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เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด ทุกทานครับ
 กรมสรรพากรกําหนดใหมีการเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝากแตละคน  ถารวมดอกเบ้ียทุกบัญชี ทุกธนาคาร 
(ยกเวนเงินฝากสหกรณและธนาคารออมสิน) เกิน 20,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จาย รอยละ 15 ถายินยอม
ใหธนาคารรายงานขอมูลจะไมถูกหัก ณ ที่จาย  แตตองนําไปรวมคํานวณภาษี เม่ือสิ้นป จึงขอเชิญชวนใหฝากเงิน
กับสหกรณไดดอกเบี้ยมากกวาธนาคาร ไมตองเสียภาษี บุคคลในครอบครัว คือ พอ แม คูสมรส และบุตร สมัครเปน
สมาชิกสมทบ ซื้อหุนและเปดบัญชีเงินฝากกับสหกรณได
 ผลการดําเนินงานครึ่งป  มีกําไรมากกวาเปาหมายที่ตั้งไวอยูบาง  คณะกรรมการและฝายจัดการวิเคราะหถึงตนทุนดําเนินการ  จาก
เงินฝากและตั๋วสัญญาใชเงินของธนาคารเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.80 บาท ในแตละเดือนจํานวนผูคางชําระใกลเคียงกัน  สาเหตุเพราะสมาชิกกูเงิน
หลายทาง โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบ สมาชิกจะไมไดรับเงินเฉล่ียคืนในเดือนนั้น ผูกูและผูคํ้าถูกฟองรองใหชําระหนี้  สหกรณ
หาทางดูแลและแกปญหาใหสมาชิกดวยการจัดตั้งคลินิกชวยเหลือใหคําปรึกษาหาทางเลือก  จึงขอใหมาพบเพ่ือแกไขปญหาเปนการเฉพาะราย  
สงผลใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ติดตามวารสารประชาสัมพันธ ชวยกันเสนอแนะชวยกันพัฒนาสหกรณของเราใหกาวหนาตอไป

โดย สมควร ทองฤทธิ์
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

ÊÀÒ¡Òá¿áªÃ�¤ÇÒÁ¤Ô´ “The Coffeehouse Forum Share Ideas”ÊÀÒ¡Òá¿áªÃ �¤ÇÒÁ¤Ô´ “The Coffeehouse Forum Share Ideas”
 เปนโครงการทีเ่ริม่จดัทาํใหมในปนี ้โดยมวีตัถปุระสงคสาํคญั คอืการมสีวนรวมของสมาชกิในการบรหิารกจิการสหกรณไปสูความสาํเร็จ 
ตามกรอบความคิด “สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท ของครู โดยครู เพื่อครู” ซึ่งในปนี้จะมีทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยสหกรณดําเนินการไปแลว 4 ครั้ง 
ไดแก
  ครั้งที่ 1 วันท่ี 22 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อําเภอเมืองชัยนาท มีสมาชิกเขารวม 37 คน
  ครั้งที่ 2 วันท่ี 5 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย อําเภอมโนรมย  มีสมาชิกเขารวม 51 คน

  ครั้งที่ 3 วันท่ี 26 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบานหนองขุน อําเภอวัดสิงห  มีสมาชิกเขารวม 68 คน
  ครั้งที่ 4 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดวังนํ้าขาว อําเภอหนองมะโมง  มสีมาชิกเขารวม 39 คน

* สวนที่จะตองดําเนินการตอไปอีก 6 ครั้งไดแก
  ครั้งที่ 5 วันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดคงคาราม อําเภอสรรพยา
  ครั้งที่ 6 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อําเภอสรรคบุรี
  ครั้งที่ 7 วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลหันคา อําเภอหันคา

  ครั้งที่ 8 วันท่ี 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบานวังคอไห อําเภอเนินขาม
  คร้ังท่ี 9 วันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ณ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

