
งานเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ ปี 2559 

     สหกรณ์ฯ  ก ำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเกษียณอำยุรำชกำร  ประจ ำปี 2559            
ในวันท่ี 4 ตุลำคม 2559 ณ แฟนตำซีรีสอร์ท  อ.เมืองชัยนำท       
จ.ชัยนำท  ให้กับข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกสังกัด
ของชัยนำท รวม  224  คน  ตำมสังกัด  ดังนี้ 
-  สังกัด สพป.ชัยนำท    จ ำนวน 176 คน  
-  สังกัด สพม.5       จ ำนวน  36 คน  
-  สังกัดวิทยำลัยเทคนิคชัยนำท                จ ำนวน    3 คน 
-  สังกัดวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท จ ำนวน    2 คน 
-  สังกัดเทศบำลเมืองชัยนำท        จ ำนวน    3 คน
-  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกดั   จ ำนวน    1 คน 
-  โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 ฯ         จ ำนวน    1 คน 
-  กศน.ชัยนำท            จ ำนวน    1 คน 
-  พิพิธภัณฑ์จังหวัดชัยนำท           จ ำนวน    1 คน     

บทบรรณาธิการ 
     ท่ำนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด  ท่ีเคำรพทุก
ท่ำนครับ  ทำงคณะกรรมกำรต้องขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะ  
ทุกข้อช้ีน ำของท่ำนผู้มีพระคุณ  ด้วยควำมตระหนัก  เป็นอย่ำงย่ิง
ครับ  และขอเรียนว่ำทำงคณะกรรมกำรมิได้เพิกเฉยแต่อย่ำงใด  
ยังคงด ำเนินกำรตำมข้อแนะน ำเพื่อผลประโยชน์ของสมำชิกและ
เพื่อควำมม่ันคงของสหกรณ์อย่ำงต่อเนื่องครับ 
     ท่ำนสมำชิกผู้มีพระคุณทุกท่ำนครับ  นอกจำกปัญหำเร่ือง
บ ำเหน็จรำยเดือนแล้ว  ยังมีปัญหำท่ีส ำคัญ ย่ิง  ท่ีสร้ำงควำม
เดือดร้อนให้กับสมำชิกอย่ำงย่ิง  และอำจส่งผลต่อสหกรณ์ด้วย  
คือปัญหำเร่ืองค่ำครองชีพท่ีสูงข้ึน  ท ำให้สมำชิกบำงท่ำนมีควำม
เดือดร้อน  ดังนั้นเพื่อดูแลช่วยเหลือและสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดี
ให้กับสมำชิก  คณะกรรมกำรซึ่งมีมติก ำหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด  ว่ำด้วยกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดี พ.ศ. 
2559  ข้ึน 
     มีสมำชิกหลำยท่ำนยังไม่ทรำบระเบียบนี้  หรือทรำบแต่ไม่
ชัดเจน  สหกรณ์ฯ จึงได้น ำระเบียบดังกล่ำวเสนอคอลัมน์ “นำนำ
สำระ”  ท่ำนใดท่ีมีคุณสมบัติและสมัครใจเข้ำร่วมได้ศึกษำโดย
ละเอียดครับ  ทำงคณะกรรมกำรหวังว่ำเร่ืองนี้คงเป็นประโยชน์แก่
สมำชิกท ำให้สมำชิกได้ช่ืนใจบ้ำงในยำมวิกฤติครับท่ำน

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ฉบบัท่ี 9 ปีท่ี 56  ประจ ำเดือนกนัยำยน 2559 

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

โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด 

ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนำเศรษฐกิจก้ำวไกล  สร้ำงสังคมไทยมั่นคง 
วันท่ี 22 สิงหำคม 2559 

ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดชัยนำท – ค่ำยยุวชนทหำรจงัหวัดชัยนำท 



ตำมก ำหนดกำรดังนี ้
เวลำ  08.00 – 08.30 น.   ลงทะเบียนร่วมงำน 
เวลำ  08.30 – 09.30 น.   พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ  

