
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ข้อมูลแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ 

ประเภท 
 ปีบัญช ี

ทุนภายใน 
รวม 

ทุนภายนอก อัตราส่วน 

ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารอง ทุนสะสม ก าไรสุทธิ 
ส ารอง

บ าเหน็จ เงินรับฝาก เงินกู้ยืม 
ทุนภายใน : 
ทุนภายนอก 

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  936,699,204  3,620,264,409 1,615,000,000  2.24 : 1 

- กนัยายน 2559  ถึง  ตุลาคม 2559 - 

รวมปี 
2559 
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3,620,264,409  

        
1,615,000,000  

 
2.24 : 1 

2558 2,195,803,480 155,144,569 468,776 135,099,688 8,045,240 965,616,912 3,460,178,665 1,585,000,000 2.18 : 1 

 
 
 

  
 

 

 ฉบบัท่ี 8 ปีท่ี 56  ประจ ำเดือนสิงหำคม 2559 

www.chainattsc.com E-Mail : chainattsc@hotmail.com โทร. 0-5641-1067 โทรสาร. 0-5641-4184 
 

บรรณาธิการ 
     การบริหารกิจการสหกรณ์ฯ  ในปีบัญชี 2559  ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นมา  จนถึงปัจจุบันมีผลประกอบการเป็นไปตาม
เป้าหมาย  อันบ่งบอกถึงความม่ันคงและเสถียรภาพของสหกรณ์  แม้ว่าจะมีสถานการณ์เกี่ยวกับบ าเหน็จรายเดือนของเจ้าหน้าท่ีอยู่ก็ตาม  
และทีน่าภาคภูมิใจอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการตอกย้ าถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  คือการประกาศของกรมส่งเสริม
สหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ท่ีจัดอันดับมาตรฐานการด าเนนิงานของสหกรณ์ในระดับ  “ดีเลิศ”  หรือระดับ A เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกัน  
รวมท้ังการประเมินจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท  ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด  (อันดับท่ี 1)  ประจ าปี 2559  นี้ 

     และจากผลประกอบการ 3 ไตรมาสท่ีผ่านมา  น่าจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีได้ว่า  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน  น่าจะอยู่ในระดับเดียวกับปีท่ีผ่านมา  
หรืออาจจะสูงกว่า  ท้ังนี้จะข้ึนอยู่กับตัวแปรอื่น ๆ   จากการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐในปีนี้  ซึ่งขอย้ าว่าการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีนี้
จะไม่สามารถจัดในเดือนพฤศจิกายน  เช่นท่ีผ่านมาได้  ซึ่งคณะกรรมการจะประสานงานกบัผู้ตรวจสอบภาครัฐให้มีการตรวจสอบท่ีเร็วข้ึน  และ
จัดประชุมใหญ่ให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์
 



