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ใหเปนสถาบันการเงินของสมาชิกอยางแทจริง  เรื่องสําคัญท่ีดําเนินการแลวมี ดังนี้
 1. หาแหลงเงินกูจากธนาคารตางๆ และสหกรณออมทรัพยอื่นๆ มาเพ่ือปลอยใหสมาชิกกู เคยเสียดอกใหธนาคารเกือบรอยละ 4 บาทตอป  
ปจจุบันมาอยูที่รอยละ 3.60 บาท บางแหงตกลงจะลดใหเหลือ รอยละ 3.50 บาท
 2. สงเสริมการออมของนักเรียน เพื่อสงเสริมการเรียนการสอน สรางวินัยการออม สหกรณไดออกไปพบผูอํานวยการและครูผูรับผิดชอบ    
ทกุโรงเรียน แนะนําโปรแกรมพรอมมอบบัญชีเงนิฝาก ใหดอกเบีย้รอยละ 3 บาทตอป  จงูใจใหสถานศึกษารอยละ 1 บาทตอป  ถามกีจิกรรมทศันศึกษา 
รอยละ 0.50 บาท  ทําใหมียอดการฝากเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
 3. เตรียมพรอมรบัการเปล่ียนแปลงตดิตามความเคล่ือนไหวในการแกไขกฎหมาย ระเบยีบทีน่ายทะเบยีนกาํหนด ทัง้การรับสมาชกิ การถอืหุน 
การฝาก การกู การปนผล การบริหารจัดการ อาจกระทบกับการดําเนินการสหกรณ จึงตองมีการเปล่ียนแปลงขอบังคับ ระเบียบ และมติในเรื่อง          
เทาท่ีจําเปน โดยเฉพาะการกูตามระเบียบ อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอยกเวนถาไมเปนตามเกณฑใหเปนไปตามมติกรรมการ ถามีความจําเปนและเงิน   
พอสงชําระ
 4. ปองกันการนําเงินกําไรประจําปมาตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งจะกระทบเงินปนผล/เฉลี่ยคืน จึงตองหาวิธีใหผูกูไมตกเปนผูผิดนัดชําระ
หนี้ ใหสงชําระไดดวยการพักชําระหนี้ ปรับโครงสรางหนี้ และประนอมหนี้
 5. การแกไขปญหาหนี้สินภาวะวิกฤติ เปนความรวมมือของ สกสค. และสหกรณออมทรัพยครู คัดเลือกลูกหนี้ที่จะถูกฟอง ถูกบังคับคดี          
เงนิไมพอกบัการชาํระหนี ้ เอกสารหลักฐานนาเชือ่ถอื ประพฤตปิฏบิตัตินเหมาะสม โดยรวมหนีส้นิทกุอยาง จะไดรบัชดใชดวยเงนิของ สกสค. ใหกูเงิน 
ผานสหกรณฯดอกเบี้ยรอยละ 3.50 บาทตอป  สงไมเกิน 400 งวด  ไมสามารถกูเงินจากแหลงใดไดอีก (ยื่นเครดิตบูโร) บุคคลในครอบครัวและ         
ผูบังคับบัญชา รับรูใหความรวมมือ  คณะกรรมการจัดสวัสดิภาพจังหวัดคัดกรอง สงไปให สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. อนุมัติ มวีงเงินใหกูได       
ทั้งสิ้น 1,000 ลานบาท  คุณสมบัติสําคัญคือตองเปนหนี้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครู ซึ่งขณะนี้ สกสค. จังหวัดชัยนาท  
ไดคัดเลือกลูกหนี้บางสวนสงไปใหสวนกลางพิจารณาอนุมัติ
 6. คณะกรรมการดําเนินการไดจัดทํารางหลักเกณฑจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูคํ้าประกันวงเงินไมเกิน 10,000,000 ลานบาท จัดสรรปแรก 
2,000,000 บาท  ปตอไปไมเกิน 300,000 บาท และเก็บจากผูกู  รอยละ 0.40 บาท  แตไมเกินรายละ 10,000 บาท  ครบแลวจะหยุดเก็บ ถึงแม 
จะกูใหม เมือ่เลกิกูจะคนืใหโดยไมมดีอกเบีย้ ใหความชวยเหลอืผูคํา้ประกนั เมือ่ผูกูตองพนัจากสมาชกิภาพ และสหกรณเรยีกใหผูคํา้ประกนัชาํระหนี้
แทนผูกู จะนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําปเพื่ออนุมัติ  ถาคิดวาเปนประโยชนขอใหชวยกันเสนอแนะ
 7. การแกไขระเบียบวาดวยเจาหนาที่และการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนของเจาหนาที่สหกรณฯ และผูจัดการ เพื่อใหเปนไปตามขอเสนอแนะ
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  เจาหนาที่หลายรายเงินเดือนยังตํ่ากวาวุฒิปริญญาตรีตามที่ ครม. กําหนด ทั้งที่จบปริญญาโท 7 ราย  
คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาถึงการสรางขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ ซึ่งทํางานใหเรา  มีเจาหนาที่อยู 12 คน  ตามเกณฑควรจะมี 16.50 คน  
นบัวามภีาระท่ีหนกั  จงึมมีตใิหปรบัปรุงบัญชเีงินเดือนเจาหนาทีบ่าง  แตยงัไมมากถึงกับใชบญัชขีองชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยโดยตรง  
และยังไมถึงกับไดตามวุฒิการปรับปรุงบัญชีเงินเดือนครั้งนี้  ใชเงินเพิ่มขึ้นเดือนละ 20,780 บาท  นายทะเบียนสหกรณไดแจงรับทราบระเบียบแลว  
และยังไดกํากับติดตามการทํางาน การใหบริการสมาชิกใหดียิ่งขึ้น
 คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรพัยครชูยันาท จาํกดั ชดุที ่57 จะมุงมัน่ทาํงานเพือ่สมาชกิ เพือ่สวนรวม คูกบัความม่ันคงของสหกรณ
ตอไป ขอไดโปรดชวยกันเสนอแนะ สอบถาม หรือสนับสนุนตอไป 
 ขอบคุณครับ
                       นายสมควร  ทองฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ

