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“ออมทรัพย์รับฝาก ยามยากได้พึ่ง ถึงปี ปันผล ฝึ กตนอดออม”

 สารจากประธานกรรมการ
เรี ยน เพื่อน พี่นอ้ งสมาชิก สอ.ครู ชยั นาท จากัดที่เคารพ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ใช้สิทธิ และปฏิบตั ิหน้าที่เป็ น
อย่างดียงิ่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 และทาให้การ
ประชุมใหญ่สามัญ ดาเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย และเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ อาจมีบางสิ่ง
บางอย่างออกมาไม่ค่อยเต็มรู ปแบบและขาดประสิทธิภาพ ก็ตอ้ ง
กราบขออภัยมา ณ ที่น้ ี และขอความกรุ ณาได้ทาความเข้าใจในความ
ตั้งใจ ความมุ่งมัน่ ของคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ขอน้อมรับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะ มาดาเนินการจัดการให้ส่งผลดีต่อการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ในรอบปี บัญชี 2559 นี้ขอความมัน่ ใจของมวลสมาชิกว่า กระผม
ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดที่ 56 และฝ่ ายจัดการ
จะดาเนินการสานงานเก่าสร้างงานใหม่ในการดาเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จากัด ไปด้วยความมัน่ คง สร้าง
คุณภาพชีวติ ที่ดใี ห้กบั สมาชิก และบริ หารความเสี่ยงให้เกิด

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ โดยลงลึกในการสร้างความเข้าใจในการออม
การเข้าถึงการจัดการการเงินของสมาชิก การสร้างมาตรฐานของ
สหกรณ์ให้เกิดการยอมรับ และเชื่อมัน่ ในกิจการของสหกรณ์ต่อ
องค์กรที่เกีย่ วข้อง และที่สาคัญการอานวยความสะดวกและเสน่ห์
ในการบริ การของฝ่ ายจัดการ
ในการนี้ตอ้ งทาความเข้าใจกับสมาชิกที่สาคัญ ๆ 2 เรื่ องด้วยกัน
คือ ตามที่คณะกรรมการได้มีมติให้คสู่ มรสได้ลงลายมือชื่อใน
สัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาค้าประกัน คงสืบเนื่องมาจากกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ฉบับที่ 20 และกฎหมายติดตามหนี้สิน ตาม
พระราชบัญญัติทวงหนี้ พ.ศ. 2558 ที่ออกมาใหม่ โดยส่งผลต่อ
การบริ หารความเสี่ยงของสหกรณ์ จึงต้องให้คู่สมรสลงนามยินยอม
ด้วย นับตั้งแต่ 150 วันนับจากมีมติ นัน่ หมายถึง วันที่ 1 เมษายน
2559 เป็ นต้นไป ทางฝ่ ายจัดการต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามมติ
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้อยากทาความเข้าใจเพิม่ เติมว่า การลงนาม
ยินยอม ไม่จาเป็ นต้องมาลงนามที่สหกรณ์ แต่ตอ้ งลงนามโดยเจ้าตัว
จริ ง ถ้าไม่จริ งจะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จากัด
และอีกเรื่ องหนึ่งในรอบปี บัญชี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท
จากัด ของเราจะได้รับการตรวจสอบบัญชีโดยสานักงานตรวจสอบ
บัญชีของภาครัฐ ฉะนั้นการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
คงต้องช้ากว่าการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกปี ที่ผา่ นมา เพราะ
การตรวจสอบบัญชีจากภาครัฐ มีขอ้ จากัดหลายประการ แต่กต็ อ้ ง
ดาเนินการภายใต้ขอ้ บังคับ ซึ่งหมายถึง 150 วัน หลังจากปิ ดบัญชีคือ
ไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม 2559 แต่ท้ งั นี้ท้ งั นั้น ทางคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการพยายามประสานงานทุกหน่วยงาน
ที่จะให้มีการประชุมใหญ่สามัญให้ไวทีส่ ุด เพื่อประโยชน์ต่อมวล
สมาชิก
ในโอกาสอันเป็ นอุดมมงคล ศุภฤกษ์ดิถีข้ นึ ปี ใหม่ 2559 ในนาม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จากัด ขออานาจคุณพระศรี รัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้งั หลาย โปรดอานวยอวยพรให้ทุกท่านและ
ครอบครัวจงประสพกับความสุข ความเจริ ญ นึกคิดสิ่งใดสมความ
มุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการครับ
ด้วยความเคารพ
นายเรวัตร เอี่ยมรอด
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จากัด

 บทบรรณาธิการ (Editorial)
คณะกรรมการฝ่ ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 56
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จากัด ทุกท่าน
ให้ความสาคัญต่อการจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ดว้ ยการให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนารู ปแบบและการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
จากสหกรณ์ถึงสมาชิก ในปี พุทธศักราช 2559 จะเป็ นปี ที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จากัด ของเรามีความเจริ ญรุ่งเรื อง เป็ นสหกรณ์
ออมทรัพย์ช้ นั นาและเป็ นแบบอย่างแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ
ต่อไป
การที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จากัด ของเราจะมีความมัน่ คง
ก้าวหน้าสู่มาตรฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ช้ นั นาได้น้ นั สมาชิก
ทุกท่านต้องมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของสหกรณ์ดว้ ยการรณรงค์ระดมหุ้น
และเงินฝากให้มากขึ้น รวมทั้งมีวนิ ยั ทางการเงินด้วยการน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้มีคุณภาพชีวติ
ที่ดีข้ นึ
คณะกรรมการฝ่ ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 56
นายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ประธานกรรมการ
นายจาเนียร ดิษสระ
กรรมการ
นายปรี ชา กาญจนสมบัติ กรรมการ
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 ผลการประกวดนวัตกรรม
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคกลาง
สหกรณ์ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวด
นวัตกรรมของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ปี 2558
ด้วยนวัตกรรม Magic Mirror ซึ่งสาระสาคัญ คือ การยกระดับ
การให้บริ การของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ก ับ
สมาชิก โดยเป็ นการมีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลย้อนกลับในรู ปแบบ
ต่าง ๆ กับสหกรณ์แล้วนาไปปรับปรุ งและพัฒนาการบริหารกิจการ
สหกรณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
สหกรณ์เปิ ดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ โดยเปิ ดรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
วิชาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ เปิ ดรับสมัครวันที่ 3-9 ก.พ.59 กาหนด
สอบวันที่ 24 -–25 ก.พ.58 ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ ที่สหกรณ์ฯ