นานาสาระ 
โดย  ปรีชา  กาญจนสมบัติ 

     ฉบับนี้คงเป็นสาระส าคัญของระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสร้าง
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับสมาชิก พ.ศ. 2559 ซ่ึงนายทะเบียนได้รับทราบ
แล้ว ดังนี้ 
วัตถุประสงค์  :  เพื่อดูแลช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีรายได้น้อย หรือไม่
เพียงพอในการช าระหนี้อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิก  
ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาตามระเบียบว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้
ของสมาชิกได้ รวมท้ังเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพหนี้ของสหกรณ์ 
และลดภาระหนี้เผ่ือสงสัยจะสูญของสหกรณ์  โดยมีเจตนารมณ์ท่ี
ส าคัญ  ได้แก่  การไม่เพิ่มหนี้ให้กับสมาชิก  เพียงให้สมาชิกกู้
ภายในวงเงินเดิม  แล้วมีเงินได้รายเดือนพอส่งช าระหนี้และมีเหลือ
ใช้จ่ายรายเดือนตามสมควร 
ความหมาย  :  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 
“การสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้สมาชิก” หมายถึง  การด าเนินการ
ด้วยวิธีต่าง ๆ  ให้สมาชิกสามารถบริหารเงินได้รายเดือนให้
เพียงพอในการช าระหนี้ต่าง ๆ  และมีเงินได้รายเดือนเหลือใช้
พอสมควรในการด าเนินชีวิตท่ีดี 
“สมาชิกท่ีมีรายได้น้อยและไม่เพียงพอในการช าระหน้ี” หมายถึง  
สมาชิกท่ีกู้เงินจากสหกรณ์ในประเภทต่าง ๆ  แล้วมีเงินได้รายเดือน
เหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือเหลือไม่พอหักช าระหนี้สหกรณ์ 
ลักษณะของสมาชิกท่ีจะได้รบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ต้องมี
ลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง  ดังน้ี 
     1.  สมาชิกท่ีผิดนัดช าระหนีก้ับสหกรณ์  อันเนือ่งมาจากเงินได้
รายเดือนไม่พอหักช าระหนี ้
     2.  สมาชิกท่ีย่ืนกู้เงินกับสหกรณ์แล้วมีเงินได้รายเดือนเหลือไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 
     3.  สมาชิกท่ีมีปัญหาการช าระหนี้ให้กับสหกรณ์  และสหกรณ์
ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ได ้
คุณสมบัติ  :  1.  ต้องเป็นสมาชิกท่ีดี  มีความซือ่สัตย์ สุจริต มี
ความขยัน มีความมัธยัสถ์ รู้จักประหยัด  และให้ความร่วมมือกับ
สหกรณ์ดว้ยด ี
     2.  มีความเดอืดร้อนทางการเงิน อนัเกดิจากเหตคุวามจ าเป็น 
     3.  มีความสมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์
ก าหนด 
จ านวนเงินกู้ขั้นสูงสุด  :  ให้กู้ได้ไม่เกนิวงเงินกู้สูงสุดของเงินกู้แต่
ละประเภทท่ีสหกรณ์ก าหนด 
การช าระคืนเงินกู ้ :  การส่งช าระคืนเงินกู้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการในแต่ละราย  ท้ังจ านวนเงินต้น  จ านวนงวดและ
เงินได้รายเดือนคงเหลือ  ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของเงินกู้แต่
ละประเภท  ท้ังนี้ให้ค านึงถึงความม่ันคงของสหกรณ์  การลดภาระ
หนี้สูญ  และคุณภาพชีวิตท่ีดีของสมาชิกเป็นส าคัญ 
     ส าหรับหลักประกันให้ใช้ผู้ค้ าประกนัเพิ่มจากท่ีก าหนดไว้ในแต่
ละประเภทเงินกูเ้ดิมอกี 1 คน  หรือท าประกันหนี ้
อัตราดอกเบีย้  :  ให้ใช้อัตราดอกเบ้ียตามระเบียบว่าดว้ยการให้
เงินกู้และดอกเบ้ียเงินกู้ของสหกรณ ์
 
 