โดยนำยเรวตัร  เอี่ยมรอด ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ 
เวลำ 09.30 – 11.30 น. กำรบรรยำย “เคล็ด (ไม่) ลับ เพื่อชีวติ   
  ท่ีเป็นสุขหลังเกษียณ”  วิทยำกรจำกส ำนักงำนกองทุน 
  สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
เวลำ 11.30 – 13.30 น. มอบของท่ีระลึกให้ผู้เกษียณอำยุ  
   รำชกำรและรับประทำนอำหำรร่วมกัน 
     ส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศกึษำท่ีร่วมงำนจะ
ได้รับค่ำพำหนะ 500 บำท  (แบงค์ธนบัตรท่ีระลึกครบ 7 พรรษำ 
เฉลิมพระเกียรติสมเดก็พระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ)  
และของท่ีระลึกจำกสหกรณ ์
     ส่วนผู้ท่ีไม่สำมำรถไปร่วมงำนในวันดังกล่ำวได้  สหกรณจ์ะ
มอบของท่ีระลึกให้ในภำยหลัง 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิก ปี 2559 
     ในปี 2559  นี้  สหกรณ์ได้ท ำกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรวิชำชีพ
ท่ีสมำชิกสนใจ  ซึ่งปรำกฏผลจำกกำรส ำรวจควำมต้องกำร  ได้แก่  
กำรท ำขนม  งำนประดิษฐ์ และอำชีพดำ้นกำรเกษตร  ตำมล ำดับ  
และสหกรณ์ไดก้ ำหนดวิชำชีพรองรับควำมตอ้งกำรของสมำชิก 3 
หลักสูตร  ได้แก ่
     1. กลุ่มงำนประดษิฐ์ “ลูกโป่งสร้ำงอำชีพ” (ท ำซุ้มเสำพัน
เกลียว พุ่มดอกไม้)  ณ ส ำนักงำนสหกรณอ์อมทรัพย์ครูชัยนำท 
จ ำกัด  วนัท่ี 10 ตุลำคม 2559  มีสมำชิกเข้ำอบรม  จ ำนวน  
54  คน   
     2. กลุ่มอำหำรและขนม  “ตะโกเ้สวย” ณ ส ำนักงำนสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด  รุ่นท่ี 1 วันท่ี 19 ตุลำคม 2559 รุ่นท่ี 
2 วันท่ี 20 ตุลำคม 2559  มีสมำชิกเข้ำอบรม  จ ำนวน 96  คน   
     3. กลุ่มงำนเกษตร  “โซลำเซลล์มือถือ” ณ ส ำนักงำน
พิพิธภัณฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  วันท่ี 27 
ตุลำคม 2559  มีสมำชิกเข้ำอบรม  จ ำนวน 40  คน   
     จำกกำรเปิดรับสมัครตั้งแต่วันท่ี 7 – 16 กันยำยน 2559 นั้น 
ปรำกฏว่ำมีสมำชิกทีสนใจย่ืนใบสมัครจนเต็มจ ำนวนในแต่ละ
หลักสูตร  ซึ่งสหกรณ์ได้ประสำนกับวิทยำกรเพื่อขอเพิ่มเท่ำท่ีจะ
รับได้  โดยเฉพำะกำรท ำขนม “ตะโก้เสวย”  คณะกรรมกำรได้
อนุมัติให้เพิ่มอีก 1 รุ่น  แต่ท้ังนี้ก็ยังมีสมำชิกอีกหลำยท่ำนท่ีสมัคร
ไม่ทัน  อันเนื่องมำจำกได้รับข่ำวสำรล่ำช้ำ  โดยเฉพำะสมำชิก
บ ำน ำญ   สหก รณ์ ต้ อ งขอ อ ภัย ไว้  ณ  โอ ก ำสนี้ ด้ วย   ซึ่ ง
คณะกรรมกำรรับทรำบปัญหำแล้ว  และจะพยำยำมแก้ปัญหำใน
ครำวต่อไป 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จำกโครงกำรส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมตำมแผนประจ ำปี 2559 ของสหกรณ์  คณะกรรมกำร
และเจ้ำหน้ำท่ี  ได้ด ำเนินกำรใน 2 กิจกรรม  ดังนี้ 
     1. น ำต้นไม้  อำทิ รำชพฤกษ์  ชัยพฤกษ์  ประดู่  อินทนิล  
จ ำนวน 25 ต้น  ไปปลูกท่ีค่ำยลูกเสือจังหวัดชัยนำท  เม่ือวันท่ี 22 
สิงหำคม 2559  โดยมีนำงสำวศศิธร  วงษ์เมตตำ  ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท  เป็นประธำน
รับมอบและร่วมปลูก 
     2.  คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีน ำต้นไปไปร่วมปลูกป่ำ ท่ีเขำ
ขยำย  ร่วมกับเครือข่ำยสหกรณ์จังหวัดชัยนำท  เม่ือวันท่ี 2 
กันยำยน 2559  พร้อมนำงสำวนำลินี  สำระกูล  สหกรณ์จังหวัด
ชัยนำท  และเจ้ำหน้ำท่ี  น ำต้นไม้ไปร่วมปลูก  จ ำนวน 10 ต้น 