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 คลายความสงสัย
โดย พนม จงอยู่วฒั นา ผูจ้ ดั การ โทร. 081-0369909
ฉบับนี้เป็ นฉบับปฐมฤกษ์ของปี 2559 และเป็ นปี ที่ 56 ของ
สหกรณ์ฯ ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทาให้มีฐานะมัน่ คงเป็ นที่
ยอมรับของสมาชิกและวงการสถาบันการเงินต่าง ๆ แต่ท้ งั นี้กย็ งั มี
ปัญหาและข้อสงสัยของสมาชิกไปยังสหกรณ์อยูเ่ สมอ ซึ่งอาจจะ
เป็ นประเด็นปัญหาเฉพาะตัวของสมาชิก แต่กจ็ ะเป็ นประโยชน์ใน
ภาพรวมของการบริ หารกิจการสหกรณ์ จึงขอตอบข้อสงสัยให้ท่าน
สมาชิกทราบเป็ นระยะๆ
ข้ อสงสัย สมาชิกทีถ่ ูกสานักงานบังคับคดีสั่งอายัดเงินปั นผลและ
เฉลี่ยคืนนั้น สหกรณ์จะช่วยสมาชิกอย่างไร ไม่ตอ้ งส่งเงินให้
สานักงานบังคับคดีได้หรือ ไม่ เนื่องจากสมาชิกเดือนร้อน
คลายสงสั ย การมีหนังสือสัง่ อายัดเงินของสมาชิกนั้นเป็ นไปตาม
กฎหมาย สหกรณ์ไม่สามารถปฏิเสธได้ ถ้าสหกรณ์ไม่ส่งให้กจ็ ะผิด
กฎหมายทันที ดังนั้น ถ้าสหกรณ์ ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงาน
บังคับคดีแล้ว สหกรณ์กต็ อ้ งดาเนินการทันทีหลังจากได้รับหนังสือ
แจ้งแล้ว แต่ถา้ มาหลังวันประชุมใหญ่สหกรณ์จะจ่ายให้
ข้ อสงสัย สหกรณ์ทาไมต้องบังคับให้สมาชิกทาประกันชีวติ หรื อ
สมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจทั้ง สสอค., สส.ชสอ. และ
สฌ.สช. เพราะสมาชิกต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น
คลายสงสั ย การทาประกันชีวติ หรื อการเป็ นสมาชิกของสมาคม
ฌาปนกิจต่าง ๆ นั้น เป็ นการมองถึงประโยชน์กบั ตัวสมาชิกและของ
สหกรณ์ ซึ่งในส่วนของสมาชิกนั้นจะช่วยให้สมาชิกมีหลักประกัน
ให้กบั ครอบครัวภายหลังจากเสียชีวติ ส่วนของสหกรณ์เองก็จะมี
หลักประกันให้เกิดความมัน่ คงในกรณีสมาชิกที่มหี นี้เงินกูก้ บั
สหกรณ์ ไม่เดือดร้อนผูค้ ้าประกันและคนในครอบครัว โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี้
- สมาชิกกูเ้ งิน 600,000 บาทขึ้นไป ต้องทา สสอค. (฿) หรื อ
สส.ชสอ. ($) ตัวใดตัวหนึ่ง และต้องทา สฌ.สช. (#)
- สมาชิกกูเ้ งิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ต้องทาประกันชีวติ กลุ่ม
(@)
- สมาชิกที่กเู ้ งิน 1,500,000 บาทขึ้นไป ต้องทาทั้ง สสอค. (฿)
และ สส.ชสอ. ($)
สาหรับสมาชิกที่คิดว่าต้องจ่ายเงินในการทา @ ฿ $ หรื อ # นั้น
ทาให้มีภาระมาก เอาไว้รอทาตอนอายุมาก ๆ น่าจะดีกว่านั้น คง
ต้องคิดใหม่ทาใหม่บา้ ง เพราะชีวติ คนเรานั้นไม่แน่นอน และถ้าคิด
คานวณแล้ว น่าจะเป็ นการลงทุนที่คมุ้ ค่า เช่น เราจ่ายประกันตัว @
ปี ละ 4,600 บาท ถ้า 10 ปี จะจ่ายเงิน 46,000 บาท ถ้า 20 ปี จะจ่ายเงิน
92,000 บาท ถ้าเราเสี ยชีวติ เราจะได้รับเงิน 500,000 บาท หรื อกรณี
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เสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุ เราจะได้รับ 1,000,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็ นการ
ลงทุนที่คมุ้ เกินคุม้ แน่นอน
ข้ อสงสัย การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของ สฌ.สช. ($) ทาไม
ต้องเพิ่มจาก 1,000 บาท เป็ น 1,500 บาท ต่อปี
คลายสงสั ย ตอนแรกเริ่ มของการตั้ง สฌ.สช. นั้น สมาชิกต้อง
