
  



 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด พบสมาชกิ 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ทุกท่านครับ 

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่าง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับ...) 
พ.ศ.... ซึ่งเป็นฉบับแก้ไขกฎหมาย
เดิมหลายมาตรา ส่งให้ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าขึ้น
ทูลเกล้าเพื่อลงพระปรมาภิไธย   

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย จากการติดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีผลกระทบกับสหกรณ์และสมาชิกในหลายประเด็น คาดว่าจะ
มีผลบังคับใช้ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 สหกรณ์มี
นโยบายออกไปพบประพูดคุย ท าความเข้าใจและรับฟังความ
คิดเห็นจากสมาชิก รายละเอียดของการนัดหมายออกไปพบ
สมาชิก จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าในโอกาสต่อไป 

  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
จ ากัด มีมติให้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกผู้สูงอายุตามมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ให้กับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
คนละ 500 ถึง 3,000 บาท ตามช่วงอายุ  สหกรณ์จะนัดไปพบ
และจ่ายเงินสวัสดิการให้ตามที่นัดหมาย กับข้าราชการบ านาญ
แต่ละอ าเภอในโอกาสเร็วเร็วนี้ 

  จากการที่สหกรณ์ได้ช่วยเหลือสมาชิกในการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินให้สามารถส่งช าระหนี้ได้ตามปกติ ลดภาระ
ดอกเบี้ยอัตราสูงจากสถาบันการเงินอื่น ด้วยการช าระหนี้แทน
หรือปรับโครงสร้างหนี้ สมาชิกหลายท่านท าผิดเงื่อนไขในการ
ไปกู้ธนาคารโดยใช้บ าเหน็จตกทอดค้ าประกัน บางท่านท าให้
เงินไม่พอหักช าระหนี้รายเดือนให้สหกรณ์ ซึ่งจะต้องถูกทวงถาม
ทางผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ให้ปฏิบัติตามสัญญาส่งคืนเงินกู้ทั้ง
จ านวนไม่ต้องรอเวลาตามสัญญา 

  ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ช่วยกันเสนอแนะพัฒนาสร้างสหกรณข์องเรา 
ให้ก้าวหน้าต่อไป 

สมควร ทองฤทธิ์ 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 

สรุปผลการศึกษาดูงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จ ากัด 

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2562 

 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ได้น า
คณะกรรมการและสมาชิก จ านวน 49 คน  ไปศึกษาดูงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ากัด สรุปผลได้ดังนี้ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ากัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 
19 ตุลาคม 2498  มีผลการด าเนินงาน  ณ วันที่ 30 พ.ย. 2561 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

 - มีจ านวนสมาชิก 8,164 คน 
 - ทุนด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 7,056,750,604.82 บาท 
 - ทุนเรือนหุ้น  2,767,803,140.-บาท 
 - เงินให้สมาชิกกู้ยืม  5,617,326,652.35 บาท 
 - เงินฝากสมาชิก  3,769,105,048.48 บาท 
 - ก าไรสุทธิ ปี 2561  จ านวน  222,022,854.42 บาท 
 - เงินปันผล ร้อยละ 5.65  เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 10.50 
 - อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ทุกประเภท ร้อยละ 6.00 ต่อปี 
     (ยกเว้นเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะ ร้อยละ 4.50 ต่อปี) 
 ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทน 1 คน 

➢ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 - ออมทรัพย์ 2.50 บาท ต่อปี 
 - ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 บาท ต่อปี 
 - เงินฝากประจ า 3.50 บาท ต่อปี (เสียภาษีร้อยละ 15) 
 - ออมทรัพย์ ATM 2.25 บาท ต่อปี 

➢ การถือหุ้น 
 สมาชิกส่งหุ้นส่งรายเดือน ในอัตรา 5% ของเงินเดือน 



 

➢ ด้านบริการเงินกู้  แบ่งเป็น 3 ประเภท 
1. เงินกู้ฉุกเฉิน  (กู้ได้ไม่เกิน 95% ของหุ้น) 
    อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6 ต่อปี 
2. เงินกู้สามัญ มี 2 ประเภท 
 2.1 เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ 
      ไม่มีวิทยฐานะ  กูไ้ด้ไม่เกิน  300,000 บาท 
      มีวิทยฐานะ  กูไ้ด้ไม่เกิน  500,000 บาท 
         อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6 ต่อปี 
 2.2 เงินกู้สามัญโครงการอยู่ดีมีสุข 
      อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6 ต่อปี 
3. เงินกู้พิเศษ เพ่ือการเคหะ 
    และเงินกู้พิเศษเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ 
    อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4.50 ต่อปี 
 

สรุปจากการศึกษาดูงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ากัด 

 สหกรณ์มีจุดแข็งในเรื่องของการก าหนดหลักเกณฑ์ให้
เงินกู้แก่สมาชิกที่ชัดเจน  เพ่ือป้องกันความเสี่ยงขององค์กร 
นั่นคือ 
 1. การก าหนดให้สมาชิกกู้เงินโดยเมื่อหักช าระหนี้ 
ทุกอย่างแล้ว ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 10%  
 2. การค านวณความสามารถในการช าระหนี้ก่อน
เกษียณอายุราชการตั้งแต่อายุ 55 ปี เมื่อเกษียณอายุแล้วต้องมี
เงินคงเหลือเพียงพอในการช าระหนี้กับสหกรณ์ 
 3. ระยะเวลาการส่งช าระหนี้ไม่เกิน 240 งวด 
 4. สมาชิกกู้เงินทุกประเภทวงเงินกู้ยืมต้องไม่เกิน 
4,000,000 บาท 
 5. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
 6. ระบบการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการไม่มีการ
แข่งขัน 
 7. สหกรณ์มีเงินทุนส ารองสูง  ส่งผลให้กิจการมีความ
มั่นคง  มีต้นทุนในการด าเนินงานต่ า 
 8. สหกรณ์มุ่งเน้นการบริหารเงินรับฝากมากกว่าทุน
เรือนหุ้น  เพราะการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการ
จ่ายเงินปันผล 

 หลังจากศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรพัย์ครูฉะเชิงเทรา 
จ ากัด แล้ว คณะได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดแนว
ทางการบริหารกิจการสหกรณต่์อ  โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา กลุ่มกรรมการ
เงินกู้ กลุ่มกรรมการฝ่ายศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่มผู้ตรวจสอบ
กิจการ กลุม่กรรมการควบคุมภายใน และกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ  
ได้อภิปรายสภาพปัญหาและก าหนดแนวทางแก้ปัญหาและแนว
ทางการบริหารกิจการสหกรณ์ โดยใช้รูปแบบ OKRs 
(Objectives And Key Results) สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
2. จัดสรรก าไรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสหกรณ์ 
3. ออกสัญจรพบสมาชิก 
4. ก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้เงินให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
   สหกรณ์ฯ ตามค าแนะน าของนายทะเบียน 
5. ติดตามการส่งเงินงวดช าระหนี้ของสมาชิกท่ีกู้เงินให้เป็นไป 
   ตามสัญญาเงินกู้ 
6. ควรทราบข้อมูลสมาชิก ประวัติ และฐานะทางการเงิน 
7. ลดความเสี่ยง (ก าหนดงวดการส่งเงินกู้ตามค าแนะน าของ 
   นายทะเบียน) อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
8. ปรับลดเงินงวดการส่งเงิน และเพ่ิมวงเงินเดือนคงเหลือ 
    ของสมาชิก เป็น 10%, 15%, 20% แบบค่อยเป็นค่อยไป 
9. ส่งเสริมสมาชิกให้รู้จักการออม และน าเงินกู้ไปใช้จ่ายให้เกิด 
    รายได ้
10. ปรับปรุงระเบียบเงินกู้ จัดท ากองทุนประกันหนี้ 
     สมาชิกที่มีความเสี่ยงให้ท าประกัน 
11. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
     (ช่วยเหลือ แก้ไข วิเคราะห์ เชื้อเชิญสมาชิก) 
12. มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน โดยก าหนดการตรวจสอบ 
     เป็นไตรมาส และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
     15 วัน หลังจากสิ้นไตรมาส 
13. แก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริงเพิ่มกรรมการ 
     ควบคุมภายใน 
14. สมาชิกมีส่วนร่วม ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
     กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
15. สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจ 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและข้อกฎหมาย 



  

สหกรณอ์อมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จ ากัด วันที่ 10 มกราคม 2562 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากัด วันที่ 17 มกราคม 2562 

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ต้อนรับคณะ
ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 รุ่น โดยมีนาย
พนม จงอยู่วัฒนา ผู้จัดการ และนางสิรินทิรา ชัยบุรินทร์  
รองผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย 5 ฝ่าย เป็นทีมวิทยากรบรรยาย
เกี่ยวกับการบริหารกิจการของสหกรณ์ ขั้นตอนและวิธีการ 
อุดมการณ์ และโครงสร้างในการบริการกิจการของสหกรณ์ 

 
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2562  จ านวน 55 คน 

 

 
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  จ านวน 50 คน 

คลายสงสัย โดย พนม จงอยู่วัฒนา ผู้จัดการ 

ข้อสงสัย :  สหกรณ์ฯ จะมีเหตุการณ์แบบสหกรณ์ฯ แถวภาค
อีสานที่เป็นข่าวตอนนี้บ้างหรือไม่ 
คลายสงสัย :  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวใหญ่ของสหกรณ์ 
แห่งหนึ่ง เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการทุจริตของสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่เฉพาะรายโดยเฉพาะ “การมอบอ านาจ” หรือ 
“นายหน้า” ซึ่งจะมีการปลอมลายมือชื่อท าให้สมาชิกไม่รู้ตัว  
ถ้าไม่ได้สนใจตรวจสอบข้อมูลของตัวเองอย่างสม่ าเสมอ 
 ของสหกรณ์เราเคยมีกรณีผู้กู้มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมารับ
เงินแทน  ซึ่งสหกรณ์จะไม่จ่ายเงินสดให้กับผู้รับมอบอ านาจ  
โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้กู้โดยตรง  ท าให้บางครั้ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถูกสมาชิกต่อว่า  จึงอยากให้สมาชิกเข้าใจว่า
นี่คือวิธีการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ดีกว่า
ปล่อยให้เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นก่อน  ซึ่งจะท าให้ชื่อเสียงและ
ความเชื่อมั่นของสหกรณ์เสียไป 
 

