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โครงกำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด
ครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนำเศรษฐกิจก้ำวไกล สร้ำงสังคมไทยมั่นคง
วันที่ 22 สิงหำคม 2559
ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดชัยนำท – ค่ำยยุวชนทหำรจังหวัดชัยนำท

บทบรรณาธิการ

ท่ำนสมำชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด ที่เคำรพทุก
ท่ำนครับ ทำงคณะกรรมกำรต้องขอขอบพระคุณทุกข้อเสนอแนะ
ทุกข้อชี้นำของท่ำนผู้มีพระคุณ ด้วยควำมตระหนัก เป็นอย่ำงยิ่ง
ครับ และขอเรียนว่ำทำงคณะกรรมกำรมิได้เพิก เฉยแต่อ ย่ำงใด
ยังคงดำเนินกำรตำมข้อ แนะนำเพื่อ ผลประโยชน์ของสมำชิกและ
เพื่อควำมมั่นคงของสหกรณ์อย่ำงต่อเนื่องครับ
ท่ำนสมำชิ ก ผู้มีพระคุณ ทุก ท่ำนครับ นอกจำกปั ญ หำเรื่อ ง
บำเหน็ จ รำยเดื อ นแล้ ว ยั งมี ปัญ หำที่ สำคัญ ยิ่ง ที่ ส ร้ำ งควำม
เดือ ดร้อ นให้กับสมำชิก อย่ำงยิ่ง และอำจส่งผลต่อ สหกรณ์ ด้ว ย
คือ ปัญ หำเรื่องค่ำครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้สมำชิกบำงท่ำนมีควำม
เดือ ดร้อ น ดังนั้ นเพื่ อ ดูแลช่ว ยเหลือ และสร้ำงคุณ ภำพชีวิตที่ ดี
ให้กับสมำชิก คณะกรรมกำรซึ่งมีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด ว่ำด้ว ยกำรสร้ำงคุณ ภำพชีวิตที่ดี พ.ศ.
2559 ขึ้น
มีสมำชิก หลำยท่ำนยังไม่ทรำบระเบี ยบนี้ หรือ ทรำบแต่ไม่
ชัดเจน สหกรณ์ฯ จึงได้นำระเบียบดังกล่ำวเสนอคอลัมน์ “นำนำ
สำระ” ท่ำนใดที่มีคุณ สมบัติ และสมัครใจเข้ำร่ว มได้ศึก ษำโดย
ละเอียดครับ ทำงคณะกรรมกำรหวังว่ำเรื่องนี้คงเป็นประโยชน์แก่
สมำชิกทำให้สมำชิกได้ชื่นใจบ้ำงในยำมวิกฤติครับท่ำน
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

งานเชิดชูเกียรติข้าราชการและบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ ปี 2559
สหกรณ์ ฯ ก ำหนดจัดกิจกรรมเชิดชูเ กียรติข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึก ษำที่เ กษียณอำยุรำชกำร ประจำปี 2559
ในวันที่ 4 ตุล ำคม 2559 ณ แฟนตำซีรีส อร์ท อ.เมือ งชัยนำท
จ.ชัยนำท ให้กับข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำทุกสังกัด
ของชัยนำท รวม 224 คน ตำมสังกัด ดังนี้
- สังกัด สพป.ชัยนำท
จำนวน 176 คน
- สังกัด สพม.5
จำนวน 36 คน
- สังกัดวิทยำลัยเทคนิคชัยนำท
จำนวน 3 คน
- สังกัดวิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนำท จำนวน 2 คน
- สังกัดเทศบำลเมืองชัยนำท
จำนวน 3 คน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด
จำนวน 1 คน
- โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 46 ฯ
จำนวน 1 คน
- กศน.ชัยนำท
จำนวน 1 คน
- พิพิธภัณฑ์จังหวัดชัยนำท
จำนวน 1 คน

ตำมกำหนดกำรดังนี้
เวลำ 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนร่วมงำน
เวลำ 08.30 – 09.30 น. พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ
โดยนำยเรวัตร เอี่ยมรอด ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ฯ
เวลำ 09.30 – 11.30 น. กำรบรรยำย “เคล็ด (ไม่) ลับ เพื่อชีวติ
ที่เป็นสุขหลังเกษียณ” วิทยำกรจำกสำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
เวลำ 11.30 – 13.30 น. มอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำรและรับประทำนอำหำรร่วมกัน
สำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่รว่ มงำนจะ
ได้รับค่ำพำหนะ 500 บำท (แบงค์ธนบัตรที่ระลึกครบ 7 พรรษำ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็กพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ)
และของที่ระลึกจำกสหกรณ์
ส่วนผู้ที่ไม่สำมำรถไปร่วมงำนในวันดังกล่ำวได้ สหกรณ์จะ
มอบของที่ระลึกให้ในภำยหลัง

