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บรรณาธิการ

การบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ในปีบัญชี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีผลประกอบการเป็นไปตาม
เป้าหมาย อันบ่งบอกถึงความมั่นคงและเสถียรภาพของสหกรณ์ แม้ว่าจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับบาเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าที่อ ยู่ก็ตาม
และทีน่าภาคภูมิใจอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการตอกย้าถึงความสาเร็จในการดาเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ ง คือการประกาศของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดอันดับมาตรฐานการดาเนินงานของสหกรณ์ในระดับ “ดีเลิศ” หรือระดับ A เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
รวมทั้งการประเมินจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด (อันดับที่ 1) ประจาปี 2559 นี้
ข้อมูลแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์
ทุนภายใน
สารอง
ทุนสะสม กาไรสุทธิ
เงินรับฝาก
บาเหน็จ

ทุนภายนอก

อัตราส่วน
ทุนภายใน :
ทุนภายนอก

ประเภท
ปีบัญชี

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสารอง

พ.ย.58

2,228,553,470

168,191,538

1,278,776

10,652,359

8,045,240 962,767,319

3,379,488,703

1,683,000,000

2.01 : 1

ธ.ค.58

2,250,791,070

168,191,538

1,222,176

25,794,298

8,045,240 947,349,355

3,401,393,678

1,585,000,000

2.15 : 1

ม.ค.59

2,264,645,530

168,191,538

1,189,176

36,563,097

8,045,240 971,635,047

3,450,269,629

1,683,000,000

2.05 : 1

ก.พ.59

2,279,528,070

168,191,538

1,123,876

53,934,877

8,045,240 983,204,413

3,494,028,016

1,658,500,000

2.11 : 1

มี.ค.59

2,292,229,630

168,191,538

1,062,276

70,223,553

8,045,240 974,739,683

3,514,491,921

1,654,000,000

2.12 : 1

เม.ย.59

2,296,848,370

168,191,538

1,039,876

78,776,828

8,045,240 959,678,025

3,512,579,878

1,649,500,000

2.13 : 1

พ.ค.59

2,309,717,510

168,191,538

1,005,276

96,139,352

8,045,240 951,632,926

3,534,731,842

1,645,000,000

2.15 : 1

มิ.ย.59

2,332,861,890

168,191,538

934,576

113,406,587

8,045,240 966,364,600

3,589,804,431

1,610,500,000

2.23 : 1

ก.ค.59

2,346,375,250

168,191,538

889,876

124,857,610

8,045,240 942,907,931

3,591,267,445

1,710,000,000

2.10 : 1

ส.ค.59

2,362,829,300

168,191,538

847,176

143,651,951

8,045,240

3,620,264,409

1,615,000,000

2.24 : 1

3,620,264,409
3,460,178,665

1,615,000,000
1,585,000,000

2.24 : 1
2.18 : 1

936,699,204

รวม

เงินกู้ยืม

- กัน ยายน 2559 ถึง ตุลาคม 2559 รวมปี
2559
2558

2,362,829,300
2,195,803,480

168,191,538
155,144,569

847,176
468,776

143,651,951
135,099,688

8,045,240 936,699,204
8,045,240 965,616,912

และจากผลประกอบการ 3 ไตรมาสที่ผ่านมา น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา
หรืออาจจะสูงกว่า ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่น ๆ จากการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐในปีนี้ ซึ่งขอย้าว่าการประชุมใหญ่สามัญประจาปีนี้
