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 พ้นวัยเพียรเกษียณสุขทุกหน้าท่ี หลายสิบปีผ่านมาเหนื่อยล้าไหม? 
บางคนสุขสนุกออกอย่าบอกใคร บางคนใช่ผ่านวังวนเหมือนพ้นกรรม 
บางคนว่าครานอนนิวรณ์หว่ัน บางคนพรั่นเคยผิดจิตถล า 
อาจบางคนหม่นหมองเหมือนจองจ า บางคนท าทีท่าว่าสบาย 

 แทบทุกสิ่งจริงนะคล้ายละคร ตามบทตอนโลดเต้นเย็นเช้าสาย 
รักโศกเศร้าเจ้าขุนและมูลนาย และค่อยคลายเล่นครบจบละคร 
เป็นแบบอย่างสร้างคุณแก่รุ่นหลัง ดีช่ัวหวังค้นหาอุทาหรณ์ 
หยุดวนเวียนเพียรหาหยุดอาวรณ์ หยุดซุกซ่อนมารยาหยุดอาดูร 

 “สวมหน้ากาก-รักษ์ระยะห่าง-หมั่นล้างมือ” มุ่งผลคือคอย “COVID–๑๙” สูญ 
สู่ “วิถีชีวิตใหม่” ให้สมบูรณ์ เพ่ือพร้อมมูล “New Normal” ไม่ร้อนรน 
สุขแท้จริงมิ่งขวัญมอบครอบครัวเคียง ความพอเพียงพิสุทธิ์ผ่านผสานผล 
อายุยืนช่ืนสุขส่งด ารงดล พร้อมต้ังต้นปัจฉิมวัยไพจิตรเอย

  
     

สารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 26 

มีอะไรในฉบับ    พร้อมต้ังต้นปัจฉิมวัยไพจิตรเอย / คุยกับเลขานุการ / เรื่องควรรู้จากผู้จัดการ / ผลงานของเรา / โครงการอาชีพเสริม / 
โครงการสุขภาพกาย-จิต / มุมสุขภาพ / ผลการด าเนินงาน / เลขบัญชีธนาคาร / ข่าว สกสค.จันท์ / มุมฌาปนกิจ / รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม 

ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2563 



        

อัจฉรา  จันทร์รักษ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ให้ 
ครม.พิจารณาตีกรอบสหกรณ์ปล่อยกู้สมาชิก วางเกณฑ์  
‘กู้เงินสามัญ’ ให้ผ่อนได้ไม่เกิน 150 งวด ส่วน ‘กู้ฉุกเฉินฯ’ 
ให้ผ่อนได้ไม่เกิน 12 งวด พร้อมควบคุมการกู้ยืมเงินระหว่าง
สหกรณ์ด้วยกัน หลังพบมีสหกรณ์กู้ยืมเงินระหว่างกัน 7.2 
แสนล้านบาท 

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า ขณะน้ีกรมฯ ได้เสนอร่างกฎกระทรวง ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

1. ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเชื่อของสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ..... 

2.ร่างกฎกระทรวงการก ากับการกระจุกตัวธุรกรรม 
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
พ.ศ... 

สรุปสาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้
สินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน  
พ.ศ....ก าหนดให้สหกรณ์ให้เงินกู้กับสมาชิกได้ 3 ประเภท คือ  

1.เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้มีงวดช าระหน้ีไม่เกิน 12 งวด  
2.เงินกู้สามัญ   ให้มีงวดช าระหน้ีไม่เกิน 150 งวด  
3.เงินกู้พิเศษ   ให้มีงวดช าระหน้ีไม่เกิน 360 งวด 

ทั้งน้ี การก าหนดงวดการช าระหน้ีแล้วเสร็จ 
ดังกล่าว ผู้กู้ต้องอายุไม่เกิน 75 ปี เว้นแต่การกู้ยืม 
เงินน้ัน เมื่อรวมทุกสัญญาแล้ว มีจ านวนไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ 
และในกรณีที่มีการท าสัญญาเงินกู้ใหม่ ส าหรับเงินกู้ประเภทเดียวกัน หรือมีการ
รวมสัญญาจะต้องช าระหน้ีตามสัญญาเดิมมาแล้วน้ัน ในกรณีเงินกู้สามัญจะต้อง
ช าระหน้ีมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด ส่วนกรณีเงินกู้พิเศษ ต้องช าระหน้ีไม่น้อยกว่า 
12 งวด นอกจากน้ี หากผู้กู้มีรายได้รายเดือน จะต้องมีเงินคงเหลือสุทธิแต่ละเดือน
หลังจากหักช าระหน้ีแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตลอดอายุสัญญา 