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิก ปี 2559
ในปี 2559 นี้ สหกรณ์ได้ทำกำรสำรวจควำมต้องกำรวิชำชีพ
ที่สมำชิกสนใจ ซึ่งปรำกฏผลจำกกำรสำรวจควำมต้องกำร ได้แก่
กำรทำขนม งำนประดิษฐ์ และอำชีพด้ำนกำรเกษตร ตำมลำดับ
และสหกรณ์ได้กำหนดวิชำชีพรองรับควำมต้องกำรของสมำชิก 3
หลักสูตร ได้แก่
1. กลุ่มงำนประดิษฐ์ “ลูกโป่งสร้ำงอำชีพ” (ทำซุ้มเสำพัน
เกลียว พุ่มดอกไม้) ณ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท
จำกัด วันที่ 10 ตุลำคม 2559 มีสมำชิกเข้ำอบรม จำนวน
54 คน
2. กลุ่มอำหำรและขนม “ตะโก้เสวย” ณ สำนักงำนสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ตุลำคม 2559 รุ่นที่
2 วันที่ 20 ตุลำคม 2559 มีสมำชิกเข้ำอบรม จำนวน 96 คน
3. กลุ่มงำนเกษตร “โซลำเซลล์มือถือ” ณ สำนักงำน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี วันที่ 27
ตุลำคม 2559 มีสมำชิกเข้ำอบรม จำนวน 40 คน
จำกกำรเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 16 กันยำยน 2559 นั้น
ปรำกฏว่ ำมีส มำชิ ก ที สนใจยื่น ใบสมั ครจนเต็ มจำนวนในแต่ล ะ
หลักสูตร ซึ่งสหกรณ์ได้ประสำนกับวิทยำกรเพื่อ ขอเพิ่มเท่ำที่จะ
รับได้ โดยเฉพำะกำรทำขนม “ตะโก้เสวย” คณะกรรมกำรได้
อนุมัติให้เพิ่มอีก 1 รุ่น แต่ทั้งนี้ก็ยังมีสมำชิกอีกหลำยท่ำนที่สมัคร
ไม่ทั น อัน เนื่ อ งมำจำกได้รับข่ำวสำรล่ ำช้ำ โดยเฉพำะสมำชิ ก
บ ำน ำญ สหก รณ์ ต้ อ งขอ อ ภั ยไว้ ณ โอ ก ำสนี้ ด้ วย ซึ่ ง
คณะกรรมกำรรับทรำบปัญ หำแล้ว และจะพยำยำมแก้ปัญหำใน
ครำวต่อไป

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำกโครงกำรส่งเสริมและอนุรัก ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อ มตำมแผนประจำปี 2559 ของสหกรณ์ คณะกรรมกำร
และเจ้ำหน้ำที่ ได้ดำเนินกำรใน 2 กิจกรรม ดังนี้
1. นำต้น ไม้ อำทิ รำชพฤกษ์ ชัย พฤกษ์ ประดู่ อิน ทนิ ล
จำนวน 25 ต้น ไปปลูกที่ค่ำยลูก เสือจังหวัดชัยนำท เมื่อวันที่ 22
สิงหำคม 2559 โดยมีนำงสำวศศิธ ร วงษ์เมตตำ ผู้อ ำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่ก ำรศึกษำประถมศึก ษำชัยนำท เป็นประธำน
รับมอบและร่วมปลูก
2. คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่นำต้นไปไปร่วมปลูกป่ำ ที่เขำ
ขยำย ร่ว มกับ เครือ ข่ ำยสหกรณ์ จั งหวั ดชั ย นำท เมื่อ วั น ที่ 2
กันยำยน 2559 พร้อ มนำงสำวนำลินี สำระกูล สหกรณ์จังหวัด
ชัยนำท และเจ้ำหน้ำที่ นำต้นไม้ไปร่วมปลูก จำนวน 10 ต้น