 สมาชกิสหกรณออมทรัพยครชูยันาททุกทานครบั คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครชูยันาท 
จํากัด ชุดที่ 57ไดรับคัดเลือกใหทําหนาที่ตั้งแต 8 มกราคม 2560 เปนเวลา 9 เดือน เหลือเวลาอีก 3 เดือน       
จะสิ้นปบัญชี ไดดําเนินการเพ่ือประโยชนสมาชิก ประโยชนสวนรวม ควบคูกับความม่ันคงของสหกรณ มุงหวัง



3

â¤Ã§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÍÍÁ (ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¾ÔàÈÉÁÔè§Á§¤Å ÊË¡Ã³ �âÃ§àÃÕÂ¹)

33วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

 สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด จัดทําโครงการสงเสริมการออม (ออมทรัพยพิเศษมิ่งมงคล สหกรณโรงเรียน) เพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหกับโรงเรียนตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค  1.เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการออมใหกับ             
ผูบริหารและครู  2.เพ่ือเพ่ิมจํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฝากเงินสหกรณโรงเรียน  3.เพ่ือสงเสริมทักษะความคิดในการใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนภายใตแนวคิด “รูหา รูเก็บ รูใช รูจักให” จํานวน  8 อําเภอ

สมาชิกสังกัด อําเภอเมือง อําเภอมโนรมย
หองประชุมชั้น 3 สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
จํานวนสมาชิก 62 คน  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

สมาชิกสังกัด อําเภอสรรพยา อําเภอสรรคบุรี
ณ หองประชุม โรงเรียนหวยกรดวิทยา

จํานวนสมาชิก 60 คน  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

สมาชิกสังกัด อําเภอเมือง อําเภอมโนรมย
หองประชุมชั้น 3 สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
จํานวนสมาชิก 62 คน  วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

สมาชิกสังกัด อําเภอหันคา อําเภอเนินขาม
ณ หองประชุม โรงเรียนอนุบาลหันคา

จํานวนสมาชิก 73 คน  วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

      โรงเรียนที่เขารวมโครงการท้ังหมด  30  โรงเรียน  ดังนี้
1. โรงเรียนวัดสองคบทายเมืองอนุสรณ 11. โรงเรียนบานหม่ืนเทพ 21. โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
2. โรงเรียนวัดสมอ (วุฒิประชานุเคราะห) 12. โรงเรียนวัดแหลมหวา 22. โรงเรียนวัดบอแร
3. โรงเรียนวัดฝาง 13. โรงเรียนวัดศรีมงคล 23. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์
4. โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 14. โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 24. โรงเรียนวัดบําเพ็ญบุญ
5. โรงเรียนเทศบาลบานกลวย 15. โรงเรียนวัดดอนตะไล 25. โรงเรียนวัดโพธิมงคล
6. โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห 4) 16. โรงเรียนวัดเขาแกว 26. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57
7. โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 17. โรงเรียนวัดดอนโพธ์ิศรี 27. โรงเรียนอนุบาลมโนรมย
8. โรงเรียนชุมชนวัดตะกู 18. โรงเรียนวัดนางลือ 28. โรงเรียนวัดเดนใหญ
9. โรงเรียนทาบานหลวง 19. โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ 29. โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา
10. โรงเรียนบานหนองขุนมิตรภาพที่ 136 20. โรงเรียนลัดดาประชาสรรค 30. โรงเรียนดอนสีนวน 
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สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด จัดโครงการจัดทําแผนกลยุทธ  4 ป สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
( พ.ศ. 2561-2564 )  โดยเนนการมีสวนรวมของสมาชิกสหกรณฯ  มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนสมาชิกสหกรณฯ จํานวน  51 คนวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ หองประชุมชั้น 3สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด

1. ประชุมปฏิบัติการระดมความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณฯ ตามหนวยตาง ๆ จํานวน 8 ครั้ง  ดังน้ี

คร้ังที่ 1  วันที่ 3 ส.ค. 60  สมาชิกสังกัดอําเภอสรรพยา
ณ โรงเรียนวัดคงคารามมีจํานวนสมาชิก  56  คน

ครั้งที่ 3  วันที่ 7 ส.ค. 60  สมาชิกสังกัดอําเภอเมืองชัยนาท
ณ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดสมาชิก  63  คน

ครั้งที่ 5  วันที่ 11 ส.ค. 60  สมาชิกสังกัดอําเภอสรรคบุรี
ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรคมีจํานวนสมาชิก  55  คน

ครั้งที่ 7  วันที่ 15 ส.ค. 60  สมาชิกสังกัดอาํเภอหันคา
ณ โรงเรียนอนุบาลหันคามีจํานวนสมาชิก  57  คน

ครั้งที่ 2  วันที่ 4 ส.ค. 60  สมาชิกสังกัดอําเภอเนินขาม
ณ โรงเรียนบานวังคอไหมีจํานวนสมาชิก  55  คน

ครั้งที่ 4  วันที่ 8 ส.ค. 60  สมาชิกสังกัดอําเภอมโนรมย
ณ โรงเรียนอักษรประสิทธิ์มีจํานวนสมาชิก  55  คน

ครั้งที่ 6  วันที่ 15 ส.ค. 60  สมาชิกสังกัดอําเภอหนองมะโมง
ณ โรงเรียนวัดวังนํ้าขาวมีจํานวนสมาชิก  52  คน

ครั้งที่ 8  วันที่ 17 ส.ค. 60  สมาชิกสังกัดอําเภอวัดสิงห
ณ โรงเรียนดอนตูมกมลาวาสมีจํานวนสมาชิก  64  คน
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เอกสารการสมัคร 1.  ใบรับรองแพทย โรงพยาบาลของรัฐและมีอายุไมเกิน 30 วนั
2.  สําเนาบัตรประชาชน
3.  สําเนาทะเบียนบานของตนเองและผูรับเงินสงเคราะห
4.  อัตราคาสมัคร  4,860  บาท
5.  เงินบริจาค  (คํานวณตามอายุ คูณ 200)

ºÍÒÒÂÂØμÒÁ»»¯·¹)

´‹Ç¹ÁÒ¡
สถานท่ีรับสมัคร  ศูนยประสานงาน สสอค. ที่
สหกรณตนสังกัด หรือสมัครตรงที่สํานักงานใหญ 
สสอค. 199  ชัน้ 5  อาคารชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
แหงประเทศไทย  ถ.นครอนิทร บางกรวย  จงัหวดั
นนทบุรี  โทร. 02-4961337 Fax. 02-4961338

การจายเงินสงเคราะหสมาชิกเสียชีวิต เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ  :  * ยอดเงินสงเคราะหที่ไดรับของ ฿ $ #  ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิก ณ วันที่เสียชีวิต
  ** รอเงินโอนจากบริษัทประกันและสมาคมฯ    *** เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ

ที่ ชื่อ – สกุล

การจายเงินสงเคราะห

รวมรับเงิน

สวัสดิการ
สงเคราะห
สมาชิกของ
สหกรณฯ

สมาคม 
สฌ.สช.