ส่วนเรื่องหลักประกัน เงินกู้สามัญ สามารถใช้สมาชิกสหกรณ์หรือหลักทรัพย์
เป็นหลักประกันได้ แต่ห้ามมิให้น าเงินประกันชีวิตและเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
หรือเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกันมาพิจารณาเป็นหลักประกัน ส่วนเงินกู้พิเศษให้ใช้
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน โดยใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินทรัพย์สิน 
ที่ได้รับอนุญาตหรือราคาประเมินของรัฐ 

ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ัน ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อย
กว่า 6 เดือน และต้องดูพฤติกรรมและความสามารถในการช าระหน้ี รวมถึง
หลักประกันตามเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษด้วย และหากสหกรณ์ให้
เงินกู้แก่สมาชิกต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป จะต้องน าข้อมูลเครดิตบูโรจากบริษัท
ข้อมูลแห่งชาติ จ ากัด มาประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อกับสมาชิกด้วย 

ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ากัด ได้เตรียมการในเรื่องต่างๆ ไว้
เพ่ือให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกให้น้อยที่สุด 
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สวัสดีครับ... 
ท่านสมาชิก สอ.ครูจันท์ ที่เคารพรักทุกท่าน 

เดือนกันยายนของทุกปี เป็นเดือนแห่ง
ความสุขของสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ 
เพราะเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ท่านก็จะพ้นจาก
ภาระหน้าท่ีประจ า มีเวลาให้ตัวเองและครอบครัว
มากข้ึน เรียกว่าเกษียณเสถียรสุข แต่สมาชิก
สหกรณ์ฯ ของเราบางท่าน เกษียณเสถียรทุกข์ 
เพราะขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงอยาก
สื่อสารฝากเป็นข้อคิดถึงท่านสมาชิกรุ่นใหม่  
ถ้าอยากจะมีความสุขตลอดไปต้อง “อยู่อย่างอด 
(ความ) อยาก” ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง บริหารการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในอนาคต 

สหกรณ์ของเรา  มี จุ ดประสงค์ส า คัญในการให้บริการสมาชิก คือ  
ส่งเสริมการออมและสนับสนุนเงินทุน “เม่ือมีมาฝาก เม่ือล าบากก็มาถอน”  
เป็นการออมเงินด้วยการซื้อหุ้นและฝากเงิน ตามหลักการออมคืออย่างน้อยร้อยละ 10 
ของรายได้ ท่านก็จะมีเงินอนาคตและเงินปัจจุบัน รวมท้ัง ได้รับผลตอบแทน 
เป็นเงินปันผลรายปีและดอกเบี้ยรายวัน การออมเป็นการพึ่งพาตนเอง  
“เดือดร้อนก็มากู้” เป็นการสนับสนุนเงินทุนด้วยการให้กู้เงินเพื่อน าไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต เช่น ซื้อรถ ซื้อบ้าน ซื้อท่ีดิน เป็นต้น ซึ่งต้องค านึงถึงสถานะ 
ทางการเงินของตนเอง และมีจุดประสงค์ชัดเจน โดยหลักการเป็นหน้ี เราควรต้อง
สร้างแต่หนี้ดี เท่าน้ัน คือ หน้ีท่ีท าให้เรามั่งค่ังข้ึน รายได้เพิ่มมากข้ึน ทรัพย์สิน
เพิ่มข้ึน และท่ีส าคัญต้องไม่กระทบต่อสภาพคล่องในการด ารงชีวิตประจ าวัน  

หากเราด าเนินชีวิตแบบ อยู่อย่างอด (ความ) อยาก เมื่อเกษียณแล้วท่านจะ
เสถียรสุข มีหุ้นและเงินฝากสหกรณ์ฯ ของเราด้วยตัวเลข 6–7 หลัก ไม่มีหน้ี
สหกรณ์ หรือมีหน้ีเฉพาะหน้ีกองทุนเพื่อความมั่นคงฯ เพราะเป็นสวัสดิการส าหรับ
สมาชิก มีหลักประกันส าหรับชีวิตด้วยการเป็นสมาชิก ฌสจ./ฌสค./ ฌสคค./
สสอค./สส.ชสอ./ชพค./ชพส. และมีเงินบ านาญประมาณ 50,000 บาทต่อเดือน 
ชีวิตมีความสุขสบายได้โดยไม่เป็นหน้ีย่อมเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุด 

