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 กรรมการนโยบายการเงินแหงชาติ

ประกาศข้ึนดอกเบ้ียนโยบาย รอยละ 0.25 บาท  

ตัง้แตตนปบญัชีของสหกรณ  สงผลใหธนาคาร

ตาง ๆ เริ่มปรับดอกเบ้ียเงินฝาก อาจจะสงผล

ใหมกีารปรบัดอกเบีย้เงนิกู  สหกรณออมทรพัย

ครูชยันาท จาํกัด ตองพ่ึงพาเงินทนุจากธนาคาร

และสหกรณอื่น ประมาณ 1,300 ลานบาท  

อยางไรก็ตามคณะกรรมการมีความเห็นวา   

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
 ทุกทานครับ

ประกาศ
สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

รบัสมคัรบคุคลเพ่ือคดัเลือกเปนลูกจางชัว่คราว

การบรหิารอตัราดอกเบีย้เงนิกู เงนิฝากของเรายงัมคีวามเหมาะสมทีจ่ะบรหิารได 
ดวยการหารายไดเพิ่มและประหยัดคาใชจายเพ่ือใหผูฝาก ผูกูมีความพึงพอใจ
รวมกัน
 ยังมีสมาชิกบางสวนท่ีไมสามารถสงใชเงินกูไดตามปกติทําใหมีหนี้คาง
ชําระ  สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดชัยนาท  แจงวาสมาชิกมีเงินเหลือ
เพื่อการดํารงชีพนอย  มีผลกระทบตอการชําระหนี้ในอนาคต  ไมเปนไปตาม
คําแนะนําของกรมสงเสริมสหกรณ  เกี่ยวกับกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของ
สหกรณ  อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกสหกรณและสมาชิกเปนความเสี่ยง
ของสหกรณ  คงตองหาทางชวยเหลือแกไขกันตอไป
 ในปนี้  สหกรณยังเนนการประชาสัมพันธโดยอาศัยเครือขายทําความ
เขาใจรวมกันของสมาชิก  ออกไปพบปะพูดคุย Website, Line, Facebook 
และไปรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะ
 ขอขอบคุณทกุทานทีต่ดิตามวารสารขาวประชาสมัพนัธ  ชวยกนัเสนอ

แนะพัฒนาสหกรณของเราใหกาวหนาตอไป

สมควร  ทองฤทธิ์
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

ตําแหนง  :  เจาหนาที่บัญชี จํานวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  :  สําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวส. หรือเทียบเทา หรือสูงกวาวิชาเอกสาขา
บัญชี

อัตราเงินเดือนท่ีไดรับ  :  12,460  บาท

กําหนดรับสมัครและหลักฐานในการสมัคร
 1. ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก 

สามารถขอรับใบสมัครได ที่สํานักงานสหกรณ            

ออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ในวัน และเวลาทําการ

ของสหกรณฯ หรือสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต 

www.chainattsc.com

 2. การยืน่ใบสมคัร ใหผูสมคัรยืน่ใบสมคัรดวย

ตนเอง ทีส่าํนกังานสหกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกดั

ระหวางวันที่ 1-8 กุมภาพันธ 2562
ในเวลา 09.00-15.00 น.(เวนวนัหยดุราชการ)
 โดยตองชําระคาธรรมเนียมการในสมัคร 
จํานวน 100 บาท เงินคาธรรมเนียมนี้ เมื่อสมัครแลว
สหกรณฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ

 3.  หลักฐานที่ใชในการสมัคร สามารถดู       

รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่www.chainattsc.com
 4.  การประการรายช่ือผู มีสิทธิ์เขารับการ         
คัดเลือกผู ที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตรงตาม

ประกาศ และมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกในวันที่ 12 
กุมภาพันธ 2562 ณ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท 

จํากัด และทางเว็บไซตสหกรณฯ

สอบถามรายละเอียดไดที่
โทร. 056-414184 ตอ 11 (ฝายธุรการ)

www.chainattsc.com
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 ป 2562 ขอใหเปนปหมูทองผองอําไพของสหกรณ
และสมาชิกทุกทาน  สําหรับสิ่งตาง ๆ ของปที่ผานมา  อะไรดี
เราจะสานตอและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  สวนอะไรที่ยังไมดีพอ        
เราจะชวยกนัปรบัปรงุแกไขใหดขีึน้  ซึง่ส่ิงสําคญัอยางยิง่ทีเ่ปน

หลักในการทํางานของเราคือ  ความเขาใจ  และความรวมมือ

อยางสรางสรรค  ของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ทั้งคณะกรรมการ  