ข้อสงสัย :  สมาชิกที่ท าหลักประกันเงินกู้ไว้กับสหกรณ์ไม่ครบ
ทุกอย่าง  จะสามารถขอกู้เงินเกินกว่าหลักประกันที่ท าไว้ได้
หรือไม่ 
คลายสงสัย :  การพิจารณาอนุมัติให้สมาชิกกู้เงินได้เท่าไรนั้น  
คณะกรรมการจะพิจารณาถึงภาระของผู้ค้ าประกันที่ไม่สมควร
จะได้รับความเดือดร้อนกรณีผู้กู้เสียชีวิต  โดยจะดูจาก
หลักประกันที่ผู้กู้ท าไว้กับสหกรณ์ จะเพียงพอกับภาระหนี้ที่ผู้กู้
มีไว้หรือไม่  ซึ่งปัจจุบันนี้สหกรณ์มีหลักประกันให้สมาชิก 2 
แบบ  ได้แก่ 
 1.  สหกรณ์จัดให้สมาชิกเม่ือเสียชีวิต 
  1.1  เป็นค่าสงเคราะห์ศพ 100,000 บาท  ค่า
จัดการศพ 50,000 บาท  และสวัสดิการตามจ านวนปีที่เป็น
สมาชิกปีละ 2,000 บาท  เช่น ถ้าเป็นสมาชิก 30 ปี  ก็จะได้รับ 
60,000 บาท  รวมเป็นเงิน  210,000 บาท 
  1.2  สหกรณ์ท าประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก  
ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับเงิน 200,000 บาท 
 2.  สมาชิกจ่ายเงินท าหลักประกันเองตามความพึง
พอใจ  ได้แก่ 
  2.1  สสอค. ฿  สมาชิกจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
ปีละ 4,840 บาท  เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 
600,000 บาท 
  2.2  สส.ชสอ. $  สมาชิกจ่ายเงินสงเคราะห์
ศพปีละ 4,820 บาท  เมื่อเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 
600,000 บาท 



   

  2.3  ประกันชีวิตกลุ่มของสหกรณ์ @  สมาชิก
จ่ายเบี้ยประกันปีละประมาณ 5,000 บาท  เสียชีวิตจะได้รับ 
500,000 บาท  (อุบัติเหตุได้รับ 1,000,000 บาท) 
  2.4  สฌ.สช. #  สมาชิกจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
ปีละประมาณ 2,000 บาท  เสียชีวิตได้รับเงิน 240,000 บาท 
 ดังนั้น ถ้าสมาชิกที่ท าหลักประกันครบก็จะมี
หลักประกันเมื่อเสียชีวิตประมาณ 2,100,000 บาท 
เมื่อรวมกับหุ้นของสมาชิกแล้วก็จะมีหลักประกันประมาณ 
2,500,000 บาท  ท าให้คุ้มครองเงินกู้สามัญซึ่งกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 
2,500,000 บาท  แต่ถ้าสมาชิกกู้เงินแล้วมีภาระหนี้เหลือ 
น้อยกว่าหลักประกันที่ท าไว้  ส่วนที่เหลือสหกรณ์จะจ่าย 
ให้กับทายาทต่อไป 
 ดังนั้น หลักประกนัจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่คณะกรรมการ
ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ให้กับสมาชิก ประกอบ
กับหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญท่ีก าหนดวงเงินกู้ว่าจะต้องท า
หลักประกันอะไรบ้าง  ได้แก่ 
 ➢ กู้ ตั้งแต่ 600,000 บาท 
     ต้องท าประกัน สสอค. ฿ หรือ สส.ชสอ. $ 
     อย่างใดอย่างหนึ่ง  และต้องท า สฌ.สช. # 
 ➢ กู้ ตั้งแต่ 1,000,000 บาท 
     ต้องท าประกันชีวิตกลุ่ม @ เพ่ิม 
 ➢ กู้ ตั้งแต่ 1,500,000 บาท 
     ต้องท าประกันครบทั้ง 4  ประเภท 

 โดยสรุปสมาชิกที่ไม่ได้ท าประกันให้เพียงพอที่จะ
คุ้มครองวงเงินกู้  ก็อาจจะไม่สามารถกู้ได้ตามสิทธิ์  แต่ถ้า
สมาชิกบางท่านมีความจ าเป็นเดือดร้อนจริง ๆ  คณะกรรมการ
จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป  โดยอยู่บนเงื่อนไขที่ผู้ค้ าประกันต้อง
รับรู้ เข้าใจ และยินยอมจะรับภาระหนี้แทนผู้กู้  เมื่อถึงที่สุดแล้ว 
 3.  สมาชิกท่ีท าหลักประกันกับสมาคมฌาปนกิจ 
สสอค. ฿ สส.ชสอ. $ หรือ สฌ.สช. # นั้น  สมาชิกสามารถท า
ได้ตลอดชีวิต นอกจากเป็นการสร้างหลักประกันให้กับตัวเอง
และทายาทแล้ว  ยังถือว่าเป็นการท าบุญช่วยเหลือกัน  ตาม
อุดมการณ์สหกรณ์ท่ีว่า  “ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และช่วยเหลือสังคม 
 

ข้อสงสัย :  สหกรณ์มีแนวทางอย่างไรที่จะแก้ปัญหาให้สมาชิก 
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น บางครั้งสมาชิกรู้ข่าวล่าช้าไม่
ทันเวลาที่ก าหนด ท าให้เสียสิทธิบางอย่างที่ควรได้ 
คลายสงสัย :  การสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกเป็นหัวใจ
ส าคัญในการบริหารงานสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์มีเอกภาพ  ทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกัน  โดยที่ผ่านมาสหกรณ์
ใช้การสื่อสารทางวารสารข่าว ทางเว็บไซต์ หรือการประชุม
ชี้แจงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รายละเอียดชัดเจนดี 

