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ชําระเงินสงเคราะห�ล�วงหน�า ป� 2560

 ในชวงเวลานีม้คีรทูีบ่รรจใุหมมาสมคัรเปนสมาชกิสหกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกดั เปนจาํนวนมาก จงึอยากจะแนะนาํ
ใหสมาชิกใหมทุกทาน มุงเนนในการออมเพื่อวันขางหนาจะไดมีรายไดจากเงินออมเพิ่มขึ้นอีกทางนอกเหนือจากเงินเดือน  
 การลงทุนกับการออมท่ีสหกรณ  มี 2 วิธี  ที่นาสนใจมาก  คือ
 1. การซื้อหุนในแตละเดือน ซึ่งปกติสหกรณจะบังคับใหสมาชิกตองซื้อหุนทุกเดือนอยูแลว แตสมาชิกสามารถแจงความ
จํานงคขอซื้อเพ่ิมได  ซึ่งในสวนนี้ใหผลตอบแทนไมนอยกวา 5% ตอป
 2. การฝากออมทรัพยทวทีรพัย เปนการฝากเงินจากการหักเงินเดือนทุกเดือน ในอัตราเทากันทกุเดือนเปนเวลา 24 เดือน  
ใหผลตอบแทน 3.5% ตอป

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ

º·ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃº·ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ (Editorial) (Editorial)

ประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2559 วันอาทิตย�ท่ี 8 มกราคม 2560
ท่ีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  เวลา 09.00 น. เป�นต�นไป

รับเงินป�นผลและเฉล่ียคืน วันจันทร�ท่ี 9 มกราคม 2560

 ดวยสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณ         
ออมทรัพยครูชัยนาท  (สฌ.สช.)  จะครบกําหนดคุมครอง ป 2559  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
  สสอค.  สูงสุดไมเกิน  4,840  บาท
  สส.ชสอ.  สูงสุดไมเกิน  4,820  บาท
    ทัง้นี ้ จาํนวนเงินเรียกเก็บจะตางกันตามรอบการสมัคร  โดยดูรายละเอียดไดที ่www.Chainattsc.com  หรอืตดิตอสหกรณ  
หมายเลขโทรศัพท  056-411067  ตอ  11  
  สําหรับ สฌ.สช.  เรียกเก็บคนละ 1,500 บาท  รวมกับสวนเกินของป 2559  ที่เก็บไว 1,500 บาท  ซึ่ง ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2559 มีสมาชิกเสียชีวิต 16 ราย  จึงตองเก็บเพิ่มศพละ 100 บาท  (ยังเหลือของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม                     
อีก 2 เดือน  ซึ่งถามีสมาชิกเสียชีวิตก็จะตองเก็บเพิ่มอีกศพละ 100 บาท)
     ทั้งน้ี  สมาชิกสามารถเลือกดําเนินการชําระเงินไดดังนี้
     1.  ชําระเงินสดที่สหกรณ  ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560
     2.  โอนเงินชําระภายในวันที่ 15 มกราคม 2560  ดังนี้
         2.1  ธนาคารกรุงไทย  สาขาชัยนาท  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  เลขที่บัญชี 106-1-20455-3
         2.2  ธนาคารออมสิน  สาขาชัยนาท  ชื่อบัญชีสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  เลขที่บัญชี 0-5029069845-0
         2.3  โอนแลวกรุณาโทรแจงสหกรณทราบ  หมายเลขโทรศัพท  056-411067, 056-411412  หรือ  056-414184
     3.  เพื่อรกัษาสมาชิกภาพและสิทธิ์ของสมาชิก  กรณีที่สมาชิกไมดําเนินการตามขอ 1 และ 2 ภายในวันที่ 15 มกราคม 
2560  ใหถือวาทานยินยอมใหทางสหกรณกูเงินเพื่อชําระโดยอัตโนมัติ  ทั้งนี้หลังจากสหกรณกูใหแลว  สมาชิกสามารถนําเงิน
มาชําระยอดหน้ีไดตลอดเวลา
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 กําหนดวันประชุม 
 - วันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2560 ตั้งแตเวลา 09.00 น.         
เปนตนไป
 สถานท่ีประชุม 
 - โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมืองชัยนาท  
 สทิธปิระโยชนของสมาชกิท่ีเขาประชมุ (ปทีแ่ลว 1,000 บาท)
 1. คาอาหารคนละ 1,200  บาท          
  2. คาพาหนะ  ตามชื่อในหนวยเลือกตั้ง
  - อ.เมืองชัยนาท  คนละ 100 บาท
  - อ.มโนรมย, วัดสิงห, สรรพยา,  สรรคบุรีและหันคา 
คนละ 200 บาท
  - อ.หนองมะโมงและเนินขาม คนละ 300 บาท
  3. ไดอารี่  คนละ 1 เลม  (เงินจากการประมูลรานคา)
 การเลือกตั้ง
 1. ประธานกรรมการ  1  คน (สมาชิกทุกคนเลือก)
  2. ผูตรวจสอบกิจการ  3 คน  (สมาชิกทุกคนเลือกได 3 
หมายเลข)
 3. กรรมการท่ีหมดวาระ 7 หนวย ๆ ละ 1 คน  (สมาชิก
เลือกเฉพาะหนวยสังกัด)
  - อ.มโนรมย  1  คน  (สมาชิกมโนรมยเลือก)
  - อ.สรรพยา  1  คน  (สมาชิกสรรพยาเลือก)
  - อ.เนินขาม  1  คน  (สมาชิกเนินขามเลือก)
  - สงักดั สพม.ชยันาท 1 คน (สมาชกิ สพม.ชยันาท  เลอืก)
  - สงักัดอาชีวศึกษา 1 คน (สมาชิกสงักัดอาชีวศึกษาเลอืก)
  - สงักดั สพป.ชยันาท 1 คน (สมาชกิ สพป.ชยันาท  เลอืก)
  - สงักดัอืน่ 1 คน (สมาชกิ พพิธิภณัฑ ศนูยพละ  วฒันธรรม  
ศูนยการศึกษานอกระบบ  รร.เอกชน  ศูนยการศึกษาพิเศษ                
สํานักพระพุทธ  รร.ราชประชานุเคราะห สกสค. สหกรณฯ เลือก)
 สถานที่เลือกตั้ง 
 - โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 วัน เวลาเลือกตั้ง
 - วันอาทิตยที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 10.30 น.
 หนวยเลือกตัง้ ม ี22 หนวย (ปทีแ่ลวม ี13 หนวย) ประกอบดวย
 - อ.เมืองชัยนาท   4  หนวย
 - อ.มโนรมย 1  หนวย
 - อ.วัดสิงห   1  หนวย
 - อ.หนองมะโมง   1  หนวย
 - อ.สรรพยา   2  หนวย
 - อ.สรรคบุรี   3  หนวย
 - อ.หันคา   2  หนวย

การประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2559  - อ.เนินขาม   1  หนวย
 - สพป.ชัยนาท   1  หนวย
 - อปท.   1  หนวย
 - อาชีวศึกษา    1  หนวย
 - สพม.ชัยนาท    2  หนวย
 - สังกัดอื่น    2  หนวย
 ขั้นตอนการเลือกตั้ง 
 1. สหกรณจัดทําบัตรรายชื่อ ลําดับท่ี และหนวยเลือกตั้ง   
สงใหสมาชิกเปนรายบุคคล  กอนวันเลือกตั้ง
 2. สมาชิกนําบัตรตามขอ 1 ไปแสดงตอเจาหนาที่ประจํา
หนวยเลอืกตัง้ หรอืกรณไีมไดนาํบตัรไปในวนัเลอืกตัง้สมาชกิสามารถ
ตรวจสอบรายช่ือ  และลาํดบัที ่ บรเิวณหนาหนวยเลอืกตัง้  แลวไป
แจงกับเจาหนาที่ประจําหนวยหรือรับบัตรสํารองจากเจาหนาที่
สหกรณ
      3. สมาชิกลงช่ือกับเจาหนาที่  แลวรับบัตรเลือกตั้งตามสิทธิ
  3.1  เลือกตั้งประธานกรรมการ  1 ใบ  (สมาชิกทุกคน)
  3.2  เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  1 ใบ  (สมาชิกทุกคน)                 
  3.3  เลือกต้ังกรรมการประจําหนวย  1 ใบ  (เฉพาะหนวย
ที่มีการเลือกตั้ง)
      4. สมาชิกใชสิทธิเลือกในคูหาที่สหกรณจัดไว
      5. สมาชิกนําบัตรเลือกต้ังหยอนลงในหีบของแตละประเภท
       6. สมาชิกออกมาลงชื่อที่เจาหนาที่ (แสดงบัตร)
  6.1  รับเงินคาอาหาร  คนละ 1,200 บาท
  6.2  รับเงินคาพาหนะตามเกณฑที่สหกรณกําหนด
  6.3  รับไดอารี่ของสหกรณ  คนละ 1 เลม
 บริการดานจราจร  
 สหกรณจัดรถรับ – สง สมาชิกจากที่จอดรถบริเวณสนาม
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  (หนา สพป.ชัยนาท)  กับโรงเรียนชัยนาท
พิทยาคม  ตลอดการประชุม
 การมอบรางวัลสมาชิกที่เขาประชุมตามวาระการประชุม
 - มีรางวัลมอบใหสมาชิกที่อยูในหองประชุม 200 รางวัลๆ
ละ 500 บาท  (เงินจากการประมูลรานคา)
      - การมอบรางวัลมี 3 ชวง  คือ  กอนการประชุม  ระหวาง
การประชุม  และหลังการประชุม
      - เมื่อสมาชิกเขาในหองประชุม  ใหนําบัตรรายชื่อสมาชิกที่
ใชแสดงตนตอนเลือกตั้ง  ใสลงในกลองที่สหกรณจัดไว
      - การมอบรางวัลใหชวงแรกกอนเปดประชมุ จะใชวธิกีารจับ
บัตรสมาชิกในกลอง  แลวพิมพรายชื่อขึ้นจอโปรเจกเตอร
 - การมอบรางวัลในชวงกลางระหวางการประชุม  และชวง
สุดทายหลังการประชุม จะใชวิธีการแรนดอมรายช่ือดวยระบบ
คอมพิวเตอร  ซึ่งเจาหนาที่พิมพชื่อจากบัตรสมาชิกท่ีอยูในกลอง
 - การมอบรางวัลจะมอบใหกบัสมาชิกทีอ่ยูในหองประชมุเทานัน้
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 วารสารฉบับนี้เปนฉบับปดปบัญชีป 2559  ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 และรองรับการประชุมใหญสามัญประจําป จึงมีประเด็นคําถาม
จากสมาชิกจํานวนมาก  ดังนี้ 
 ขอสงสัย.....ทําไมประชุมใหญสามัญประจําปนี้จึงลาชากวาปที่ผานมา
 คลายสงสัย.....ปนี้เปนปที่สหกรณครูของเราอยูในวงรอบที่กรมสงเสริมสหกรณกําหนด  กลาวคือ  ในรอบ 4 – 5 ป ทุกสหกรณจะตอง
ใหสํานักงานสอบบัญชีภาครัฐเปนผูตรวจสอบครั้งหนึ่ง เพื่อปองกันความเส่ียงจากการฮั้วระหวางสหกรณกับเอกชน นอกจากนั้นใหสหกรณจาง
ผูสอบบัญชีภาคเอกชนได  
 ความตางของการตรวจสอบและรับรองระหวางผูสอบบัญชีภาครัฐและภาคเอกชนในการตรวจสอบและรับรองงบ มีดังนี้