ฝายจัดการ  ผูตรวจสอบกิจการ  คณะกรรมการควบคุมภายใน  

และสมาชิกทุกทาน  ณ วันนี้เราเชื่อวาสหกรณออมทรัพยครู

ชัยนาท จํากัด ของเราไดมายืนอยู  ณ จุดแหงความเชื่อมั่น  

และยอมรบัของสาธารณชนแลว  แตเราจะไมหยดุ  เราจะพฒันา

สหกรณของเราใหกาวหนายิ่งขึ้น

 ป 2561 ที่ผานมามีสิ่งที่ผมอยากจะเรียนใหสมาชิก

ทราบ ซึ่งผมขออนุญาตใชคําวา “เลาสูกันฟง” เพราะจะเปน

เรื่องท่ีสงผลตอการบริหารกิจการสหกรณในอนาคต  เชน

 กอนสิ้นป 2561  สหกรณไดรับเกียรติจากทานสมยศ  

มีเทศน สมาชิกสมทบเลขที่ 800070  อดีตผูบริหารระดับสูง
ของกระทรวงศึกษาธิการและอดีตประธานกรรมการสหกรณ
ออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด เขามาเยี่ยมชมสหกรณ  ซึ่งทาน
ไดกรุณาใหขอคิดเห็นและคําแนะนําการบริหารงานสหกรณ  

และการปฏิบัติหนาที่ของผมเองไวดังนี้

 1. “ความเขาใจ”  เปนสิ่งสําคัญในการบริหารงาน
สหกรณ  ตองมีการศึกษาหาขอมูลใหชัดเจน สรางความเขาใจ
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ที่ถูกตองตรงกันกอนตัดสินใจ  ทานช่ืนชมสหกรณที่ไมเคยมี
เรื่องมัวหมองในเร่ืองท่ีเกิดขึ้นกับสหกรณอื่น ๆ  ภารกิจสําคัญ
ของคณะกรรมการและฝายจัดการคอืการสรางความเขาใจ  การ
บริหารกิจการสหกรณใหสมาชิกและผูเก่ียวของ
 2. “ความพอเพียง”  จําเปนอยางย่ิงสําหรับ  “ครู”  
เม่ือเกษียณแลวควรมีชีวิตที่เปนสุขไมมีหนี้สินเกินตัว  ท่ีสําคัญ
ควรมีการออมเงินไวบาง  ซึ่งไมใชเพื่อตัวเองแตเพื่อลูกหลาน  
แมจะไมมากมายอะไรนกั  แตเราจะมคีวามสขุทกุครัง้ทีเ่ราเปด
สมุดเงินฝากท่ีจะเปนมรดกใหลูกหลาน
 3. “ความเสียสละ”  คือ การให  ซึ่งการใหที่มีความ

สุขและทําใหเราภาคภูมิใจ  คือ  การใหกับคนที่ควรให  แตการ

ใหกับคนที่ไมควรใหเราก็จะไมมีความสุข

 จากขอคิดดังกลาว ณ วันน้ันทานไดเชื่อมโยงกับ       

การบริหารงานสหกรณทีเ่ปนประโยชนที ่ จะนาํไปสูการปฏบิตัิ

เพือ่นําพาสหกรณไปสูความสาํเรจ็อยางยัง่ยนืตอไป  สหกรณฯ

ขอขอบคุณทานสมยศ มีเทศน  เปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี

 สวนอีกเหตุการณหนึง่ทีเ่กดิข้ึนตอนปลายป 2561  ซึง่

ก็นาจะทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของตองใหความสนใจอยางมาก  

ไดแก  การท่ีสมาชิกอาวุโสทานหน่ึง  ไดทําหนังสือรองเรียนไป

ที่ศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยนาท  วาสหกรณปฏิบัติไมชอบ            
ทีไ่มใหสมาชิกใชสทิธกิดเงินจากบัตร ATM ของสหกรณได  ทาํให
สมาชิกเดือดรอน ซึ่งศูนยดํารงธรรมจังหวัดชัยนาท ไดมอบให

นายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหสหกรณชี้แจงภายใน 30 

วัน  ทั้งน้ี  ผมไดทําหนังสือช้ีแจงไปเรียบรอยแลว  แตยังไมรูวา
ศนูยดาํรงธรรมจะดําเนินการตออยางไร หรอืไม แตผมม่ันใจวา
ทั้งศูนยดํารงธรรมและนายทะเบียนสหกรณนาจะเขาใจ           

การดําเนินการของสหกรณไดเปนอยางดี  ทั้งน้ีคณะกรรมการ

ทานทําทุกอยางตามขอบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ  
โดยพยายามดูแลชวยเหลือสมาชิกใหถึงท่ีสุด
 สาํหรับสมาชิกท่ีรองเรียนคร้ังนี ้ขอเรียนวาคณะกรรมการ 

และฝายจดัการใหการดแูลชวยเหลอืไปนบัครัง้ไมถวน  ทายสดุ
คือการปรับโครงสรางหน้ี  ใหมีเงินเดือนเหลือพอหักชําระหนี้

ไมตองดิ้นรนหาเงินมาสงเพิ่ม แตหลังจากน้ันทานก็ไปกูเงิน
บําเหน็จดํารงชีพเพิ่มอีกทําใหมีปญหาข้ึนมาอีกรอบ  ซึ่งทาน          
ก็จะขอกูฉุกเฉินใหม  ซึ่งคณะกรรมการไดมีมติที่ใชกับสมาชิก

ทกุคนท่ีปรบัโครงสรางหน้ีไปแลววา  ตองงดการกูเงินของสหกรณ 
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ผลการเลือกตั้ง
ทุกประเภทรวมถึงกูฉุกเฉิน  เมื่อสมาชิกทานนั้นไมสมหวังจึงได