แต่มีข้อจ ากัดคือความล่าช้า  และโอกาสที่จะได้พบกันมีน้อย  
สมาชิกส่วนหนึ่งจึงไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันเหตุการณ์  เช่น  
การขอรับทุนการศึกษาบุตร  หรือการจ่ายเงินประกันต่าง ๆ ที่
ท าไว้  เป็นต้น  บางครั้งเป็นข้อถกเถียงกันอย่างกรณีขอรับ
ทุนการศึกษาบุตร  จะมีสมาชิกบางท่านอ้างว่าไม่รู้ข่าวเลย  มา
ขอรับเมื่อสิ้นสุดปีบัญชีไปแล้ว  เรียกว่าขอใช้สิทธิ์ข้ามปีกันเลย  
ซึ่งก็มีความเห็นเป็นสองฝ่าย  กล่าวคือฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรใช้
เพราะเป็นสิทธิ์ของสมาชิก  แต่อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นหน้าที่
ของสมาชิกท่ีต้องสนใจสิทธิของตนเอง  และสหกรณ์ก็มีการ
ก าหนดเวลาที่ชัดเจน  จึงไม่ควรให้ถ้าให้แล้วสหกรณ์จะมี
ก าหนดเวลาท าไมและจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี  สมาชิกจะอ้าง
แต่สิทธิ์โดยไม่เคารพกฎกติกา  จึงอยากให้สมาชิกได้ช่วยกันคิด
ช่วยกันท าอย่างไรให้ดีที่สุด 
 ขณะนี้สหกรณ์ได้คิดวิธีแก้ปัญหาที่จะท าให้สมาชิก
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องที่มีก าหนดเวลาในการ
ด าเนินการชัดเจน  ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับบริบทของสมาชิก
สหกรณ์  เนื่องจากสหกรณ์เชื่อว่าสมาชิกทุกท่านมี
โทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว  สหกรณ์จึงจะใช้วิธีสื่อสารข้อมูลทาง 
Line กับสมาชิก  ดังนั้นสหกรณ์จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิก
ทุกท่าน  เพ่ิมเข้ามาเป็นเพ่ือนกับสหกรณ์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ไป และนอกจากนั้นสหกรณ์จะใช้วิธี “Line เครือข่ายใยแมงมุม
สู่สมาชิก” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเริ่มแรก  ประกอบด้วย  
คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  หัวหน้าศูนย์ประสานงาน  
ผู้ประสานงานบ านาญ  และตัวแทนของหน่วยงานที่มีสมาชิก
สังกัด  รวมทั้งสมาชิกทุกท่านที่ได้รับข่าวสารแล้ว  ช่วยแชรห์รือ
ส่งต่อให้สมาชิกท่านอ่ืนทราบด้วย  ซึ่งคาดว่าการรับรู้ข่าวสาร
ของสหกรณ์จะรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 
 
ข้อสงสัย :  ท าไมผู้ค้ าประกันจึงต้องท าหนังสือยินยอมให้
สหกรณ์หักเงินจากต้นสังกัดกรณีที่ผู้กู้ไม่ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ 
คลายสงสัย :  นี่เป็นค าถามจากสมาชิกท่านหนึ่ง  ทั้งผู้กู้และ 
ผู้ค้ าเดินทางไปสอบถามที่สหกรณ์ด้วยความแปลกใจว่าท าไม
สมาชิกท่ีค้ าส่วนมากไม่ต้องท าหนังสือยินยอมให้หักเงินช าระหนี้  
ถ้าผู้กู้ผิดนัด  ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบว่า  
คณะกรรมการมองเห็นปัญหาที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบกับ
สหกรณ์ในภาพรวมมาทุกปี  และมีแนวโน้วจะเพ่ิมมากข้ึน  
ได้แก่  การผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิก  คณะกรรมการจึงได้หา
มาตรการป้องกันใช้ส าหรับสมาชิกกลุ่มเสี่ยง  ประกอบด้วย 
 -  สมาชิกท่ีส่งเงินเอง คือ ไม่มีหน่วยสังกัดหักเงินราย
เดือนให้ 
 -  สมาชิกท่ีคณะกรรมการวิเคราะห์แล้วว่ามีความเสี่ยง
ที่จะมีปัญหาการส่งช าระหนี้  เช่น  มีเงินเดือนหลังหักช าระหนี้
น้อย  หรือสมาชิกที่ใกล้เกษียณอายุราชการ  เป็นต้น 



  

 ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงความเสี่ยงเป็นราย 
ๆ ไป  โดยจะมีเง่ือนไข ได้แก่ 
 1. ผู้กู้ต้องฝากเงินไว้ที่สหกรณ์ล่วงหน้า 2 เดือน 
และหรือ 
 2. ผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือยินยอมให้หักเงินจากต้น
สังกัดได้ทันทีถ้าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ 
 มาตรการของคณะกรรมการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
ส าคัญ คือ ป้องกันการผิดนัดช าระหนี้ของสมาชิก  เพราะจะท า
ให้กระทบกับผลกระกอบการของสหกรณ์  ต้องตั้งเป็นค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ  รวมทั้งลดความไม่สบายใจของผู้ค้ าประกัน
และครอบครัวที่ต้องได้รับหนังสือแจ้งการผิดนัดให้ทราบ  ซึ่งใน
มาตรการแรก  การฝากเงินเงินล่วงหน้าไว้ 2 เดือนนั้น  ท าให้มี
เวลาในการแก้ปัญหาก่อนจะมีการผิดนัดช าระหนี้  โดยสหกรณ์
และผู้ค้ าจะช่วยกันติดตาม  ให้ผู้กู้ส่งช าระหนี้ได้ตามสัญญา  แต่
ถ้าเม่ือใดที่ผู้กู้ไม่มีความรับผิดชอบ  ความเดือดร้อนก็จะตกไป
ถึงผู้ค้ าประกันแน่นนอน  ดังนั้นถ้าผู้ค้ าประกันไม่ท าหนังสือ
ยินยอมให้ต้นสังกัดหักเงินช าระหนี้แทนผู้กู้  สหกรณ์ก็จะไม่
อนุมัติให้ผู้กู้ กู้เงินได้  นั่นคือมาตรการลดความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับสหกรณ์และสมาชิกในภาพรวม 
 นอกจากข้อสงสัยเรื่องการท าหนังสือยินยอมให้หักเงิน
ของผู้ค้ าแล้ว  สมาชิกโดยผู้ค้ าท่านหนึ่งได้พูดแบบไม่ยอมรับฟัง
ค าชี้แจงของผมเลยว่า “เขาเสียรู้สหกรณ์จากการที่มาขอกู้เงิน
ไปช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  เนื่องจากดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์
แพงกว่าธนาคารที่ให้กู้ ช.พ.ค. และทาง ธ.อ.ส.” รวมทั้งพูดว่า 
“สหกรณ์หากินกับทางบริษัทประกันที่ต้องบังคับให้สมาชิกที่กู้  
ไปช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนต้องท าประกัน”  และท่ีส าคัญ
สมาชิกพูดว่า “จะพยายามพูดเรื่องนี้ให้สมาชิกอ่ืน ๆ ได้รับรู้
รับทราบว่า ขณะนี้สหกรณ์ก าลังท าตัวเป็นธนาคารแล้ว”  ท่าน
สมาชิกครับผมขอเรียนว่า  ผมเข้าไปท าหน้าที่ผู้จัดการ ผม
ท างานเพ่ือสหกรณ์และสมาชิกมาโดยตลอด  ผมยอมรับว่าผม
รับไม่ได้กับพฤติกรรมของสมาชิกท่านนี้  เพราะท่านไม่รับฟัง
อะไรเลย  แล้วส่วนที่รู้รู้ไม่จริงถ้าน าไปพูดแล้วความเสียหายจะ
เกิดข้ึนกับสหกรณ์ของเรา  ผมจึงขอเรียนกับสมาชิกทุกท่านที่
ได้รับฟังค าพูดของสมาชิกท่านนี้  ให้ช่วยรับฟังและคิดอย่างมี
เหตุมีผล ดังนี้ 
 -  กรณีท่ีบอกว่าดอกเบี้ยของสหกรณ์สูงกว่าธนาคาร
ออมสิน  เป็นนโยบายของทาง สกสค.ส่วนกลางที่ไม่รับเงินส่วน
ที่จะได้เข้ากองกลาง  โดยให้น าไปลดดอกเบี้ยให้สมาชิกท่ีกู้ ช.
พ.ค.  ซึ่งแต่ละโครงการจะไม่เท่ากัน  และเป็นการลดหลังจากท่ี
สหกรณ์เราได้ด าเนินการไปแล้ว  ส่วนของ ธ.อ.ส. นั้น  มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าสหกรณ์อยู่ก่อนแล้ว  
 -  ส่วนกรณีท่ีว่า  สหกรณ์ท าเพ่ือหวังผลจากการท า
ประกันและสหกรณ์ก าลังท าตัวเป็นธนาคารนั้น  อยากให้ทราบ
ว่าการท าประกันคุ้มครองเงินกู้ให้กับสมาชิกท่ีเข้าโครงการนั้น 

อยู่กับธนาคารเดิมสมาชิกก็ต้องท าประกัน  และจะต้องต่อ
ประกันใหม่เม่ือครบ 9 ปี  ส่วนของสหกรณ์ท า 10 ปี  น าไป
ลดหย่อนภาษีได ้ ซึ่งที่ผ่านมามีสมาชิกในโครงการเสียชีวิตแล้ว 
3 ราย  โดยบริษัทประกันรับผิดชอบภาระหนี้ทั้งหมด  ซึ่งก็คือ
ความมั่นคงของสหกรณ์  รวมทั้งปลดเปลื้องภาระของทายาท  
และผู้ค้ าประกันได้ด้วย 
 ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้สมาชิกจะได้รับทราบ
รายละเอียดผลดีผลเสียจากสหกรณ์มาแล้วเป็นอย่างดี  ซึ่งเวลา
จะขอกู้ก็ชื่นชมสหกรณ์และคณะกรรมการว่า ดีอย่างนั้นอย่างนี้  
แต่ภายหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยของ สกสค. กลับบอก
ว่า  เสียรู้สหกรณ์...ใชห่รือ?... ทางออกมีครับส าหรับสมาชิก
ท่านนี้คือ 
 1. ถ้าคิดว่าดอกเบี้ยสถาบันการเงินอื่นถูกกว่าก็ควรไป
กู้เอามาปิดที่สหกรณ์ หรือ 
 2. ถ้าคิดว่าสหกรณ์ไม่ดีเอาเปรียบสมาชิก  ไม่เชื่อมั่น
สหกรณ์ก็ควรเลือกไปเป็นสมาชิกสถาบันการเงินอ่ืนที่ท่านคิดว่า
ดีกว่า 
 ผมเน้นย้ ามาโดยตลอดว่า  เราต้องอยู่กันด้วยความ 
“เข้าใจ” และอยู่ด้วยอุดมการณ์สหกรณ์  คือ การช่วยเหลือ
ตัวเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยเหลือสังคมและชุมชน  
การไม่ยอมเปิดใจรับฟังท าความเข้าใจกับสิ่งที่ถูกต้อง  มองแค่
ประโยชน์ตัวเอง  และพูดจาให้ร้ายสหกรณ์ เป็นสิ่งที่ควร
พิจารณาครับ . . . 