จะไม่สามารถจัดในเดือนพฤศจิกายน เช่นที่ผ่านมาได้ ซึ่งคณะกรรมการจะประสานงานกับผู้ตรวจสอบภาครัฐให้มีการตรวจสอบที่เร็วขึ้น และ
จัดประชุมใหญ่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นานาสาระ
โดย ปรีชา กาญจนสมบัติ
ฉบับนี้คงเป็นสาระสาคัญของระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสร้าง
คุณภาพชีวิต ที่ดีให้กับสมาชิก พ.ศ. 2559 ซึ่งนายทะเบียนได้รับทราบ
แล้ว ดังนี้
วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลช่ว ยเหลือสมาชิกที่มีรายได้น้อ ย หรือไม่
เพียงพอในการชาระหนี้อันส่งผลต่อคุณ ภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก
ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาตามระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้
ของสมาชิกได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณ ภาพหนี้ของสหกรณ์
และลดภาระหนี้เผื่อสงสัยจะสูญของสหกรณ์ โดยมีเจตนารมณ์ ที่
สาคัญ ได้แก่ การไม่เ พิ่ มหนี้ให้ กับ สมาชิ ก เพี ยงให้ สมาชิก กู้
ภายในวงเงินเดิม แล้วมีเงินได้รายเดือนพอส่งชาระหนี้และมีเหลือ
ใช้จ่ายรายเดือนตามสมควร
ความหมาย : “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จากัด
“การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิก” หมายถึง การดาเนินการ
ด้ ว ยวิ ธี ต่ าง ๆ ให้ ส มาชิ ก สามารถบริห ารเงิน ได้ รายเดื อ นให้
เพีย งพอในการชาระหนี้ต่าง ๆ และมี เงินได้รายเดือ นเหลื อ ใช้
พอสมควรในการดาเนินชีวิตที่ดี
“สมาชิกที่มีร ายได้น้อยและไม่เพียงพอในการช าระหนี้ ” หมายถึง
สมาชิกที่ กู้เงินจากสหกรณ์ในประเภทต่ าง ๆ แล้วมีเงิน ได้รายเดื อน
เหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือเหลือ ไม่พ อหักชาระหนี้สหกรณ์
ลักษณะของสมาชิกที่จะได้รบั การพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
1. สมาชิกที่ผิดนัดชาระหนีก้ ับสหกรณ์ อันเนือ่ งมาจากเงินได้
รายเดือนไม่พอหักชาระหนี้
2. สมาชิกที่ยื่นกู้เงินกับสหกรณ์แล้วมีเงินได้รายเดือนเหลือไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
3. สมาชิกที่มีปัญหาการชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ และสหกรณ์
ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ได้
คุณสมบัติ : 1. ต้องเป็นสมาชิกที่ดี มีความซือ่ สัตย์ สุจริต มี
ความขยัน มีความมัธยัสถ์ รู้จักประหยัด และให้ความร่วมมือกับ
สหกรณ์ดว้ ยดี
2. มีความเดือดร้อนทางการเงิน อันเกิดจากเหตุความจาเป็น
3. มีความสมัครใจและยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่สหกรณ์
กาหนด
จานวนเงินกู้ขั้นสูงสุด : ให้กู้ได้ไม่เกินวงเงินกู้สูงสุดของเงินกู้แต่
ละประเภทที่สหกรณ์กาหนด
การชาระคืนเงินกู้ : การส่งชาระคืนเงินกู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในแต่ละราย ทั้งจานวนเงินต้น จานวนงวดและ
เงินได้รายเดือนคงเหลือ ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของเงินกู้แต่
ละประเภท ทั้งนี้ให้คานึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ การลดภาระ
หนี้สูญ และคุณภาพชีวิตทีด่ ีของสมาชิกเป็นสาคัญ
สาหรับหลักประกันให้ใช้ผู้ค้าประกันเพิ่มจากทีก่ าหนดไว้ในแต่
ละประเภทเงินกูเ้ ดิมอีก 1 คน หรือทาประกันหนี้
อัตราดอกเบีย้ : ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์