เกิดเรื่องรองเรียนขึ้นมา  ซึ่งถาคิดในมุมของสมาชิกทานนั้น            

ก็นาเห็นใจท่ีเดือดรอน แตถามองในมุมของการบริหารสหกรณ

ในภาพรวมท่ีสมาชกิ 5,000 คน เปนเจาของก็ตองมองในมุมของ

ความม่ันคงของสหกรณเปนหลัก และตองมองในมุมของความ

เทาเทยีมในสทิธขิองสมาชิกทกุคนดวย  ถาสหกรณไมมกีฎเกณฑ

กติกา  ความมั่นคงจะเกิดขึ้นไดอยางไร  หรือถาคณะกรรมการ

ชวยเหลือสมาชิกทานนี้ไป  แลวสมาชิกทานอื่น ๆ  นั้นก็มีปญหา

เชนเดียวกัน  เราก็ตองชวยทุกคน  ซึ่งผมเองมองวาสมาชิกทาน

นี้มองแตผลประโยชนของตนเอง  ไมมองถึงความเสียหายท่ีเกิด

ขึน้กับสหกรณ  หนวยงานภายนอกจะมองสหกรณเราเปนอยางไร  

ทําใหผมยอนกลับไปนึกถึงคําแนะนําของทานสมยศ มีเทศน            

ในวันสิ้นป 2561 ที่วา “การใหเปนส่ิงที่ดีที่สุด แตควรใหกับ         

คนที่ควรให”

 ทัง้สองเหตกุารณดงักลาวเปน “การเลาสูกนัฟง” ทีเ่ปน

บทเรียนท่ีดใีนการทําหนาทีข่องผม  หากสมาชิกมีขอคิดเห็นใดๆ  

ผมขอนอมรับดวยความยินดีครับ

 สําหรับประเด็นที่เปนขอสงสัยใครรูของทานสมาชิกมี 

ดังนี้

 ขอสงสัย.....จากฉบบัท่ีแลว แจงวาสํานักงานตรวจบญัชี

ไดเขาตรวจสหกรณเมือ่วันที ่11 ธนัวาคม 2561 นัน้ อยากทราบ

วาผลการตรวจสอบเปนอยางไรบาง

 คลายสงสัย.....ผลการตรวจสอบมาตรฐานการบัญชี

ของเจาหนาที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัด ปรากฏวา 

การปฏิบัติงานดานบัญชีทุกดานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ 

ระเบียบ คาํแนะนํานายทะเบียนสหกรณ และหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

รวมถงึมรีะบบการควบคมุภายในของสหกรณทีด่ ี โดยมีขอสังเกต 

1 ประการ ดังนี้

 “การจายเงินกูใหกับสมาชิก บางรายมีเงินเหลือเพื่อ 

การดํารงชีพนอย  อาจมีผลกระทบในเร่ืองการดํารงชีพ  ซึ่งอาจ

สงผลใหมผีลกระทบตอการชําระหน้ีไดในอนาคต  ซึง่การปฏิบตัิ

ไมเปนไปตามคาํแนะนาํของกรมสงเสรมิสหกรณ  เรือ่ง คาํแนะนาํ

เก่ียวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย

และสหกรณเครดิตยูเนียน  ลงวันที่ 21 เมษายน 2558  ซึ่ง

ปจจุบันคําแนะนําดังกลาวยังไมมีการเปลี่ยนแปลง”

 จากน้ัน  สหกรณจังหวัดชัยนาทในฐานะนายทะเบียน

ซึ่งไดรับแจงมาจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดไดมี

หนังสือแจงมายังสหกรณ ดังน้ี

 “สหกรณจังหวัดชัยนาทไดพิจารณาแลว การปฏิบัติ

ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนการไมปฏิบัติตาม           

คําแนะนําของทางราชการ  ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือ

เสื่อมเสียแกสหกรณและสมาชิก

 สหกรณจงัหวัดชยันาท  จงึเรียนมาเพ่ือสหกรณดาํเนินการ 

แกไข และเม่ือมีการแกไข หรือดําเนินการแลว  รายงานผล          

การปฏิบัติใหสํานักงานสหกรณจังหวัดทราบ  ภายใน 30 วัน  

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ”