พนม  จงอยู่วัฒนา 
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 

 สฌ.สช. 
 แจ้งช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจ าปีบัญชี 2562  
ซึ่งครบก าหนดความคุ้มครอง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
ให้ทราบดังนี้ 

1.  มีจ านวนสมาชิกที่เสียชีวิตประจ าปี 2561  จ านวน 19  ราย 
2.  ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าฯ ชดเชยปี 2561  จ านวน 19  ราย  
    รายละ 100 บาท  เป็นเงินจ านวน  1,900  บาท 
3.  และค่าบ ารุงรายปี 2561  จ านวน 50 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินที่ต้องช าระทั้งสิ้น 
จ านวน 1,950 บาท  (หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

ช าระภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 
หากพ้นก าหนดให้ถือว่าท่านยินยอมให้ทางสหกรณ์ 

กู้เงินเพื่อช าระโดยอัตโนมัติ 



    

รายละเอียดสมาชิก ณ วันที่ 15 กมุภาพันธ์ 2562 

➢ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม จังหวัดชัยนาท 
 1. นายถวัลย์ บัวเมือง ข้าราชการบ านาญ อ.เมืองชัยนาท 
 2. นายเขตรัชฎ์ เทียนงาม ข้าราชการบ านาญ อ.สรรคบุรี 
 3. นางวัชรี พฤฒเศรณี ข้าราชการบ านาญ อ.เมืองชัยนาท 
 4. นายเฉลียว อยู่เกิด ผอ.โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 
 5. น.ส.นิภา จันทรา ข้าราชการบ านาญ อ.สรรพยา 
 6. น.ส.กนกศิลป์ มั่นคง ครูโรงเรียนศรีสโมสรวิทยา 

➢ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม จังหวัดชัยนาท 
 1. นางวัชรี พฤฒเศรณี ข้าราชการบ านาญ อ.เมืองชัยนาท 
 2. นางสมทบ ฉ่ าพิพัฒน์ สมาชิกด ารงสภาพ อ.วัดสิงห์ 
 

เงินสงเคราะห์รายศพ 
สมาชิก จ านวนเงิน 
ช.พ.ค. 578.- 
ช.พ.ส. 285.- 

เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 
สมาชิก จ านวนเงิน 
ช.พ.ค. 907,604.- 
ช.พ.ส. 373,258.- 

การหักเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย 

(กรณีสมาชิกไม่มีต้นสังกัดให้หัก) 

ส านักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท ขอแจ้งให้สมาชิก 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่มีความประสงค์ให้หักเงินสงเคราะห์ 
รายศพผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยทราบว่า ส านักงานจะหักเงิน
สงเคราะห์รายศพ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (งวดที่ 2/2562) 

จึงขอให้ท่านสมาชิกน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารไว้
ก่อนก าหนดวันหักเงินดังกล่าวข้างต้นหากสมาชิกท่านใดไม่ได้
ด าเนินการน าเงินฝากเข้าบัญชีตามก าหนดวันที่แจ้งไปแล้ว  
ขอให้ท่านไปติดต่อขอช าระเงินที่ส านักงาน สกสค. จังหวัด
ชัยนาท ➢ ภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2562  เพ่ือเป็น
การรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของท่าน และครอบครัว
มิฉะนั้น ท่านจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นสมาชิกด้วยเหตุค้าง
ช าระเงินสงเคราะห์รายศพฯ ตามระเบียบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. 

 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู 
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยนาท 

เว็บไซต์ส านักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท  www.otep-cnt.go.th 
      : OtepChainat         : sk_chainat@otep.moe.go.th   

โทร. 0-5641-6508  โทรสาร  0-5641-1239 

โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกสูงอาย ุ
ประจ าปี 2562 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ได้จัดท าโครงการ
สวัสดิการเพื่อสมาชิกผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 
โดยมีหลักเกณฑ ์ ดังต่อไปนี้ 

อายุสมาชิก สวัสดิการสมาชิก 
อายุ  65 – 69 ปี 500  บาท 
อายุ  70 – 74 ปี 1,000 บาท 