 โดยสรุปอาจจะชากวาที่ผานมาคือภายในเดือนพฤศจิกายน  แตถาดูตามที่กฎหมายกําหนด คือภายใน 150 วัน  แลวถอืวาไมชาเกินไป  
ทั้งน้ี  สหกรณไดรับความอนุเคราะหจากผูสอบบัญชีจังหวัดชัยนาท เปนอยางมาก ที่เริ่มเขามาทําการตรวจต้ังแตกลางเดือนตุลาคม  และระดม
เจาหนาที่จากหนวยอื่น  10 – 15 คน  มาชวยตรวจให  สหกรณขอขอบคุณไว ณ โอกาสนี้  
 ขอสงสัย.....ปนี้สหกรณประชุมใหญสามัญประจําปลาชา  เพราะไมมีเงินจายปนผลใชหรือไม
 คลายสงสัย.....สหกรณฯ ไมมปีญหาการเงินแตอยางใดท้ังสิน้ สหกรณพรอมจายและจัดประชุมใหเร็วท่ีสดุ ดไูดจากสหกรณไมมกีารหยดุ
ใหสมาชิกกูในชวงกอนประชุมใหญ เหมือนในอดีตรวมท้ังยังใหมีการกูเงินพิเศษระยะสั้น โดยใชเงินปนผลค้ําประกันอีกดวย   
 ขอสงสัย.....ในปนี้  สหกรณจัดประชุมใหญสามัญประจําปที่ไหน
 คลายสงสัย.....จัดประชุมท่ีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  อําเภอเมืองชัยนาท
 ขอสงสัย.....ทําไมคณะกรรมการจึงจัดประชุมท่ีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  ทําไมไมเวียนไปจัดตามอําเภอตาง ๆ ตอไป
 คลายสงสัย.....จากผลการสํารวจความตองการจากสมาชิกทุกคนในเร่ืองสถานที่ประชุมใหญ  มีดังนี้
   - โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  อําเภอเมืองชัยนาท  รอยละ  67.9 
   - วิทยาลัยเกษตรฯ  อําเภอมโนรมย  รอยละ  10.1
   - โรงเรียนวัดสิงห  อําเภอวัดสิงห  รอยละ  0.6
   - โรงเรียนหันคาพิทยาคม  อําเภอหันคา  รอยละ  11.3
   - โรงเรียนอนุบาลสรรพยา  อําเภอสรรพยา  รอยละ  1.3  
    -  อื่น ๆ   รอยละ  8.8
 ขอสงสยั.....การประชมุใหญทีผ่านมามกัจะมปีญหาเรือ่งทีจ่อดรถ  ซึง่ไมพอรองรบัสมาชกิ  สหกรณมแีผนแกปญหาเรือ่งทีจ่อดรถอยางไร
 คลายสงสัย.....ในปนี ้ สหกรณเตรยีมแกปญหาเรือ่งทีจ่อดรถไวแลว  โดยทีจ่อดรถจะใชสนามฟตุบอลของโรงเรยีนชยันาทพทิยาคม  และ
บริเวณโดยรอบของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  รวมทั้งบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ (หนา สพป.ชัยนาท)  ซึ่งในสวนนี้สหกรณจัดรถ 4 คัน  
วิ่งรับ – สงสมาชิกตลอดทั้งวัน  ซึ่งคงจะชวยแกปญหาใหสมาชิกไดพอสมควร

1. ระยะเวลาการตรวจสอบและรับรองงบไมเกิน 150 วัน                 
 หลังจากปดบัญชีตามกฎหมายกําหนด
2.  สหกรณไมสามารถกาํหนดจาํนวนครัง้ทีเ่ขาตรวจสอบระหวาง
 ปได  ตองขึ้นอยูกับความพรอมของผูตรวจสอบบัญชี  ซึ่งใน
 ปนี ้ผูตรวจสอบบัญช ีเขาตรวจสอบคร้ังเดยีวเมือ่สิน้ปบญัชีแลว
3.  ภารกิจของหนวยงานมีมาก  และกําลังเจาหนาที่มีนอย  โดย
 สาํนักงานผูสอบบัญชีของจังหวัดชัยนาทตองรับผิดชอบ  
 สหกรณในจังหวัดชัยนาททุกแหงทําใหไมสามารถมาทําการ
 ตรวจสอบระหวางปได

1. ระยะเวลาการตรวจสอบและรับรองงบไมเกิน 150 วัน  
 หลังจากปดบัญชีตามกฎหมายกําหนด
2. สหกรณสามารถกําหนดเงื่อนไขจํานวนครั้งในการเขา
 ตรวจสอบระหวางปไดกอนทําสัญญาจาง ซึ่งท่ีผานมาจะให
 มีการตรวจสอบปละ 3- 4 ครั้ง คือไตรมาสละคร้ัง ทําใหเมื่อ
 สิ้นปบัญชีแลวจะใชเวลาตรวจสอบและรับรองไมนาน
3. จะรับผิดชอบเฉพาะสหกรณที่จดัจางซึ่งบริษัทหนึ่งจะ
 รับผิดชอบปละ 5 – 10 สหกรณเทานั้น จึงมีเวลาในการ
 ตรวจสอบใหกับสหกรณเราไดตามกําหนด

