บ ที่ 11 เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2561
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สวัสดีครับ สมาชิก สอ.ครูจันท์

สุรเชษฐ์

ฝ่ า ย ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ในคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 53 ได้ดาเนินงาน
ตามที่ค ณะกรรมการดาเนิน การมีม ติม อบหมาย
โดยมี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ การเผยแพร่ ข่ า วสาร สิ ท ธิ /
สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก และผลการด าเนิ น กิ จ การของ
สหกรณ์ ใ ห้ ม วล สมาชิ ก ได้ รั บ ทราบ ปั จ จุ บั น
ได้ด าเนิ นการประชาสัมพั นธ์ห ลากหลายช่อ งทาง
เช่น สารประชาสัมพันธ์เดือนละ 1 ฉบับ , website
(www.chancoop.com) , Facebook (สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จากัด) , Line (@lgo9715v)
เป็นต้น
ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
ที่ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์รับผิดชอบ ซึ่งได้
ดาเนินการไปแล้ว มีดังนี้

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ครู จั น ทบุ รี จ ากั ด จั ด โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิกและครอบครัว” วันที่
15-27 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จานวน 4 หลักสูตร
 การทาขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน
 การทาหมูโสร่ง ขนมปังหน้าหมู น้าพริกตาแดง
 การประดิษฐ์พวงกุญแจของชาร่วยจากผ้า
 การประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน
เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้-ลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก

โครงการเปิดโลกทัศน์สมาชิก
โครงการอบรมสัม มนาให้ค วามรู้ด้า นสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของสมาชิก
โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งอาชี พ เสริ ม
แก่สมาชิกและครอบครัว
ฝ่ายการศึกษาและประชาสัม พัน ธ์ข อขอบคุณ สมาชิก
ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะ ข้ อ แนะนา ในการดาเนิ น งาน
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ จะได้นาข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอต่อที่ประชุม
ค ณ ะก ร ร มก าร ดา เนิ น ก าร เพื ่ อ ป รั บ ปรุ ง แ ล ะ พั ฒ น า
การจัดโครงการครั้งต่อไป ... สวัสดีครับ

นายประชง วัฒนชัย
ประธานฝ่าย
นายสุรเชษฐ์ จันทบุรานันท์ กรรมการฝ่าย
นายวัชรลักษณ์ ตากใบ
เลขานุการฝ่าย
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อัจฉรา จันทร์รกั ษ์

ทาไม…ผมต้องตายก่อนอายุ 70 ปี หรือ ถึงจะได้เงิน
สวัสดิการกองทุน 1 ล้านบาท
เป็นคาถามที่หลายท่านฟังแล้ว อาจจะขาหรืองง
ว่า...ทาไมสหกรณ์ถึงมีสวัสดิการที่แปลกมาก จะ
ช่วยเหลือสมาชิกทั้งทีก็ต้องกาหนดให้คนตายตามอายุด้วยหรือ
ขอชี้แจงแบบนี้ ค่ะ ด้วยระเบี ยบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูจันทบุ รี
จ ากั ด ว่ า ด้ ว ยกองทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ความมั่ น คงแก่ ส หกรณ์
พ.ศ.2560 ในหมวดที่ 4 การจ่ายเงินกองทุน ข้อ 16 กาหนดไว้ว่า
“จ่ายให้กับสมาชิกกองทุนเมื่อเสียชีวิต ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) จ่ายให้กับสมาชิกกองทุนซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ.2554 ได้รับเงินสวัสดิการกองทุน เป็นเงิน 1,000,000 บาท
(2) จ่ายให้กับสมาชิกกองทุนซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่
3 มีนาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป ได้รับเงินกองทุน ตามอายุ ณ วันที่
เป็นสมาชิกกองทุน ดังนี้
ก. อายุไม่เกิน 70 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000,000 บาท
ข. อายุเกิน 70 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี ได้รับเงินสวัสดิการ
800,000 บาท
ค. อายุเกิน 80 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินสวัสดิการ 600,000 บาท”
ขออธิบายรายละเอียดดังนี้ค่ะ ตามข้อ (1) หมายความว่า
กองทุนสวัส ดิการจะจ่ายเงินให้กับสมาชิกทุกรายที่ถึงแก่กรรม
รายละ 1,000,000 บาท หากสมาชิ ก ผู้ นั้ น เข้ า เป็ น สมาชิ ก
กองทุนก่อนวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นระเบียบฉบับที่ 3
ที่สหกรณ์ประกาศใช้ (ฉบับแรกมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.
2553 - 2 ก.ย. 2553 และฉบับที่ 2 มีผ ลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3
ก.ย. 2553 - 2 มี.ค. 2554 )
ส่วนข้อ (2) นั้น ในระเบียบเขียนอย่างชัดเจนว่า ได้รับ
เงินกองทุนตามอายุ ณ วันที่เป็นสมาชิกกองทุน ซึ่งการเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนหมายความว่า สมาชิกท่านใดที่ประสงค์จ ะเข้า
กองทุ น ในปัจ จุ บันท่ านต้ อ งเข้ ากองทุนด้ วยการกู้เ งิน จ านวน
300,000 , 400,000 หรื อ 500,000 บาท ถึ งจะเป็ นสมาชิ ก
กองทุ น ได้ และวั น ที่ ท่ านกู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ นและได้รั บ เงิ น กู้
กองทุนเรียบเมื่อใด หมายความว่าสิทธิ์ของท่านเกิดแล้ว ท่าน
เป็นสมาชิกกองทุน ณ วันนั้นเลยค่ะ มิได้หมายความว่า ท่านต้อง
ตายก่อน 70 ปี ถึงได้ 1,000,000 บาท หรือหากท่านตายตอน
อายุ 80 ปี ขึ้นไป ท่านจะได้รับเงินสวัสดิการเพียง 600,000 บาท
แต่จากการบริหารของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ได้มีมติ
เมื่อเดือนกันยายน 2561 กาหนดว่า กองทุนจะจ่ายเงินสวัสดิการ
เพื่อความมั่นคง และ/หรือ เงินสวัส ดิการของกองทุนเอื้ออาทร
เมื่อท่านเป็นสมาชิกกองทุนใดกองทุนหนึ่ง หรือเป็นสมาชิกทั้ง 2
กองทุนดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผล
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