(#)*240,000.-

สมาคม
สส.ชสอ.

($)*600,000.-

สมาคม
สสอค.

(฿)*600,000.-

ประกันชีวิตกลุม
ตามความสมัครใจ
(@) 500,000.-

1
2 
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

นายครรชิต  หงสออน
นายสมาน  แกวเขียว
นายสํารวม  ออนสําลี
นายสะอิ้ง  รุงเรือง
นางวาสนา  เบี้ยวเหล็ก
นายสุพจน  จันทรพุก
นายสังวร  แสงสรอย
นายปรีชา  แสงไชย
นายบุญทัน  บุญศาสตร
นายทองสุข  พุทธโกสัย
นางอุดมศรี  ราศี
นายประเสริฐ  บาลี
นายพงศนรินทร ชัยนารายณ
นายวิทยา  คงมั่น
นายภานุวัฒน  แกนม่ัน
นายถวัลย  คงฤทธิ์
นายธะวัตร  ทัดเนียม
นายไพรัชต  ไชยรักษ
นายไพฑูรย  อยูเย็น
นางระเบียบ  ทับนิล
นายอุดม  นอยศรี
นายสมเกียรติ  เกสรสุคนธ
นายณรงค  จันทรเมือง

-
500,000
500,000

-
-

500,000
500,000

-
-

500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

-
-

500,000
500,000

***1,000,000
500,000
500,000

**500,000
**500,000

600,000
600,000
600,000

-
600,000
600,000

-
600,000

-
600,000
600,000

-
600,000

-
600,000
600,000
600,534

-
600,534
600,534
600,488
600,488

-

-
-

600,062
-
-

600,062
-
-
-

600,062
600,062

-
600,112

-
600,112
600,112
600,065

-
600,065
600,065

-
**600,065

-

-
225,000
226,600

-
-

227,100
-
-
-
-
-
-

229,400
-
-
-

230,800
-

232,900
-
-
-
-

-
172,000
248,000
262,000

-
210,000

-
262,000
188,000
246,000
246,000
230,000
194,000
222,000
198,000
192,000
218,000
224,000
204,000
196,000

-
228,000
228,000

600,000
1,497,000
2,174,662

262,000
600,000

2,137,162
500,000
862,000
188,000

1,946,062
1,946,062

730,000
2,123,512

722,000
1,398,112
1,392,112
2,149,399

724,000
2,637,499
1,896,599
1,100,488
1,928,553

728,000
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»ÃÐ¡ÒÈÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¤ÃÙªÑÂ¹Ò·  ¨íÒ¡Ñ´
àÃ×èÍ§  ËÅÑ¡à¡³± ¡ÒÃãËŒà§Ô¹¡ÙŒÊÒÁÑÞ

¡íÒË¹´ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃãËŒà§Ô¹¡ÙŒÊÒÁÑÞ  ´Ñ§¹Õé

·Ñé§¹Õé μÑé§áμ‹ÇÑ¹·Õè 1 μØÅÒ¤Á 2560 à»š¹μŒ¹ä»

 อาศัยอํานาจตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท  จํากัด  พ.ศ.  2557  ขอ  14, 15, 16(4), 17,18  ดวยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท  จํากัด ชุดท่ี  57  ในการประชุมครั้งที่  5/2560  เม่ือวันที่  
12  เมษายน  2560  เห็นชอบใหสหกรณ 

 1. ใหสมาชิกกูเงินไดจํานวน 60 เทาของเงินไดรายเดือนและเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะเงินเพิ่ม           
สปช. / ชคบ. และ ช.ร.บ. รวมกบัเงนิคาหุนทีช่าํระแลวของสมาชิกแตตองไมเกนิ  2,500,000  บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 
และเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้

 2. สมาชิกกูเงินตั้งแต 600,000 บาท  และอายุไมเกิน 60 ป  ตองสมัครเปนสมาชิก สสอค.  หรือ สส.ชสอ.  และ  
สฌ.สช.
 3.  สมาชิกกูเงินตั้งแต 701,000 บาท  ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา 2 คน  
 4.  สมาชิกกูเงินตั้งแต 1,000,000 บาท  ตองทําประกันชีวิตกลุมตามที่สหกรณกําหนด  
 5.   สมาชิกกูเงินตั้งแต 1,201,000 บาทข้ึนไป ตองมีผูคํ้าประกันไมนอยกวา  3 คน
 6.   สมาชิกกูเงินตั้งแต 1,500,000 บาท  ตองสมัครเปนสมาชิก สส.ชสอ. และ สสอค.
 7.   ผูกูเงนิเมือ่หกัชําระหนีแ้ละภาระอ่ืนๆ แลวจะตองมเีงินคงเหลือ 5%  ของเงินเดือน กรณสีมาชกิอาย ุ57 ปขึน้ไป 
จะตองคํานวณเงินไดหลังเกษียณประกอบการพิจารณาการใหกู
 8.   ผูกูเงินตองแนบหลักฐานรายละเอียดประกอบการเบิกจายเงินของตนสงักัดยอนหลัง 1 เดือน โดยผูบงัคับบัญชา
หรือเจาหนาที่การเงินรับรอง
 9.   การสงเงินชําระหนี้จะตองชําระหนี้งวดละเทา ๆ กัน  ไมเกิน  300 งวดและใหเสร็จส้ินภายใน อายุ 80 ป 
         10. การค้ําประกันของพนักงานสวนทองถิ่น  ตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการสังกัด สพป. อยางนอย 1 คน
         11. ขอใดถาไมเปนไปตามหลักเกณฑใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ

  
  10 - 16,990
17,000 - 22,990
23,000 - 28,990
29,000 - 34,990
35,000 - 40,990
41,000 - 46,990
47,000 - 52,990
53,000 - 58,990
59,000 - 68,990
69,000 - 81,990