หลักเกณฑก์ารให้เงินกู้แก่สมาชิก 
     จำกกำรด ำเนินกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกในแต่ละประเภทมำตำม 
ล ำดับนั้น ปรำกฏว่ำสหกรณ์พบกับปัญหำบำงประกำรท่ีส่งผล
กระทบกับควำมม่ันคงของสหกรณ์และควำมสะดวกของสมำชิก
คณะกรรมกำรชุดท่ี 56 จึงมีมติให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้เงินกู้แก่
สมำชิก  ดังนี ้
     1. สมำชิกท่ีกู้เงินโดยไม่มีหลักประกนั (บุคคลหรือหลักทรัพย์)  
ให้กู้เงินทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกนิ ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นท่ี
มีอยู่ ณ วนัท่ีขอกู ้
     ตัวอย่างปัญหาท่ีเกิดขึ้น  นำย ก. รับเงินเดอืนละ 20,000 
บำท  มีหุ้น  30,000   บำท  โดย นำย ก.  กู้เงินสหกรณ์  ดังนี ้
     -  กู้ ฉ.ฉ.  ได้ 2 เท่ำของเงินเดอืน  คอื 40,000 บำท 
     -  กู้ ฉ.ฉ. ATM  ได้ 50,000 บำท 
รวมแล้ว นำย ก. กูเ้งินไปท้ังส้ิน 90,000 บำท โดยไม่มีหลักประกัน
เลย  ท ำให้สหกรณ์เกดิควำมเส่ียง  ดังนั้นจึงก ำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ 
นำย ก.  จะกู้ได้เพียงร้อยละ 90 คอื  27,000 บำท   
     2. สมำชิกท่ีย่ืนกู้เงินทุกประเภท  ยกเว้น  ฉ.ฉ.  และ ฉ.ฉ. 
ATM  จำกเดิมท่ีกู้แล้วต้องหักช ำระหนี้ ฉ.ฉ. เดิมก่อน  ท ำให้เงินท่ี
ได้รับจำกกำรกู้ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรจ ำเป็น  จึงต้องมำกู้ 
ฉ.ฉ.  ในวันรุ่งข้ึนอีก  แต่จำกนี้ไปสมำชิกสมำรถแจ้งควำมประสงค์
ในกำรคง ฉ.ฉ. เดิมไว้ให้เจ้ำหน้ำท่ีทรำบได้ 
     ท้ังนี้  สหกรณ์จะประกำศให้สมำชิกทรำบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การช าระเงินของสมาชกิที่เกษียณอายุราชการ 
ปี 2559 

     สมำชิกท่ีเกษียณอำยุรำชกำรปี 2559 ในวันท่ี 30 กันยำยน 
2559  จะมีปัญหำในกำรช ำระเงินค่ำหุ้นและหนี้ของสหกรณ์  อัน
เนื่องมำจำกสหกรณ์ส่งใบเสร็จเรียกเก็บของเดือนตลุำคม 2559 ไป
ต้นสังกัดแล้ว  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2559 ซึ่งต้นสังกัดคงต้องแจ้ง
คืนใบเสร็จ  เนื่องจำกสมำชิกยังไม่ได้รับเงินบ ำนำญ 
     สหกรณ์ได้ประสำนงำนกับต้นสังกัดแล้ว  คำดว่ำสมำชิกจะ
ได้รับเงินบ ำนำญวันส้ินเดือนตุลำคม 2559  แต่ระบบกำรเรียกเก็บ
ท่ีท ำมำล่วงหน้ำต้องมีกำรคืนใบเสร็จ  ดังนั้น  สมำชิกต้องน ำเงิน
บ ำนำญท่ีได้ส้ินเดือนตุลำคม ไปช ำระท่ีสหกรณ์ตำมใบเสร็จเรียก
เก็บหรืออำจจะโอนให้สหกรณ์  เลขท่ีบัญชีธนำคำรกรุงไทย บัญชี
ออมทรัพย์  เลขท่ี 106-1-20455-3  แล้วแจ้งให้สหกรณ์ทรำบ    
ซึ่งจะท ำให้กำรช ำระเงินของท่ำนสมำชิกเป็นปกติ  กรณีท่ำน
สมำชิกไม่น ำไปช ำระจะท ำให้ยอดเงินจะไปเพิ่มเป็นสองเท่ำของ
เดือนพฤศจิกำยน 2559 โดยเฉพำะภำระดอกเบ้ีย 
     แต่ถ้ำเงินบ ำนำญของสมำชิกไม่ได้รับในเดือนตลุำคม  ก็ไม่ต้อง
หำเงินไปช ำระ  สหกรณ์จะรอจนกว่ำท่ำนจะได้รับเงินบ ำนำญ 
     ท้ังนี้  หำกมีข้อสงสัยหรือต้องกำรทรำบยอดเงินท่ีต้องช ำระ
หรือแจ้งกำรส่งช ำระเงิน  กรุณำประสำนกับสหกรณ์  หมำยเลข
โทรศัพท์  056-411067 ต่อ 14 
 