  ครั้งที่ 10 วันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ณ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
 จากการดําเนินการไปแลว 4 ครั้ง คณะกรรมการและฝายจัดกา ไดรับแนวคิดและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนหลายประการ ซึ่ง       
จะพยายามดําเนินการใหเกิดประโยชนกับสหกรณและสมาชิกตอไป และท่ีนาภาคภูมิใจคือ คณะกรรมการประเมินสหกรณสีขาวของ                          
กรมสงเสริมสหกรณใหความเห็นวา “สภากาแฟ แชรความคิด” เปนนวัตกรรมท่ีมีประโยชนและควรจะเปนแบบอยางใหกับสหกรณอื่นคงไป 
คณะกรรมการจึงขอเชิญสมาชิกท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมในคร้ังตอไปใหมากที่สุด เพื่อสหกรณของเรา
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ผลการเลือกตั้ง..........¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÊ§ÊÑÂ¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÊ§ÊÑÂâ´Â ¾¹Á ¨§ÍÂÙ‹ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ â·Ã. 081-0369909â´Â ¾¹Á ¨§ÍÂÙ‹ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ â·Ã. 081-0369909

 ในชวงเดอืนมนีาคมและเมษายนท่ีผานมา  สหกรณมกีจิกรรมสําคญัในการพบสมาชิก 2 เรือ่งดวยกนั คอืการประสานงาน 

กับชมรมบํานาญของแตละอําเภอประชุมสมาชิก และมอบเงินสวัสดิการสมาชิกผูสูงอายุ  และโครงการสภากาแฟแชร             

ความคิดซึ่งไดพบกับปญหาและขอเสนอแนะตาง ๆ จากสมาชิก  สรุปไดดังนี้
ขอสงสัย : คําวา “ผูสูงอายุ” คือผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  ดังนั้นสหกรณควรจายเงินสวัสดิการใหสมาชิกที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป  

ทําไมสหกรณจึงจายใหสมาชิกที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป”

คลายสงสัย : โครงการมอบเงินสวัสดิการใหสมาชิกสูงอายุ 65 ปขึ้นไปนี้เปนโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2561 โดยกําหนดมอบเงินใหตามชวงอายุ 65, 70, 75, 80, 85 และ 90 ปขึ้นไป  ซึ่งปนี้เปนแรกของโครงการ  โดย

สหกรณจายใหกับสมาชิกที่มีอายุ 65 ป (เกิด พ.ศ.2497) ขึ้นไปทุกคน  สําหรับเหตุผลท่ีไมไดจายใหกับสมาชิกที่ชวงอายุ 60-

64 ปนั้น  เนื่องจากขอจํากัดของงบประมาณท่ีตองใชเพิ่มขึ้น  อันจะทําใหเกิดผลกระทบกับคาใชจายและกําไรของสหกรณ  

แตในอนาคตถาสหกรณมีกําไรมากขึ้น  อาจจะมีการขยายการจายใหกับสมาชิกไดครอบคลุมถึงอายุ 60 ปได 

ขอสงสัย : สมาชิกที่ไมไดไปรับเงินสวัสดิการ  ในวันที่ชมรมบํานาญแตละอําเภอจัด  จะถูกตัดสิทธิ์หรือไม  หรือถาไมสะดวก

จะใหคนอื่นไปรับแทนไดหรือไม

คลายสงสัย : เงินสวัสดิการนี้  สหกรณจายใหสมาชิกท่ีมีสิทธิ์ทุกคน  โดยมีขั้นตอนการจายดังนี้

 1.  จายใหสมาชิกที่ไปรับตามวันที่ชมรมบํานาญของแตละอําเภอประสานงาน

 2.  ถาสมาชกิไมสะดวกไปรบัในวนัท่ีชมรมบาํนาญกาํหนด ใหสมาชกิติดตอโดยตรงกบัสหกรณเพือ่ดําเนนิการได 2 ทาง 