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก

จำกกำรดำเนินกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกในแต่ละประเภทมำตำม
ลำดับนั้น ปรำกฏว่ำสหกรณ์พบกับปัญหำบำงประกำรที่ส่งผล
กระทบกับควำมมั่นคงของสหกรณ์และควำมสะดวกของสมำชิก
คณะกรรมกำรชุดที่ 56 จึงมีมติให้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้เงินกู้แก่
สมำชิก ดังนี้
1. สมำชิกที่กู้เงินโดยไม่มีหลักประกัน (บุคคลหรือหลักทรัพย์)
ให้กู้เงินทุกประเภทรวมกันได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ที่
มีอยู่ ณ วันที่ขอกู้
ตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้น นำย ก. รับเงินเดือนละ 20,000
บำท มีหุ้น 30,000 บำท โดย นำย ก. กู้เงินสหกรณ์ ดังนี้
- กู้ ฉ.ฉ. ได้ 2 เท่ำของเงินเดือน คือ 40,000 บำท
- กู้ ฉ.ฉ. ATM ได้ 50,000 บำท
รวมแล้ว นำย ก. กูเ้ งินไปทั้งสิ้น 90,000 บำท โดยไม่มีหลักประกัน
เลย ทำให้สหกรณ์เกิดควำมเสี่ยง ดังนั้นจึงกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
นำย ก. จะกู้ได้เพียงร้อยละ 90 คือ 27,000 บำท
2. สมำชิ ก ที่ยื่น กู้เ งินทุก ประเภท ยกเว้น ฉ.ฉ. และ ฉ.ฉ.
ATM จำกเดิมที่กู้แล้วต้องหักชำระหนี้ ฉ.ฉ. เดิมก่อน ทำให้เงินที่
ได้รับจำกกำรกู้ไม่เพียงพอกับควำมต้อ งกำรจำเป็น จึงต้อ งมำกู้
ฉ.ฉ. ในวันรุ่งขึ้นอีก แต่จำกนี้ไปสมำชิกสมำรถแจ้งควำมประสงค์
ในกำรคง ฉ.ฉ. เดิมไว้ให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบได้
ทั้งนี้ สหกรณ์จะประกำศให้สมำชิกทรำบต่อไป

โครงการเงินกู้พิเศษระยะสั้น

คลายความสงสัย

สหกรณ์ ได้จัดทำโครงกำรเงินกู้พิเศษระยะสั้น เพื่อ บรรเทำ
ควำมเดื อ นร้ อ นของสมำชิก ก่อ นประชุม ใหญ่ สำมัญ ประจำปี
2559 ซึ่งจะช้ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
1. คุณสมบัติสมำชิกที่ร่วมโครงกำร
- มีควำมเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วน
- ไม่อยู่ระหว่ำงถูกสำนักงำนบังคับคดีสั่งอำยัดเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืน
- มีภำระหนี้สินกับสหกรณ์จำกดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยน้อยกว่ำเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ
2. จำนวนเงินที่จะขอกู้และกำรส่งชำระหนี้
- กู้ได้ร้อยละ 80 ของยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ
รวมกันในปีที่แล้ว
- ใช้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีบญั ชี 2559 เป็น
หลักประกันเงินกู้
- ส่งชำระหนี้ครึ่งเดียว โดยสหกรณ์หักจำกเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้จะได้รับในปีบญั ชี 2559 เท่ำกับยอดหนี้ที่
กู้และดอกเบี้ย ส่วนที่เหลือสหกรณ์จะโอนเข้ำบัญชีของ
สมำชิก
- สหกรณ์คิดอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 5.75
3. ระยะเวลำดำเนินกำร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 – 30 พฤศจิกำยน 2559