 เรื่องดังกลาวเปนหนาท่ีของหนวยงานที่กํากับดูแล

สหกรณ  ซึ่งมองวาสหกรณเรามีจุดออนเพียงเรื่องเดียว  ทั้งนี้

คณะกรรมการจะมีการพิจารณาดําเนินการในเร่ืองน้ี  ในคราว

ประชุมเดือน มกราคม 2562  ซึ่งเรื่องน้ีเปนเรื่องท่ีไมสามารถ

แกไขภายในระยะเวลาส้ัน คงตองใชเวลาพอสมควร  เพราะตอง

ทาํใหเกดิผลทัง้สองดาน คอื  ความมัน่คงของสหกรณและความ

ถูกตองตามกฎหมายกับปญหาความเดือดรอนของสมาชิกสวน

หนึ่ง  แตทั้งน้ี การปรับแกไขตองมีแนนอน หากผลเปนประการ

ใดจะแจงใหทราบตอไป

 ขอสงสยั.....ผมเปนสมาชิกท่ีไปค้ําประกันใหเพ่ือนแลว

เพื่อนลาออกจากราชการ  เดือนตอมาผมไดรับหนังสือแจงจาก

สหกรณ  ในฐานะผูคํ้าประกันวา  เพื่อนผมผิดนัดการชําระหนี้

ครั้งท่ี 1  ซึ่งสหกรณยังไมควรจะแจง เน่ืองจากเพ่ือนผมยังไมได

รับเงินบํานาญรายเดือน จึงไมมีเงินสงใหสหกรณ

 คลายสงสัย.....การทาํหนงัสอืแจงใหผูกูและผูคํา้ประกนั
ทราบ เมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้เปนไปตามกฎหมายที่สหกรณ

ตองปฏิบัติกับสมาชิกทุกรายท่ีผูกูผิดนัดการชําระหน้ี สําหรับ

กรณีของสมาชิกทานน้ีขอเรียนวา  การลาออกจากราชการของ

สมาชิกนัน้  สหกรณไมสามารถทราบได  จงึตองสงใบแจงหน้ีไป

ที่ตนสังกัดทุกวันแรกของเดือน  เม่ือไมมีเงินใหหักทางตนสังกัด

กจ็ะสงใบแจงหนีก้ลบัคนืใหสหกรณ  ซึง่ถอืเปนการผดินดัสหกรณ  

ตองแจงใหผูกูและผูคํ้าประกันทราบ  ซึ่งการปฏิบัติที่ผานมา  

สมาชิกทีล่าออกจากราชการแลวตองรอเงินบาํนาญท่ีอาจจะได

รับชา 2-3 เดือน  สมาชิกตองไปทําเร่ืองขอผอนผันที่สหกรณ

จนกวาจะไดรับเงินบํานาญ  หากสมาชิกไมไปทําเรื่องขอผอน

ผัน  สมาชิกก็ตองนําเงินไปชําระหน้ีใหกับสหกรณภายในวันสิ้น

เดือน  จึงจะไมถือเปนผูผิดนัดชําระหน้ี
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ขอสงสัย.....สมาชิกนําเงินสวนหน่ึงไปชําระหน้ีเงินกู