คลายความสงสัย
โดย พนม จงอยู่วัฒนา ผู้จัดการ โทร. 08-1036-9909
สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติจากสมาชิกให้คาติชม รวมทั้งข้อคิดเห็น
ข้ อ เสนอแนะและข้ อ สงสั ย ต่ า ง ๆ ในรู ป แบบของโทรศั พ ท์
จดหมาย การพูดคุยโดยตรง หรือทาง Line ซึ่งผมถือว่าทุกอย่าง
จากท่านสมาชิก คือกระจกเงาที่สะท้อ นการทางานของสหกรณ์ได้
เป็นอย่างดีและผมจะนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์
และสมาชิกต่อไป
ข้อสงสัย.....วารสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์กับ
สมาชิกมากแต่มักจะได้รับช้า บางเรื่องไม่ทันกาล และบางครั้งจะ
ไม่ได้รับเลย สหกรณ์จะแก้ไขอย่างไร
คลายสงสัย.....ปัญหาความล่าช้าหรือสมาชิกบางท่านไม่ได้รับ
นั้น สหกรณ์ขอน้อ มรับไว้ครับ เนื่องจากเป็นปัญ หาที่พยายาม
แก้ไขกันมานาน โดยเฉพาะสมาชิก บานาญ ซึ่งปัจจุบันเราทาทั้ง
2 วิธี โดยให้ผู้ประสานงานบานาญรับไปส่งให้สมาชิก ที่สามารถ
จะติดต่อ กันได้ในแต่ละอาเภอ อีก ส่วนหนึ่งที่ติดต่อไม่ได้ก็จะใช้
การส่งทางไปรษณี ย์ ซึ่ งจะเป็ นกลุ่ มที่ ประสบปั ญ หามากที่สุ ด
เพราะเป็นภาระของไปรษณีย์ที่เราไม่สามารถไปก้าวก่ายได้ ดังนั้น
สหกรณ์จึงได้นาเนื้อ หาในวารสารเผยแพร่ทาง Web ของสหกรณ์
www.chainattsc.com คงเป็ นอี ก ทางเลือ กหนึ่ งที่ พ อจะช่ว ย
แก้ปัญ หานี้ได้บ้าง สหกรณ์จะพยายามทาให้รวดเร็ว และถึงมือ
สมาชิกอย่างทั่วถึงครับ
ส่วนวารสารบางเดือนอาจจะเว้นไปบ้าง อันเนื่องมาจากคณะ
บรรณาธิก ารและผู้จัด การ มีภารกิจเร่งด่ว น ทาให้ส่งต้นฉบับไม่
ทัน แต่ก็ได้รวบรวมเนื้อ หาสาระเป็นฉบับรวมของเดือนถัดไป ก็
ต้องขออภัยด้วยครับ
ข้อสงสัย.....ใบเสร็จของสมาชิกบางเดือนไม่ได้รับ เป็นเพราะ
อะไร และสหกรณ์จะแก้ไขอย่างไรบ้าง
คลายสงสัย.....ต้องขออภัยสาหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับใบเสร็จใน
บางเดือนด้วยนะครับ ซึ่งโดยรูปแบบแล้วสหกรณ์จะส่งใบเสร็จแต่
ละเดือ นให้กั บสมาชิก ไปทางหน่ว ยงานต้ นสังกั ด ส่ว นสมาชิ ก
บานาญ สหกรณ์จ ะส่งไปพร้อ มวารสาร ดังนั้ น ในบางเดือ นที่
วารสารไปไม่ ถึงมือ ท่านสมาชิก ก็จะไม่ ได้รับใบเสร็จด้ว ย ทั้ งนี้
หากท่านสมาชิกไม่ได้รับหรือ รับช้าไป ขอความกรุณาท่านติดต่อ
ขอรับได้ที่สหกรณ์ จะออกให้ใหม่ เราพยายามทาทุก อย่างให้
บรรลุผล ซึ่งเมื่อ เกิดปัญ หาเราไม่นิ่งนอนใจ พยายามแก้ปัญ หา
เพื่อสมาชิกครับ
ข้อสงสัย.....ในใบเสร็จของสหกรณ์นั้นจะมีรายการหัก พช.
หลายรายการ สมาชิ ก ไม่รู้ว่าหัก ค่าอะไร ช่ว ยทาให้ชัด เจนได้
หรือไม่
คลายสงสัย.....สหกรณ์จะได้รับคาถามนี้จากสมาชิก หลาย
ท่าน โดยเฉพะในช่ว งที่ประกันชีวิตกลุ่ม @ และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 3 ตัว คือ ฿ $ และ # ครบก าหนด ในใบเสร็จจะมี
รายการหักเงินของสมาชิกที่ให้สหกรณ์ทาการกู้โดยอัตโนมัติ