โดย พนม จงอยู่วัฒนา ผู้จัดการ โทร. 08-1036-9909
31 ตุลำคม 2559 จะเป็นวันสิ้นปีทำงบัญชีของสหกรณ์
หลังจำกนั้นจะมีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี เพื่อรับรองฐำนะ
ทำงกำรเงิน ซึ่งที่ผ่ำนมำสหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่ในวันอำทิตย์
สัปดำห์สุดท้ำยของเดือนพฤศจิกำยน แต่ในปีนี้จะไม่สำมำรถจัด
ประชุมได้รวดเร็วเหมือนเช่นปีที่ผ่ำนมำ ทำให้มีคำถำมจำกสมำชิก
หลำยท่ำน ดังนี้
ข้อสงสัย.....ทำไมปีนี้สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สำมัญประจำปีช้ำ
กว่ำปีที่ผ่ำนมำ
คลายสงสั ย .....เป็ น “เงื่อ นไข” สำคั ญ ของกรมส่ง เสริ ม
สหกรณ์ที่ก ำหนดไว้ว่ำในรอบ 3-4 ปี ทุก สหกรณ์ต้อ งได้รับกำร
ตรวจสอบบัญ ชีสหกรณ์จำกหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อ ป้อ งกันควำม
เสี่ยงเรื่องกำรทุจริตของสหกรณ์ ดังนั้นคงไม่รวดเร็วเหมือนเคย ที่
สหกรณ์จ้ำงผู้สอบบัญชีจำกภำคเอกชน เพรำะผู้สอบบัญชีภำครัฐ
มีข้ อ จ ำกั ด ได้แ ก่ กำรมี ก ำลังเจ้ ำหน้ำ ที่น้ อ ย 2 -3 คน และมี
สหกรณ์ที่ต้องตรวจสอบภำยในจังหวัดจำนวนมำก
ข้อสงสัย.....ในปี 2559 นี้ สหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่สำมัญ
ประจำปีได้เมือ่ ไร
คลายสงสัย....ตำม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับ
ของสหกรณ์ฯ ก ำหนดไว้ว่ำ สหกรณ์ต้อ งจัด ประชุมใหญ่สำมัญ
ประจ ำปีภ ำยใน 150 วัน หลังจำกวัน สิ้น ปีบั ญ ชี ซึ่งก็จ ะอยู่
ประมำณสิ้นเดือน มีนำคม 2560 แต่ทั้งนี้ คณะกรรมกำรชุดนี้
ได้พยำยำมประสำนขอควำมอนุเครำะห์จำกผู้สอบบัญชีของจังหวัด
แล้ว ท่ำนแจ้งว่ำจะพยำยำมตรวจสอบให้เร็วที่สุด คำดว่ำจะเสร็จ
ภำยในเดือน ธันวำคม 2559
แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอควำมร่วมมือจำกสมำชิกทุกท่ำนด้วยนะครับ
โดยขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนส่งเอกสำรตรวจทำน
หุ้น-หนี้ ของท่ำน ไปที่สำนักผู้สอบบัญชีจังหวัดชัยนำท ซึ่ง
สหกรณ์ติดแสตมป์ให้แล้ว หรือท่ำนอำจจะส่งไปที่สหกรณ์เพือ่
รวบรวมส่งต่อให้ ทั้งนี้เพื่อยืนยันควำมถูกต้องให้ผู้สอบบัญชีทรำบ
หำกสมำชิกไม่ส่งคืนหรือส่งจำนวนน้อย ผู้สอบบัญชีกอ็ ำจไม่
รับรองงบของสหกรณ์บญั ชีกอ็ ำจไม่รับรองงบของสหกรณ์ ซึ่งจะ
ทำให้กำรประชุมล่ำช้ำออกไปอีก สหกรณ์จึงต้องขอควำม
อนุเครำะห์จำกสมำชิกทุกท่ำน ช่วยตรวจทำนใบ หุ้น-หนี้ ของ
ท่ำน แล้วส่งคืนภำยในกำหนดด้วยนะครับ
ข้อสงสัย.....ในปี 2559 นี้ สหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่แบบ
ไหนให้ทุกคนประชุม หรือ เป็นผู้แทนไปประชุม
คลายสงสัย....จะเป็นรูปแบบเดิม เหมือนปีที่ผ่ำนมำ คือ
สมำชิกทุกคนเป็นผู้เข้ำประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
ข้อสงสัย.....ในปี 2559 นี้ สหกรณ์จะจัดประชุมประจำปี
ที่ไหน
คลายสงสัย....ขอให้รอคณะกรรมกำรดำเนินกำรพิจำรณำ
ก่อน แล้วจะแจ้งให้ทรำบต่อไป

การชาระเงินของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ปี 2559
สมำชิก ที่เกษียณอำยุรำชกำรปี 2559 ในวันที่ 30 กันยำยน
2559 จะมีปัญ หำในกำรชำระเงินค่ำหุ้นและหนี้ของสหกรณ์ อัน
เนื่องมำจำกสหกรณ์ส่งใบเสร็จเรียกเก็บของเดือนตุลำคม 2559 ไป
ต้นสังกัดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ซึ่งต้นสังกัดคงต้องแจ้ง
คืนใบเสร็จ เนื่องจำกสมำชิกยังไม่ได้รับเงินบำนำญ
สหกรณ์ได้ประสำนงำนกับต้นสังกัดแล้ว คำดว่ำสมำชิก จะ
ได้รับเงินบำนำญวันสิ้นเดือนตุลำคม 2559 แต่ระบบกำรเรียกเก็บ
ที่ทำมำล่ว งหน้ำต้อ งมีกำรคืนใบเสร็จ ดังนั้น สมำชิกต้องนำเงิน
บำนำญที่ได้สิ้นเดือ นตุลำคม ไปชำระที่สหกรณ์ตำมใบเสร็จเรียก
เก็บหรืออำจจะโอนให้สหกรณ์ เลขที่บัญชีธนำคำรกรุงไทย บัญ ชี
ออมทรัพ ย์ เลขที่ 106-1-20455-3 แล้ว แจ้งให้สหกรณ์ ทรำบ
ซึ่งจะทำให้ก ำรชำระเงิน ของท่ำนสมำชิก เป็น ปกติ กรณี ท่ำ น
สมำชิก ไม่นำไปชำระจะทำให้ยอดเงินจะไปเพิ่มเป็นสองเท่ำของ
เดือนพฤศจิกำยน 2559 โดยเฉพำะภำระดอกเบี้ย
แต่ถ้ำเงินบำนำญของสมำชิกไม่ได้รับในเดือนตุลำคม ก็ไม่ต้อง
หำเงินไปชำระ สหกรณ์จะรอจนกว่ำท่ำนจะได้รับเงินบำนำญ
ทั้งนี้ หำกมีข้อ สงสัยหรือ ต้อ งกำรทรำบยอดเงินที่ต้อ งชำระ
หรือแจ้งกำรส่งชำระเงิน กรุณำประสำนกับสหกรณ์ หมำยเลข
โทรศัพท์ 056-411067 ต่อ 14

ข้อสงสัย.....กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรชุดใหม่มีใครบ้ำง แล้ว
จะเลือกตั้งอย่ำงไร
คลายสงสัย...กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำง
เนื่องจำกอยู่ครบวำระ 2 ปี จำนวน 8 คน ดังนี้
- ประธำนกรรมกำร 1 คน
สมำชิกทุกคนเป็นผู้ใช้สิทธิ์
เลือก
- กรรมกำรหน่วย อ.มโนรมย์
เลือกโดยสมำชิกสังกัด
1 คน
อ.มโนรมย์
- กรรมกำรหน่วย อ.สรรพยำ
เลือกโดยสมำชิกสังกัด
1 คน
อ.สรรพยำ
- กรรมกำรหน่วย อ.เนินขำม
เลือกโดยสมำชิกสังกัด
1 คน
อ.เนินขำม
- กรรมกำรหน่วย สพป. 1 คน
เลือกโดยสมำชิกสังกัด
สพป.
- กรรมกำรหน่วยสังกัดอืน่ 1 คน เลือกโดยสมำชิกสังกัดอื่น
- กรรมกำรหน่วยอำชีวศึกษำ
เลือกโดยสมำชิก
1 คน
สังกัดอำชีวศึกษำ
- กรรมกำรหน่วย สพม. ชัยนำท เลือกโดยสมำชิกสังกัด
1 คน
สพม.ชัยนำท
กำรเลือกตั้งให้เลือกตั้งในวันที่ประชุมใหญ่สำมัญประจำปี
ส่วนระยะเวลำกำรรับสมัครคณะกรรมกำรดำเนินกำรจะประกำศ
ให้ทรำบต่อไป
ข้อสงสัย.....กำรจัดประชุมใหญ่สำมัญประจำปี ขอให้สหกรณ์
คำนึงถึงควำมสะดวกของสมำชิก ทั้งกำรเดินทำง กำรลงคะแนน
สถำนที่จอดรถ โดยเฉพำะกับสมำชิกบำนำญ
คลายสงสัย...ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะครับ สหกรณ์ได้
รอบรวมปัญหำต่ำง ๆ จำกครั้งที่ผ่ำนมำ และจะนำไปปรับปรุง
กำรจัดประชุมของปี 2559 ให้ดีที่สุดสำหรับสมำชิกครับ

นานาสาระ
โดย นายปรีชา กาญจนสมบัติ
เรียนท่ำนผู้มีพระคุณทุกท่ำนครับ เนื่องจำกกำรจัดประชุม
ใหญ่สำมัญประจำปี 2559 ต้องล่ำช้ำออกไป ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมำชิกได้ในเดือนพฤศจิกำยน
เหมือนทุกปีที่ผ่ำนมำ ด้วยสำเหตุจำกกำรต้องรอกำรสอบบัญชี
จำกภำครัฐ ตำมข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ทำงคณะกรรมกำรมีควำมตระหนักเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะมีสมำชิก
บำงส่วนมีควำมจำเป็นที่จะต้องใช้เงินในกำรใช้เงินในกำรใช้จ่ำย
ตำมเงื่อนเวลำทีก่ ำหนดไว้ เช่น ค่ำประกันชีวิต ค่ำเล่ำเรียนบุตร
ค่ำพบแพทย์ตำมกำหนด ฯลฯ
ดังนั้นท่ำนสมำชิกท่ำนใดที่มีควำมเดือดร้อนดังกล่ำวก็ขอให้มำ
ใช้บริกำรได้ครับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน
ส่ำวนท่ำนใดที่ยังไม่มีควำมเดือนร้อน ก็ขอให้อดใจรออีกนิดครับ
โครงกำรนี้กเ็ ป็นอีกโครงกำรหนึ่งที่จะสร้ำงรอยยิ้มให้กับ
สมำชิกเมื่อคิดถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด ของเรำครับ