ดังนี้

  2.1  สมาชิกไปรับเงินดวยตนเองไดที่สหกรณ

  2.2  สมาชิกแจงใหสหกรณโอนเงินเขาบัญชีสหกรณที่เปดไวกับสหกรณ

 3.  กรณสีมาชกิไมสะดวกตามขอ 1 และ 2 แลวประสงคใหสหกรณโอนเงนิเขาบญัชธีนาคารทีส่มาชกิตองการ  สหกรณ

จะดําเนินการโอนใหหลังจากสิ้นเดือนเมษายนไปแลวโดยสหกรณจะตองรอขอมูลจากทุกหนวยกอน ทั้งนี้สหกรณจะหักเงิน  

คาธรรมเนียมในการโอนเงินของสมาชิก  ถาธนาคารเรียกเก็บ

 สวนกรณีจะใหคนอื่นรับแทนน้ัน  สหกรณขอสงวนไวโดยสหกรณจะพิจารณากรณีไมสามารถดําเนินการตามขอ 1, 2 

และ 3  ไดแลว  สหกรณจะมอบใหกรรมการตัวแทนรับไปมอบใหสมาชิกตอไป
ขอสงสัย :  สมาชิกจะไดรับเงินสวัสดิการนี้ทุกปหรือไม

คลายสงสัย :  สหกรณจะดําเนนิการตามโครงการน้ีทกุป  แตสมาชิกแตละทานจะไมไดรบัทกุป  โดยจะไดรบัเฉพาะปทีส่มาชิก

มีอายุครบตามชวงอายุที่กําหนด คือ 65, 70, 75, 80, 85 และ 90 ป (ยกเวนสมาชิกที่มีอายุ 90 ปขึ้นไป จะไดรับเงินสวัสดิการ
ผูสูงอายุทุกป ปละ 3,000 บาท)

ขอสงสัย :  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.40 น. สมาชิกไปใชบริการของสหกรณ  แลวพบวามีเจาหนาที่เพียง 4 คน  

แลวมีสมาชิกไปใชบริการมาก  ทําใหการบริการลาชา  ขอใหสหกรณชวยดูแลแกปญหาดวย

คลายสงสัย :  ขอบคุณสมาชิกที่ใหขอมูลการใหบริการของสหกรณตามระบบ  Magic Mirror Online และขออภัยสมาชิก

ทุกทานที่ไมไดรับความสะดวกรวดเร็วในวันนั้น  เนื่องจากคณะกรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณสวนหนึ่งตองไปประชุม          
เครือขายสหกรณออมทรัพยครูภาคกลางที่ จ.ลพบุรี ทําใหเหลือเจาหนาที่นอย ไมเพียงพอกับการใหบริการ เราจะพยายาม

ทําใหดีที่สุดเพื่อสมาชิกครับ
ขอสงสัย : สมาชิกเสียชีวิต  ทายาทจะไดรับสิทธิประโยชนอะไรจากสหกรณบาง
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คลายสงสัย : เมื่อสมาชิกเสียชีวิต  ทายาทจะตองไปติดตอขอรับสิทธิประโยชนจากสหกรณ  โดยมีขั้นตอนการจายดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบดวย

 2.  สงเอกสารหลักฐานใหองคกรท่ีเกีย่วของ ไดแก บรษิทัทาํประกัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห แลวแตกรณีทีส่มาชิก

ทําไว

   2.1   ถาเปนบริษัทประกันชีวิตกลุม @ หรือ สฌ.สช. # จะไดรบัประมาณ  1 เดือน

   2.2   ถาเปนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห สสอค. ฿ หรือ สส.ชสอ. &  จะไดรับประมาณ  3 เดือน

 3.  เมื่อไดรับเงินตามสิทธิ์ที่พึงไดรับแลว  สหกรณจะดําเนินการใน  2 กรณี  คือ

   3.1   ถาสมาชิกไมมีภาระหนี้สินกับสหกรณ  ทายาทจะไดรับเงินทันที

   3.2 ถาสมาชิกยังมีภาระหนี้สินกับสหกรณ  จะนําสวนที่ไดรับไปชําระหนี้กอน  สวนที่เหลือจะจายใหกับ