สาหรับในส่วนที่มีคาว่า พช. มากกว่า 1 รายการนั้น สมาชิก
ไม่ทราบว่าเป็นของรายการไหนนั้น สหกรณ์พยายามแก้ปัญ หา
แต่ยังติดขัดลิขสิทธิ์ของบริษัทเจ้าของโปรแกรม ถ้าจะแก้ไข เช่น
เพิ่มตัว @, ฿, $ หรือ # เช้าไป ก็ต้อ งจ้างให้ปรับปรุงโปรแกรม
ใหม่ ซึ่งขณะนี้เรากาลังพยายามหาวิธีแก้ไขอยู่ครับ
ข้อสงสัย.....สมาชิกมีข้อสงสัยการทาหน้าที่ของคณะกรรมการ
โดยลงข้อความทาง LINE ดังนี้
“ฝากให้สมาชิกทุกท่านศึกษาวารสารฉบับล่าสุดด้วย น่าสังเกตที่
ประธานและคณะกรรมการทาไม ไม่ทาเอง ไปมอบผู้จดั การได้
ยังไง”
คลายสงสัย.....คงจะมาจากข้อความในวารสารฉบับที่ 7 เดือน
กรกฎาคม 2559 คอลัมน์คลายสงสัยของผู้จัดการ ในส่วนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการว่าทาอะไรไปแล้ว บ้าง และมีส่ว น
หนึ่งที่คณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการไปเจรจากับเจ้าหน้าที่
ทั้ งนี้ ก ารที่ ค ณะกรรมการมอบให้ ผู้ จั ด การไปเจรจานั้ น เป็ น
แนวทางหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางที่คณะกรรมการดาเนิ นการอยู่
โดยยึดวัตถุประสงค์ คือ การดูแลรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
ในภาพรวมเป็นหลัก ซึ่งไม่ใช่เ ฉพาะผู้จัดการเท่านั้น กรรมการ
หลายท่านก็พู ดคุยเจรจากั บเจ้ าหน้าที่เ ช่นกัน โดยเฉพาะท่ าน
ประธานเอง ท่านประชุมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ทุกคนมาแล้ว 2 ครั้ง
ซึ่งทั้งหลายทั้ งปวงที่ทาไปแล้วก็เพื่อ หาทางออกอันเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายได้ แต่มิได้หมายความว่าจะเป็นที่ยุติตรงความเห็นของ
คณะกรรมการ ทั้งนี้สุดท้ายทางออกทุกอย่างก็จะไปสิ้นสุดที่การ
ประชุมใหญ่ของสมาชิก ขอเรียนว่า คณะกรรมการดาเนินการ
ตามมติที่ป ระชุมใหญ่วิสามัญ คือ การต่อ สู้ท างกฎหมาย ซึ่ ง
ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่า งกระบวนการทางศาลฎี ก า รวมทั้ งการหา
แนวทางของเจ้าหน้าที่อีก 12 คน ที่ยังไม่เกษียณ
การดาเนินการในเรื่องนี้คงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง
หรื อ คณ ะใดคณะหนึ่ งเท่ า นั้ น แต่ ทั้ ง คณะกรรมการทุ ก คน
ผู้จัดการ และสมาชิกทุกคน คงต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพราะเรา
เป็นสมาชิกและเป็นเจ้าของสหกรณ์ด้วยกัน
ข้อสงสัย.....การให้บริการของเจ้าหน้าที่ในบางครั้งน่าจะมีการ
ปรับปรุง เช่น กิริยาท่าทาง หรือน้าเสียงไม่น่าฟัง การชี้แจงที่ไม่
ตรงกัน บางคนบอกได้ แต่อีกคนบอกไม่ได้ การใช้เวลาบางคน
นานเกินไป หรือการตอบว่าไม่รู้ ไม่ใช่หน้าที่ เป็นต้น สหกรณ์
จะดาเนินการอย่างไร
คลายสงสั ย .....ขอขอบคุณ ทุก ค าติชมครับ ผมเองได้รับ รู้
ปัญ หาต่าง ๆ จากท่านสมาชิกโดยตรง รวมถึงคณะกรรมการทุก
ท่ าน โดยเฉพาะท่ านประธานเอง ท่ านได้ ป ระชุ ม ชี้ แ จงกั บ
เจ้าหน้าที่โดยตรง และมอบนโยบายให้ผมดูแลแก้ปัญ หามาโดย
ตลอด ผมขอน้อ มรับไว้ด้ว ยความขอบคุณ และได้แก้ปัญหามา
อย่างต่อ เนื่อง และที่สุดจากปัญหาต่าง ๆที่สมาชิก ประสบ ผมได้
ดาเนินการแก้ปัญหาแล้ว ดังนี้
1. การปรั บ เปลี่ ย นค วามรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่