โครงการเงินกู้พิเศษระยะสั้น 
     สหกรณ์ได้จัดท ำโครงกำรเงินกู้พิเศษระยะส้ัน  เพื่อบรรเทำ
ควำมเดือนร้อนของสมำชิก  ก่อนประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี 
2559  ซึ่งจะช้ำกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  โดยมีสำระส ำคัญ  ดังนี้ 
1. คุณสมบัติสมำชิกท่ีร่วมโครงกำร 

- มีควำมเดือดร้อนจ ำเป็นเร่งด่วน  
- ไม่อยู่ระหว่ำงถูกส ำนักงำนบังคับคดีส่ังอำยัดเงินปันผลและ

เงินเฉล่ียคืน 
- มีภำระหนี้สินกับสหกรณ์จำกดอกเบ้ียค้ำงจำ่ยน้อยกว่ำเงิน

ปันผลและเงินเฉล่ียคืนท่ีได้รับ 
2. จ ำนวนเงินท่ีจะขอกู้และกำรส่งช ำระหนี ้

- กู้ได้ร้อยละ 80 ของยอดเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนท่ีได้รับ
รวมกันในปีท่ีแล้ว 

- ใช้เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีบัญชี 2559  เป็น
หลักประกันเงินกู ้

- ส่งช ำระหนี้คร่ึงเดียว  โดยสหกรณ์หักจำกเงินปันผลและ
เงินเฉล่ียคืนท่ีผู้กู้จะได้รับในปีบัญชี 2559  เท่ำกับยอดหนี้ท่ี
กู้และดอกเบ้ีย  ส่วนท่ีเหลือสหกรณ์จะโอนเข้ำบัญชีของ
สมำชิก 

- สหกรณ์คิดอัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 5.75 
3. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
    ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม 2559 – 30 พฤศจิกำยน 2559 

 

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

     31 ตุลำคม 2559  จะเป็นวันส้ินปีทำงบัญชีของสหกรณ์  
หลังจำกนั้นจะมีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  เพื่อรับรองฐำนะ
ทำงกำรเงิน  ซึ่งท่ีผ่ำนมำสหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่ในวันอำทิตย์
สัปดำห์สุดท้ำยของเดอืนพฤศจกิำยน  แต่ในปีนี้จะไม่สำมำรถจัด
ประชุมได้รวดเร็วเหมือนเช่นปีท่ีผ่ำนมำ  ท ำให้มีค ำถำมจำกสมำชิก
หลำยท่ำน  ดังนี้ 
     ข้อสงสัย.....ท ำไมปีนี้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีช้ำ
กว่ำปีท่ีผ่ำนมำ 
     คลายสงสัย.....เป็น “เง่ือนไข” ส ำคัญของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ท่ีก ำหนดไว้ว่ำในรอบ 3 -4 ปี ทุกสหกรณ์ต้องได้รับกำร
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จำกหน่วยงำนภำครัฐ  เพื่อป้องกันควำม
เส่ียงเร่ืองกำรทุจริตของสหกรณ์  ดังนั้นคงไม่รวดเร็วเหมือนเคย  ท่ี
สหกรณ์จ้ำงผู้สอบบัญชีจำกภำคเอกชน  เพรำะผู้สอบบัญชีภำครัฐ
มีข้อจ ำกัด  ได้แก่  กำรมีก ำลังเจ้ำหน้ำท่ีน้อย 2 -3 คน และมี
สหกรณ์ท่ีต้องตรวจสอบภำยในจังหวัดจ ำนวนมำก 
     ข้อสงสัย.....ในปี  2559  นี้  สหกรณ์จะจดัประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปีได้เม่ือไร 
     คลายสงสัย....ตำม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับ
ของสหกรณ์ฯ ก ำหนดไว้ว่ำ  สหกรณ์ต้องจัดประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปีภำยใน  150 วัน  หลังจำกวันส้ินปีบัญชี  ซึ่งก็จะอยู่
ประมำณส้ินเดือน มีนำคม 2560  แต่ท้ังนี้  คณะกรรมกำรชุดนี้  
ได้พยำยำมประสำนขอควำมอนุเครำะห์จำกผู้สอบบัญชีของจังหวดั
แล้ว  ท่ำนแจ้งว่ำจะพยำยำมตรวจสอบให้เร็วท่ีสุด  คำดว่ำจะเสร็จ
ภำยในเดือน  ธันวำคม 2559 
    แต่ท้ังนี้ก็ต้องขอควำมร่วมมือจำกสมำชิกทุกท่ำนดว้ยนะครับ  
โดยขอควำมอนเุครำะห์ท่ำนส่งเอกสำรตรวจทำน  
หุ้น-หนี้ ของท่ำน  ไปท่ีส ำนักผู้สอบบัญชีจังหวัดชัยนำท  ซึ่ง
สหกรณ์ติดแสตมป์ให้แล้ว  หรือท่ำนอำจจะส่งไปท่ีสหกรณ์เพือ่
รวบรวมส่งต่อให้  ท้ังนี้เพื่อยืนยันควำมถูกตอ้งให้ผู้สอบบัญชีทรำบ  
หำกสมำชิกไม่ส่งคืนหรือส่งจ ำนวนน้อย  ผู้สอบบัญชีกอ็ำจไม่
รับรองงบของสหกรณ์บัญชีกอ็ำจไม่รับรองงบของสหกรณ์  ซึ่งจะ
ท ำให้กำรประชุมล่ำช้ำออกไปอกี  สหกรณจ์ึงต้องขอควำม
อนุเครำะห์จำกสมำชิกทุกท่ำน  ช่วยตรวจทำนใบ หุ้น-หนี้ ของ
ท่ำน  แล้วส่งคืนภำยในก ำหนดดว้ยนะครับ 
     ข้อสงสัย.....ในปี 2559 นี้ สหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่แบบ 
ไหนให้ทุกคนประชุม หรือ เป็นผู้แทนไปประชุม 
     คลายสงสัย....จะเป็นรูปแบบเดิม  เหมือนปีท่ีผ่ำนมำ  คอื 
สมำชิกทุกคนเป็นผู้เข้ำประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี
     ข้อสงสัย.....ในปี 2559 นี้ สหกรณ์จะจัดประชุมประจ ำปี 
ท่ีไหน
     คลายสงสัย....ขอให้รอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำ
ก่อน แล้วจะแจ้งให้ทรำบตอ่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     ข้อสงสัย.....กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่มีใครบ้ำง แล้ว
จะเลือกตั้งอย่ำงไร
     คลายสงสัย...กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง  
เนื่องจำกอยู่ครบวำระ 2 ปี จ ำนวน 8 คน ดังนี้
- ประธำนกรรมกำร  1  คน  สมำชิกทุกคนเป็นผู้ใช้สิทธิ์