82,000 - 92,990
93,000 - 103,990
104,000 - 114,990
  หุน  120,000  บาท
  หุน  180,000  บาท
  หุน  230,000  บาท
  หุน  280,000  บาท
  หุน  320,000  บาท
  หุน  360,000  บาท
  หุน  420,000  บาท

60,000
90,000
120,000
150,000
180,000
210,000
240,000
270,000
300,000
400,000

425,000
450,000
499,000

500,000 – 700,000
701,000 – 800,000

801,000 – 1,000,000
1,001,000 – 1,200,000
1,201,000 – 1,500,000
1,501,000 – 2,000,000
2,001,000 – 2,500,000

สง
ชําระหนี้
300 งวด

สง
ชําระหนี้
300 งวด

ใหกูได (บาท) ใหกูได (บาท)ทุนเรือนหุน (บาท) ทุนเรือนหุน (บาท)
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สหกรณออมทรัพยครูชัยนาทจํากัดสหกรณออมทรัพยครูชัยนาทจํากัด
รายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2560รายการยอแสดงสินทรัพยและหน้ีสิน  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2560

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร -
เงินกูยืม 1,541,600,000.00
เงินรับฝาก 1,040,371,321.47
หนี้สินอื่น 12,784,207.11
                รวมหนี้สิน 2,594,755,528.58

ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน 2,505,802,430.00
ทุนสํารอง 184,398,271.51
ทุนสะสมตามขอบังคับระเบียบอื่น ๆ 896,041.00
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 144,343,273.83
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 5,430,195,544.92

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 96,955,692.90 
เงินฝากสหกรณอื่น -
เงินลงทุน - สุทธิ 5,123,750.00 
เงินใหกูยืม -สุทธิ 5,318,385,228.72 
ที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ 9,627,958.54 
สินทรัพยไมมีตัวตน -
สินทรัพยอื่น 102,914.76 
 

 
รวมสินทรัพย 5,430,195,544.92 

หนี้สิน

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดขอมูล ณวันที่  31 กรกฎาคม 2560

สินทรัพย

สมาชิกกูเงินสหกรณเงินฝาก
ออมทรัพย

หุน

2,144,807,040
360,995,390

2,505,802,430

137,608,316
13,866,373

151,474,689

697,868,962.
191,027,669
888,896,631

3,785
9

3,794

99.76
0.24
100

99.96
0.04
100

5,335,128,734
2,124,339

5,337,253,073

รอยละ

90.66
9.34
100

จํานวน

4,561
470

5,031

ประเภท

สามัญ
สมทบ
รวม

ออมทรัพยพิเศษ จํานวนราย จํานวนเงินรอยละ รอยละ

ขอมูลฐานะการเงินของสหกรณ ปบัญชี 2560

ประเภท
ปบัญชี ทุนเรือนหุน

พ.ย.-59
ธ.ค.-59
ม.ค.-60
ก.พ.-60
มี.ค.-60
เม.ย.-60
พ.ค.-60
มิ.ย.-60
ก.ค.-60
รวมป 60

2559
2558
2557
2556
2555

2,382,042
2,389,824,760
2,414,455,030
2,431,847,240
2,451,597,060
2,465,244,500
2,479,611,250
2,491,431,270
2,505,802,430
2,491,431,270
2,362,829,300
2,195,803,480
1,985,266,200
1,809,509,990
1,647,196,020

168,191,538
168,191,538
184,398,271
184,398,271
184,398,271
184,398,271
184,398,271
184,398,271
184,398,271
184,398,271
168,191,538
155,144,569
142,736,190
131,683,112
121,269,765

19,324,648
36,787,954
45,008,513
56,332,757
79,522,416
88,758,122

109,338,908
128,840,631
144,343,273
128,840,631
155,785,243
135,099,688
118,957,181
108,993,857
100,340,304

961,836,123
965,439,402

1,001,538,174
997,447,553

1,009,820,240
1,026,970,091
1,023,852,026
1,029,288,590
1,040,371,321
1,029,288,590
969,194,943
965,616,912
863,384,995
800,977,703
782,427,083

3,540,695,907
3,569,490,250
3,655,780,985
3,678,169,834
3,728,337,289
3,768,227,836
3,800,081,256
3,836,807,863
3,877,717,497
3,836,807,863
3,697,832,151
3,460,178,665
3,117,895,113
2,858,223,906
2,657,504,106

1,615,000,000
1,615,000,000
1,661,250,000
1,617,500,000
1,713,750,000
1,580,000,000
1,585,000,000
1,560,800,000
1,541,600,000
1,560,800,000
1,615,000,000
1,585,000,000
1,434,977,466
1,398,999,339

988,989,109

2.19 : 1
2.21 : 1
2.20 : 1
2.27 : 1
2.18 : 1
2.38 : 1
2.40 : 1
2.46 : 1
2.52 : 1
2.46 : 1
2.29 : 1
2.18 : 1
2.17 : 1
2.04 : 1
2.69 : 1

550,176
495,176

1,629,576
1,213,891
1,093,091
1,000,641

974,591
942,891
895,991
942,891
556,176
468,776
480,446
712,313
615,203

8,751,420
8,751,420
8,751,420
6,930,120
1,906,210
1,906,210
1,906,210
1,906,210
1,906,210
1,906,210
8,751,420
8,045,240
7,070,100
6,346,930
5,655,730

ทุนสํารอง ทุนสะสม กําไรสุทธิ เงินรับฝาก เงินกูยืม
รวมสํารอง

บําเหน็จ
ทุนภายใน ตอ
ทุนภายนอก

ทุนภายใน ทุนภายนอก อัตราสวน
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..........¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÊ§ÊÑÂ¤ÅÒÂ¤ÇÒÁÊ§ÊÑÂâ´Â ¾¹Á ¨§ÍÂÙ‹ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ â·Ã. 081-0369909â´Â ¾¹Á ¨§ÍÂÙ‹ÇÑ²¹Ò ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ â·Ã. 081-0369909