สุดท้ายน้ี  ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านมีร่างกายท่ีแข็งแรง จิตใจท่ีแข็งแกร่ง 
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป  

สวัสดีครับ... 
นายผจญ  นุ่มก่วน : เลขานุการ สอ.ครูจันท์ 55 
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สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพเสริม 
แก่สมาชิก ปี 2563 ดังน้ี 

หลักสูตรที่ 1 การดแูลบ ารุงรกัษารถยนตเ์บือ้งตน้ 

วันที่   :  วันเสาร์ท่ี 10 ตุลาคม 2563 จ านวน 20 คน 
  วันอาทิตยท่ี์ 11 ตุลาคม 2563 จ านวน 20 คน 
* ต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 15 คน 
เวลา : 08.30 น. เป็นต้นไป  สถานที่ : ว.เทคนิคจันทบุรี 

หลักสูตรที่ 2 การจัดดอกไม้ 

วันที่   : วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม 2563 จ านวน 20 คน 
  วันอาทิตยท่ี์ 18 ตุลาคม 2563 จ านวน 20 คน 
* ต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 15 คน 
เวลา : 08.30 น. เป็นต้นไป  สถานที่ : ว.สารพัดช่างจันทบุรี 

หลักสูตรที่ 3 การท าขนมชั้น + ช่อม่วง 

วันที่   :  วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม 2563 จ านวน 30 คน 
  วันอาทิตยท่ี์ 18 ตุลาคม 2563 จ านวน 30 คน 
* ต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 20 คน 
เวลา : 08.30 น. เป็นต้นไป  สถานที่ : ว.สารพัดช่างจันทบุรี 

เปิดรับสมัคร : วันที่ 3-11 กันยายน 2563 ในวันเวลาท าการ 
 (สมัครด้วยตนเองหรือผ่านหน่วยงาน) 
ค่าประกันการสมัคร :  คนละ 200 บาท (คืนให้ในวันอบรม) 
เงื่อนไข :  สมาชิก 1 ท่านสมัครได้ 1 หลักสูตร 
Download ใบสมัครได้ที่ : www.chancoop.com 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“สร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก” 

สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตของสมาชิก ปี 2563 ดังน้ี 

 

หลักสูตรที่ 1 ลีลาศพื้นฐาน 

วันที่  :  วันเสารท่ี์ 3 ตุลาคม 2563  
จ านวน 20 คน 
* ต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15 คน 
เวลา : 08.30 น. เป็นต้นไป  สถานที่ : ว.สารพัดช่างจันทบุรี 

โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู ้
ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของสมาชิก 

หลักสูตรที่ 2 Line Dance 

วันที่ : วันอาทิตยท่ี์ 4 ตุลาคม 2563  
จ านวน 20 คน 
* ต้องมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 15 คน 
เวลา : 08.30 น. เป็นต้นไป  สถานที่ : ว.สารพัดช่างจันทบุรี 

 

เปิดรับสมัคร : วันที่ 3-11 กันยายน 2563 ในวันเวลาท าการ 
 (สมัครด้วยตนเองหรือผ่านหน่วยงาน) 
ค่าประกันการสมัคร :  คนละ 200 บาท (คืนให้ในวันอบรม) 
เงื่อนไข :  สมาชิก 1 ท่านสมัครได้ 1 หลักสูตร 
Download ใบสมัครได้ที่ : www.chancoop.com 

 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ประธานกรรมการ รับมอบโล่รางวัล
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 2562 สาขานักบริหาร 
ระดับดีมาก และ ว่าที่ ร.ต.สุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้แทน
สหกรณ์ รับมอบโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจ าปี 
2562 สาขาบริหารจัดการ ระดับดี จาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ณ อาคาร Impact Challenger Hall 1 
 

ผลงานของเรา 
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ที่ รายการ กรกฎาคม 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) 