ทายาท  ทั้งน้ีเพื่อลดภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น

สําหรับการจายเงินใหกับทายาทจะจายให 2 วิธี คือ
 1. ทายาทไปรับท่ีสหกรณดวยตัวเอง

 2. โอนเงินเขาบัญชีตามที่ทายาทระบุไวกับสหกรณ
การจายเงินใหกับทายาท จะมี 2 กรณี ดังนี้

 1. ถาสมาชิกทําหนังสือแตงตั้งผูรับผลประโยชนไวกับสหกรณ  สหกรณจะจายใหทายาทตามท่ีระบุในหนังสือแตงตั้ง

     ผูรับผลประโยชน

 2. ถาสมาชิกไมไดระบุหนังสือแตงตั้งผูรับผลประโยชน  สหกรณจะจายใหกับ บิดา-มารดา คูสมรส และบุตร

     โดยชอบดวยกฎหมาย

 การทําหนังสือแตงตั้งผูรับประโยชนเปนสิทธิของสมาชิกที่จะทําหรือไมก็ได แตจากประสบการณืที่ผานมา สหกรณ              
ขอแนะนําใหสมาชิกทําหนังสือแตงตั้งผูรับผลประโยชนไวจะดีกวา เพราะบางทานท่ีไมไดระบุไว แลวมีปญหาในการขอรับ           

ผลประโยชน

 ขอขอบคุณทกุขอสงสยัและขอเสนอแนะตาง ๆ  ของทานสมาชกิ  คณะกรรมการและฝายจัดการขอนอมรบัไวดวยความ
ขอบคุณ และจําดําเนินการทุกอยางเพื่อประโยชนของสมาชิกและสหกรณใหดีที่สุด

นายพนม  จงอยูวัฒนา
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
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ขอคิด คําคมจากสมาชิกขอคิด คําคมจากสมาชิก มติกรรมการท่ีควรรู�…

การประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 22 เมษายน 2562
การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
 1. การพิจารณาใหสมาชิกกูเงินกับสหกรณในเดือน

เมษายน 2562 สวนใหญจะเปนสมาชกิรายเดมิทีกู่วนซํา้สาํหรบั

สมาชกิทีกู่เงินเมือ่หกัชาํระหนีแ้ลวเงนิเดอืนเหลอืไมเปนไปตาม

เกณฑที่นําเสนอคณะกรรมการพิจารณา 7 ราย กรณีสงชําระ

หน้ีไมถึง 6 งวด จํานวน 3 ราย และเดือนพฤษภาคม 2562 

จํานวน 7 ราย คณะกรรมการพิจารณาแลวไมอนุมัติใหกู

  เหตุผล : เนื่องจากไมเปนไปตามเกณฑที่สหกรณ

กําหนดคือเมื่อหักเงินกูแลวเงินเดือนคงเหลือไมถึง 5% และ            

จะตองชําระหนี้เดิมมาแลวไมนอยกวา 6 งวด จึงจะสามารถ           

ยื่นกูใหมได โดยคณะกรรมการจะใชวิธีการดูแลแกไขปญหา              

ใหกับสมาชิกเปนการเฉพาะรายตามความจําเปนซ่ึงสหกรณ           

มีคลีนิคในการแกไขปญหาสมาชิกที่มีความเดือดรอน

 2.  กรณสีมาชกิทีข่อปรบัโครงสรางหนีก้บัสหกรณแลว

มีความประสงคขอกูเงินใหมเพื่อนําไปใชจายหรือลงทุนในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการมีมติไมอนุมัติเนื่องจากตาม

หลกัเกณฑเมือ่สมาชิกเขาโครงการปรับโครงสรางหน้ีกบัสหกรณ

แลวจะตองไมไปกอหนี้กับสถาบันการเงินอ่ืน และหามใชสิทธิ

ยื่นกูเงินจากสหกรณ และกรณีสมาชิกที่ปรับโครงสรางหนี้แลว

หากผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีหรือไปกอหนี้เพิ่มสหกรณจะ