 จากการทีส่หกรณมกีจิกรรมทีส่งเสรมิการมสีวนรวม
ของสมาชิก ทั้งโครงการสงเสริมการออม (สหกรณโรงเรียน) 
และโครงการจัดทําแผนกลยุทธสหกรณ (พ.ศ. 2561-2564)  
ของพืน้ทีใ่นแตละอาํเภอทีผ่านมา  สหกรณไดรบัฟงความคดิเหน็ 
ขอเสนอแนะ  รวมทั้งขอสงสัยในหลายประเด็น ซึ่งสรุปได 
ดังนี้
 ขอสงสัย.....สหกรณจะลมหรือไม
 คลายสงสัย.....นับเปนขอสังเกตอยางหนึ่งวาจนถึง
ขณะนี้ ยังมีสมาชิกบางทานพูดวาสหกรณจะลม เพราะ       
อยางโนน อยางน้ี ทั้งท่ีสมาชิกสวนใหญรับรู รับทราบแลววา 
สหกรณเรามีฐานะมั่นคง ไดมาตรฐาน เปนสหกรณดีเดนของ
จังหวัด และยังไดรับรางวัลระดับประเทศ ตลอดจนผลการ
ประเมินมาตรฐานสหกรณของกรมสงเสริมสหกรณทีม่หีนาที่
กาํกบัดแูลสหกรณการนัตวีาสหกรณเรามมีาตรฐาน  ในระดบั 
A (ดีเลิศ)  มา  3 ปซอน  จึงไมเขาใจวาสมาชิกบางทานนี้            
มีเจตนาอยางไรกับสหกรณกันแน  โดยเฉพาะกับการพูดให
สมาชกิทานอืน่ ๆ  ใหไปถอนเงนิฝากหรอืหุนออกจากสหกรณ  
ซึง่นบัวาอนัตรายกบัสหกรณเปนอยางมาก  ถาพดูโดยไมคาํนงึ
ถึงสหกรณและสมาชิกในภาพลบ
 ผมขอยืนยันครับวา  สหกรณเรามั่นคง  คําวา “ลม” 
ไมมทีางเกิดขึน้อยางแนนอน ขณะนีส้ถาบันการเงินอืน่เชือ่มัน่
สหกรณเรา  แมกระทั่งสมาชิกท่ีมีตําแหนงสูงขึ้น ที่ยายไป
ทํางานที่อื่นแลว ยังคงเปนสมาชิกของเราอยู  เพราะทาน   
เหลานี้ เช่ือมั่นกับสหกรณของเรา
 ขอสงสัย.....ขาวทีว่าจะม ีพ.ร.บ.สหกรณฉบับใหมมา
บังคับใชกับสหกรณนั้น จริงหรือไม  และจะสงผลกระทบ
อยางไรบาง
 คลายสงสัย.....การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ จะเกิดขึ้น
แนนอน  เพียงแตวาขณะน้ี  พ.ร.บ. สหกรณฉบับใหมยังอยู
ในขัน้ของกฤษฎีกา แตมบีางสวนท่ีเปนอาํนาจของกรมสงเสริม
สหกรณ และกรมตรวจบัญชสีหกรณมอีาํนาจ ไดแจงการปฏิบตัิ
ในบางเร่ืองมาบางแลว
 ขณะนีท้กุสหกรณพยายามหาขอมลูการเปลีย่นแปลง
ตาง ๆ  ทีจ่ะเกิดขึน้ และวางแผนหาแนวทางการปรับตวัรองรับ

การเปลี่ยนแปลงกันแลว เชนเดียวกับของสหกรณเราที่ได
เตรยีมการรองรบัไวบางแลว เชน ตัง้แตวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 
เปนตนไป จะมีการปรับหลักเกณฑเงินกูใหมที่สําคัญดังนี้
 1. กูแลวจะตองมีเงินคงเหลือ 5% ของเงินได         
รายเดือน
 2. กูแลวตองสงชําระหนี้ไมเกิน  300 งวดและตอง
ชําระหนี้ใหหมดภายในอายุ  80 ป
 3. สมาชกิท่ีมอีาย ุ 57 ปขึน้ไป  ถาจะกูตองคาํนวณ
เงินไดหลังจากเกษียณ ประกอบการพิจารณา
 ความวา จะกระทบอะไรบางนัน้  ทีแ่นนอนคอืสมาชิก
ทีต่องการกูเงนิใหม หรอืจะกูวนซํา้จากสัญญาเดมิ ตองวางแผน
รองรับไวดวย และอาจจะกูไดไมเทากับท่ีเคยไดมา ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว  มไิดเกดิจากเจตนาของคณะกรรมการ
โดยตรง  เพียงแตเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของ พ.ร.บ.  
ที่บังคับใช  และมีแนวโนมจะมีการบังคับใชที่เขมขนมากขึ้น  
ซึ่งจะตามมาเรื่อย ๆ  ดังนั้นสมาชิกควรติดตามขาวสาร        
ใหทันเหตุการณ  เพื่อวางแผนชีวิตท่ีดีใหกับตัวเอง  รวมทั้ง
เพื่อความมั่นคงของสหกรณเรา

ขอสงสยั.....ทาํไมสหกรณตองกําหนดการค้ําประกัน
ของพนักงานสวนทองถิ่น  ใหตองมีสมาชิกที่เปนขาราชการ
สังกัด สพป. อยางนอย  1 คน ดวย  เพราะพนักงานสวน
ทองถิ่น (อบต.) ก็เปนขาราชการเหมือนกัน

คลายสงสัย.....เปนมติของคณะกรรมการ ซึ่งมิใช
เฉพาะพนักงานสวนทองถิ่นเทานั้น  ครูจากโรงเรียนเอกชน
กเ็ปนเชนกนั  เนือ่งจากคณะกรรมการตระหนักถงึความม่ันคง
ของสหกรณเปนสําคัญ  ไมไดเลือกที่จะรักมักที่ชัง  เพราะ
สมาชิกดงักลาวถาเกษียณแลว สหกรณจะเรียกเก็บเงินไมได  
รวมทัง้สหกรณเคยประสบปญหานีม้าแลว  ทีส่มาชกิผูกูและ
ผูคํ้าพรอมใจกันลาออก  ทําใหสหกรณไมสามารถเรียกเก็บ
เงินจากใครได  ทําใหเปนหนี้สูญมาแลว

ขอสงสัย.....ในปนี ้ จะมกีารเปดใหกูโดยใชเงนิปนผล
และเฉล่ียคืนคํ้าประกัน  เหมือนปที่แลวอีกหรือไม