เลือก
- กรรมกำรหน่วย อ.มโนรมย์    
  1  คน  

เลือกโดยสมำชิกสังกัด  
อ.มโนรมย์

- กรรมกำรหน่วย อ.สรรพยำ   
  1  คน  

เลือกโดยสมำชิกสังกัด  
อ.สรรพยำ

- กรรมกำรหน่วย อ.เนนิขำม  
  1  คน  

เลือกโดยสมำชิกสังกัด  
อ.เนินขำม

- กรรมกำรหน่วย สพป. 1 คน   เลือกโดยสมำชิกสังกัด 
สพป. 

- กรรมกำรหน่วยสังกัดอืน่ 1 คน   เลือกโดยสมำชิกสังกัดอื่น 
- กรรมกำรหน่วยอำชีวศกึษำ    
  1 คน   

เลือกโดยสมำชิก 
สังกัดอำชีวศึกษำ 

- กรรมกำรหน่วย สพม. ชัยนำท    
  1 คน   

เลือกโดยสมำชิกสังกัด  
สพม.ชัยนำท 

 

     กำรเลือกตั้งให้เลือกตั้งในวนัท่ีประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี  
ส่วนระยะเวลำกำรรับสมัครคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจะประกำศ
ให้ทรำบต่อไป
     ข้อสงสัย.....กำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี ขอให้สหกรณ์
ค ำนึงถึงควำมสะดวกของสมำชิก  ท้ังกำรเดนิทำง  กำรลงคะแนน  
สถำนท่ีจอดรถ  โดยเฉพำะกับสมำชิกบ ำนำญ
     คลายสงสัย...ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะครับ  สหกรณ์ได ้
รอบรวมปัญหำต่ำง ๆ จำกคร้ังท่ีผ่ำนมำ  และจะน ำไปปรับปรุง 
กำรจัดประชุมของปี 2559  ให้ดีท่ีสุดส ำหรับสมำชิกครับ 
       
        
      
        
      
        
      
        
      