คลายความสงสัย 
โดย  พนม จงอยู่วัฒนา ผู้จัดการ  โทร. 08-1036-9909 

     สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติจากสมาชิกให้ค าติชม รวมท้ังข้อคิดเห็น  
ข้อ เสนอแนะและข้อสงสัยต่ าง ๆ ใน รูปแบบของโทรศัพ ท์  
จดหมาย การพูดคุยโดยตรง  หรือทาง Line  ซึ่งผมถือว่าทุกอย่าง
จากท่านสมาชิกคือกระจกเงาท่ีสะท้อนการท างานของสหกรณ์ได้
เป็นอย่างดีและผมจะน าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิประโยชน์กับสหกรณ์
และสมาชิกต่อไป 
     ข้อสงสัย.....วารสารประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์กับ
สมาชิกมากแต่มักจะได้รับช้า  บางเร่ืองไม่ทันกาล  และบางคร้ังจะ
ไม่ได้รับเลย  สหกรณ์จะแก้ไขอย่างไร 
     คลายสงสัย.....ปัญหาความล่าช้าหรือสมาชิกบางท่านไม่ได้รับ
นั้น  สหกรณ์ขอน้อมรับไว้ครับ  เนื่องจากเป็นปัญหาท่ีพยายาม
แก้ไขกันมานาน  โดยเฉพาะสมาชิกบ านาญ  ซึ่งปัจจุบันเราท าท้ัง 
2 วิธี  โดยให้ผู้ประสานงานบ านาญรับไปส่งให้สมาชิก  ท่ีสามารถ
จะติดต่อกันได้ในแต่ละอ าเภอ  อีกส่วนหนึ่งท่ีติดต่อไม่ได้ก็จะใช้
การส่งทางไปรษณีย์  ซึ่งจะเป็นกลุ่มท่ีประสบปัญหามากท่ีสุด  
เพราะเป็นภาระของไปรษณย์ีท่ีเราไม่สามารถไปก้าวก่ายได้  ดังนั้น
สหกรณ์จึงได้น าเนื้อหาในวารสารเผยแพร่ทาง Web ของสหกรณ์ 
www.chainattsc.com  คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีพอจะช่วย
แก้ปัญหานี้ได้บ้าง  สหกรณ์จะพยายามท าให้รวดเร็ว  และถึงมือ
สมาชิกอย่างท่ัวถึงครับ 
     ส่วนวารสารบางเดือนอาจจะเว้นไปบ้าง  อันเนื่องมาจากคณะ
บรรณาธิการและผู้จัดการ  มีภารกิจเร่งด่วน  ท าให้ส่งต้นฉบับไม่
ทัน  แต่ก็ได้รวบรวมเนื้อหาสาระเป็นฉบับรวมของเดือนถัดไป  ก็
ต้องขออภัยด้วยครับ 
     ข้อสงสัย.....ใบเสร็จของสมาชิกบางเดือนไม่ได้รับ  เป็นเพราะ
อะไร  และสหกรณ์จะแก้ไขอย่างไรบ้าง 
     คลายสงสัย.....ต้องขออภัยส าหรับสมาชิกท่ีไม่ได้รับใบเสร็จใน
บางเดือนด้วยนะครับ  ซึ่งโดยรูปแบบแล้วสหกรณ์จะส่งใบเสร็จแต่
ละเดือนให้กับสมาชิกไปทางหน่วยงานต้นสังกัด  ส่วนสมาชิก
บ านาญ  สหกรณ์จะส่งไปพร้อมวารสาร  ดังนั้นในบางเดือนท่ี
วารสารไปไม่ถึงมือท่านสมาชิกก็จะไม่ได้รับใบเสร็จด้วย  ท้ังนี้  
หากท่านสมาชิกไม่ได้รับหรือรับช้าไป  ขอความกรุณาท่านติดต่อ
ขอรับได้ท่ีสหกรณ์  จะออกให้ใหม่  เราพยายามท าทุกอย่างให้
บรรลุผล  ซึ่งเม่ือเกิดปัญหาเราไม่นิ่งนอนใจ  พยายามแก้ปัญหา
เพื่อสมาชิกครับ 
     ข้อสงสัย.....ในใบเสร็จของสหกรณ์นั้นจะมีรายการหัก พช.  
หลายรายการ  สมาชิกไม่รู้ว่าหักค่าอะไร  ช่วยท าให้ชัดเจนได้
หรือไม่ 
     คลายสงสัย.....สหกรณ์จะได้รับค าถามนี้จากสมาชิกหลาย
ท่าน  โดยเฉพะในช่วงท่ีประกันชีวิตกลุ่ม @ และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 3 ตัว  คือ ฿ $ และ #  ครบก าหนด  ในใบเสร็จจะมี
รายการหักเงินของสมาชิกท่ีให้สหกรณ์ท าการกู้โดยอัตโนมัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     ส าหรับในส่วนท่ีมีค าว่า พช.  มากกว่า 1 รายการนั้น  สมาชิก
ไม่ทราบว่าเป็นของรายการไหนนั้น  สหกรณ์พยายามแก้ปัญหา  
แต่ยังติดขัดลิขสิทธิ์ของบริษัทเจ้าของโปรแกรม  ถ้าจะแก้ไข  เช่น  
เพิ่มตัว @, ฿, $  หรือ #  เช้าไป  ก็ต้องจ้างให้ปรับปรุงโปรแกรม
ใหม่  ซึ่งขณะนี้เราก าลังพยายามหาวิธีแก้ไขอยู่ครับ 
     ข้อสงสัย.....สมาชิกมีข้อสงสัยการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ
โดยลงข้อความทาง LINE  ดังนี้   
“ฝากให้สมาชิกทุกท่านศึกษาวารสารฉบับล่าสุดดว้ย  น่าสังเกตท่ี
ประธานและคณะกรรมการท าไม  ไม่ท าเอง  ไปมอบผู้จดัการได้
ยังไง” 
     คลายสงสัย.....คงจะมาจากข้อความในวารสารฉบับท่ี 7 เดือน
กรกฎาคม 2559  คอลัมน์คลายสงสัยของผู้จัดการ  ในส่วนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการว่าท าอะไรไปแล้วบ้าง  และมีส่วน
หนึ่งท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ผู้จัดการไปเจรจากับเจ้าหน้าท่ี  
ท้ังนี้การท่ีคณะกรรมการมอบให้ผู้จัดการไปเจรจานั้น  เป็น
แนวทางหนึ่งในหลาย ๆ แนวทางท่ีคณะกรรมการด าเนินการอยู่
โดยยึดวัตถุประสงค์  คือ  การดูแลรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
ในภาพรวมเป็นหลัก  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะผู้จัดการเท่านั้น  กรรมการ
หลายท่านก็พูดคุยเจรจากับเจ้าหน้าท่ีเช่นกัน  โดยเฉพาะท่าน
ประธานเอง  ท่านประชุมพูดคุยกับเจ้าหน้าท่ีทุกคนมาแล้ว 2 คร้ัง  
ซึ่งท้ังหลายท้ังปวงท่ีท าไปแล้วก็เพื่อหาทางออกอันเป็นท่ียอมรับ
ของทุกฝ่ายได้  แต่มิได้หมายความว่าจะเป็นท่ียุติตรงความเห็นของ
คณะกรรมการ  ท้ังนี้สุดท้ายทางออกทุกอย่างก็จะไปส้ินสุดท่ีการ
ประชุมใหญ่ของสมาชิก  ขอเรียนว่า  คณะกรรมการด าเนินการ  
ตามมติท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ  คือ  การต่อสู้ทางกฎหมาย  ซึ่ง
ขณะนี้อ ยู่ระหว่างกระบวนการทางศาลฎีกา  รวมท้ังการหา
แนวทางของเจ้าหน้าท่ีอีก 12 คน  ท่ียังไม่เกษียณ 
     การด าเนินการในเร่ืองนี้คงไม่ใช่หน้าท่ีของใครคนใดคนหนึ่ง  
หรือคณ ะใดคณะหนึ่ งเท่านั้น   แต่ ท้ังคณะกรรมการทุกคน  
ผู้จัดการ  และสมาชิกทุกคน  คงต้องร่วมด้วยช่วยกัน  เพราะเรา
เป็นสมาชิกและเป็นเจ้าของสหกรณ์ด้วยกัน 
     ข้อสงสัย.....การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีในบางคร้ังน่าจะมีการ
ปรับปรุง  เช่น  กิริยาท่าทาง  หรือน้ าเสียงไม่น่าฟัง  การช้ีแจงท่ีไม่
ตรงกัน  บางคนบอกได้  แต่อีกคนบอกไม่ได้  การใช้เวลาบางคน
นานเกินไป  หรือการตอบว่าไม่รู้  ไม่ใช่หน้าท่ี  เป็นต้น  สหกรณ์
จะด าเนินการอย่างไร   
     คลายสงสัย.....ขอขอบคุณทุกค าติชมครับ  ผมเองได้รับรู้
ปัญหาต่าง ๆ จากท่านสมาชิกโดยตรง  รวมถึงคณะกรรมการทุก
ท่าน  โดยเฉพาะท่านประธานเอง  ท่านได้ประชุมช้ีแจงกับ
เจ้าหน้าท่ีโดยตรง  และมอบนโยบายให้ผมดูแลแก้ปัญหามาโดย
ตลอด  ผมขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณ  และได้แก้ปัญหามา
อย่างต่อเนื่อง  และท่ีสุดจากปัญหาต่าง ๆท่ีสมาชิกประสบ  ผมได้
ด าเนินการแก้ปัญหาแล้ว  ดังนี้ 
     1. การปรับ เป ล่ียนความรับ ผิดชอบของเจ้ าหน้ า ท่ี  
โดยเฉพาะฝ่ายสินเช่ือ  ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม เป็นต้นไป  จะ
ประกอบด้วย  นายชัยรัตน์  บุญศิริ  นายธนศักดิ์  บุษบกแก้ว  
และนายพิเษฐ  สรสิทธ์ิ  ดูแลเรื่องการกู้เงินทุกประเภท              
 