ของสหกรณ  เมือ่ไดรบัใบเสรจ็จะมีขอความวา  “ไดรบัดอกเบีย้

คืนจํานวน xxx บาท”  แตเมื่อไปรับแลวเจาหนาที่แจงวา            

จะไมไดรับ เพราะเหตุใด

 คลายสงสัย.....การท่ีสมาชิกนําเงินสวนหน่ึงไปชําระ

หนี ้ แตชาํระไมหมดทัง้ยอด  จะมสีวนตางของดอกเบีย้ทีส่มาชกิ

จะไดรบัคนื  เน่ืองจากสหกรณจะแจงยอดหนีข้องสมาชกิทัง้เงนิ

ตนและดอกเบี้ยไปใหหนวยงานตนสังกัด  ตั้งแตวันที่ 1 ของ

เดือน  แตถาสมาชิกนําเงินไปตัดหนี้บางสวนในวันที่ 10 ทําให

ยอดที่สมาชิกไปชําระนั้น  จะคิดดอกเบี้ยถึงวันที่ 10 เทาน้ัน  

สวนวันที่ 11 ถึงวันส้ินเดือน สมาชิกจะไดรับดอกเบ้ียคืน

 สวนท่ีวาเม่ือสมาชิกไปขอรับ “ดอกเบ้ียรบัคืน” ตามท่ี

แจงในใบเสร็จแลวกลับไมไดรบั เนือ่งจากสหกรณไดนาํ “ดอกเบ้ีย

รับคืน” ดังกลาวไปชําระหนี้เงินตนที่คางอยูใหกับสมาชิก ซึ่ง

ดอกเบ้ียเดือนถัดไปทานจะชําระนอยลง

 ขอสงสัย.....วารสารหรือขอมูลขาวสารของสหกรณ  

หลายคร้ังไมคอยถึงสมาชิกหรืออาจจะถึงลาชาทําใหสมาชิก        

เสยีโอกาส  เชน การชําระเงินประกัน  การรับทนุการศึกษาบุตร  

เปนตน  อยากใหสหกรณหาวิธีแกไขดวย

 คลายสงสัย.....ปญหาการสื่อสารขอมูลกับสมาชิก       

ดังกลาว  สหกรณพยายามแกไขหลายรูปแบบ อาทิ  สงขอมูล

ทางเว็บไซต  ใหผูประสานงานบํานาญรับเอกสาร เปนตน  แต

ก็ยังมีสมาชิกบางสวนที่ยังไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ

สหกรณไดทันเวลา

 ที่ผานมาสหกรณมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย  

ไดแก วารสาร เว็บไซต  Line Facebook  การประชุมอบรม

รวมถึงการสื่อสารผานตัวแทนกรรมการ  และผูประสานงาน

บาํนาญ  ซึง่สมาชิกสามารถรับทราบขอมลูขาวสารไดเปนอยางดี  

แตอาจจะมปีญหาความลาชาบางในบางคร้ัง ดงันัน้ ในปนีส้หกรณ

ไดเพิ่มชองทางการสื่อสารจากเดิมอีก 2 ชองทาง  ดังน้ี

 1.  การจัดตัง้เครือขายคณะกรรมการ เมือ่มกีารประชุม

คณะกรรมการแลว กจ็ะใหกรรมการของแตละหนวยไปจัดประชุม

ชี้แจงกับตัวแทนของหนวยตาง ๆ เชน  ผูบริหารหนวยงาน  ซึ่ง

จะชวยใหขาวสารไปถึงสมาชิกของแตละหนวยงานไดมากข้ึน

 2.  การขอใหสมาชิกสมัครเปนเพ่ือนกับสหกรณผาน

ทาง Line@ ของสหกรณ  เชื่อวาปจจุบันนี้สมาชิกทุกคนจะมี

โทรศัพทมือถือใชกันอยูแลว  เมื่อสหกรณมีขาวสารที่เกี่ยวกับ

สทิธปิระโยชนของสมาชิกจะไดแจงใหสมาชิกทราบและดําเนินการ 

ไดทนัเวลา  เชน  การขอรบัทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ  การสมคัร

เขาฝกอบรม  การจายเงินประกัน  เปนตน  นาจะทําใหตอไปนี้

ขออางวา ไมรูเรื่อง หรือรูชา คงจะไมเกิดขึ้นอีก  โดยขอความ

กรุณาใหสมาชิกสมัครเปนเพ่ือนทาง Line@ กับสหกรณ  ดังนี้

ขั้นตอนการแอดเพื่อนในไลนแอด Line@

1.เขาแอพพลิเคช่ัน Line ในมือถือของทาน   
2. ไปท่ี “เพื่อน” ในระบบ IOS และ Android จากนั้นไปที่
รูปแวนขยาย         เพื่อคนหา

3. จากนั้นพิมพคําวา “สหกรณครูชัยนาท” จะเห็นโลโก
สญัลกัษณสหกรณฯ ใหเลอืกทีม่เีคร่ืองหมาย โลสนีํา้เงินมดีาว
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 อนึ่งสําหรับ Line@ ของสหกรณนี้จะเปนชองทางการ

สือ่สารเพือ่ใหสมาชกิไดรบัขอมลูขาวสารทีเ่ปนสิทธิประโยชนกบั

สมาชิก  สงโดยตรงถึงสมาชิกผานแอพพลิเคช่ัน Line@ ทั้งนี้

สหกรณหวังวาขอมลูขาวสารของสหกรณจะสงตรงถึงทานสมาชิก

ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง

 ขอสงสัย.....การท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินแหงชาติ 

หรือ กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจาก 1.50 บาท เปน 1.75 บาท 

นั้น จะสงผลอะไรกับสหกรณบาง

 คลายสงสัย.....การที่ กนง. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 

0.25 บาท นั้น เปนภาพรวมใหญของประเทศใหสอดคลองกับ

สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลก หรืออาจจะเรียกได
วาเปนระยะแรก “ดอกเบ้ียขาข้ึน” ยอมสงผลกระทบกับสถาบัน

การเงินหรือประชาชนแนนอน โดยเฉพาะกับลูกหนี้ที่ตองมีการ

จายดอกเบีย้เพิม่ขึน้ จาํเปนตองวางแผนบรหิารใหเหมาะสมกับ
สถานการณและการดํารงชีวิตในอนาคต
 ในสวนของสหกรณ เรามีหนี้จากสถาบันการเงินอื่น
ประมาณ 1,200ลานบาท ถาสถาบันการเงินอืน่ ขยบัขึน้ดอกเบ้ีย
ยอมสงผลกระทบกับสหกรณทีต่องมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน เชนเดียว

กบัป 2561 ทีผ่านมา ทาํใหกาํไรส้ินปของสหกรณลดลง  สมาชกิ

ไดรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนลดลงตามไปดวย  ซึ่งขณะนี้เรา
ยังไมไดรับแจงจากสถาบันการเงินที่เราไปกูมาวาจะปรับขึ้น

ดอกเบ้ีย  แตแนวโนมนาจะมีการปรับขึน้แนนอน  จงึขอใหสมาชิก
ไดเขาใจกับสถานการณ ณ เวลานี้ เพื่อเตรียมการรองรับใหดี

ที่สุด  สวนวาจะมีการปรับขึ้นดอกเบ้ียเงินกูของสมาชิก จาก
อัตราเดิม 5.75 บาท หรือไมนั้น  คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะ

ตรึงอตัราดอกเบ้ียไวใหถงึทีส่ดุ  ถาจะปรับขึน้กต็องวิเคราะหแลว

วาจําเปนจริง ๆ
 ขอสงสยั.....ทาํไมปทีแ่ลวสหกรณจายปนผลลดลงกวา
ปกอน  สวนเงินเฉลีย่คนืไดเทาเดมิ  เม่ือเปรยีบเทียบกบัสหกรณ
ใกลเคียงแลว  ของเราจายใหสมาชิกนอย
 คลายสงสัย.....การเปรียบเทียบวาสหกรณที่อื่นจาย
เงินปนผลและเฉลี่ยคืนสูงกวาของเราน้ัน สามารถมองได 2 มิติ
 มิติที่ 1  ถามองเฉพาะตัวเลขวาปนผลเทาไร เฉลี่ยคืน
เทาไร แลวนํามาเปรียบเทียบกัน ถือวาของเราจายนอยกวาจริง  
นั่นเปนการมองเฉพาะผลสุดทายเทาน้ัน
 มิติที่ 2  ถามองในภาพรวมท้ังหมด ตองมองทุกดาน
ของแตละสหกรณ ประกอบดวย
 1.  ทุนสํารอง ซึ่งเปนเงินทุนท่ีไมมีตนทุนจาย คือ ไมมี
ดอกเบี้ย ทําใหคาใชจายลดลง ถาสหกรณไหนมีทุนสํารองมาก 

กําไรก็จะมากตามไปดวย  ดังนั้นถาดูสหกรณที่จายปนผลและ

เฉลีย่คนืสงู ๆ  สวนใหญจะมทีนุสาํรองมาก  สวนสหกรณของเรา

มีทุนสํารอง  200 ลานบาท ซึ่งนอยมาก เม่ือดูจากปริมาณธุรกิจ

ประมาณ  6,000 ลานบาท

 2.  การจดัสวสัดกิารใหแกสมาชกิ ถามมีากทาํใหคาใช

จายสูง กําไรก็จะลดลง

 3.  หน้ีเผือ่สงสยัจะสญู ถามมีากกาํไรจะลดลงในปนัน้ๆ 

แตถาปตอ ๆ  ไป ติดตามเก็บมาไดก็จะทําใหกําไรเพ่ิมขึ้น  ดังนั้น

อาจจะมีบางสหกรณซึง่ปทีแ่ลวจายปนผลและเฉลีย่คนืนอยกวา
เราหรือเทากัน แตมาปนี้จายสูงกวาเรา นั่นคือการลดหน้ีเผื่อ

สงสัยจะสูญ และการติดตามเก็บหนี้ไดมากข้ึน  สําหรับสหกรณ

ออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด เราน้ันหน้ีเผื่อสงสัยจะสูญถือวาอยู
ในระดับที่ไมสูงกวาปกติ  และการติดตามก็ดําเนินการได เพียง
แตอาจจะไมมาก  เพราะสวนใหญจะเปนการประนอมหน้ีดวย

การผอนชําระใหสหกรณ
 4.  อตัราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูของแตละสหกรณ

ตางกัน ซึ่งเปนอีกตัวแปรท่ีสําคัญสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท 
จํากัด ของเราน้ันจะใหดอกเบี้ยเงินฝากสูงและดอกเบี้ยเงินกูตํ่า  
กาํไรจึงไมสงูมากนักแตเกดิประโยชนกบัสมาชิกสวนใหญทีกู่เงนิ

จากสหกรณ  ขณะเดียวกันฐานะของสหกรณก็ยังม่ันคงและได
มาตรฐาน ดงันัน้การมองสถานะหรอืผลประกอบการของสหกรณ
ตองมองทุกดาน  ทั้งน้ี ผมขอใหความม่ันใจกับสมาชิกทุกทาน
วา “สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ของเราเดินมาถูกทาง

อยางมัน่คง เราจะอยูอยางพอเพียง ตามบริบทของตัวเรา เราจะ
ดูแลชวยเหลือกัน และมีความสุขดวยกันทุกฝาย”

4. จากน้ันใหคลิกที่ “เพิ่มเพื่อน”
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ขอสงสัย.....ตามท่ีสถาบันนิติบัญญัติแหงชาติ ลงมติ
ผานรางพระราชบญัญตัสิหกรณ ฉบับใหม เมือ่เดือนพฤศจกิายน 
2561 ไปแลว มีสาระสําคัญที่จะเปนผลกับสหกรณ อยางไรบาง
 คลายสงสัย.....ตามราง พ.ร.บ.สหกรณ ที่สถาบัน
นติบิญัญตัลิงมติผานความเห็นชอบ  เปนกฎหมายใหญทีจ่ะมอง
ภาพรวมสหกรณเปนหลักสําคัญได  ทั้งนี้จะมีรายละเอียดท่ี
ชดัเจนตามมาจากที ่พ.ร.บ. กาํหนดไวในกฎกระทรวง หรอืเกณฑ
กาํกับดแูลของหนวยงานทีร่บัผดิชอบ  ซึง่ในสวนของ พ.ร.บ. นัน้ 
มีสวนที่จะเกิดการเปล่ียนแปลงของสหกรณ อาทิ
 -  เปล่ียนคําวา “งบดุล” เปนคําวา “งบการเงิน”
 - มีการกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของ              
คณะกรรมการดาํเนนิการ ผูจดัการ และเจาหนาทีส่หกรณ และ
เพิ่มลักษณะตองหามของกรรมการและผูจัดการ