ภาครัฐ เอกชน
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 ขอสงสัย.....การประชุมใหญปนี้สมาชิกจะไดคาอาหารเทาไร
 คลายสงสัย.....การประชุมใหญปนี้  สมาชิกจะไดรับเงินในวันประชุม 2 สวน  ไดแก  คาอาหารคนละ 1,200 บาท   (ปที่แลว  1,000 บาท)  
และคาพาหนะซ่ึงคิดจากรายชื่อในบัญชีเลือกตั้ง  คือ อ.เมืองชัยนาท คนละ 100 บาท  อ.มโนรมย, วัดสิงห, สรรพยา,  สรรคบุรีและหันคา ซึ่งมี
พื้นที่ติดกับ อ.เมืองชัยนาท  คนละ 200 บาท  สวน อ.หนองมะโมงและเนินขาม  คนละ 300 บาท  
 ขอสงสัย.....สมาชิกท่ีมีความจําเปน  เชน เจ็บปวย, มีภารกิจไมสามารถไปเขาประชุมใหญวันที่ 8 มกราคม 2560 ได จะไดรับเงินหรือไม
 คลายสงสัย.....เงินคาอาหารและคาพาหนะเปนเงินที่มีวัตถุประสงคใหกับสมาชิกที่ไปประชุมใหญ  จึงเปนคําตอบในตัวอยูแลว  สวนการ
ดูแลสมาชิกสวนนี้คณะกรรมการกําลังพิจารณาอยู  เชน  การเลือกตั้งลวงหนา  เปนตน  ตองรอดูกอนนะครับ
 ขอสงสัย.....การเลือกตั้งปที่ผานมามีปญหาหลายอยาง  เชนสมาชิกมากบางหนวยเลือกไมทัน  มีความลาชา  และมีบางหนวยกรรมการ
พูดจาไมดีกับสมาชิก  สหกรณเตรียมแกไขอยางไร
 คลายสงสัย.....การเลือกตั้งปนี้  สหกรณไดนําปญหาจากปที่ผานมาวางแผนแกไขไวแลว  เชน
 - หนวยเลือกตั้งจากปที่แลว  13  หนวย จะเพิ่มเปน 22 หนวย  แตละหนวยจะมีสมาชิกเฉล่ียประมาณหนวยละ 200 – 250 คน สมาชิก
จะไดรับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
 -  แตละหนวยจะมกีรรมการหนวย 7 คน โดยใหกรรมการแตละหนวยเปนผูคดัเลอืกมาทาํหนาที ่ซึง่สหกรณจะจดัประชมุชีแ้จงการปฏบิตัิ
หนาที่กอนวันเลือกตั้ง
 -  ปนี้สหกรณมีหนังสือแจงสมาชิกทุกคนใหทราบวาสมาชิกอยูหนวยเลือกตั้งใด  ลําดับที่เทาไร  พรอมสงบัตรบอกรายละเอียดใหสมาชิก
ลวงหนา  เพ่ือใหสมาชิกนําไปใชแสดงตนกับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  ซึ่งจะทําใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น
 ขอสงสัย.....กูเงินปนผลหมดเขตเม่ือไร  แลวทําไมตองเสียดอกเบี้ยเพราะเปนเงินของสมาชิกเอง
 คลายสงสัย.....ขอทําความเขาใจกอนนะครับ  ไมมีคําวากูเงินปนผล  แตเปนการกูเงินพิเศษระยะส้ันโดยใชเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนเปน
หลกัคํา้ประกนั เพราะเงินปนผลยังไมเกดิ จงึไมไดเปนเงนิของสมาชิก เพยีงแตคณะกรรมการ ไดรบัขอรองเรยีนจากสมาชิกหลายทานวาเดอืนรอน  มี
ความจําเปนตองใช เชน ทําประกันชีวิต สงคาเลาเรียนบุตรหลาน  เปนตน  จึงเปดใหกูเงินพิเศษระยะส้ัน โดยใหหักเงินปนผลท่ีจะไดรับชําระหนี้
ครั้งเดียว  จึงเปนเงินที่ไมเปน “บุริมสิทธิ์” ของสมาชิก ดังนั้น เงินที่ทานกูจึงเปนเงินของสหกรณ ไมใชเงินของตัวสมาชิก จึงตองเสียดอกเบี้ยครับ
 สําหรับการกูนั้นจะกูไดไมเกินรอยละ 80 ของเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน ที่ไดรับเม่ือปที่แลว เพราะปนี้ยังไมรูวาจะไดเทาไร ซึ่งหมดเขต
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นี้
 ขอสงสัย.....การประชุมใหญจะมีแจกรางวัลใหสมาชิกที่อยูในหองประชุมอีกหรือไม  ถามีขอใหหารูปแบบที่แจกใหเฉพาะสมาชิกที่อยูใน
หองประชุมจริง ๆ เทานั้น
 คลายสงสัย.....ปนี้ก็ยังมีแจกรางวัลเหมือนเดิม  โดยใชเงินที่ไดจากการประมูลรานคา  และเตรียมรูปแบบท่ีเหมาะสมไวแลว
 ขอสงสัย.....ปนี้จะไดปนผลและเฉลี่ยคืนเทาไร
 คลายสงสัย.....ณ วันท่ีวารสารที่ออกมา  คงยังไมสามารถใหคําตอบสมาชิกได  คงตองรอใหผูสอบบัญชีรับรองงบกอน  จึงจะระบุตัวเลข
ที่แนนอนได  แตเทาที่คาดการณไว  คงไมตํ่ากวาปที่ผานมาหรืออาจจะสูงกวา (ปที่แลวปนผล  5.08 บาท และเฉล่ียคืน 4.98 บาท) อดใจรอกอน
นะครับ  เพราะตองดูองคประกอบหลายอยาง
 ขอสงสัย.....เรื่อง  บําเหน็จเจาหนาที่ดําเนินการไปถึงไหนแลว
  คลายสงสยั.....ในสวนของนางสุรยี เลศิฤทธิขจร นัน้อยูระหวางศาลฏีกาดําเนินการซ่ึงสหกรณนัน้จะฟงผลการฎีกาอยูวาจะตองดําเนินการ 
อยางไร สําหรับการดําเนินการของคณะกรรมการชุดปจจุบัน ไดมีการประชุมพรอมของคณะกรรมการชุดท่ี 52 ซึ่งออกระเบียบน้ีมาใชกับ              
คณะกรรมการชุดปจจบุนัชดุที ่56  เมือ่วนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2559 ซึง่ไดขอสรปุใหแตงตัง้คณะกรรมการรวม จาํนวน 8 คน ประกอบดวย นางประวงษ 
กานนทรังษี  ประธานกรรมการชุดที่ 52  เปนประธานกรรมการจากชุดที่ 52 จํานวน 3 คน  ไดแก นายสมคิด อยูชัง นายคมคาย นอยเอี่ยม  และ
นายสมชาย เทศเมือง กรรมการจากชุดที่ 56 3 คน ไดแก  นางกิตติยา กิตติรัตนสุนทร  นายเฉลิม  ปลองมาก และนายวิทยา  ชูชื่น  รวมทั้ง             
นายพนม จงอยูวฒันา ผูจดัการ อกี 1 คน  ทาํการเจรจากับเจาหนาทีท่ีม่สีทิธทิกุคน ทัง้ผูทีอ่ยูระหวางการฟองของศาลฎีกา  คอืนางสุรยี  เลศิฤทธขิจร  
เจาหนาที่ที่เพ่ิงเกษียณอายุงานไปเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559  คือนายชัยรัตน  บุญศิริ  และเจาหนาที่ที่ยังไมเกษียณซึ่งมีสิทธิอีก 11 คน  เพื่อหา
ขอยุติใหสหกรณเสียหายนอยที่สุดและเปนท่ียอมรับของทุกฝาย
 ขอสงสัย.....สมาชิกสมทบสามารถเขาประชุมใหญไดหรือไม  และมีสิทธิจะรับเงินคาอาหารและคาพาหนะหรือไม
 คลายสงสัย.....สิทธิของสมาชิกสมทบสามารถใชสิทธิเขารวมประชุมไดในฐานะผูสังเกตการณ แตไมมีสิทธิลงมติใด ๆ ทั้งสิ้น สําหรับ                   
คาอาหารและคาพาหนะก็จะไมไดรับ  โดยจะไดรับเฉพะของที่ระลึกเทาน้ันครับ
     ทายนี้คงจะพบกันอีกในฉบับหนา  ขอใหทุกทานพบกับความสุขตลอดไปครับ
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 โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทเล็งเห็น
คุณคาการออมเงินของนักเรียน ซึ่งได                  
ผลตอบแทนที่คุมคากวา  ดังนี้
 1. ดอกเบี้ยเงินฝาก รอยละ 3 บาท
ตอป
 2. ไดรบัสวสัดกิารสนบัสนนุใหโรงเรยีน  
รอยละ 1.0  บาทตอป
 3. ไดรบัสวสัดกิารพฒันาผูบรหิาร ครู 
นักเรียน รอยละ 0.5  บาทตอป
4. ไดรบัคดัเลอืกเปนตวัแทนสมาชกิไปศกึษา
ดูงาน ของสหกรณ  
     จากเดิมท่ีโรงเรียนเขารวมโครงการ                 
9 โรงเรียน  ไดแก โรงเรียนวัดสองคบฯ,  
โรงเรียนวัดแหลมหวา, โรงเรียนวัดสมอ,  
โรงเรียนวัดฝาง ,  โรงเรียนชุมชนวัด                       
มาติการาม,  โรงเรียนเทศบาลบานกลวย,  
โรงเรียนวัดงิว้,  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน  
และโรงเรียนวัดตะกู
     ขณะน้ีมีโรงเรียนเขารวมโครงการ                 
เพิ่มจํานวน  2 โรงเรียน  ไดแก โรงเรียน      
ทาบานหลวง และโรงเรียนบานหนองขุน     
มิตรภาพที่ 136
     การเขารวมโครงการ  นอกจากโรงเรียน, 