ยก เว้นการ กู้พิ เศษ   จะมอบ ให้ น างยุ ค ลธร  สอน สุข  
รับผิดชอบ  ซ่ึงจากการประเมินผลเบ้ืองต้นจากสมาชิกท่ีมารับ
บริการ  มีความพึงพอใจสูงมาก 
     2.  จากความเช่ือเดิม ท่ีว่า  เจ้าหน้าท่ีกลัวกรรมการ  
กรรมการกลัวสมาชิก  และสมาชิกกลัวเจ้าหน้าท่ี  นั้น  ผมจะ
พยายามปรับเปล่ียนความเช่ือดังกล่าว  ไปสู่การบริหารงาน
แบบให้เกียรติกันและเคารพซ่ึงกันและกัน  โดยในขณะนี้  ผม
ได้ออกค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติ  
เมื่ อมีสมาชิกไปใช้บริการ เจ้าหน้าท่ี ทุกคนต้อง  “ไหว้”  
สมาชิก  ท้ังเริ่มและส้ินสุดการบริการ  ซ่ึงในระยะแรกเริ่ม
อาจจะมีความเคอะเขินกันบ้าง  แต่ผมเช่ือว่านี้คือเสน่ห์ของ
เจ้าหน้าท่ีและนี่ คือวัฒนธรรมอันดี งามของคนไทย  ผม
พยายามจะสร้างให้เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ ของเรา  แต่ส่ิงท่ีจะ
ส าเร็จผลได้  ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย  
โดยเฉพาะท่านสมาชิก  ท่ีจะเป็นกระจกบานใหญ่สะท้อน
ความส าเร็จได้ 
     ขณะนี้ผมก าลังจัดท าแบบประเมินผลการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนท่ีท่านสมาชิกไปใช้บริการทางออนไลน์  
โดยท่ีท่านสามารถประเมินผลท่ีบ้านหรือสถานท่ีท างานได้  
ท้ังนี้  ผมต้องการยกระดับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี  เพื่อ
น าไปสู่ความพึงพอใจและความสุขของสมาชิกทุกครั้งท่ีไปใช้
บริการท่ีสหกรณ์ 
 