คลายสงสัย.....ปที่แลวคณะกรรมการเปดใหกูเงิน
โดยใชเงินปนผลและเฉล่ียคืนคํ้าประกัน เน่ืองจากมีการ 
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ประชุมใหญ  วันที่  8 มกราคม 2560  เพราะเห็นใจสมาชิก
บางสวนที่มีภาระผูกพันอยู  แตในปนี้เราใชผูสอบบัญชีภาค
เอกชน  ทําใหจัดประชุมใหญไดภายในเดือน พฤศจิกายน 
2560  คาดวาจะเปนวันอาทิตย  26 พฤศจิกายน 2560       
ซึ่งหลังจากปดปบัญชีวันที่  31 ตุลาคม 2560  ไมถึงเดือน  
คณะกรรมการจึงยังไมไดพิจารณาในเรื่องนี้
 ขอสงสัย.....การประชุมใหญสามัญประจําปนี้  
สหกรณจะทําอะไรเปนที่ระลึกใหกับสมาชิก
 คลายสงสยั.....กอนอืน่ขอทาํความเขาใจกอนนะครับ
วา  ของทีร่ะลกึนัน้ไมไดใชเงนิของสหกรณ แตใชเงนิทีไ่ดจาก
การประมูลรานคา  ซึง่ปทีแ่ลวสหกรณทาํไดอารีใ่หกบัสมาชกิ  
สําหรับในปนี้  ไดสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกบางสวน
แลว  ยงัมีขอเสนอใหทาํไดอารีเ่ชนเดมิ  โดยครัง้นีจ้ะเกบ็ภาพ
ประวัติศาสตร  เหตุการณสําคัญ ๆ ของประเทศไวเปน               
ที่ระลึกในไดอารี่ใหมากขึ้น
 ขอสงสัย.....ทําอยางไรคณะกรรมการจะควบคุม 
การประชมุใหเปนไปดวยความเรยีบรอย อยูในเวลาอนัสมควร 
บรรยากาศเปนไปอยางสรางสรรค
 คลายสงสัย.....ปที่แลวประชุมเสร็จเวลาประมาณ  
16.15 น.  สมาชิกหลายทานมีเสียงบนวา  “เบ่ือใชเวลานาน
เกินไป” มีอภิปรายไมกี่คน บางเรื่องพูดแลวก็เอามาพูดซํ้า
อกี ซึง่กอนประชมุทกุครัง้ประธานจะแจง  กฎ กตกิา  มารยาท  
ใหทราบกอนแลว  กค็งข้ึนอยูกบัสมาชิกเองวาจะแสดงบทบาท
หนาทีอ่ยางไร  แตถามองในแงดจีะเห็นวา  สมาชิกทานสนใจ
กิจการของสหกรณมาก  นาจะเปนเรื่องที่ดี  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
แนวคดิของสมาชกิ  ถาเราคดิวาเราหวงัดกีบัสหกรณ  เราจะ
รวมคิด  รวมทํา  กันอยางสรางสรรค  การประชุมก็จะเปน
ไปดวยความเรียบรอย
 ขอสงสัย.....ปนี ้จะไดเงนิปนผลและเฉลีย่คืนเทาไร
 คลายสงสัย.....เงินปนผลจะไดรับจากยอดเงินหุน
ของสมาชิกเมื่อสิ้นปบัญชี สวนเงินเฉล่ียคืน จะไดรับจาก 

อัตรารอยละของดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกใหสหกรณในรอบ        
ปบัญชี  ซึ่งจะไดเทาไรนั้น ขึ้นอยูกับผลประกอบการใน            
แตละป
 ยังไมสามารถบอกไดวาจะไดเทาปที่แลว (ปนผล 
5.20 บาท  เฉลี่ยคืน 4.90 บาท) หรือมากกวา  ทั้งนี้ ป 60 
คาดวาจะมีกําไรสุทธิไมนอยกวา 170 ลานบาท ซึ่งปกติ       
นาจะจัดเปนเงินปนผลและเฉลี่ยคืนไดไมนอยกวาเดิม แต
ขณะน้ีไดมีเกณฑกํากับดูแลสหกรณที่กระทรวงการคลัง        
เสนอใหคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ พิจารณา 
บงัคบัใช คอื การใหผลตอบแทนแกสมาชกิเปนเงนิปนผลนัน้ 
ตองไมเกินรอยละ 10 ตอป แตทั้งนี้ตองไมเกินรอยละ 80 
ของกําไรสุทธิที่เหลือ  จากการจัดสรรเปนทุนสํารองและ         
คาบาํรุงสันนบิาตสหกรณ นัน่แสดงวา ถากําไรสุทธิ 100 บาท 
ตองหักเปนทุนสํารอง  10 บาท  และจายคาบํารุงสันนิบาต  
30,000 บาทกอนซึ่งเทากับเหลือ 87 บาท แลวจึงนํามาจัด
เปนเงินปนผลใหสมาชิกรอยละ 80 เทากับ 69.60 บาท  
เทานั้น  ดังนั้น
 ถากรมสงเสริมสหกรณมหีนงัสอืแจงมาเปนทางการ  
เราคงตองปฏิบัติตามอันจะทําใหการจัดสรรกําไรสุทธินั้น
เปลี่ยนไปจากเดิมบาง

ขอสงสัย.....เงินฝากออมทรัพยพิเศษระยะเวลา            
4 ป  เมื่อครบกําหนด  ดอกเบี้ยจะสงผลกระทบกับกําไร         
หรือไม

คลายสงสัย.....การคิดดอกเบ้ียเงินฝากจะมีการ
คํานวณเปนรายป  โดยต้ังเปนดอกเบ้ียคางจาย ไดแตละป  
ซึ่งจะนําไปตัดเปนคาใชจายในทุก ๆ ปแลว ดังนั้นเม่ือ          
ครบกําหนดในปที่ 4  ดอกเบี้ยที่คิดในปนั้นจะเทากับ  1 ป  
ไมไดคดิ  4 ป  จะสงผลใหกาํไรลดลงเพียงแคการคิดดอกเบ้ีย
ของปนั้น ในภาพรวม จึงไมสงผลกระทบกับกําไร

Ex : นาย ก ฝากเงนิออมทรพัยพเิศษป 2557 จาํนวน  500,000 บาท ระยะเวลา 4 ป อตัราดอกเบ้ีย 4.50 บาท/ป 
การคิดดอกเบ้ีย  ปที่ 1 = 22,500 บาท  การคิดดอกเบ้ีย  ปที่ 2 = 22,500 บาท  ไปจนกระท้ังปที่ 4  พ.ศ. 2561 
ครบกําหนด  สมาชิกจะไดรับดอกเบี้ยทั้งสิ้น 90,000 บาท  แตเนื่องจากในระบบบัญชีไดตัดจายดอกเบี้ยคางจาย
ไวแลวปละ  22,500 บาท  ดังนั้น เมื่อครบปที่ 4  ในระบบบัญชีจะตัดจายดอกเบี้ย เพียง 22,500 บาท เทานั้น
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ÇÑ¹·Õè 4 μØÅÒ¤Á ¾.È. 2560ÇÑ¹·Õè 4 μØÅÒ¤Á ¾.È. 2560

 สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
 ไดตระหนักถึงความสําคัญของผูเกษียณอายุราชการซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคล
ที่มีคุณคาทางสังคมขององคกร และทําประโยชนแกประเทศชาติมาเปนเวลายาวนาน
จึงไดจัดโครงการ “แสดงกตเวทิตาจิตแดผูเกษียณอายุราชการประจําป 2560”
เพื่อเปนเกียรติและคารวะผูอาวุโสและยังเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบทอดตลอดไป

 วัตถุประสงค
  เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสหกรณไดตระหนัก  เห็นความสําคัญ 
  และคุณคาทางวัฒนธรรมของชาวไทย
  เพื่อใหผูเกษียณอายุราชการมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการปรับสภาพตนเองเพื่อเขาสู
  วัยผูสูงอายุ รวมถึงการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวิตเมื่อพนจากตําแหนงหนาที่แลว

 โดยในป  2560  สหกรณไดกําหนดจัดงานมุฑิตาจิตผูเกษียณอายุราชการประจําป  2560 ในวันพุธ
ที่  4  ตุลาคม  2560 ณ โรงแรมชัยนาทธานี  อําเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท ตามกําหนดการ  ดังนี้
 เวลา  08.00 – 08.30  น. ลงทะเบียนรวมงาน
 เวลา  08.30 – 09.30  น.   พิธีเปดและบรรยายพิเศษ โดยทานสมควร  ทองฤทธิ์
      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูชัยนาทจํากัด
 เวลา  09.30 – 11.00  น. การบรรยาย “ชีวิตที่เปนสุขหลังเกษียณ”
      โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
 เวลา  11.00 – 12.00  น. “สหกรณกับการใชชีวิตหลังเกษียณของสมาชิก” 
      โดยนายพนม  จงอยูวัฒนา  ผูจัดการ
 เวลา  12.00 – 13.30  น. -  มอบของท่ีระลึกใหผูเกษียณอายุราชการ
      -  รับประทานอาหารรวมกัน 
  
 บุคลากรที่เกษียณอายุราชการป  2560  สามารถแจงความประสงค
เขารวมกิจกรรมใหสหกรณทราบภายในวันที่  15 กันยายน 2560
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¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ � Ê¡Ê¤.ªÑÂ¹Ò·¢‹ÒÇ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ Ê¡Ê¤.ªÑÂ¹Ò·
 ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÁÒªÔ¡  »ÃÐ í̈Òà´×Í¹  ÊÔ§ËÒ¤Á 2560

 ÃÒÂ¡ÒÃ í̈Ò¹Ç¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹ í̈Ò¹Ç¹à§Ô¹
  ÊÁÒªÔ¡/¤¹ ÃÒÂÈ¾/ºÒ· Ê§à¤ÃÒÐË �/ºÒ·
 ª.¾.¤. 5,050 556 917,329
 ª.¾.Ê. 2,942 274 375,215

 ÊÁÒªÔ¡ ª.¾.¤. ¶Ö§á¡‹¡ÃÃÁ  ³ ÇÑ¹·Õè  21 ÊÔ§ËÒ¤Á 2560
   1. ¹ÒÂà´ªªÑÂ  ºØÞàÅÔÈ  ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºíÒ¹ÒÞ
   ÊÑ§¡Ñ´ÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤¹Ô¤ªÑÂ¹Ò·  Í.àÁ×Í§  ¨.ªÑÂ¹Ò·
   2.  ¹Ò§·Í§¤íÒ  »�›¹·Í§¤íÒ  ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºíÒ¹ÒÞ
   Í.ÊÃÃ¤ºØÃÕ  ¨.ªÑÂ¹Ò·
 ÊÁÒªÔ¡ ª.¾.Ê. äÁ‹ÁÕ¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔμ

สําคัญที่เปนองคประกอบของโปรตีนท่ีอุดมไปดวยกรดอะมิโน 8 ชนิด ที่จําเปนตอรางกายไขแดง มีนํ้าหนักประมาณ 1 ใน 3 ของนํ้าหนักไข 
ประกอบไปดวยโปรตีน ไขมัน วิตามิน และแรธาตุที่สําคัญ สําหรับไขมันที่มีอยูคอนขางมากในไขแดงนั้น เปนไขมันประเภทอ่ิมตัว รวมถึง              
โอเมกา-3 ที่ชวยลดอัตราเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งมีคุณคาเหมือนไขมันในปลาแซลมอน และปลาทะเล ดวยความเขาใจที่วาใน         
ไขไกนั้นมีคอเลสเตอรอลคอนขางสูง โดยในไข 1 ฟอง มีปริมาณคอเลสเตอรอลประมาณ 213 มิลลิกรัม ซึ่งอาจมีผลตอการเพ่ิมปริมาณ
คอเลสเตอรอลในเลือดได แตการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไขมันและคอเลสเตอรอลในไขไกที่ผานมาจนถึงปจจุบัน สามารถพูดไดอยางแนชัดแลววา ไข
มนั และคอเลสเตอรอลในไขไกมผีลเสียตอผูบรโิภคนอยมากเม่ือเทียบกับไขมันจากแหลงอืน่ๆนอกจากน้ี โปรตีนทีม่ปีริมาณสูงในไขไก สารอาหาร
จําพวกไขมัน และคอเลสเตอรอล ไมไดเปนสาเหตุและความเช่ือมโยงใดๆ ตอโรคหัวใจและหลอดเลือด เม่ือรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม 
ที่สาํคัญไขไก 1ฟอง ยังมีวิตามินและแรธาตุหลากหลาย อาทิ วิตามินเอ วิตามินบี1 บี2 บี6 วิตามินดี โคลีน อิโนซิทอล แคลเซียม ฟอสฟอรัส 
และโปแตสเซียม เปนตน
 โดยในสวนของโคลีน ทีพ่บในไขนัน้ เปนสวนประกอบในสารทีเรยีกวา “เลซิตนิ” โดยปจจุบนัพบวาสารเลซิตนินีเ้ปนท่ีนยิมของผูบรโิภค 
ที่มักรับประทานในรูปอาหารเสริมสุขภาพ ชวยบํารุงสมอง และปองกันภาวะความผิดปกติของระบบประสาท