เงินฝากออมทรัพย�พิเศษ  (สหกรณ�โรงเรียน)

เป�ดรับสมัคร เดือนธันวาคม  2559
เป�ดรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ  ดังน้ี

   1. สสอค. (฿)  รับสมัครสมาชิกอายุไม�เกิน 50 ป�  เงินค�าสมัคร 4,860 บาท
   2. สส.ชสอ. ($)  รับสมัครสมาชิกอายุไม�เกิน 58 ป�  เงินค�าสมัคร 4,840 บาท
   3. สฌ.สช. (#)  รับสมัครสมาชิกอายุไม�เกิน 60 ป�  เงินค�าสมัคร 1,650 บาท

ผูบริหาร, ครู และนักเรียน จะไดรับประโยชนในการออมแลว ยังถือเปนการสรางความเขมแข็งใหกับระบบสหกรณอีก                     
สวนหน่ึงดวย  ซึ่งในปหนาคณะกรรมการชุดใหมอาจจะมีรูปแบบที่กอใหเกิดประโยชนกับทุกฝายที่เกี่ยวของมากขึ้นได
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 เมื่อวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2559 สหกรณฯ ไดจัดทําโครงการบูรณาการการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปกับโครงการ
ศกึษาดูงานของสมาชิกเขาดวยกนั โดยมสีมาชิก คณะกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาทีเ่ขารวมโครงการรวม 91 คน  
ซึ่งใชรูปแบบการแบงกลุมระดมความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากสมาชิก ผูเขารวมประชุม สรุปประเด็นไดดังนี้