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2559 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด 

     คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 56  โดยการน าของนายเรวัตร  
เอี่ยมรอด  ประธานกรรมการ  มีนโยบายท่ีจะยกระดับคุณภาพ
ของสหกรณ์ไปสู่มาตรฐานตามวิสัยทัศน์  “สหกรณ์ฯ  เป็นสถาบัน
การเงินท่ีมีฐานะม่ันคง  ได้มาตรฐาน  สมาชิกมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
โดยบุคลากรมืออาชีพ  ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”  
โดยมีการประเมินและคัดเลือกจากหน่วยงานต่าง ๆ และประสบ
ผลส าเร็จ  ได้แก่ 
     1. ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  ประจ าปี 2559  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในระดับ ดีเลิศ 
(ระดับ A) 
     2.  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด  
ประจ าปี พ.ศ.2559  ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 
     นี่เป็นก้าวแรกของการยกระดับสหกรณ์ไปสู่มาตรฐาน  
ท้ังนี้คณะกรรมการจะต่อยอดความส าเร็จ  โดยการส่งเข้ารับ
การคัดเลือกในระดับภาค  และระดับประเทศต่อไป  แม้ว่าจะ
มีความยากขึ้น  แต่เราพร้อมจะร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ของเรา
ไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
โครงการส่งเสริมการออมของนักเรียน 

(เงินฝากสหกรณ์โรงเรียนมิ่งมงคล) 

โครงการนี้เป็นโครงการท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ร่วมกับทางชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  ตั้งแต่  ปี . . . เนื่อง
ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเลข : 056-411-067  หมายเลข : 056-414-184 
  หมายเลข : 056-411-412  หมายเลขภายใน ดังน้ี 

11  ฝ่ายธุรการ  2 , 13  ฝ่ายสินเชื่อ 
14  ฝ่ายคอมพิวเตอร ์     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 
            แอดเราได้ท่ี @exn3511i 

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

ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.ชัยนาท 
     1. รายละเอียดสมาชิก  เดือนกรกฎาคม 2559 

รายการ จ านวน
สมาชกิ/คน 

จ านวนเงิน 
รายศพ/บาท 

จ านวนเงิน
สงเคราะห์/บาท 

ช.พ.ค. 5,084 502 937,974 
ช.พ.ส. 2,971 299 380,827 

     2.  สมาชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม ในเดอืนท่ีผ่านมา ถึงวันท่ี  11  
สิงหาคม 2559  มีจ านวน  8  ราย  คือ 
         2.1 นายแบน  เช่ียนชาญ บ านาญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 
         2.2 นายอินทร์  เดชมา บ านาญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
         2.3 น.ส.อนงค์  บัวทอง บ านาญ อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท 
         2.4 นายเวก  ว่องเขตกร บ านาญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
         2.5 นายเอนก หงส์กระจ่าง บ านาญ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 
         2.6 นางประทิน  เล่ือนสกุล บ านาญ อ.เมืองฯ จ.ชัยนาท 
         2.7 นายสุรวุฒิ  สมสุข บ านาญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
         2.8 นายสงบ ทาเอื้อ บ านาญ อ.หันคา จ.ชัยนาท 
     3.  สมาชิก ช.พ.ส ถึงแก่กรรม  จ านวน 1 ราย คอื 
          3.1  นางทวี น้อยสุ่ม  คู่สมรสนายทัน น้อยสุ่ม  บ านาญ  
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท  