การประเมินผลความพึงพอใจระบบ Online
สหกรณ์ฯ ได้ยกระดับกำรให้บริกำรสู่มำตรฐำนและนำไปสู่
ควำมพึงพอใจของสมำชิก โดยพัฒนำนวัตกรรมที่ชื่อว่ำ Magic
Mirror จำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ของ
ชุมนุมออมทรัพย์ภำคกลำง โดยกำรให้สมำชิกที่ไปใช้บริกำรได้
ประเมินผลลงในแบบที่สหกรณ์ฯ จัดทำขึ้น ทั้งนี้ในปีนี้สหกรณ์ฯ
ได้พัฒนำนวัตกรรมดังกล่ำวให้ใช้กำรประเมินระบบ Online ซึ่ง
สมำชิกที่ไปใช้บริกำรที่สหกรณ์ฯ แล้ว ท่ำนสำมำรถกลับมำ
ประเมินได้ที่บ้ำนหรือที่ทำงำน โดยสำมำรถเข้ำระบบไปประเมิน
เจ้ำหน้ำที่ได้เป็นรำยบุคคล ซึ่งในแบบสหกรณ์ฯ จะเป็นกำร
ให้บริกำรทำงพฤติกรรมเป็นหลัก ดังนี้
1. ไหว้กอ่ นให้บริกำรและหลังกำรให้บริกำร
2. น้ำเสียงในกำรให้บริกำร
3. บุคลิกภำพ กริยำ ท่ำทำง กำรให้บริกำร
4. ควำมใส่ใจและควำมตั้งใจในกำรให้บริกำร
5. กำรอธิบำยและทำควำมเข้ำใจกับสมำชิก
6. ควำมพึงพอใจของท่ำนกับเจ้ำหน้ำที่โดยรวม
สำหรับสมำชิกที่จะประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ สำมำรถทำได้ 2 ทำง ได้แก่
1. ทำงเว็บไซต์ ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ำไปที่
https://goo.gl/forms/ZhjzkVQMUvprGJCZ2
2. ทำงแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยกำรสแกน QR Code ผ่ำนทำง
มือถือ Smart Phone ของสมำชิกมีขั้นตอนดังนี้

สหกรณ์ฯ หยุดบริการสมาชิก
เพื่อสรุปบัญชีสนิ้ ปีบญ
ั ชี 2559
วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2559
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
การจ่ายเงิน
ชดเชยสงเคราะห์สมาชิกที่ทาประกันชีวิตกลุ่ม
ตามความสมัครใจที่มีอายุเกิน 85 ปี

สหกรณ์ฯ ได้จ่ำยเงินชดเชยให้กับสมำชิกทีเ่ คยทำประกันชีวติ
กลุ่มตำมควำมสมัครใจไว้แล้ว แต่เมือ่ อำยุเกิน 85 ปี บริษัทจะไม่
รับทำประกันต่อ เมือ่ เสียชีวิตสหกรณ์จะจ่ำยเงินชดเชยตำม
จำนวนที่สมำชิกเคยจ่ำยไว้ในแต่ละปีติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 100,00
บำท ให้กับสมำชิกแล้ว 3 รำย ได้แก่
1. นำยไม้ จิตรดำ เลขทะเบียน 405 สังกัดบำนำญ อ.หันคำ
จ.ชัยนำท ได้รับเงินชดเชย จำนวนเงิน 28,600 บำท
2. นำงประทิน เลื่อนสกุล เลขทะเบียน 542 สังกัดบำนำญ
อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท ได้รับเงินชดเชย จำนวนเงิน 9,000 บำท
3. นำยเทอม โตใจ เลขทะเบียน 645 สังกัดบำนำญ
อ.หันคำ จ.ชัยนำท ได้รับเงินชดเชย จำนวนเงิน 28,600 บำท