การประเมินผลความพึงพอใจระบบ Online 
     สหกรณ์ฯ  ได้ยกระดับกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนและน ำไปสู่
ควำมพึงพอใจของสมำชิก  โดยพัฒนำนวัตกรรมท่ีช่ือว่ำ  Magic 
Mirror จำกปีท่ีผ่ำนมำซึ่งได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอนัดับท่ี 1 ของ
ชุมนุมออมทรัพย์ภำคกลำง โดยกำรให้สมำชิกท่ีไปใช้บริกำรได้
ประเมินผลลงในแบบท่ีสหกรณ์ฯ จดัท ำข้ึน ท้ังนี้ในปีนี้สหกรณ์ฯ 
ได้พัฒนำนวัตกรรมดังกล่ำวให้ใช้กำรประเมินระบบ  Online  ซึ่ง
สมำชิกท่ีไปใช้บริกำรท่ีสหกรณ์ฯ แล้ว  ท่ำนสำมำรถกลับมำ
ประเมินได้ท่ีบ้ำนหรือท่ีท ำงำน  โดยสำมำรถเข้ำระบบไปประเมิน
เจ้ำหน้ำท่ีไดเ้ป็นรำยบุคคล  ซึ่งในแบบสหกรณ์ฯ จะเป็นกำร
ให้บริกำรทำงพฤติกรรมเป็นหลัก ดังนี ้
 1. ไหว้กอ่นให้บริกำรและหลังกำรให้บริกำร 
 2. น้ ำเสียงในกำรให้บริกำร 
 3. บุคลิกภำพ กริยำ ท่ำทำง กำรให้บริกำร 
 4. ควำมใส่ใจและควำมตั้งใจในกำรให้บริกำร 
 5. กำรอธิบำยและท ำควำมเข้ำใจกับสมำชิก 
 6. ควำมพึงพอใจของท่ำนกับเจ้ำหน้ำท่ีโดยรวม 
     ส ำหรับสมำชิกท่ีจะประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำท่ี สำมำรถท ำได้  2 ทำง ได้แก ่
     1. ทำงเว็บไซต์ ผ่ำนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เข้ำไปท่ี 
https://goo.gl/forms/ZhjzkVQMUvprGJCZ2 
     2. ทำงแอพพลิเคช่ันไลน์ โดยกำรสแกน QR Code ผ่ำนทำง
มือถือ Smart Phone ของสมำชิกมีข้ันตอนดังนี ้
 

นานาสาระ 
โดย  นายปรชีา  กาญจนสมบัติ  

     เรียนท่ำนผู้มีพระคณุทุกท่ำนครับ  เนื่องจำกกำรจัดประชุม
ใหญ่สำมัญประจ ำปี 2559  ตอ้งล่ำช้ำออกไป  ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนให้กับสมำชิกได้ในเดอืนพฤศจิกำยน 
เหมือนทุกปีท่ีผ่ำนมำ  ด้วยสำเหตุจำกกำรต้องรอกำรสอบบัญชี
จำกภำครัฐ  ตำมข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ ์
     ทำงคณะกรรมกำรมีควำมตระหนักเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะมีสมำชิก
บำงส่วนมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งใช้เงินในกำรใช้เงินในกำรใช้จ่ำย  
ตำมเง่ือนเวลำท่ีก ำหนดไว้  เช่น  ค่ำประกันชีวิต  ค่ำเล่ำเรียนบุตร  
ค่ำพบแพทย์ตำมก ำหนด ฯลฯ 
     ดังนั้นท่ำนสมำชิกท่ำนใดท่ีมีควำมเดือดร้อนดังกล่ำวก็ขอให้มำ
ใช้บริกำรได้ครับ  ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลำคม ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน  
ส่ำวนท่ำนใดท่ียังไม่มีควำมเดอืนร้อน  ก็ขอให้อดใจรออกีนิดครับ 
     โครงกำรนี้กเ็ป็นอกีโครงกำรหนึ่งท่ีจะสร้ำงรอยย้ิมให้กับ
สมำชิกเม่ือคดิถึงสหกรณอ์อมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด  ของเรำครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณฯ์ หยุดบรกิารสมาชิก 
เพื่อสรุปบัญชีส้ินปีบญัชี 2559 
วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2559 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 
 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
     จำกกำรบริหำรงำน ปี 2559  ของคณะกรรมกำรด ำเนนิกำร
ชุดท่ี 56  โดยกำรน ำของนำยเรวตัร  เอี่ยมรอด  ประธำน
กรรมกำร  ได้น ำสหกรณ์ไปสู่ควำมส ำเร็จท่ีภำคภูมิใจ  ดังนี ้
     1. ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินจัดอันดับมำตรฐำนจำกกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ระดับดีเลิศ (A) 
     2.  ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดเีด่นของจังหวัดชัยนำท  
(อันดับท่ี 1)  จำกสหกรณจ์ังหวัดชัยนำท  และเป็นตวัแทนเข้ำรับ
กำรคัดเลือกในระดับชำต ิ
     3.  นำงสิรินทิรำ  ชัยบุรินทร์  รองผู้จัดกำร  ได้รับคัดเลือกเป็น 
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  ระดับปฏิบัติกำร  ของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกดั  และสันนิบำตสหกรณอ์อม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การจ่ายเงิน 
ชดเชยสงเคราะห์สมาชิกที่ท าประกันชีวิตกลุ่ม