การหักเงิน ช.พ.ค. – ช.พ.ส.  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 
(กรณีสมาชกิไม่มีต้นสังกัดให้หัก) 

          ส านักงาน สกสค.  จังหวัดชัยนาท  ขอแจ้งให้สมาชิก 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ท่ีมีความประสงค์ให้หักเงินสงเคราะห์รายศพ
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยทราบว่า ส านกังานจะหักเงินสงเคราะห์
รายศพ ประจ าเดอืน สิงหาคม 2559  (งวดท่ี 8/2559) ช.พ.ค. 
จ านวน 510 บาท ช.พ.ส. 219 บาท  ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2559 
จึงขอให้ท่านน าเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร ท่ีท่านแจ้งตอ่ส านักงาน
ให้เพียงพอต่อการหักเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. 
ด้วย  ขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้ท่ีให้ความร่วมมือด้วยด ี
เว็บไซต์ สนง.สกสค.จังหวัดชัยนาท  : www.otep-cnt.go.th 
Facebook  :  Otep chainat 
E-mail  :  sk_chainat@otep.moe.go.th 
 
 
 
 

สมาชิกสามารถช าระเงินผ่านธนาคารโดยโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ ์
ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด (บัญชีออมทรัพย์)  ธนาคารกรุงไทย   
สาขาชัยนาท  เลขท่ีบัญชี  106-1-20455-3  หรือบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ ากัด (บัญชีออมทรัพย์)ธนาคารออมสิน  
สาขาชัยนาท  เลขท่ีบัญชี  050290698450  กรุณาแจ้งการโอน
เงินถึงสหกรณ์พร้อมระบุช่ือ – สกุลและเลขทะเบียนสมาชิกให้
ชัดเจนในวันท่ีช าระเงิน 

สัมฤทธ์ิ  รงค์ทอง  ประธานกรรมการ 
จ าเนียร  ดิษสระ  ปรีชา  กาญจนสมบัติ  ปวีณา  บัวภิบาล กรรมการ 

วิทยา ชูช่ืน  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการ  ท่ีปรึกษา   

 

เปิดรับสมัคร 

สมาคม สมาชิกที่รบั อาย ุ วันรับ
สมัคร 

เงินสงเคราะห์
ศพล่วงหน้า   

ค่าสมคัร  และ 
ค่าบ ารุงรายป ี

ประกนั
กลุ่ม (@) 

รับสมัครสมาชิกสามัญ  
คู่สมรส  และสมาชิก
สมทบสหกรณ์ 

ไม่เกิน 
65 ปี 

วันที่ 1 -30 
ก.ย. 59 

4,500 
(เสียชีวิตได้รับ
เงิน 500,000
บาท) 

สสอค. 
(฿) 

สมาชิกสามัญและ
สมาชิกสมทบ  
(คู่สมรส/บุตร/บิดา
มารดา สสอค.) 

ไม่เกิน 
50 ป ี

วันที่ 1 
ม.ค. – 31 

ธ.ค.59 

4,860 
(เสียชีวิต  

ได้รับเงินข้ันต่ า 
576,000บาท) 

สมาชิกสามัญ  (กรณี 
กู้เงินเกนิ 600,000 
บาท) 

ไม่เกิน 
60 ป ี

สส.ชสอ. 
($) 

สมาชิกสามัญ 
และสมาชิกสมทบ  
(คู่สมรส สส.ชสอ.) 

ไม่เกิน
58 ปี 

วันที่ 1 -30 
ก.ย. 59 

4,840 
(เสียชีวิต  

ได้รับเงินข้ันต่ า 
576,000บาท) 

สฌ.สช. 
(#) 

สมาชิกสามัญ และ 
คู่สมรส สฌ.สช. 

ไม่เกิน
60 ปี 

ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

1,650 
(เสียชีวิตได้รับ
เงินประมาณ

200,000บาท)  
หมายเหตุ สมาคม ฿,$ และ # ต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐเท่าน้ัน 