ดําเนินการเรียกใหสมาชิกนําเงินมาชําระหน้ีคืนทั้งหมด

 3.  การเรียกเก็บเงินสมาชิก ณ ที่จาย มีสมาชิกที่               

ไมสามารถเรียกเก็บ ณ ทีจ่ายไดในเดือน เมษายน 2562 จาํนวน 

217 ราย นาํเงนิมาชาํระเองจํานวน  179 ราย คนืใบเสรจ็จาํนวน 

38 ราย  เดือนพฤษภาคม 2562  จํานวน 284 ราย นํามาชําระ

เองจํานวน 230 ราย คืนใบเสร็จจํานวน 53 ราย  เหตุผล : 

เนื่องจาก 

  3.1 สาเหตุจากภายในเชนการปลอยเงินกูของ

สหกรณกาํหนดใหเงนิคงเหลอื 5% ทาํใหเวลามกีารเรยีกเกบ็เงนิ

สวนอื่นเพิ่ม  เชน  เบี้ยประกันชีวิตกลุม  สมาคมฌาปนกิจ และ

จํานวนวันในการคิดดอกเบี้ยของแตละเดือนที่ไมเทากัน

 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562  นายสมควร ทองฤทธ์ิ  
ประธานกรรมการ, นายเกิดศักดิ์ หวงไธสงค กรรมการ,                   
นางสิรินทิรา ชัยบุรินทร รองผูจัดการและเจาหนาที่  ไดไปพบ
และมอบเงินสวัสดิการผูสูงอายุใหกับสมาชิกบํานาญ อําเภอ
หนองมะโมง ณ ศูนยการเรียนรูธนาคารน้ําใตดิน ซึ่งศูนย           
การเรียนรูนี้มีประโยชน เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหา       
การขาดแคลนน้ําของชาวหนองมะโมง เปนการนําภูมิปญญา
ทองถิน่ผสานเขากับระบบเทคโนโลยสีมยัใหมไดอยางชาญฉลาด
และมปีระสทิธิภาพ ซึง่จะเปนแบบอยางทีด่ใีหกบัชมุชนอืน่ตอไป
 จากนั้นคณะกรรมการและเจาหนาที่ไดมีโอกาสเยี่ยม
คารวะและมอบเงินสวสัดกิารผูสงูอายุใหกบัทานอาจารย สาํอางค 
เอี่ยมลออ  อายุ 91 ป  ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรง  อารมณดียิ้มแยม
แจมใสท่ีบาน ทานขอบคุณสหกรณที่ไปเย่ียมและท่ีสหกรณ         
มีโครงการดูแลสมาชิกผูสูงอายุครั้งนี้  โดยเฉพาะทานดีใจมาก
ทีส่หกรณยงัระลกึถงึสมาชกิผูสงูอาย ุ ซ่ึงทานไดใหขอคิดคาํคม
ที่จะเปนประโยชนกับพวกเรา คือ “ความพอเพียง ความพอดี 
ทําใหเรามีทุกอยางในวันนี้ได  ถาไมมีสหกรณผมก็จะไมมีวันนี้ 
สหกรณเปนของเรา เราตองชวยกันดูแลสหกรณ”
 จากการที่ไดไปศึกษาวิธีการเก็บนํ้าใตตินของศูนยการ
เรยีนรู  ธนาคารนํา้ใตตนิและขอคิดคําคมของอาจารย สาํอางค 
เอ่ียมลออ  ทาํใหตระหนกัไดวาในวถิกีารดาํเนนิชวีติของคนเรา
จะตองมีการเตรียมพรอมวางแผนการดําเนินชวีติ เหมือนอยาง
ระบบสหกรณที่สมาชิกไดฝากเงินคาหุนรายเดือนทุกเดือนถึง
สิ้นปไดรับเงินปนผลเปนผลตอบแทน ถามีความเดือดรอน
สามารถที่จะกูเงินเพื่อนําไปใชจายในชีวิตประจําวัน  ใชจายใน
สิง่ทีเ่ปนประโยชนและจาํเปน  รูจกัจัดสรรเงนิบางสวนเปนเงิน
ฝากเพื่อไวใชเวลาขัดสน  หลักการสหกรณเปนหลักการที่ดีที่
สอนใหเราไดรูจกัพึง่พาตนเอง  และใหรูจกัความเอือ้เฟอเผือ่แผ
ชวยเหลือผูอื่น  รูจักการวางแผนชีวิตเพื่อใหเกิดอนาคตที่ดี  
ทําใหเรามองทุกอยางเปนธรรมดา  ธรรมชาติ  ถึงแมโลกจะ
เปลีย่นแปลงไปเร็วสกัเทาใด ถาเรายดึหลกัความพอเพียง ความดี 
และความพอประมาณ  เรากส็ามารถปรับตัวใหเขากบัสถานการณ 
ไดอยางชาญฉลาด  ชวีติกม็คีวามสขุ และเปนความสขุทีแ่ทจรงิ  
จะมีสักกี่คนที่โชคดีที่ไดอยูใกลกับคนดี ไดรับคําสอนที่ดี  ไดรับ
ความรกัจากคนรอบขาง สิง่ตางๆ เหลานี ้จะเปนความสขุทีเ่กิดขึน้ 
จากภายใน และทําใหหัวใจของเราพองโต มีพลังในการที่จะ
สรางสรรคผลงานตาง ๆ เพื่อตนเองและเพื่อสังคมสวนรวม