จ่ายเงินค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 3,000 บาท ซึ่งต่อมา
คณะกรรมการเห็นว่าจะเป็ นภาระกับสมาชิกมากเกินไป และ
ต้องการให้ สฌ.สช. โตขึ้น มีสมาชิกมากขึ้น จึงลดมาเก็บเพียง
1,000 บาท แต่ปีที่ผ่านมามีสมาชิกเสียชีวติ 11 ราย มากกว่าที่เก็บ
ไว้ 1,000 บาท (จ่ายศพละ 100 บาท) คณะกรรมการจึงเห็นควรให้
เก็บเพิ่มเป็ น 1,500 บาท
เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้านั้น ไม่ได้เก็บปี ละ 1,500 บาท แต่จะ
เรี ยกเก็บเพิ่มตามจานวนที่จ่ายจริ งในแต่ละปี ที่สมาชิกเสียชีวติ
เช่นปี นี่เก็บ 1,500 บาท ปรากฏว่ามีสมาชิกเสียชีวติ 9 คน ปี ต่อไป
ก็จะเรี ยกเก็บเพียง 900 บาทเท่านั้น เพิ่มเติมเต็มให้ได้ 1,500 บาท
ในแต่ละปี
ข้ อสงสัย ทาไมสหกรณ์จึงกาหนดให้คู่สมรสลงนามในคายินยอม
ในสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาค้าประกันทั้งของผูก้ ูแ้ ละผูค้ ้า เพราะ
ถ้าไม่ตอ้ งลงนามก็สะดวกดีอยูแ่ ล้ว
คลายสงสั ย ตามหลักกฎหมายแล้ว การทีส่ มาชิกไปกูเ้ งินซึ่ง
คู่สมรสไม่ตอ้ งรับทราบหรื อให้คายินยอมได้ แต่ในทางปฏิบตั ิ
สหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาเวลาฟ้ องร้อง จนถึงขั้นบังคับคดี
ให้มีการชดใช้หนี้สิน เช่น ยึดบ้านหรื อทรัพย์สินไปขายทอดตลาด
แล้ว คู่สมรสที่ไม่ลงนามยินยอม จะสู้คดีดว้ ยเหตุสินสมรส ทาให้
สหกรณ์จะได้เงินมาเพียงครึ่ งหนึ่ง ซึ่งถ้าไม่พอกับหนี้ที่มีอยูภ่ าระก็
จะตกไปถึงผูค้ ้าประกัน ดังนั้นเพื่อความมัน่ คงของสหกรณ์และ
แก้ปัญหาการรับภาระหนี้ของสมาชิก โดยเฉพาะผูค้ ้าประกัน
สหกรณ์จึงกาหนดให้มีการลงนามยินยอมของคู่สมรสตั้งแต่วนั ที่ 1
เมษายน 2559 เป็ นต้นไป
ข้ อสงสัย สมาชิกโอนเงินไปให้สหกรณ์แล้ว แต่ทาไมสหกรณ์ยงั
ต้องทวงถามสมาชิกอีก
คลายสงสั ย กรณีสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์แล้ว สมาชิกต้อง
แจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้งว่าโอนเงินไปเมื่อไร จานวนเท่าไร
และเป็ นเงินค่าอะไร ซึ่งเคยเกิดกรณีที่สมาชิกโอนเงินมา 20,000
บาท ในวันเดียวกัน 3 คน บัญชีสหกรณ์จะปรากฏการโอนเงินมา
3 รายๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถรู้ได้วา่ เป็ นของใคร
ซึ่งสมาชิกอาจจะโอนมาชาระหนี้ แต่สหกรณ์ไม่สามารถนามา
ชาระหนี้ให้ได้จนกว่าจะรู้วา่ เป็ นของใคร ซึ่งที่ผ่านมาสหกรณ์
ตรวจสอบจากยอดหนี้ของสมาชิก หรื อสาขาธนาคารแต่ละอาเภอ

ที่สมาชิกโอนได้ แต่ที่เป็ นปัญหามากทาให้สหกรณ์ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้เลย คือ กรณีบุตรของสมาชิกโอนมาจากกรุงเทพเพื่อ
ชาระหนี้ให้สมาชิก ก็จะทาให้ท่านถูกทวงถามหรื อถูกขึ้นบัญชีเป็ น
ผูผ้ ิดนัดชาระหนี้ได้
ข้ อสงสัย สหกรณ์มีนโยบายจะเพิ่มยอดวงเงินกูห้ รื อไม่ รวมทั้งการ
ให้กสวั
ู ้ สดิการประเภทต่าง ๆ ด้วย
คลายสงสั ย ถ้าวิเคราะห์สถานภาพของสหกรณ์และสมาชิกใน
ปัจจุบนั แล้ว สหกรณ์คงไม่มีการเพิ่มยอดกู ้ เช่น กูส้ ามัญจาก
2,500,000 บาท เป็ น 3,000,000 บาท หรื อ ฉ.ฉ.ATM จาก 50,000
บาท เป็ น 100,000 บาท เนื่องจากองค์ประกอบต่าง ๆ ยังไม่
เอื้ออานวย โดยเฉพาะกาลังส่งชาระหนี้ของสมาชิกที่จะทาให้
สมาชิกเดือดร้อนภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว และจะส่งผล
กระทบกับสหกรณ์ในภาพรวมด้วย