อายุ  75 – 79 ปี 1,500 บาท 
อายุ  80 – 84 ปี 2,000 บาท 

อายุ  85 – 89 ปี 2,500 บาท 

อายุ 90 ปีขึ้นไป 3,000 บาท 

 1.  การนบัอายุจะนับตามปีปฏิทิน 
 2. ปีนี้จะจ่ายให้สมาชิกทุกคน  ส่วนปีต่อไปจะยึดอายุ
ตามเกณฑ์ในแต่ละช่วงอายุ  คือ 65, 70, 75, 80, 85 และ 90 
กรณีตัวอย่าง  เช่น 
 ➢ ในปี 2562 นายรัก  อดออม มีอายุ 69 ปี 
จะได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน 500 บาท 
  ในปี 2563 นายรัก  อดออม จะมีอายุ 70 ปี 
ก็สามารถรับเงินสวัสดิการได้อีก จ านวน 1,000 บาท 
 ➢ ถ้าในปี 2562 นายชอบ  ชื่นชม มีอายุ 66 ปี  
จะได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน 500 บาท 
   ในปี 2563 นายชอบ  ชื่นชม จะมีอายุ 67 ปี 
จึงไม่สามารถรับเงินสวัสดิการได้อีก ต้องรอจนอายุครบ 70 ปี 
จึงจะได้รับเงินสวัสดิการ จ านวน 1,000 บาท  อีกครั้ง 

 ทั้งนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด จะมอบเงิน
ในวันที่สหกรณ์สัญจรพบสมาชิกบ านาญแต่ละอ าเภอต่าง ๆ 
โดยจะประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้มารับเงินด้วยตนเอง 



  

 
 เนื่องจากมีกรรมการ 3 ราย ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง 
เนื่องจากมีงานภารกิจมาก  ไม่สะดวกแก่การมาปฏิบัติหน้าที่ 
ได้แก่ 
 1. นายพิเชฐร์  วันทอง    อุปนายกสมาคม คนที่ 1 
 2. นายชาญชัย  ค าหอม    กรรมการสมาคมฯ 
 3. นายส าราญ  แพร่หลาย  กรรมการสมาคม 
 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 จึงได้ท าการ 
เลือกตั้งกรรมการสมาคมคนใหม่แทนกรรมการที่ลาออกดังนี้ 
 1. นางทัศณี แก้วทอง  
 2. นายวิเชียร แก่นไร่    
 3. นายกิตติพร กล่ าเพ็ง   
 ส่วนผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม มติที่ประชุมใหญ่ 
สามัญประจ าปี 2561 ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสมาคม
ฯ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 
 1. นายวินัย   ค าวิเศษ 
 2. นางสาวสุวารีศิริ   ภู่เปี่ยมสินธุ์ 
 ตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560  ข้อ 20 สมาคมจะเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิก เพื่อส ารองจ่ายเป็นค่าจัดการศพ
และสงเคราะห์ครอบครัวจ านวน 20 ศพ เป็นเงิน 2,000 บาท 
(สองพันบาทถ้วน)  และสมาคมจะคืนให้แก่สมาชิกเท่าที่สมาชิก
ผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์ นั้น 
 ในปี 2561  มีสมาชิกถึงแก่กรรม จ านวน 19 ราย   
ในปี 2562 สมาคมฯ จะต้องด าเนินการเรียกเก็บเงินจากสมาชิก
เป็นเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า จ านวน 1,900 บาท ค่าบ ารุง
รายปี 50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 1,950 บาท (หนึ่งพัน
เก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 

 

 วันเสาร์ที่  16  กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ได้จัดประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยนาท จ ากัด  จากจ านวนสมาชิกท้ังสิ้น 2,522 ราย 
มีสมาชิกมาเข้าร่วมการประชุม จ านวน 167 คน มีสาระส าคัญ 
ดังนี้ 
 ในระหว่างปี 2561  สมาคมมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
-  รายได้ทั้งสิ้น จ านวน 431,777.07 บาท   
-  ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 95,689.00 บาท  
-  ผลก าไรประจ าปี 2561 จ านวน 336,088.07 บาท   
-  รายได้คงเหลือยกมาปีก่อนจ านวน 1,202,094.70  บาท   
รวมรายได้ท้ังสิ้นของสมาคมจ านวน 1,538,182.77  บาท  
-  สมาคมน ารายได้ไปถือหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท 
จ ากัด จ านวน 3,400 บาท 
 จากที่ประชุมมีคณะกรรมการด าเนินงานของสมาคม 
ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  
ให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 2  ปี นั้น ยังคงต้องด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีก 1 ปี จ านวน 17 ราย ดังนี้ 
1. นายสมควร ทองฤทธิ์ ประธานกรรมการ 
2.  นายพิเชฐร์ วันทอง  อุปนายกสมาคม คนที่ 1  
3.  นายจักกฤช ตรีวิชา  อุปนายกสมาคม คนที่ 2 
4.  นายทรงยศ พงศ์หิรัญกมล กรรมการ   
5.  นายส าราญ แพร่หลาย กรรมการ  
6.  นายชาญชัย ค าหอม  กรรมการ   
7.  นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์ กรรมการ   
8.  นายชาล ี สุขสบาย กรรมการ   
9.  นายชาญชัย ด าค า  กรรมการ   
10. นายประยูร เขียวอินทร์ กรรมการ   
11. นายพิชัย นิยมรส  กรรมการ  
12. นางกัสมาพร บัวภิบาล กรรมการ 
13. นางสาวจ าเนียร  นุ้ยปรี กรรมการ   
14. นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง กรรมการและเหรัญญิก 
15. นายสง่า โพธิ์กลีบ  กรรมการและเลขานุการ 
16. นายพนม จงอยู่วัฒนา กรรมการและนายทะเบียน
17. นางสิรินทิรา ชัยบุรินทร์ กรรมการและ 
    ผู้ช่วยนายทะเบียน 