โดยเฉพาะฝ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป จะ
ประกอบด้วย นายชัยรัต น์ บุญศิริ นายธนศักดิ์ บุษบกแก้ว
และนายพิเษฐ สรสิทธิ์ ดูแลเรื่องการกู้เงินทุกประเภท

ยกเว้ น การกู้ พิ เ ศ ษ จะมอบ ให้ น างยุ ค ลธร สอน สุ ข
รับผิดชอบ ซึ่งจากการประเมินผลเบื้องต้นจากสมาชิกที่มารับ
บริการ มีความพึงพอใจสูงมาก
2. จากความเชื่ อ เดิ ม ที่ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ก ลั ว กรรมการ
กรรมการกลัวสมาชิก และสมาชิกกลัวเจ้า หน้า ที่ นั้น ผมจะ
พยายามปรับเปลี่ยนความเชื่อดัง กล่า ว ไปสู่การบริหารงาน
แบบให้เกียรติกันและเคารพซึ่งกันและกัน โดยในขณะนี้ ผม
ได้ออกค าสั่ง เป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้า หน้า ที่ทุกคนปฏิบั ติ
เมื่ อ มี ส มาชิ ก ไปใช้ บ ริ ก ารเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนต้ อ ง “ไหว้ ”
สมาชิก ทั้ง เริ่ม และสิ้น สุด การบริก าร ซึ่ง ในระยะแรกเริ่ ม
อาจจะมีค วามเคอะเขินกันบ้าง แต่ผมเชื่อว่า นี้คือเสน่ห์ของ
เจ้ า หน้ า ที่ แ ละนี่ คื อ วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของคนไทย ผม
พยายามจะสร้า งให้เกิด ขึ้นกับสหกรณ์ฯ ของเรา แต่สิ่ง ที่จ ะ
สาเร็ จ ผลได้ ต้อ งเกิด จากความร่วมมือ ร่ว มใจจากทุ ก ฝ่า ย
โดยเฉพาะท่ า นสมาชิก ที่จ ะเป็ นกระจกบานใหญ่ ส ะท้ อ น
ความสาเร็จได้
ขณะนี้ผมกาลังจัด ทาแบบประเมินผลการให้บริการของ
เจ้ า หน้ า ที่ แต่ล ะคนที่ ท่า นสมาชิก ไปใช้ บริก ารทางออนไลน์
โดยที่ท่ า นสามารถประเมิ นผลที่บ้า นหรื อสถานที่ท างานได้
ทั้ง นี้ ผมต้องการยกระดับการให้บริการของเจ้าหน้า ที่ เพื่อ
นาไปสู่ค วามพึงพอใจและความสุขของสมาชิกทุกครั้ง ที่ไปใช้
บริการที่สหกรณ์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2559
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จากัด
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 56 โดยการนาของนายเรวัตร
เอี่ยมรอด ประธานกรรมการ มีนโยบายที่จะยกระดับคุณ ภาพ
ของสหกรณ์ไปสู่มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ “สหกรณ์ฯ เป็นสถาบัน
การเงินที่มีฐานะมั่นคง ได้มาตรฐาน สมาชิก มีคุณ ภาพชีวิตที่ดี
โดยบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”
โดยมีก ารประเมินและคัด เลือ กจากหน่วยงานต่าง ๆ และประสบ
ผลสาเร็จ ได้แก่
1. ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2559