7,167 
3,130,960,220.00 

425,704,892.52 
10,451,402,151.61 

398,812,452.90 
1,010,988,500.00 
3,960,187,279.29 
3,666,689,400.00 

11,754,854,787.00 
220,803,837.12 

 

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

4 

ชื่อ เรียกเก็บ (บาท) ได้รบัประมาณ (บาท) 
ฌสจ. 200 250,000 

ฌสค. 150 
หักจากเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 

250,000 

ฌสคค. 330 230,000 
สสอค. เก็บรายปี 600,000 

สส.ชสอ. เก็บรายป ี 600,000 
 

 นางพัชรินทร์  เพญ็วงษ ์  หน่วย รร.บ้านเนินจ าปา 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  11 ก.ค. 63 
 นายปิน่  ดษิฐสอน  หน่วย บ าเหน็จ ว.เทคนิค 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  23 ก.ค. 63 
 นายเจิม  ยลสวัสดิ ์  หน่วย บ านาญมะขาม 
 ถึงแก่กรรมวันท่ี  29 ก.ค. 63  

สมาชิกถึงแก่กรรม  เดือน ก.ค. 63 
 

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) 

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จ ำกัด 

เลขบัญชีธนำคำร 

เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2563 550 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 912,501 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. จ.จันทบรุี ถึงแก่กรรม 
1. นายประเสริฐ  เอเตียวเจริญ 2. นายบันเทิง  ขันทอัต 
3. น.ส.กนกทิพย์  สิริยานนท์ 4. นายวัลลภ  ศรพรหม 

เรียกเก็บเดือนสิงหาคม 2563 280 บาท 
ได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ 378,132 บาท 

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส. จ.จันทบุรี ถึงแกก่รรม 
1. นายประเสริฐ  เอเตียวเจริญ 2. นายสุนทร  สุขะ 

ช.พ.ค. 
 

ช.พ.ส. 
 

ขา่ว สกสค.จนัท ์

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” 

 ไม่ต้องไปวิ่งหายากินให้ขมคอ แค่หยิบสิ่ง
เหล่าน้ีมาลิ้มลองรส คุณก็สามารถมีสุขภาพดี
ได้อย่างไม่ล าบากมากมายแล้ว ด้วยสรรพคุณ
ของมันท่ีอาจไม่เคยรู้มาก่อน 

ในมันฝรั่งมีสารเคมี ท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติช่ือว่า “คูคัวไมน์ส” 
ช่วยควบคุมความดันโลหิตให้
ต่ าลงได้ผลชะงัก 

2.เนย = ยานอนหลบั 
ในเนยมีกรดอะมิโน ท่ีมีช่ือ

ว่า “ทริปโตพัน” ช่วยให้เกิด
ความรู้สึกผ่อนคลาย และ
สะกดให้หลับได้สนิทยิ่งข้ึน 

3.ส้ม = ยาแก้เบื่อ 
กลิ่ นส้ ม ช่วยให้ รู้ สึ กผ่ อน

คลาย ส่วนวิตามินซีในน้ันช่วย
ให้สมองหลั่งฮอร์โมนคลาย
ความเครียด แก้เบื่อ แก้เซ็งได้ 
แต่มีข้อแม้ว่า ต้องกินโดยปอก
เปลือกเองเท่านั้น 

ในโกโก้ ซึ่งใช้ท าช็อกโกแลต มี
สารท่ีช่ือ“ธีโอโบรไมน์” ออกฤทธิ์
ท่ีเส้นประสาท “เวกัสเนอร์ฟ” 
ซึ่งท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการไอ กิน
แล้วช่วยให้หยุดอาการไอเรื้อรัง
อย่างได้ผล 

5.บ๊วย = ยาชูก าลัง 
บ๊วยมีค่าความเป็นด่าง PH 7.35 ซึ่งใกล้เคียงกับเลือด 

ของคนเรา กินแล้วจึงช่วยถ่วงดุลความเป็นด่างใน
ร่างกายไว้ได้ ช่วยลดอาการอ่อนเพลียจากภาวะเหน่ือยอ่อน 
เน่ืองจากกรดในเลือดสูง ค่าความเป็นด่างไม่สมดุล แถมยังมี
โปรตีน เกลือแร่ และสารอาหารจ าเป็นอีกเยอะแยะ 

4.ช็อกโกแลต 
= ยาแก้ไอ 

1.มันฝรั่ง  
 = ยาลดความดัน 
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