1 การลดความเส่ีย - ควรสํารวจประวัติและขอมูลสมาชิกที่จะกูเงินใหละเอียด
  - การกูควรใหสงชําระหนี้ภายในอายุ 80  ป
  - ลดเพดานเงินกูใหนอยลง เชน ไมเกิน 2 ลานบาท
  - เพิ่มผูคํ้าประกัน
  *- การกูเงินทุกครั้งตองดูหลักประกันใหคุมครองหน้ีไดโดยไมเดือนรอนผูคํ้าประกัน
2 ทุนสํารอง *- จัดทุนสํารองตามเกณฑเดิม
  - ไมนําทุนสํารองไปปลอยใหสมาชิกกู
3 การระดมเงินหุน-เงินฝาก *- หารูปแบบที่สรางแรงจูงใจในการถือหุน-เงินฝาก เชน รางวัล ดอกเบี้ย  เปนตน
  - เพิ่มเกณฑการถือหุนสําหรับสมาชิกที่กูเงินใหสูงขึ้น
  - เปดรับสมาชิกสมทบทั่วไป
4 การลดทุนภายนอก *- ระดมเพ่ิมทุนภายในท้ังหุน-เงินฝาก โดยใชรูปแบบแรงจูงใจตาง ๆ เชน หุน ทอง ฯลฯ
  - งดการกู 3 เดือน ตอนประชุมใหญจะไดไมตองไปกูเงินจากภายนอกมา
  - ลดงวดชําระหนี้ของสมาชิกจากเดิม เพื่อใหมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น
  - มีรางวัลใหสมาชิกที่ประสานใหสมาชิกสมทบมาซ้ือหุนหรือฝากเงินกับสหกรณ 
5 การสงชําระหนี้ของสมาชิกท่ีเกษียณ - การใหสมาชิกกูควรดูรายไดหลังเกษียณดวย โดยตรวจสอบสมาชิกตรวจสอบสมาชิก
   ที่อายุ 55 ป เปนตนไป
  - สหกรณควรวางแผนปรับโครงสรางนี้ใหกับสมาชิกกอนเกษียณอยางนอย 3 ป
6 การส่ือสารประชาสัมพันธของ - ใหสมาชิกมีไลนกลุม
 สหกรณกับสมาชิก - มีผูประสานงานกลุมยอยเปนทางการ
  *- สหกรณตองทําขอมูลใหเปนปจจุบัน
  - สหกรณควรมีคนคอยช้ีแจง ตอบปญหาของสมาชิก
  - ลงทะเบียนไปรษณียสงสมาชิกที่ติดตอยาก
7 การศึกษาดูงานของสมาชิก *- ใหจัดตอไปเพราะเปนการเปดโลกทัศนของสมาชิก
  *- เพิ่มสัดสวนสมาชิกใหมีการเขารวมกิจกรรมไดอยางทั่วถึง
8 การใหบริการของสหกรณแกสมาชิก - จัดใหมีเจาหนาที่ตอนรับสมาชิกโดยเฉพาะ
  *- เจาหนาที่ควรมีมนุษยสัมพันธที่ดี และควรรูงานทุกเรื่องที่จะตอบขอสงสัย
   หรือใหบริการสมาชิกได
  *- มีการประเมินเจาหนาที่ตามแบบที่มีอยูตอไป
9 สหกรณโรงเรียน *- ประชาสัมพันธถึงโรงเรียนใหมากขึ้น
  *- สรางแรงจูงใจใหโรงเรียนเห็นความสําคัญและเขารวมกับสหกรณ
  *- โรงเรียนของคณะกรรมการควรทําเปนแบบอยาง

 ที่ ประเด็น ขอเสนอแนะ

 คณะกรรมการ  ขอขอบคุณทกุความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากสมาชิก  ซึง่ขอเสนอแนะท่ีมเีคร่ืองหมาย * คณะกรรมการ
ชุดที่ 5  มีมติใหดําเนินการทันที  สวนขอเสนอแนะอื่น ๆ ใหมีการศึกษาผลดีผลเสียใหรอบคอบ ทั้งนี้ถาทําแลวจะตองสงผลดี
ตอสหกรณและสมาชิกเปนสําคัญ  ซึ่งคงจะเปนภาระหนาที่ของคณะกรรมการชุดตอไป

การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 2560การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 2560
ของสหกรณ�ออมทรัพย�ครูชัยนาท จํากัด ของสหกรณ�ออมทรัพย�ครูชัยนาท จํากัด 



8 วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

 วันที่ 10 ตุลาคม 2559  หลักสูตร “ลูกโปงสรางอาชีพ” สมาชิกเขาฝกจํานวน 41 คน ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  
ชั้น 3  วิทยากร  ทีมงานบอลลูนอารต

â¤Ã§¡ÒÃ¡ÒÃ½ƒ¡ÍÒªÕ¾àÊÃÔÁãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡
ã¹»‚ 2559 ÊË¡Ã³�ä´Œ Ñ̈´â¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍÒªÕ¾àÊÃÔÁãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡ 3 ËÅÑ¡ÊÙμÃ ´Ñ§¹Õé

 วันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2559  หลักสูตร  “ตะโกเสวย”  สมาชิกเขาฝกจํานวน 89 คน ณ หองประชุมสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด  
ชั้น 3  วิทยากร นางจําเนียร  อํ่านาคิล