นางสิรินทิรา  ชัยบุรินทร  รองผูจัดการ

โดย  นางสิรินทิรา  ชัยบุรินทร  รองผูจัดการ
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  3.2  สาเหตุจากภายนอก เชน การปลอยสินเชื่อ

เงนิกูบาํเหนจ็ดาํรงชพีของสถาบนัการเงนิอืน่ ทัง้น้ี คณะกรรมการ

ดําเนินการไดมีมติใหดําเนินการตามขอบังคับ และระเบียบของ

สหกรณดังน้ี

   1)  สมาชกิทีผ่ดินดัการชาํระหนีใ้หทาํหนงัสือ

แจงผูกูและผูคํา้ประกนัทราบและนาํเงนิมาชาํระหนีใ้นสวนทีข่าด

   2)  กรณสีมาชกิผดินดัชาํระหนี ้2 ครัง้ติดตอ

กันหรือผิดนัด 3 คราวในสัญญาเดียวกันใหทําหนังสือแจงเรียก

คืนเงินกูทั้งจํานวน

   3)  สมาชิกท่ีสหกรณไดทําหนังสือแจงแลว

ไมพยายามแกปญหาใหดําเนินการตามกฎหมาย 

 4.  การดําเนินการกับสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ ใหเปน

ไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือมติคณะกรรมการ 

  4.1 สมาชิกท่ีผดินดัชําระหน้ีตดิตอกันเปนเวลา 2 

เดอืนขึน้ไป (ผดินดัตอเนือ่งและไมพยายามหรอืแกปญหาการสง

ชําระหนี้ได) คณะกรรมการมีมติ

   1)  ใหพนสภาพการเปนสมาชิก โดยนําทุน

เรือนหุนมาชําระหนี้ สวนภาระหนี้ที่เหลือใหดําเนินการตาม

กฎหมาย จาํนวน 4 ราย 

   2)  ทําหนังสือแจงผูกู ผูคํ้าประกันใหไปพบ

ฝายจัดการเพ่ือหาทางแกปญหาภายใน 15 วนั หากไมไปพบฝาย

จัดการใหดําเนินการตามกฎหมาย จํานวน 2 ราย

 5.  การพิจารณาหนวยงานที่เรียกเก็บเงินสมาชิกสงให

สหกรณ (สังกัด อบต.) คณะกรรมการมีมติดังนี้

  5.1  หนวยงานที่ไมไดหักเงินสมาชิก ณ ที่จายสง

สหกรณ สมาชิกของหนวยงานนั้นจะไมไดรับการพิจารณาใหกู

เงินกับสหกรณอีก

  5.2  ใหสหกรณทําหนังสือแจงยกเลิกการเปน          

หนวยงานหักเงิน ณ ทีจ่ายของสหกรณและไมรบัสมาชกิในสงักดั

นั้นอีก

 6.  การจัดทําประกันชีวิตกลุมสมาชิกตามความสมัคร

ใจ (@) ที่จะสิ้นสุดวันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการมีมติ

ใหจดัทาํกบับริษทัไทยสมุทรประกันชวีติ จาํกดั อตัราเบ้ียประกัน 

5,850 บาท  (ปที่แลว  5,870 บาท)

การประเมินสหกรณ�สีขาว
ด�วยธรรมาภิบาล

 จากการทีส่หกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกดั เขารวม
โครงการสหกรณสขีาวดวยธรรมาภบิาลกบักรมสงเสรมิสหกรณ
ซึ่งในป 2562  สหกรณจะตองไดรับการประเมิน  2 รอบ              
ครบทั้ง 9 หลักแลว  คือ
 1. หลักประสิทธิผล 6. หลักการมีสวนรวม
 2. หลักประสิทธิภาพ 7. หลักการมอบอํานาจ
 3. หลักการตอบสนอง 8. หลักนิติธรรม
 4. หลกัภาระรับผิดชอบ 9. หลักความเสมอภาค
 5. หลักความโปรงใส
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สหกรณจังหวัดชัยนาท 
ไดนําผลงานของสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด เสนอ            
คณะกรรมการของกรมสงเสรมิสหกรณ เพือ่ประเมนิในรอบท่ี 3  
หรือรอบสุดทาย ซึ่งตองรอผลอยางเปนทางการตอไป โดยมี            
ขอสังเกตุจากการประเมินของคณะกรรมการดังนี้
จุดแข็ง
 1. มีนวัตกรรม (Magic Mirror Online/OKRs/AAR)
 2. ระบบควบคุมภายในที่ดี
 3. การมีสวนรวมของทุกฝาย
 4. คาใชจายลด / ปริมาณธุรกิจเพิ่ม
 5. การปฏิบัติงานของเจาหนาที่มีการทํา MOU
     ระหวางเจาหนาที่กับองคกร
 6. ชองทางการประชาสัมพันธ / การใหขอเสนอแนะ
     ที่หลากหลาย
 7. โครงการเงินออมสหกรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
     สมเด็จพระเทพฯ
 8. มีฐานขอมูลดานการเงินเพื่อใชในการวิเคราะห
จุดออน
 1. หลกัฐานในเอกสารไมไดแนบการวิเคราะห SWOT
     ไวในแผนกลยุทธ / ไมไดแนบหนังสือมอบอํานาจ
 2. ภาพประกอบการนําเสนอใน Power Point
     ไมชัดเจน เชน กราฟ / รูปรางวัล / คณะมาศึกษา
     ดูงาน / แผนภูมิ ฯลฯ
 3. ขอความการนําเสนอบางประเด็น เชน ไมมีขอ
     รองเรียนไมตองมีขอความตออีก / กรณีเปนระดับ
     รอยละใหระบุเปนตัวเลขใหชัดเจน
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 ในป 2562 สหกรณเปนเจาภาพในการจัดงานวันสหกรณนกัเรยีน 
รายละเอียด ดังนี้
1. สถานทีจ่ดังาน โรงเรยีนอนบุาลสรรคบรุ ีอาํเภอสรรคบรุจีงัหวดั
ชัยนาท 
2. วัตถุประสงคเพ่ือ
 2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มใหจัด การ
เรยีนรูการสหกรณในโรงเรียน
 2.2  เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูการสหกรณในโรงเรียน
ใหแพรหลาย
 2.3  เพื่อเสริมสรางประสบการณดานสหกรณใหกับนักเรียน
ของจังหวัดชัยนาท สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี
คุณคา
3. เปาหมาย  จํานวน  1,350 คน
    3.1 นักเรียน จํานวน  1,250  คน
  1) โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี  100  คน
  2)  โรงเรียนในเขตอําเภอสรรคบุรี โรงเรียนละ 10 คน 
       รวม  340 คน
  3)  โรงเรียนที่ฝากเงินกับสหกรณ 59 โรงเรียน
       โรงเรียนละ 10 คน รวม  590 คน
  4)  โรงเรียนของคณะกรรมการดําเนินการ
    โรงเรียนละ 10 คน รวม  120 คน
    3.2  นักเรียนที่เขาประกวดแขงขัน 100 คน
    3.3  บุคลากรของหนวยงานที่เกี่ยวของเครือขายสหกรณ
      จํานวน  100 คน
4. วิธีดําเนินการ
    4.1  ประชุมเพื่อกําหนดกิจกรรม
    4.2  กําหนดกิจกรรม 2 หมวด ดังนี้
  4.2.1 หมวดความรู ประกอบดวย
    1) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมนันทนาการ
ของหนวยงานภาครัฐและสหกรณตาง ๆ 
    2)  การจัดกจิกรรมโรงเรียนทีจ่ดักจิกรรมสหกรณ
ดีเดน 2 ประเภท คือ
     -  โรงเรยีนในโครงการออมทรัพยออมความดี 
     -  โรงเรียนจัดกิจกรรมสหกรณโรงเรียน
  โดยคดัเลือกประเภทละ 3 โรงเรียน แลวนาํผลงานโรงเรียน
ทีไ่ดรบัรางวลัแสดงใหบคุคลทัว่ไป  ไดรบัทราบถงึผลงาน ซึ่งเก่ียวของ
กับกระบวนการสหกรณ

¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹ “ÇÑ¹ÊË¡Ã³�¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 7 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 62”
  4.2.2 หมวดกิจกรรมการประกวดประกอบดวย
    1) การวาดภาพ เกี่ยวกับสหกรณ 4 ระดับ
     - ประถมศึกษา 1–3 
     - ประถมศึกษา 4–6 
     - มัธยมศึกษาตอนตน 1–3 
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย 4–6 
    2)  เรียงความ 4 ระดับ
     - ประถมศึกษา 1–3
     - ประถมศึกษา 4 – 6 
     - มัธยมศึกษาตอนตน 1–3
     - มัธยมศึกษาตอนปลาย 4–6 
    3) บทความ
     “สหกรณออมทรพัยออมความด”ี 3 ประเภท
     - ผูบริหารสถานศึกษา
     - ครูผูสอน
     - นักเรียน
    4)  การแขงขนัเคร่ืองรอนกระดาษประเภททีม 
3 คน
    5)  แขงขันตอบปญหาเกี่ยวกับสหกรณ
    6)  การเลนเกมของหนวยงานที่เกี่ยวของ
     -  มขีองทีร่ะลกึใหนกัเรยีนท่ีเขารวมกจิกรรม
ทุกคน
     -  มขีองรางวลัใหนกัเรยีนทีเ่ขาประกวดแขงขนั
ทุกคน
     -  มีอาหารกลางวันและอาหารวางใหผูเขา
รวมงาน
5.  กําหนดการ วันศุกร ที่ 7 มิถุนายน 2562
 08.00 น. – 09.30 น. ลงทะเบียนผูรวมงาน
 09.30 น. – 10.00 น. พธิเีปดงาน “7 มถินุายน วนักจิกรรม
     สหกรณนักเรียน ประจําป 2562”
     โดยผูวาราชการจังหวัดชัยนาท
 10.00 น. – 13.00 น. ผูรวมงานชมนทิรรศการจากโรงเรยีน
     ตนแบบ หนวยงานราชการตาง ๆ
     และเริ่มกิจกรรม
 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สมัครเขาประกวดแขงขันที่สหกรณฯ
ภายใน 31 พฤษภาคม 2562



9วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

ผลการดําเนินงานรอบครึ่งปบัญชี (พ.ย. 2561 – เม.ย. 2562)
สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด



10 วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด



111111วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
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