* สรุปเลยวา “ไขไก” เปนของดี ราคาถูก คุณประโยชนมาก แบบน้ี...ไมทานไมไดแลว
ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบาน

ไขไก ของด ีราคาถกู มากคณุประโยชน กนิตานโรค ไขไก ของดี ราคาถูก มากคุณประโยชน กนิตานโรค 
ลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดลดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด

โดยนายจักกฤช  ตรีวิชา
กรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธ

 ไขไก เปนอาหารท่ีมคีณุคาทางโภชนาการสูง เต็มไปดวยสารอาหารท่ีรางกายตองการ ในไขไก 
1 ฟอง นํ้าหนักเฉลี่ยประมาณ 50 กรัม จะใหพลังงานประมาณ 75-80 แคลอรี มีโปรตีนสูงถึง 7 กรัม 
ไขขาว มีนํ้าหนักประมาณ 2 ใน 3 ของไขทั้งฟอง ประกอบไปดวยโปรตีนคุณภาพสูง ประมาณรอยละ 12 มีสาร

การลงทะเบียนแกไขปญหาหน้ีสิน
 ผูที่ลงทะเบียนเพื่อการแกไขปญหาหนี้สินภาวะวิกฤต ที่สงเอกสารหลักฐานยืนยันการมีหนี้สิน ทรัพยสิน และสภาพความวิกฤต            
ครบถวน นาเช่ือถือไดรับการรับรองจากเจาหนี้หรือผูเกี่ยวของโดยตรง  จะไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการกอน ฉะนั้น  ผูที่ยังไมไดรับ            
การคัดเลือกสามารถสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไดที่

เว็บไซตสํานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท  www.otep-cnt.go.thFacebook : Otep Chainat
E-Mail : sk_chainat@otep.moe.go.thโทร. 0-5641-6508  โทรสาร  0-5641-1239

 สํานักงาน สกสค. จังหวัดชัยนาท ขอแจงใหสมาชิก ช.พ.ค. 
และ ช.พ.ส. ทีม่คีวามประสงคใหหกัเงินสงเคราะหรายศพผานบญัชธีนาคาร
กรงุไทยทราบวา  สาํนกังานจะหกัเงนิสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค. 582 บาท 
/ ช.พ.ส. 285 บาท ประจําเดือน ส.ค. 60  (งวดที่ 8/2560)  ในวันท่ี  28 
สิงหาคม 2560  จึงขอใหทานนําเงินฝากเขาบัญชีธนาคารไวกอนกําหนด
วนัหักเงินดงักลาวขางตน  หากสมาชิกทานใดไมไดดาํเนินการนําเงินฝาก
เขาบัญชีตามกําหนดวันที่แจงไปแลว  ขอใหทานไปติดตอขอชําระเงินท่ี
สํานักงาน สกสค.จังหวัดชัยนาท ภายในสิ้นเดือน สิงหาคม 2560  เพื่อ
เปนการรกัษาสทิธปิระโยชนอนัพงึมพีงึไดของทาน และครอบครวั มฉิะนัน้  
ทานจะโดยตัดสิทธิจากการเปนสมาชิกดวยเหตุคางชําระเงินสงเคราะห
รายศพฯ ตามระเบียบ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ให
ความรวมมือดวยดี

การหักเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผานบัญชี ธ.กรุงไทย
(กรณีสมาชิกไมมีตนสังกัดใหหัก)



12 วารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัดวารสารประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด
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ระบบขาวประชาสัมพันธLiNE@  
ทานจะไดรบัขอมลูไดสะดวกรวดเรว็
และไมพลาดขอมลูขาวสารอกีตอไป
สแกน QR-Code หรือ @exn3511i
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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 106-1-20455-3¸¹Ò¤ÒÃ¡ÃØ§ä·Â ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 106-1-20455-3
¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 050290698450¸¹Ò¤ÒÃÍÍÁÊÔ¹ ÊÒ¢ÒªÑÂ¹Ò· àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ 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

 ทานผูมพีระคณุทกุทานครบั  ฉบับนีจ้ะขอนาํเรยีนโครงการ
ใหม ๆ  ทีส่หกรณฯ ของเราดาํเนนิการอยูในขณะนี ้เพือ่ชวยเหลอื
สมาชิกใหไมตองกงัวล  เมือ่ถงึกาํหนดทีต่องสงงวดชําระหน้ี  คอื  
“โครงการปรับโครงสรางหนี”้  อนัไดรบัการขานรับเปนอยางดี 
เปาหมายคือ ใหสมาชิกมีเงินเหลือใชรายเดือน หลังจากสงงวด
ชําระหนี้แลวมากข้ึน  สวนรายละเอียดวิธีการและการขอเขา
รวมโครงการ  ติดตอไดที่สหกรณฯ ครับ
 และสืบเน่ืองจากโครงการน้ี  กรณีไมหนัก  ยังมีโครงการ

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ
โดย... ปรีชา กาญจนสมบัติ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกใหมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น         
เรยีกงาย ๆ  วา  “โครงการประนอมหนี”้  จงึขอประชาสมัพนัธ
ใหทานไดทราบ
 สวนโครงการใหม ๆ  ทีก่าํลงัศกึษาวิเคราะหเปรียบเทียบ 
ถงึวธิกีาร ผลด ีผลเสยี จากแหลงอืน่ ทีเ่ขาดาํเนนิการแลว เพือ่
จดัทาํและนําเสนอใหทีป่ระชุมใหญไดพจิารณา คอื  “กองทนุ
ชวยผูคํ้าประกัน”  ในกรณีผูคํ้าประกันตองชําระหนี้แทนผูกู
 สวนวิธีการที่จะไดมาของ  “กองทุน”  ประเภทน้ี             
ขอความกรณุาทานไดชวยแนะนําชวยกันปลกุข้ึนใหกองทนุนี้ 
ไดเปนประโยชนสูงสุดกับสมาชิกผูคํ้าประกันทุกคน  และ          
สรางความม่ันคงใหกับสหกรณออมทรัพยครูชัยนาท จํากัด 
ของเราจะเปนพระคุณอยางย่ิงครับ