ตามความสมัครใจที่มีอายุเกิน 85 ปี 
     สหกรณ์ฯ  ได้จ่ำยเงินชดเชยให้กับสมำชิกท่ีเคยท ำประกันชีวติ
กลุ่มตำมควำมสมัครใจไว้แล้ว  แต่เม่ืออำยุเกนิ 85 ปี  บริษัทจะไม่
รับท ำประกันต่อ  เม่ือเสียชีวิตสหกรณ์จะจ่ำยเงินชดเชยตำม
จ ำนวนท่ีสมำชิกเคยจ่ำยไว้ในแต่ละปีติดตอ่กัน  แต่ไม่เกิน 100,00 
บำท  ให้กับสมำชิกแล้ว  3  รำย  ได้แก ่
     1. นำยไม้  จิตรดำ  เลขทะเบียน 405  สังกัดบ ำนำญ อ.หันคำ  
จ.ชัยนำท  ได้รับเงินชดเชย  จ ำนวนเงิน  28,600  บำท 
     2. นำงประทิน  เล่ือนสกุล  เลขทะเบียน 542  สังกดับ ำนำญ 
อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท ได้รับเงินชดเชย จ ำนวนเงิน 9,000 บำท 
     3. นำยเทอม  โตใจ  เลขทะเบียน 645  สังกดับ ำนำญ  
อ.หันคำ  จ.ชัยนำท  ได้รับเงินชดเชย  จ ำนวนเงิน  28,600  บำท 
 
 
 

การขอรับความช่วยเหลือเร่ืองพิการ 
     ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกดั  ว่ำด้วยกำร
สงเครำะห์สมำชิกและบุตรท่ีเจ็บป่วยไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้  
พ.ศ. 2558  โดยสหกรณ์จะจ่ำยเงินสงเครำะห์เป็นรำยเดอืนให้
สมำชิก  เดือนละ 700 บำท  ส่วนบุตรจะได้รับเดือนละ 500 บำท  
โดยมีแนวทำงดังนี ่
     1. เกณฑก์ำรพิจำรณำควำมเจ็บป่วย 
         1.1  พิกำรทำงกำรเห็น  จำกดวงตำท้ังสองข้ำงหรือเห็น 
ในระดับเลือนรำงจนไม่สำมำรถด ำรงชีวิตไดอ้ย่ำงคนปกต ิ
         1.2  พิกำรทำงกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย  เช่น   
เป็นอัมพฤกษ์  อัมพำต  ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได ้
อย่ำงคนปกต ิ
         1.3  พิกำรทำงด้ำนจติใจหรือพฤติกรรมอันเป็นผลมำจำก
ควำมบกพร่องทำงจติใจหรือสมองในส่วนของกำรรับรู้  อำรมณ์
หรือควำมคิด 
     2.  กำรขอรับเงินสงเครำะห์ 
         ใหคู้่สมรส  หรือบุตร  หรือผู้ดูแลสมำชิก  หรือสมำชิก
ผู้ปกครองดูแลบุตรท่ีเจ็บป่วยไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
เป็นผู้ยื่นค ำขอรับเงินสงเครำะห์ต่อสหกรณ์  พร้อมเอกสำร
หลักฐำนดังต่อไปนี ้
         2.1  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของสมำชิกหรือ 
สูติบัตรของบุตรท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ 
         2.2  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิกหรือบุตร 
ท่ีไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ 
         2.3  สมุดประจ ำตัวผู้พิกำร หรือหนังสือรับรอง 
ควำมพิกำรจำกแพทย์ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร  
     ส ำหรับผู้ท่ีมีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์  จะต้องเป็นสมำชิก
สำมัญและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย  (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ)  
เท่ำนั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 30 - 31 ตุลำคม 2558 
สหกรณ์หยุดบริกำรใช้บัตร ATM 

ท ำให้สมำชิกกดใช้เงิน ฉ.ฉ.ATM ไม่ได้ 
 



 
โครงการส่งเสริมการออมของนักเรียน 

(เงินฝากสหกรณ์โรงเรียนมิ่งมงคล) 

โครงกำรนี้เป็นโครงกำรท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ร่วมกับทำงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด  ตั้งแต่  ปี . . . เนื่อง
ในวโรกำสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงเจริญพระชนมำยุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด 
 248 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต ำบลบ้ำนกล้วย 
 อ ำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท 17000   

ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.ชัยนาท 
     1. รำยละเอียดสมำชิก  เดือนสิงหำคม 2559 