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่ง เสริมสหกรณ์ในระดับ ดีเลิศ
(ระดับ A)
2. ได้ รั บคั ด เลื อ กให้ เป็ น สหกรณ์ ดี เด่ น ระดั บจั ง หวั ด
ประจาปี พ.ศ.2559 ของสานักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
นี่เป็ นก้ า วแรกของการยกระดั บ สหกรณ์ ไ ปสู่ม าตรฐาน
ทั้ง นี้ค ณะกรรมการจะต่อยอดความสาเร็จ โดยการส่ง เข้ารับ
การคัด เลือกในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป แม้ว่าจะ
มีความยากขึ้น แต่เราพร้อมจะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ของเรา
ไปสู่ความสาเร็จร่วมกัน

เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.ชัยนาท

โครงการส่
งเสริยมดสมาชิ
การออมของนั
กเรียน 2559
1. รายละเอี
ก เดือนกรกฎาคม
สมาคม
สมาชิกที่รบั
(เงิจนานวนเงิ
ฝากสหกรณ์
โรงเรี
ยนมิ่งมงคล)
จานวน
จานวนเงิน
น

เงิน สงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
อายุ
ค่
าสมัคร และ
รายการ
สมาชิก/คน รายศพ/บาท สงเคราะห์/บาท
ค่าบารุงรายปี
โครงการนี
้เป็นโครงการที502
่สหกรณ์ออมทรัพ937,974
ย์ได้ร่วมกับทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี . . . เนื่อง
ไม่เกิน วัจนากั
ที่ 1ด-30ตั้งแต่ 4,500
ช.พ.ค.
5,084
รั
บ
สมั
ค
รสมาชิ
ก
สามั
ญ
ประกั
น
65 ปี
ก.ย. 59 (เสียชีวิตได้รับ
ในวโรกาสที
จพระเทพรัตนราชสุ
ญพระชนมายุ
ช.พ.ส. ่สมเด็2,971
299ดาฯ สยามบรมราชกุ
380,827มารีทรงเจริกลุ
่ม (@) คู่สมรส และสมาชิก
เงิน 500,000
สมทบสหกรณ์
บาท)
2. สมาชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม ในเดือนที่ผ่านมา ถึงวันที่ 11
สสอค.
สมาชิ
ก
สามั
ญ
และ
ไม่
เ
กิ
น
วั
น
ที
่
1
4,860
สิงหาคม 2559 มีจานวน 8 ราย คือ
(฿)
สมาชิกสมทบ
50 ปี ม.ค. – 31
(เสียชีวิต
2.1 นายแบน เชี่ยนชาญ บานาญ อ.หันคา จ.ชัยนาท
(คู่สมรส/บุตร/บิดา
ธ.ค.59
ได้รับเงินขั้นต่า
มารดา
สสอค.)
576,000บาท)
2.2 นายอินทร์ เดชมา บานาญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