 -  มีการกําหนดใหการดําเนินงานและการกํากับดูแล

สหกรณใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนด

ในกฎกระทรวง  ไดแก การกําหนดขนาดของสหกรณ การกําหนด

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการและผูจัดการ         

การใหกูและการใหสินเช่ือ การรับฝากเงิน การกอหน้ี และ        

การสรางภาระผกูพนั ซึง่รวมถงึ การกูยมืเงนิหรอืการคํา้ประกนั 

การดาํรงเงนิกองทนุ การบรหิารสนิทรพัยและการดาํรงสนิทรพัย

สภาพคลอง การฝากเงินหรือการลงทุน การกํากับดูแล                

ดานธรรมาภิบาล การจัดชั้นสินทรัพย และการกันเงินสํารอง 

การจัดทําบัญชีและเรื่องอ่ืน ๆ ที่จําเปน

 -  มีบทกําหนดโทษสําหรับผูเกี่ยวของ เชน

 1. ใชชื่อสหกรณในทางธุรกิจโดยมิไดเปนสหกรณ           
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกิน 5,000 บาท  จนกวาจะเลิกใช

 2.  ไมมาชี้แจง ไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

หรือรายงานการประชุม ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ   

จําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 บาท  หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
 3.  ขัดขวางหรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียน จําคุก

ไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 4.  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ       

สั่งการ ตามมาตรา 22  จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 
100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 5.  ดาํเนินกจิการของสหกรณนอกขอบเขตแหงกิจการ
สหกรณ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือ

ทั้งจําท้ังปรับ
 6.  ดําเนินกิจการของสหกรณผิดวัตถุประสงคของ
สหกรณ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือ
ทั้งจําท้ังปรับ
 7.  ฝาฝนไมแกไขขอบกพรองหรอืระงบัการดาํเนนิงาน
ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณสั่งการ จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ
 8.  กรรมการหรือผูจดัการสหกรณ เปนผูลงมตใิหสหกรณ 
ดําเนินการหรืองดเวน หรือเปนผูดําเนินการหรือรับผิดชอบ         
ไดกระทําหนาท่ีของตนในทุจริต จําคุกตั้งแต 1–5 ป หรือปรับ
ไมเกิน 500,000 บาท
 และในบทเฉพาะกาลกําหนดไวในกรณีขอบังคับของ
สหกรณใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายใหแกไขภายใน 180 วัน            

นับแตวันท่ีกฎหมายใชบังคับ

 จากบทสรุปของกฎหมายดังกลาวทําใหทุกสหกรณ       

ตองมีการปรับตัวมากบางนอยบาง  แลวแตบริบทของสหกรณ  

แตทีจ่ะสงผลดกีบัสหกรณคอื  ความเขมขนของกฎหมายทีม่ทีัง้

จําคุกหรือปรับสําหรับกรรมการและผูจัดการ  หรือผูใดก็ตาม        

ที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายและทําใหสหกรณเสียหาย  ดังน้ัน       

การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ  อาจจะสงผล 

กระทบกับสมาชิกหลายประการ  ซึง่คณะกรรมการจะตองศึกษา

ทําความเขาใจและปรับแกขอบังคับ ระเบียบ มติตาง ๆ   ใหเปน
ไปตามท่ีกฎหมายกําหนดตอไป

นายพนม  จงอยูวัฒนา
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
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สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท

รายละเอียดสมาชิกประจําเดือน มกราคม 2562
สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแกกรรม จังหวัดชัยนาท
 1. นางพะยอม วัดคํา  ขาราชการบํานาญ  อําเภอหันคา
 2. นางสุขี กลําพา  สมาชิก ช.พ.ค.ทดรองจาย อําเภอเมือง
สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแกกรรม จังหวัดชัยนาท
 คูสมรส นายสุทธิชัย ขยันการนาวี ขาราชการบํานาญ
 อําเภอเมืองชัยนาท

เงินสงเคราะหรายศพ

เงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิก

ช.พ.ค. 906,013.-
ช.พ.ส. 371,464.-

ช.พ.ค. 577.-
ช.พ.ส. 327.-

เงินสงเคราะหครอบครัว

เงินสงเคราะหรายศพ

สมาชิก

สมาชิก

 สํานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท ขอแจงใหสมาชิก 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ทีม่คีวามประสงคใหหกัเงินสงเคราะหรายศพ 
ผานบญัชธีนาคารกรุงไทยทราบวา สาํนกังานจะหักเงินสงเคราะห
รายศพ ดังน้ี

ประจําเดือน มกราคม 2562 (งวดที่ 1/2562)
 จงึขอใหทานนําเงนิฝากเขาบญัชธีนาคารไวกอนกําหนด
วันหักเงินดังกลาวขางตน หากสมาชิกทานใดไมไดดําเนินการ 
นําเงินฝากเขาบัญชีตามกําหนดวันที่แจงไปแลว ขอใหทาน          
ไปติดตอขอชําระเงินที่สํานักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท

ภายในสิ้นเดือน มกราคม 2562
 เพ่ือเปนการรักษาสิทธปิระโยชนอนัพงึมพีงึไดของทาน 
และครอบครัว มิฉะน้ันทานจะถูกตัดสิทธิจากการเปนสมาชิก
ดวยเหตคุางชําระเงินสงเคราะหรายศพฯ ตามระเบียบ ช.พ.ค.-
ช.พ.ส. 
 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ใหความรวมมือดวยดี

การหักเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผานบัญชี ธ.กรุงไทย
(กรณีสมาชิกไมมีตนสังกัดใหหัก)

¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � Ê¡Ê¤.ªÑÂ¹Ò·¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ Ê¡Ê¤.ªÑÂ¹Ò·
 ¢ÍàªÔÞÃ‹ÇÁ§Ò¹ “à´Ô¹Ë¹ŒÒ Ê¡Ê¤. ¤ÃÑé§·Õè 1”
 Œ́ÇÂÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ê¡Ê¤. ¨Ð Ñ̈´§Ò¹ “à Ố¹Ë¹ŒÒ Ê¡Ê¤. 
¤ÃÑé§·Õè 1” à¾×èÍà¼Âá¾Ã‹¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
Ê¡Ê¤. áÅÐà¾×èÍ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧àÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÀÒ¾ÅÑ¡É³�¢Í§Í§¤�¡Ã  ̈ Ö§¢Í
àªÔÞªÇ¹ÊÁÒªÔ¡¤ÃÙáÅÐºØ¤ÅÒ¡ÒÃ·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃ‹ÇÁ§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÃÐËÇ‹Ò§
ÇÑ¹·Õè 11-12 ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹ �̧ 2562 ³ ÍÒ¤ÒÃËÍ»ÃÐªØÁ¤ØÃØÊÀÒ áÅÐ Ê¡Ê¤. 
¡ÃÐ·ÃÇ§ÈÖ¡ÉÒ Ô̧¡ÒÃ ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã

 â¤Ã§¡ÒÃÊÃŒÒ§¢ÇÑÞ¡íÒÅÑ§ã¨á¡‹¤ÃÍº¤ÃÑÇ¤ÃÙ áÅÐºØ¤ÅÒ¡Ã
·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
 ¡Ã³ÕÊÁÒªÔ¡ ª.¾.¤.-ª.¾.Ê. ¼ÙŒ¶Ö§á¡‹¤ÇÒÁμÒÂ ä Œ̈́ Ñ́ ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹à»š¹¤‹ÒãªŒ ‹̈ÒÂ·Ò§ÈÒÊ¹¾Ô Õ̧ãËŒá¡‹ÊÁÒªÔ¡ ÃÒÂÅÐ 3,000 ºÒ· 
ÊÁÒªÔ¡ ª.¾.¤.-ª.¾.Ê. ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁμÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 2 Á¡ÃÒ¤Á 2562 à»š¹μŒ¹ä» 
(¡Ã³Õ Ñ̈´¡ÒÃÈ¾áÅŒÇ ËÃ×ÍÁÍºÈ¾ãËŒÊ¶Ò¹¾ÂÒºÒÅáÅŒÇ ¨Ð§´¨‹ÒÂ         
¤‹ÒÈÒÊ¹¾Ô Õ̧)

ประกาศจากสมาคมฌาปนกิจ
 เรียนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครชูยันาท จาํกดั ทกุทาน  ขอเชิญประชุม
ใหญสามัญประจําป 2561
 ตามทีส่มาคมฌาปนกจิสงเคราะหสหกรณออมทรพัย
ครูชัยนาท ไดกําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2561

ในวันเสารที่ 16 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
โดยกําหนดการประชมุใหญสามญัประจาํป เวลา 09.00 น.
 เพือ่รบัทราบและพจิารณาเรือ่งตาง ๆ  ตามระเบยีบวาระ 
ดังตอไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบยีบวาระที ่2  รบัรองรายงานการประชมุใหญครัง้ทีแ่ลว
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ
 จงึเรยีนเพือ่รวมเขาประชมุใหญสามญัประจาํป 2561 
ตาม วันเวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.chainattsc.com

หรือโทร. 056-411412 , 056-411067 และ 056-414184

ศจากสมาคมฌ



10 วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

¼ÙŒÊ‹§ ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´
 248 ËÁÙ‹ 5 ¶¹¹¾ËÅâÂ Ô̧¹ μíÒºÅºŒÒ¹¡ÅŒÇÂ
 ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ªÑÂ¹Ò· ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· 17000

¡ÃØ³ÒÊ‹§

¹ÒÂÇÔàªÕÂÃ á¡‹¹äÃ‹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧¹ÒÂÇÔàªÕÂÃ á¡‹¹äÃ‹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧
¹ÒÂ¡ÔμÔÈÑ¡´Ôì â¾ Ô̧ì¡ÃÐ ‹̈Ò§, ¹ÒÂªÒÞªÑÂ ´íÒ¤íÒ, ¹ÒÂà©ÅÕÂÇ ÍÂÙ‹à¡Ô´ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹ÒÂ¡ÔμÔÈÑ¡ Ốì â¾ Ô̧ì¡ÃÐ ‹̈Ò§, ¹ÒÂªÒÞªÑÂ ´íÒ¤íÒ, ¹ÒÂà©ÅÕÂÇ ÍÂÙ‹à¡Ô´ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
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