รายการ จ านวน
สมาชกิ/คน 

จ านวนเงิน 
รายศพ/บาท 

จ านวนเงิน
สงเคราะห์/บาท 

ช.พ.ค. 5,080 510 937,974 
ช.พ.ส. 2,969 219 380,827 

     2.  สมำชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม ในเดอืนท่ีผ่ำนมำ ถึงวันท่ี  9  
กันยำยน 2559  มีจ ำนวน  3  รำย  คือ 
         2.1 นำยฤกษ์ชัย  แช่มเพชร สมำชิกสังกัดหักบัญชีธนำคำร  
อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 
         2.2 นำยเทอม  โตใจ บ ำนำญ อ.หันคำ จ.ชัยนำท 
         2.3 นำงหอมปรุง แจ่มวิจิตรโต บ ำนำญ อ.เมืองชัยนำท  
จ.ชัยนำท 
     3.  สมำชิก ช.พ.ส ถึงแก่กรรม  จ ำนวน 1 รำย คอื 
          3.1  นำยวันชำติ  โตตระกำร  คู่สมรสนำงเบ็ญจมำศ   
โตตระกำร  สมำชิก ช.พ.ค.สังกัดหักบัญชีธนำคำร อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนำท 
         3.2 นำยฤกษ์ชัย  แช่มเพชร สมำชิกสังกัดหักบัญชีธนำคำร 
คู่สมรสนำงสมหมำย  แช่มเพชร  บ ำนำญ อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนำท 
         3.3 นำยนพพร  ช่ืนบุญ  คู่สมรสนำงวิภำ  ช่ืนบุญ  
ลูกจ้ำงประจ ำ  รร.อนุบำลชัยนำท  อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท 

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

          ส ำนักงำน สกสค.  จังหวัดชัยนำท  ขอแจ้งให้สมำชิก 
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ท่ีมีควำมประสงค์ให้หักเงินสงเครำะห์รำยศพ
ผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทยทรำบว่ำ ส ำนกังำนจะหักเงินสงเครำะห์
รำยศพ ช.พ.ค. จ ำนวน 600 บำท ช.พ.ส. 294 บำท  ประจ ำเดือน 
กันยำยน 2559  (งวดท่ี 9/2559) ในวันท่ี 27 กันยำยน 2559 จึง
ขอให้ท่ำนน ำเงินฝำกเข้ำบัญชีธนำคำร ท่ีท่ำนแจ้งตอ่ส ำนักงำนให้
เพียงพอต่อกำรหักเงินสงเครำะห์รำยศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ด้วย  
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ท่ีให้ควำมร่วมมือดว้ยด ี
เว็บไซต์ สนง.สกสค.จังหวัดชัยนำท  : www.otep-cnt.go.th 
Facebook  :  Otep chainat 
E-mail  :  sk_chainat@otep.moe.go.th 
 
 
 
 

สมำชิกสำมำรถช ำระเงินผ่ำนธนำคำรโดยโอนเงินเข้ำบัญชีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยนำท จ ำกัด (บัญชีออมทรัพย์)  ธนาคารกรุงไทย  สาขา
ชัยนาท  เลขท่ีบัญชี  106-1-20455-3  หรือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยนำท จ ำกัด (บัญชีออมทรัพย์)ธนาคารออมสิน  สาขาชยันาท  
เลขท่ีบัญชี  050290698450  กรุณำแจ้งกำรโอนเงินถึงสหกรณ์
พร้อมระบุช่ือ – สกุลและเลขทะเบียนสมำชิกให้ชัดเจนในวันที่ช ำระเงิน 

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 (@) 

รับสมัครสมำชิกสำมัญ  
คู่สมรส  และสมำชิก
สมทบสหกรณ์ 

ไม่เกิน 
65 ปี 

วันที่ 1 -31 
ต.ค. 59 

3,500 
(เสียชีวิตได้รับ
เงิน 500,000
บำท) 

สสอค. 
(฿) 

สมำชิกสำมัญและ
สมำชิกสมทบ  
(คู่สมรส/บุตร/บิดำ
มำรดำ สสอค.) 

ไม่เกิน 
50 ป ี

วันที่ 1 
ม.ค. – 31 

ธ.ค.59 

4,860 
(เสียชีวิต  

ได้รับเงินข้ันต่ ำ 
576,000บำท) 

สมำชิกสำมัญ  (กรณี 
กู้เงินเกนิ 600,000 
บำท) 

ไม่เกิน 
60 ป ี

สส.ชสอ. 
($) 

สมำชิกสำมัญ 
และสมำชิกสมทบ  
(คู่สมรส สส.ชสอ.) 

ไม่เกิน
58 ปี 

วันที่ 1 -31 
ต.ค. 59 

4,840 
(เสียชีวิต  

ได้รับเงินข้ันต่ ำ 
576,000บำท) 

สฌ.สช. 
(#) 

สมำชิกสำมัญ และ 
คู่สมรส สฌ.สช. 

ไม่เกิน
60 ปี 

ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไป 

1,650 
(เสียชีวิตได้รับ
เงินประมำณ

200,000บำท)  
หมายเหตุ สมำคม ฿,$ และ # ต้องใช้ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐเท่ำน้ัน 