ข้ อสงสัย สมาชิกทีส่ มัครใหม่ แล้วยังไม่มีการชาระเงินค่าหุ้นงวด
แรกให้กบั สหกรณ์ จะไปเปิ ดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ได้หรื อไม่
คลายสงสั ย กรณีน้ เี ป็ นกรณีจริ งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2559
โดยคณะกรรมการมีมติรับสมาชิกเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ซึ่ง
เงินค่าหุ้นงวดแรกจะเก็บจากต้นสังกัดวันที่ 31 มกราคม 2559 แต่
สมาชิกมาติดต่อขอเปิ ดบัญชีก ับสหกรณ์ในวันที่ 15 มกราคม 2559
ซึ่งตามหลักการแล้ว สมาชิกภาพจะสมบูรณ์เมื่อมีการส่งค่าหุ้นงวด
แรกแล้วเท่านั้น แต่ท้ งั นี้สหกรณ์จะดูแลสมาชิกในกรณีที่
คณะกรรมการมีมติรับเป็ นสมาชิกแล้ว สหกรณ์กจ็ ะให้สมาชิกไป
เปิ ดบัญชีเงินฝากได้ถา้ สหกรณ์ออกเลขทะเบียนให้สมาชิกแล้ว
ดังนั้นกระผมจึงขออภัยท่านสมาชิกด้วยทีท่ าให้ท่านเสียเวลา และ
เสียอารมณ์
ท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ขอ้ คิด ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
กระผมจะนาทุกประเด็นมาตอบข้อสงสัยของสมาชิก เพราะกระผม
เชื่อมัน่ ว่าที่ท่านแจ้งมานั้น คือความหวังดีกบั สหกรณ์ เราจะทางาน
ร่ วมกันอย่างกัลยาณมิตร เพื่อให้สหกรณ์มนั่ คงและสมาชิกพึงพอใจ
มากที่สุดครับ
ศุภวาระ ดิถี ขึ้นปี ใหม่
อวยพรให้ สุขดารง จงสุขขี
ท่านประสพ พบพาน การงานดี
ชีวติ มี สุขสมหวัง ดังใจปอง
นายพนม จงอยูว่ ฒั นา
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ชยั นาท จากัด

ข่ าวประชาสั มพันธ์ สกสค.ชัยนาท
1. รายละเอียดสมาชิก เดือนธันวาคม 2558
จานวน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
รายการ
สมาชิก/คน รายศพ/บาท
สงเคราะห์ /บาท
ช.พ.ค.
5,124
531
951,907
ช.พ.ส.
3,005
249
383,163
2. สมาชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม ในเดือนที่ผา่ นมา ถึงวันที่ 8
มกราคม 2559 มีจานวน 4 ราย คือ
2.1 นางกนกวรรณ เกนิ้ม สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดเก็บนอก
อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท สาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุการตาย
2.2 นางสายหยด สีดา สมาชิก ช.พ.ค.สังกัดเก็บนอก อ.เมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท สาเหตุการตาย เส้นเลือดในสมองตีบ
2.3 นางนภา จันทรา สมาชิก ช.พ.ค.ฝากหัก สนง.สพป.
ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท สาเหตุการตาย กรวยไตอักเสบ
ภาวะติดเชื้อ
2.4 นายวิทยา แก้วเวียงเดช สมาชิก ช.พ.ค.หักผ่านบัญชี
ธนาคาร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท สาเหตุการตาย เนื้องอก
ในกระเพาะ
3. สมาชิก ช.พ.ส ถึงแก่กรรม จานวน 4 ราย คือ
3.1 นางโฉมยงค์ อยูโ่ ต คู่สมรสนายชาญ อยูโ่ ต บานาญ
อ.หันคา จ.ชัยนาท สาเหตุการตาย ติดเชื้อในกระแสเลือด
3.2 นายวิทยา แก้วเวียงเดช สมาชิก ช.พ.ค.หักผ่านบัญชี
ธนาคาร อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท สาเหตุการตาย เนื้องอก
ในกระเพาะ
การหักเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผ่ านบัญชีธนาคารกรุ งไทย
(กรณีสมาชิกไม่มีต้นสั งกัดให้หัก)

สานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท ขอแจ้งให้สมาชิก ช.พ.ค.