 วันท่ี 27 ตุลาคม 2559  หลักสูตร  “โซลาเซลลมือถือ”  สมาชิกเขาฝกจํานวน 40 คน ณ สํานักงานพิพิธภัณฑ
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จ.ปทุมธานี  วิทยากร อ.คมสัน  หุตะแพทย

 ¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñ´·íÒâ¤Ã§¡ÒÃ½ƒ¡ÍÒªÕ¾àÊÃÔÁãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡·Ñé§ 3 ËÅÑ¡ÊÙμÃã¹»‚ 2559 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃä´ŒÃÑº·ÃÒº¶Ö§ÊÀÒ¾»̃ÞËÒ ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃáÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ 
Ñ́§¹Õé

     1. ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �àªÔÞªÇ¹ÊÁÒªÔ¡à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃÅ‹ÒªŒÒ ·íÒãËŒÊÁÑ¤ÃäÁ‹·Ñ¹  
â´Âà©¾ÒÐÊÁÒªÔ¡ºíÒ¹ÒÞ
     2.  ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ½ƒ¡ÍºÃÁ¹ŒÍÂä» ÊÁÒªÔ¡¹‹Ò¨Ðä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒÁÒ¡¢Öé¹ ¶ŒÒÁÕàÇÅÒ
àËÁÒÐÊÁ
     3.  ¤‹Ò¾ÒË¹ÐãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡·Õèà¢ŒÒÍºÃÁ¹ŒÍÂ
     ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ½†ÒÂ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í¹ŒÍÁÃÑº·Ø¡¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð           
«Öè§à»š¹»ÃÐâÂª¹ �ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÊË¡Ã³ �μ‹Íä»



9วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

 ทานผูมพีระคณุทกุทานครบั  วารสารเราขาดหายไป ชวง
ระยะเวลาหนึ่ง  ตองขอโทษทุกทานเปนอยางสูงครับ  สาเหตุ
ที่ทําใหเปนเชนนั้นก็เพราะเรากําลังรอความชัดเจนของขอมูล
สาํคัญทีส่มาชกิตองการทราบเปนอยางยิง่ในหลาย ๆ  เรือ่งครบั  
ขณะนี้ทุกอยางชัดเจนแลวจึงขอนําเรียนดังนี้ครับ
     การประชุมใหญสามัญประจําปจะประชุมในวันท่ี 8 มกราคม 
2560 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมครับทาน สาเหตุทีก่ารประชุม
ตองลากวาทีเ่คยสาเหตอุยางทีท่ราบกนัแลว  แตทีส่าํคญัจะนาํ
เรียนใหชื่นใจไดบางก็คือในปนี้  ทั้งเงินปนผล และดอกเบ้ีย   
เฉลี่ยคืนจะมากกวาปที่ผานมาและที่เปลี่ยนไป ก็คือดอกเบี้ย

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ
โดย... ปรีชา กาญจนสมบัติ

เฉล่ียคืนจะสูงกวาปที่ผานมา เปนการตอบแทนพระคุณของ
สมาชิกท่ีเปนผูกู  และมีจาํนวนมากในปจจุบนั  และจะพยายาม
ใหผลประโยชนสวนนี้เพิ่มขึ้นในโอกาสตอไป
     สวนการตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือสมาชิกในโอกาสตาง ๆ 
ขณะนี้กําลังรวบรวมขอมูลจากหลาย ๆ สหกรณเปนการ       
เปรียบเทียบวารูปแบบใดสมาชิกจะไดประโยชนสูงสุด จะนํา
เรียนสมาชิกทุกทานใหมีสวนพิจารณา รวมกับรับรูรับทราบ
และมีสวนรวมในการตัดสินใจครับทาน
 สวนประเด็นอื่น ๆ จะทยอยนําเรียนทานผูมีพระคุณ         
ทุกทานเปนระยะๆ ในโอกาสตอไปครับ
 ทานครับขณะนี้อากาศเปล่ียนแปลงบอย ๆ ขอใหรักษา
สุขภาพดวยนะครับ  ถึงแมจะไมไดเปนหมอ  แตเปนหวงครับ  
อยาเจ็บอยาจน  แข็งแรง  โชคดี  มีเงินใชตลอดปตลอดไปครับ



¼ÙŒÊ‹§ ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´
 248 ËÁÙ‹ 5 ¶¹¹¾ËÅâÂ Ô̧¹ μíÒºÅºŒÒ¹¡ÅŒÇÂ
 ÍíÒàÀÍàÁ×Í§ªÑÂ¹Ò· ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· 17000

¡ÃØ³ÒÊ‹§

ÊÑÁÄ· Ô̧ì Ã§¤ �·Í§ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÑÁÄ·¸Ôì Ã§¤�·Í§ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
í̈Òà¹ÕÂÃ ´ÔÉÊÃÐ »ÃÕªÒ ¡ÒÞ¨¹ÊÁºÑμÔ »ÇÕ³Ò ºÑÇÀÔºÒÅ ¡ÃÃÁ¡ÒÃí̈Òà¹ÕÂÃ ´ÔÉÊÃÐ »ÃÕªÒ ¡ÒÞ¨¹ÊÁºÑμÔ »ÇÕ³Ò ºÑÇÀÔºÒÅ ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ÇÔ·ÂÒ ªÙª×è¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃÇÔ·ÂÒ ªÙª×è¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