  

สรุปผลความพึงพอใจการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ของสมาชิก 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 
จากสมาชิกที่ตอบแบบส ารวจ  จ านวน  466 คน  สรุปผลได้ดังนี้ 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ (คิดเป็นร้อยละ) 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

1. การจัดสถานที่การเลือกตั้ง      
1.1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม(ภาพรวม) 97.00 2.58 0.42 - - 
1.2 ที่จอดรถและการจราจร 63.73 12.88 21.67 1.50 0.20 
1.3 สถานที่เลือกตั้ง(อาคารโดม) 92.92 7.08 - - - 
1.4 ห้องประชุม (ห้องประชุมชั้น 2) 19.10 78.11 2.36 0.43 0.00 
1.5 ห้องสุขา 14.38 22.53 31.55 22.53 9.01 
2. การเลือกตั้ง      
2.1 การส่งบัตรแสดงข้อมูลสมาชิกและหน่วยเลือกตั้ง 
     ให้กับสมาชิกก่อนวันเลือกตั้ง 

95.06 4.51 0.43 - - 

2.2 การตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 93.78 4.29 1.07 0.86 - 
2.3 การจัดคูหาเลือกตั้ง 89.27 8.37 1.72 0.64 - 
2.4 วิธีลงคะแนน (เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์) 98.28 1.72 - - - 
2.5 การรับเงินค่าอาหารและค่าพาหนะ 89.91 8.80 1.29 - - 
2.6 ระยะเวลาการเลือกตั้ง (ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น.) 88.63 8.37 2.36 0.64 - 

 จากการที่สมาชิกได้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561  คณะกรรมการได้จับรางวัล 
จ านวน 15 รางวัล ตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท ์ดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
1 08-7166-6605 
2 09-3134-7987 
3 09-6764-9009 
4 09-7227-5151 
5 08-1526-2716 
6 09-5967-9146 
7 08-9268-1267 
8 08-6204-6427 
9 08-6135-9679 
10 08-7848-4215 
11 08-1707-7106 
12 08-2225-7079 
13 08-5601-5692 
14 08-5538-3185 
15 08-4777-8814 

สหกรณอ์อมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ขอให้สมาชิกเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวไปรับรางวัล 
จ านวน 500 บาท  ได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 



 

นายวิเชียร แก่นไร่ 
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

นายกิติศักดิ์ โพธิ์กระจ่าง  ,  นายชาญชัย ด าค า 
นายกิตติพร กล่ าเพ็ง  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษา 

 
 

แบบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

(Magic Mirror Online) 

หมายเลขโทรศัพท ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5641-4067 , 0-5641-4184 
และ 0-5641-1412  โทรสาร แฟกซ์ (Fax)  ต่อ 17 

หมายเลขภายใน ดังนี้ 
0 ฝ่ายธุรการ 11 ฝ่ายสมาคมฌาปนกิจ 12, 13 ฝ่ายสินเชื่อ  
14 ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 16 รองผู้จัดการ       33 ฝ่ายการเงิน 
มือถือ : 099-270-0983 , 099-270-0439 และ 080-898-6271 

 

   
 

ระบบข่าวประชาสัมพนัธ์  LiNE@ 
ท่านจะได้รับข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
และไม่พลาดข้อมลูข่าวสารอีกตอ่ไป 
สแกน QR-Code หรือ @exn3511i 

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท  จ ากัด 
  248  หมู่  5  ถนนพหลโยธิน  ต าบลบ้านกล้วย 
   อ าเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท  17000 

 

ขั้นตอนการโอนเงินช าระหนี้สหกรณ์ 
สมาชิกสามารถช าระเงินผ่านธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด (บัญชีออมทรัพย์) 
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-1-20455-3 
ธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท เลขท่ีบัญชี 0-20229870330 

กรุณาแจ้งการโอนเงินถึงสหกรณ์พร้อมระบุ ชื่อ - สกุล 
เลขทะเบียนสมาชิกและจ านวนเงินที่โอนในวันที่ช าระเงิน 

เบอร์โทรศัพท์ 056-411067 , 056-414184 
และ 056-411412 แฟกซ์ (Fax) ต่อ 17 (หยุดนักขัตฤกษ์) 

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 

ก าหนดการคัดเลือก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 
ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกตามระดับคะแนนสูงสุด ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล 
1 นางสาวศศิธร เทียนลิ้ม 
2 นางสาวขวัญสุดารัตน์ ขวัญเมือง 
3 นายวรกาน คุ้มสุวรรณ 
4 นางสาวบุญธิดา บุญโต 
5 นางสาวบุษบา วิราพงษ์ 
6 นางสาวณัฐกานต์ ลิมปพนาทอง 

 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก ล าดับที่ 1 และ ล าดับที่ 2 ตามประกาศ 
จัดท าสัญญาจ้างในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 
หากพ้นก าหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ 

และจะเรียกผู้ท่ีได้รับคัดเลือกล าดับถัดไปแทน 
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 

สถาบันการเงิน 

ของครู  โดยครู  เพ่ือครู 
องค์กรแห่งคุณภาพและบริการ 

Quality & Service 
 