และ ช.พ.ส. ที่มีความประสงค์ให้หกั เงินสงเคราะห์รายศพผ่านบัญชี
ธนาคารกรุ งไทยทราบว่า สานักงานจะหักเงินสงเคราะห์รายศพ
ประจาเดือน มกราคม 2559 (งวดที่ 1/2559) ช.พ.ค. จานวน 501
บาท ช.พ.ส. 232 บาท ในวันที่ 26 มกราคม 2559 จึงขอให้ท่านนา
เงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร ที่ทา่ นแจ้งต่อสานักงานให้เพียงพอต่อการ
หักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ด้วย ขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้ทใี่ ห้ความร่ วมมือด้วยดี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยั นาท จากัด
248 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000
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ระเบียงบานาญ
โดย นายปรี ชา กาญจนสมบัติ
สวัสดีครับท่านสมาชิกผูม้ พี ระคุณทุกท่านครับ คอลัมน์น้ เี ปิ ดขึ้น
ใหม่ในฉบับนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกกับ
สหกรณ์ อีกทางหนึ่งที่จะเป็ นการสื่อสารสองทาง จากสมาชิกถึง
สหกรณ์และสหกรณ์ถงึ สมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แสดงความ
คิดเห็น เสนอแนะแนวทางในการให้บริ การของสหกรณ์ ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ตลอดจนแจ้ง
ข่าวสารความเคลือ่ นไหวต่าง ๆ ให้สมาชิกได้ทราบ
โดยดาริ ของท่านประธานกรรมการฝ่ ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
ที่เห็นว่าการติดต่อระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิกโดยเฉพาะที่เป็ น
ข้าราชการบานาญ อันมีจานวนเกือบ 1,600 ท่าน และเพิ่มขึ้นทุกปี
ทุกท่านเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ อันเป็ น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ เป็ นอย่างยิง่ แต่โอกาสจะติดต่อสื่อสาร
โอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นสู่สหกรณ์เป็ นไปได้ยาก
ในการประชุมสามัญที่ผ่านมา พบว่า การอภิปรายของสมาชิกได้
ให้ขอ้ เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ และในหลาย
ความคิดเห็นนั้น มีจานวนไม่นอ้ ยได้จากสมาชิกบานาญ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของสมาชิกและสหกรณ์ จึงอยากให้ท่านได้ใช้
คอลัมน์น้ ี เสนอแนะแนวทางความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้
สหกรณ์ของเรา ก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง แข็งแรงและตรงใจให้
ประโยชน์แก่สมาชิกทุกคนมากที่สุด หวังว่าคงได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยความรู้ความปรารถนาดีครับท่าน
การเปิ ดคอลัมน์น้ เี ปิ ดในวโรกาสอันเป็ นมงคลอย่างยิง่ คือช่วงปี
ใหม่ จึงขอใช้โอกาสนี้ อ้างอิงคุณพระศรี รัตนตรัย ตลอดจนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ท้ งั หลาย ตลอดจนบารมีของหลวงพ่อธรรมจักร หลวง
ปู่ ศุขและคุณงามความดีทที่ ่านได้กระทามา จงดลบันดาลให้ท่านคิด
สิ่งใดสมความตั้งใจทุกประการ ร่ารวยเงินทอง ยศศักดิ์ มีคนรัก
มากมาย ทาสิ่งใดสาเร็ จลุล่วงราบรื่ น อายุยนื ปลอดโรค ปลอดภัย
ทุกท่านทุกคนครับ

 การลงนามยินยอมของคู่สมรส
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2559 เป็ นต้นไป ทั้งผูก้ แู ้ ละผูค้ ้าประกัน
ทุกคนที่ทาสัญญาเงินกูหรื
้ อสัญญาค้าประกัน จะต้องให้ “คูส่ มรส”
ลงนามยินยอม จึงจะถือว่าสมบูรณ์และรับเงินได้

คณะกรรมการดาเนิ นการ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการศึ กษาและประชาสั มพันธ์ ชุ ดที่ 56
สั มฤทธิ์ รงค์ ทอง, นายจาเนี ยร ดิษสระ, นายปรีชา กาญจนสมบัติ,
นางปวีณา บัวภิบาล, วิทยา ชู ชื่น กรรมการ