ËÁÒÂàÅ¢â·ÃÈÑ¾·�ÊË¡Ã³�Ï
ËÁÒÂàÅ¢  056 - 411067         ËÁÒÂàÅ¢  056-411412  
ËÁÒÂàÅ¢  056 – 414184        μỐ μ‹ÍËÁÒÂàÅ¢ÀÒÂã¹   Ñ́§¹Õé 
     11 ½†ÒÂ Ø̧Ã¡ÒÃ  12, 13  ½†ÒÂÊÔ¹àª×èÍ
     14 ½†ÒÂ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÃ�        33 ½†ÒÂ¡ÒÃà§Ô¹
     17 FAX         18 ¼ÙŒ̈ Ñ́ ¡ÒÃ      
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0983 Line ID  :  chainattsc1 
ËÁÒÂàÅ¢Á×Í¶×Í : 099-270-0439    Line ID  :  chainattsc2 
@ LINE OFFICIAL

หมายเหตุ : เปนระบบประชาสัมพนัธจะไมสนทนาขอความแชทครับ

 

 
ระบบขาวประชาสัมพันธผาน LINE
ทานจะไดรบัขอมลูไดสะดวกรวดเร็ว
และไมพลาดขอมลูขาวสารอกีตอไป
            แอดเราไดที่ @exn3511iNEW!

ÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕÊÁÒªÔ¡ÊÒÁÒÃ¶ªíÒÃÐà§Ô¹¼‹Ò¹¸¹Ò¤ÒÃâ´ÂâÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑÞªÕ
ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· í̈Ò¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)ÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)

¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 106-1-20455-3106-1-20455-3 ËÃ×Í ËÃ×Í
ºÑÞªÕÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· í̈Ò¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)ºÑÞªÕÊË¡Ã³�ÍÍÁ·ÃÑ¾Â �¤ÃÙªÑÂ¹Ò· ¨íÒ¡Ñ´ (ºÑÞªÕÍÍÁ·ÃÑ¾Â �)
¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 050290698450 050290698450

¡ÃØ³Òá Œ̈§¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¶Ö§ÊË¡Ã³�¡ÃØ³Òá¨Œ§¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¶Ö§ÊË¡Ã³�
¾ÃŒÍÁÃÐºØª×èÍ – Ê¡ØÅáÅÐàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ãËŒªÑ´à¨¹ã¹ÇÑ¹·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹¾ÃŒÍÁÃÐºØª×èÍ – Ê¡ØÅáÅÐàÅ¢·ÐàºÕÂ¹ÊÁÒªÔ¡ãËŒªÑ´à¨¹ã¹ÇÑ¹·ÕèªíÒÃÐà§Ô¹

¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � Ê¡Ê¤.ªÑÂ¹Ò·¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ Ê¡Ê¤.ªÑÂ¹Ò·
     1. ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÒªÔ¡ à ×́Í¹μØÅÒ¤Á 2559
 ÃÒÂ¡ÒÃ ¨íÒ¹Ç¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹

  ÊÁÒªÔ¡/¤¹ ÃÒÂÈ¾/ºÒ· Ê§à¤ÃÒÐË �/ºÒ·
 ª.¾.¤. 5,080 522 937,974

 ª.¾.Ê. 2,965 219 385,490

 2. ÊÁÒªÔ¡ ª.¾.¤ ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁ ã¹à ×́Í¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ¶Ö§ÇÑ¹·Õè  9  ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 
2559 ÁÕ í̈Ò¹Ç¹ 4  ÃÒÂ  ¤×Í
  2.1 ¹ÒÂàª×Í¹ ËÃÔèÁá¡ŒÇ ºíÒ¹ÒÞ Í.àÁ×Í§Ï ¨.ªÑÂ¹Ò·
  2.2 ¹Ò§ÊÒÇ¾Ãà¾çÞ  ÁÑè¹¡ÅÔè¹  ºíÒ¹ÒÞ Í.àÁ×Í§Ï ¨.ªÑÂ¹Ò·
  2.3 ¹ÒÂÊÁÑ¤Ã ºØÞàÊÃÔÁ ÊÁÒªÔ¡ÊÑ§¡Ñ´ËÑ¡ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ
   Í.àÁ×Í§Ï ¨.ªÑÂ¹Ò·
  2.4 ¹ÒÂÊÁÈÑ¡ Ốì âμÃÍ´à¨ÃÔÞ ºíÒ¹ÒÞ Í.ÊÃÃ¤ºØÃÕ ¨.ªÑÂ¹Ò·
 3. ÊÁÒªÔ¡ ª.¾.Ê ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁ  í̈Ò¹Ç¹ 1 ÃÒÂ ¤×Í
  3.1 ¹Ò§ÈÃÕä¾Ã Ç§É�ÊÁÒ¹ ¤Ù‹ÊÁÃÊ ¹ÒÂºÃÃ¨§ Ç§É�ÊÁÒ¹ ºíÒ¹ÒÞ 
   Í.ÊÃÃ¾ÂÒ ¨.ªÑÂ¹Ò·

¡ÒÃËÑ¡à§Ô¹ ª.¾.¤. – ª.¾.Ê. ¼‹Ò¹ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â¡ÒÃËÑ¡à§Ô¹ ª.¾.¤. – ª.¾.Ê. ¼‹Ò¹ºÑÞªÕ¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â
(¡Ã³ÕÊÁÒªÔ¡äÁ‹ÁÕμŒ¹ÊÑ§¡Ñ´ãËŒËÑ¡)(¡Ã³ÕÊÁÒªÔ¡äÁ‹ÁÕμŒ¹ÊÑ§¡Ñ´ãËŒËÑ¡)

 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ Ê¡Ê¤. Ñ̈§ËÇÑ´ªÑÂ¹Ò· ¢Íá¨Œ§ãËŒÊÁÒªÔ¡ ª.¾.¤. áÅÐ ª.¾.Ê. 
·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤ �ãËŒËÑ¡à§Ô¹Ê§à¤ÃÒÐË�ÃÒÂÈ¾¼‹Ò¹ºÑÞªÕ̧ ¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â·ÃÒºÇ‹Ò 
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