รอบการสมัคร

ก่อนเดือน ก.ย. 59
ต.ค. 59 - ม.ค. 60
ก.พ. 60 - ส.ค. 60
ก.ย. 60
ต.ค. 60
พ.ย. 60
ธ.ค. 60
ม.ค. 61
ก.พ. 61
มี.ค. 61
เม.ย. 61
พ.ค. 61
มิ.ย. 61
ก.ค. 61
ส.ค. 61
หลังเดือน ส.ค. 61

รอบการสมัคร

ก่อนรอบที่ 3/2557
3/2557-12/2557
2558-2560
1/2561
2/2561
3/2561
4/2561
5/2561
6/2561
7/2561
8/2561
9/2561
10/2561
11/2561
12/2561

จานวนเงินที่เรียกเก็บสมาชิก สสอค.
เงินสงเคราะห์ ค่าบารุง รวม
4,800
40
4,840
4,671
40
4,711
4,631
40
4,671
4,800
40
4,840
4,647
40
4,687
4,184
40
4,224
3,681
40
3,721
3,314
40
3,354
2,907
40
2,947
2,495
40
2,535
2,060
40
2,100
1,639
40
1,679
1,238
40
1,278
824
40
864
412
40
452
-

จานวนเงินที่เรียกเก็บสมาชิก สส.ชสอ.
เงินสงเคราะห์ ค่าบารุง รวม
4,800
20
4,820
4,670
20
4,690
4,670
20
4,690
4,800
20
4,820
4,324
20
4,344
3,982
20
4,002
3,585
20
3,605
3,295
20
3,315
2,836
20
2,856
2,423
20
2,443
2,077
20
2,097
1,608
20
1,628
1,206
20
1,226
804
20
824
402
20
422

ทั้ง นี้ สหกรณ์ จ ะด าเนิ น การหั ก เงิ น สงเคราะห์ ล่ วงหน้ า และ
ค่าบารุงรายปี 2562 จากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจาปี 2561 ของ
สมาชิก เพื่อส่งชาระให้กับทั้ง 2 สมาคมภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ค รู จั นทบุ รี จ ากั ด โดย นายสมศั ก ดิ์
ดิษฐลักษณ์ รองประธานฯ , นายสมชาย สินวัต เลขานุการ
และนางอั จ ฉรา จั น ทร์ รั ก ษ์ ผู้ จั ด การ น าเงิ น สวั ส ดิ ก าร
ช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงอายุ (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) ไปมอบให้
สมาชิ ก ผู้ ป่ ว ยติ ด เตี ย งที่ ไ ม่ ส ามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ สวั ส ดิ ก าร
ที่ ส หกรณ์ ด้ ว ยตนเองได้ ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป็ น การให้ บ ริ ก ารและ
เยี่ยมเยียน ให้กาลังใจสมาชิกที่เจ็บป่วย

สมาชิกทีถ่ งึ แก่กรรม เดือน ก.ย. 61
 นายสุธี ตั้งมัน่

หน่วย บานาญ สพป.จบ.2

ถึงแก่กรรมวันที่ 29 ก.ย. 61
สมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ถึงแก่กรรม
ลาออก
สมาชิกคงเหลือ
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ

284,387
193
19
284,175
600,000

ราย
ราย
ราย
ราย
บาท

รายการ
จานวนสมาชิกสหกรณ์ (คน)
ทุนเรือนหุ้นที่ชาระแล้ว (บาท)
เงินทุนสารองของสหกรณ์ (บาท)
เงินกู้ในมือสมาชิกสุทธิ (บาท)
ดอกเบี้ยและรายรับ (บาท)
หุ้นของสหกรณ์ใน ชสอ. (บาท)
เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)
เงินกู้ยืมภายนอก (บาท)
ทุนดาเนินการ (บาท)
กาไรสะสมโดยประมาณ (บาท)

กันยายน 2561
6,928
2,743,827,740.00
313,704,924.13
10,594,476,938.41
508,546,659.50
1,010,988,500.00
3,101,593,773.32
5,186,036,776.60
11,724,141,915.37
253,711,973.17

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)
100
100

ได้รบั ประมาณ (บาท)
250,000
250,000

390
648
335

230,000
950,000
380,000

หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี

สมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ถึงแก่กรรม
ลาออก
สมาชิกคงเหลือ
ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ

279,408
149
30
279,229
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