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
จำกกำรบริหำรงำน ปี 2559 ของคณะกรรมกำรดำเนินกำร
ชุดที่ 56 โดยกำรนำของนำยเรวัตร เอี่ยมรอด ประธำน
กรรมกำร ได้นำสหกรณ์ไปสู่ควำมสำเร็จที่ภำคภูมิใจ ดังนี้
1. ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจัดอันดับมำตรฐำนจำกกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ระดับดีเลิศ (A)
2. ได้รับคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดเี ด่นของจังหวัดชัยนำท
(อันดับที่ 1) จำกสหกรณ์จังหวัดชัยนำท และเป็นตัวแทนเข้ำรับ
กำรคัดเลือกในระดับชำติ
3. นำงสิรินทิรำ ชัยบุรินทร์ รองผู้จัดกำร ได้รับคัดเลือกเป็น
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ระดับปฏิบัติกำร ของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสันนิบำตสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย

การขอรับความช่วยเหลือเรื่องพิการ
ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด ว่ำด้วยกำร
สงเครำะห์สมำชิกและบุตรที่เจ็บป่วยไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
พ.ศ. 2558 โดยสหกรณ์จะจ่ำยเงินสงเครำะห์เป็นรำยเดือนให้
สมำชิก เดือนละ 700 บำท ส่วนบุตรจะได้รับเดือนละ 500 บำท
โดยมีแนวทำงดังนี่
1. เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเจ็บป่วย
1.1 พิกำรทำงกำรเห็น จำกดวงตำทั้งสองข้ำงหรือเห็น
ในระดับเลือนรำงจนไม่สำมำรถดำรงชีวิตได้อย่ำงคนปกติ
1.2 พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย เช่น
เป็นอัมพฤกษ์ อัมพำต ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
อย่ำงคนปกติ
1.3 พิกำรทำงด้ำนจิตใจหรือพฤติกรรมอันเป็นผลมำจำก
ควำมบกพร่องทำงจิตใจหรือสมองในส่วนของกำรรับรู้ อำรมณ์
หรือควำมคิด
2. กำรขอรับเงินสงเครำะห์

ให้คู่สมรส หรือบุตร หรือผู้ดูแลสมำชิก หรือสมำชิก
ผู้ปกครองดูแลบุตรที่เจ็บป่วยไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
เป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเครำะห์ต่อสหกรณ์ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนดังต่อไปนี้
2.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของสมำชิกหรือ
สูติบัตรของบุตรที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
2.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนของสมำชิกหรือบุตร
ที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
2.3 สมุดประจำตัวผู้พิกำร หรือหนังสือรับรอง
ควำมพิกำรจำกแพทย์ในสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร
สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์ จะต้องเป็นสมำชิก
สำมัญและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำย (บุตรบุญธรรมไม่มีสิทธิ)
เท่ำนั้น

วันที่ 30 - 31 ตุลำคม 2558
สหกรณ์หยุดบริกำรใช้บัตร ATM
ทำให้สมำชิกกดใช้เงิน ฉ.ฉ.ATM ไม่ได้

เปิดรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ สกสค.ชัยนาท

โครงการส่
งเสริยมดสมำชิ
การออมของนั
กเรียน2559
1. รำยละเอี
ก เดือนสิงหำคม

เงิน สงเคราะห์
ศพล่วงหน้า
สมาคม
สมาชิกที่รบั
อายุ
(เงิจานวนเงิ
นฝากสหกรณ์
โรงเรี
ยนมิ่งมงคล)
จานวน
จานวนเงิน
น
ค่
าสมัคร และ
รายการ
สมาชิก/คน รายศพ/บาท สงเคราะห์/บาท
ค่าบารุงรายปี
โครงกำรนี
้เป็นโครงกำรที510
่สหกรณ์ออมทรัพ937,974
ย์ได้ร่วมกับทำงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี . . . เนื่อง
ไม่เกิน วัจนำกั
ที่ 1ด-31ตั้งแต่ 3,500
ช.พ.ค.
5,080
รั
บ
สมั
ค
รสมำชิ
ก
สำมั
ญ
ประกั
น
65 ปี
ต.ค. 59 (เสียชีวิตได้รับ
ในวโรกำสที
จพระเทพรัตนรำชสุ
ญพระชนมำยุ
ช.พ.ส. ่สมเด็2,969
219ดำฯ สยำมบรมรำชกุ
380,827มำรีทรงเจริกลุ
่ม (@) คู่สมรส และสมำชิก
เงิน 500,000
สมทบสหกรณ์
บำท)
2. สมำชิก ช.พ.ค ถึงแก่กรรม ในเดือนที่ผ่ำนมำ ถึงวันที่ 9
สสอค.
สมำชิ
ก
สำมั
ญ
และ
ไม่
เ
กิ
น
วั
น
ที
่
1
4,860
กันยำยน 2559 มีจำนวน 3 รำย คือ
(฿)
สมำชิกสมทบ
50 ปี ม.ค. – 31
(เสียชีวิต
2.1 นำยฤกษ์ชัย แช่มเพชร สมำชิกสังกัดหักบัญชีธนำคำร
(คู่สมรส/บุตร/บิดำ
ธ.ค.59
ได้รับเงินขั้นต่ำ
มำรดำ
สสอค.)
576,000บำท)
อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท

2.2 นำยเทอม โตใจ บำนำญ อ.หันคำ จ.ชัยนำท
2.3 นำงหอมปรุง แจ่มวิจิตรโต บำนำญ อ.เมืองชัยนำท
จ.ชัยนำท
3. สมำชิก ช.พ.ส ถึงแก่กรรม จำนวน 1 รำย คือ
3.1 นำยวันชำติ โตตระกำร คู่สมรสนำงเบ็ญจมำศ
โตตระกำร สมำชิก ช.พ.ค.สังกัดหักบัญชีธนำคำร อ.สรรคบุรี
จ.ชัยนำท
3.2 นำยฤกษ์ชัย แช่มเพชร สมำชิกสังกัดหักบัญชีธนำคำร
คู่สมรสนำงสมหมำย แช่มเพชร บำนำญ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท
3.3 นำยนพพร ชื่นบุญ คู่สมรสนำงวิภำ ชื่นบุญ
ลูกจ้ำงประจำ รร.อนุบำลชัยนำท อ.เมืองชัยนำท จ.ชัยนำท
การหักเงิน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
(กรณีสมาชิกไม่มีต้นสังกัดให้หัก)
สำนักงำน สกสค. จังหวัดชัยนำท ขอแจ้งให้สมำชิก
ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่มีควำมประสงค์ให้หักเงินสงเครำะห์รำยศพ
ผ่ำนบัญชีธนำคำรกรุงไทยทรำบว่ำ สำนักงำนจะหักเงินสงเครำะห์
รำยศพ ช.พ.ค. จำนวน 600 บำท ช.พ.ส. 294 บำท ประจำเดือน
กันยำยน 2559 (งวดที่ 9/2559) ในวันที่ 27 กันยำยน 2559 จึง
ขอให้ท่ำนนำเงินฝำกเข้ำบัญชีธนำคำร ที่ท่ำนแจ้งต่อสำนักงำนให้
เพียงพอต่อกำรหักเงินสงเครำะห์รำยศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ด้วย
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ที่ให้ควำมร่วมมือด้วยดี
เว็บไซต์ สนง.สกสค.จังหวัดชัยนำท : www.otep-cnt.go.th
Facebook
: Otep chainat
E-mail
: sk_chainat@otep.moe.go.th
สมำชิกสำมำรถชำระเงินผ่ำนธนำคำรโดยโอนเงินเข้ำบัญชีสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด (บัญชีออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา
ชัยนาท เลขที่บัญชี 106-1-20455-3 หรือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูชัยนำท จำกัด (บัญชีออมทรัพย์)ธนาคารออมสิน สาขาชัยนาท
เลขที่บัญชี 050290698450 กรุณำแจ้งกำรโอนเงินถึงสหกรณ์
พร้อมระบุชื่อ – สกุลและเลขทะเบียนสมำชิกให้ชัดเจนในวันที่ชำระเงิน

ผู้ส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จำกัด
248 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้ำนกล้วย
อำเภอเมืองชัยนำท จังหวัดชัยนำท 17000

วัน รับ
สมัคร

สส.ชสอ.
($)

สมำชิกสำมัญ (กรณี
กู้เงินเกิน 600,000
บำท)
สมำชิกสำมัญ
และสมำชิกสมทบ
(คู่สมรส สส.ชสอ.)

ไม่เกิน
60 ปี
ไม่เกิน
58 ปี

วันที่ 1 -31
ต.ค. 59

4,840
(เสียชีวิต
ได้รับเงินขั้นต่ำ
576,000บำท)
สฌ.สช. สมำชิกสำมัญ และ
ไม่เกิน ตั้งแต่วันนี้
1,650
คู่สมรส สฌ.สช.
60 ปี เป็นต้นไป (เสี ยชี วิตได้ รั บ
(#)
เงิ นประมำณ
200,000บำท)
หมายเหตุ สมำคม ฿,$ และ # ต้ องใช้ ใบรั บรองแพทย์ จ ำกสถำนพยำบำลของรั ฐเท่ำนั้ 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