2.3 น.ส.อนงค์ บัวทอง บานาญ อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท
2.4 นายเวก ว่องเขตกร บานาญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
2.5 นายเอนก หงส์กระจ่าง บานาญ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
2.6 นางประทิน เลื่อนสกุล บานาญ อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท
2.7 นายสุรวุฒิ สมสุข บานาญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
2.8 นายสงบ ทาเอื้อ บานาญ อ.หันคา จ.ชัยนาท
3. สมาชิก ช.พ.ส ถึงแก่กรรม จานวน 1 ราย คือ
3.1 นางทวี น้อยสุ่ม คู่สมรสนายทัน น้อยสุ่ม บานาญ
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
การหักเงิน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
(กรณีสมาชิกไม่มีต้นสังกัดให้หัก)
สานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท ขอแจ้งให้สมาชิก
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่มีความประสงค์ให้หักเงินสงเคราะห์รายศพ
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยทราบว่า สานักงานจะหักเงินสงเคราะห์
รายศพ ประจาเดือน สิงหาคม 2559 (งวดที่ 8/2559) ช.พ.ค.
จานวน 510 บาท ช.พ.ส. 219 บาท ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559
จึงขอให้ท่านนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร ที่ท่านแจ้งต่อสานักงาน
ให้เพียงพอต่อการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.
ด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี
เว็บไซต์ สนง.สกสค.จังหวัดชัยนาท : www.otep-cnt.go.th
Facebook
: Otep chainat
E-mail
: sk_chainat@otep.moe.go.th
สมาชิกสามารถชาระเงินผ่านธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนาท จากัด (บัญชีออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย
สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 106-1-20455-3 หรือบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนาท จากัด (บัญชีออมทรัพย์)ธนาคารออมสิน
สาขาชัยนาท เลขที่บัญชี 050290698450 กรุณาแจ้งการโอน
เงินถึงสหกรณ์พร้อมระบุชอื่ – สกุลและเลขทะเบียนสมาชิกให้
ชัดเจนในวันที่ชาระเงิน

ผู้ส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จากัด
248 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านกล้วย
อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

สส.ชสอ.
($)

วัน รับ
สมัคร

สมาชิกสามัญ (กรณี
กู้เงินเกิน 600,000
บาท)
สมาชิกสามัญ
และสมาชิกสมทบ
(คู่สมรส สส.ชสอ.)

ไม่เกิน
60 ปี
ไม่เกิน
58 ปี

วันที่ 1 -30
ก.ย. 59

4,840
(เสียชีวิต
ได้รับเงินขั้นต่า
576,000บาท)
สฌ.สช. สมาชิกสามัญ และ
ไม่เกิน ตั้งแต่วันนี้
1,650
คู่สมรส สฌ.สช.
60 ปี เป็นต้นไป (เสี ยชี วิตได้ รั บ
(#)
เงิ นประมาณ
200,000บาท)
หมายเหตุ สมาคม ฿,$ และ # ต้ องใช้ ใบรั บรองแพทย์ จ ากสถานพยาบาลของรั ฐเท่านั้ น

หมายเลข : 056-411-067
หมายเลข : 056-414-184
หมายเลข : 056-411-412
หมายเลขภายใน ดังนี้
11 ฝ่ายธุรการ
2 , 13 ฝ่ายสินเชื่อ
14 ฝ่ายคอมพิวเตอร์
33 ฝ่ายการเงิน
17 แฟกซ์ FAX
18 ผู้จัดการ
หมายเลขมือถือ : 099-270-0983 LiNE iD : chainattsc1
หมายเลขมือถือ : 099-270-0439 LiNE iD : chainattsc2

ระบบข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน LiNE
ท่านจะได้รับข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
และไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอีกต่อไป
แอดเราได้ที่ @exn3511i

สั มฤทธิ์ รงค์ ทอง ประธานกรรมการ
จาเนี ยร ดิษสระ ปรีชา กาญจนสมบัติ ปวีณา บัวภิบาล กรรมการ
วิทยา ชู ชื่น กรรมการและเลขานุ การ
คณะกรรมการดาเนิ นการ ที่ปรึกษา

