พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๕
“สัจจวาจา นั้นเป็นรากฐานของการทางาน หรือการดารงชีวิตทีด่ ีทงี่ ามทีม่ ีความก้าวหน้า
มีความสาเร็จ “สัจ” เป็นการตั้งใจ ตัง้ จิตใจ “วาจา” เป็นคาพูดออกมา แสดงถึงคาพูดนั้น
ต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทาอะไรเพื่อความสาเร็จในงานนั้น”

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด 63 ถนนยุทธดาเนิน ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
http://www.cctscc.com e-mail : cctscc@hotmail.com โทร เงินกู้ 0-3851-1214 ,08-9744-8566 ธุรการ 08-7601-2229

ฌสอ.ฉช.(ฌาปนกิจ) 09-4494-6827 สสอค.(ครูไทย) 09-4494-6829-30 สส.ชสอ.(ชุมนุม) 09-4494-6828 โทรสาร. 0-3881-4332
เวลาทาการ : 08.30 น. – 16.30 น. ; ฝาก - ถอน - ชาระหนี้ : 08.30 น. – 15.00 น.

ฉบับมีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นายประสาน อู่วิเชียร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด เป็นประธานการประชุม
เฉพาะกิจนัดพิเศษ ร่วมกับ ผอ.กวินทร์เกียรติ นนทธ์พละ (ผอ.สพป.ฉช.เขต 1) ผอ.สง่า ศรีราม (ผอ.สพป.ฉช.เขต 2)
ผอ.ยงยุทธ ทรัพย์เจริญ (ผอ.สพม.6) ณ ห้องประชุมสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด โดยมีคณะกรรมการอานวยการ
สหกรณ์ รองผอ.สพป.ฉช.เขต 1 เขต 2 ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน ทัง้ 3 เขต และผู้จดั การสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม ในการประชุมดังกล่าว
ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลีย่ นความเห็นเกีย่ วกับการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เพื่อชาระคืนกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ(กบข.) พร้อมทั้ง
ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกข้าราชการบานาญที่มีความประสงค์จะชาระคืนกองทุนกบข. ต่อไป
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด ได้ดังนี้ ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด” ประเภท ออมทรัพย์
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ
ธนาคารธนชาต สาขาฉะเชิงเทรา
ธนาคารกรุงเทพ สาขาฉะเชิงเทรา

เลขที่บัญชี
229-1-08232-9
055240186035
388-2-83920-9
283-0-327033

เมือ่ ท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนา
ฝากมายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของ
ใคร โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

ถ้าท่านคิดจะออมทรัพย์ ท่านจะต้องรู้จักวิธีการออมทรัพย์ทจี่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง และระบบเศรษฐกิจส่วนรวม ซึง่ มีวิธีปฏิบัติตาม
หลักการออมทรัพย์ดังนี้.
1. ต้องรู้จักเพิ่มพูนรายได้ ท่านต้องมีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง มานะ
อดทนในการประกอบสัมมาชีพ รูจ้ ักคิดหาทางเพิม่ พูนรายได้ตลอดเวลา
เพราะผู้มีรายได้มาก และรู้จักประหยัดการใช้จ่าย ย่อมมีโอกาสเก็บออมได้
มากกว่าผู้มีรายได้น้อย หรืออาจจะกล่าวได้วา่ ครอบครัวหารายได้มากเท่าไร
ก็มีโอกาสประหยัดเงินได้มากเท่านั้น
2. ต้องปลูกฝังนิสัยการเก็บออม ท่านควรต้องพยายามฝึกฝนตัวเองให้มี
ความสามารถที่ควบคุมการใช้จ่ายของตน ฝึกเก็บออมเงินอย่างสม่าเสมอจน
เคยชินเป็นนิสัย ท่านและครอบครัวที่มองการณ์ไกลซึง่ มีการพิจารณาถึงสิง่ ที่จาเป็นและต้องการไว้ล่วงหน้า ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยู่เสมอ
ย่อมจะทาให้การใช้เงินเป็นไปอย่างระมัดระวัง และมีเงินออมเพื่อการใช้จา่ ยในอนาคตตามต้องการได้ นิสัยการเก็บเงินออมย่อมทาให้ท่านมี
การวางแผนการใช้จา่ ยเงินที่ดี แม้ว่าผู้มีรายได้น้อยจะทาการออมได้ยาก แต่ถ้าหากได้ฝึกจนเป็นนิสัยก็ย่อมจะทาได้ การเก็บออมจะทาได้
เพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความพยายามและความตัง้ ใจแน่วแน่ของท่าน แต่ละครอบครัวควรถือเป็นหน้าที่ ที่จะช่วยกันออมในสิ่งที่ควรออม
และในสิ่งที่สามารถทาได้ การเก็บออมคนละเล็กละน้อย ย่อมจะทาให้ครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น หากไม่เชื่อใจว่าจะสามารถบังคับใจตนเอง
ให้เก็บออมได้ ก็อาจใช้วิธกี ารออมแบบบังคับทางอ้อม เช่น สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฝากเงินกับสหกรณ์โดยแจ้งหักจากบัญชี
เงินเดือนโดยตรง การซื้อสลากออมสิน การประกันชีวิต ฯลฯ จากวิธีการดังกล่าวจะทาให้ท่านสามารถมีเงินออมได้
3. รู้จักทางบประมาณวางแผนการใช้เงิน ท่านควรจะมีการวางแผนการใช้เงิน โดยวิธกี ารกาหนดวงเงินค่าใช้จา่ ยปัจจุบันหรือวงเงินตาม
ต้องการในอนาคต ทาประมาณการรายได้และรายจ่าย พิจารณารายการและจานวนเงินรายจ่ายและทาบัญชีรายจ่ายประจาตัว และประจา
ครอบครัวตามรายจ่ายทีต่ ้องจ่ายจริงแต่ละเดือน
4. รู้จักสงเคราะห์คนอื่นเท่าที่จาเป็น ในเมื่อทุกคนเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ทุกคนก็มีรายจ่ายจาเป็นส่วนหนึ่งเพื่องานสังคม เพื่อการกุศลหรือ
สาธารณะประโยชน์สว่ นรวม รายจ่ายส่วนนี้ท่านควรกันเงินเอาไว้เท่าที่จาเป็น เช่น การสงเคราะห์บุคคลที่ด้อยกว่า งานแต่งงาน งานศพ งาน
บวชนาค การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ฯลฯ รายจ่ายเพื่องานสังคมที่ไม่มีความจาเป็น ควรจะยกเว้นไปบ้าง
ขอขอบคุณที่มา : http://mofcoop.mof.go.th/
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือนมีนาคม 2558
1.นายณรงค์ จุลศรีไกวัล ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2.นายนิทัศน์ โอสถานนท์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
3.นางแน่งน้อย ขาทอง ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,072 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 264,805 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.30 บาท

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายประสาน อู่วิเชียร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นายชุมพล เปี่ยมศรี
กองบรรณาธิการ นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา
นายสิงหา บุญปลั่ง นายรุจน์ ไชยฤทธิ์
นางเยาวรัตน์ เพาะพืช นายสมควร รุ่งเรือง
นายวีระ กาญจนสายทอง น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือนมีนาคม 2558
1.นายณรงค์ จุลศรีไกวัล ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2.นางแน่งน้อย ขาทอง ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,478 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 214,547 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.80 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มีนาคม 2558
1.นายนิทัศน์ โอสถานนท์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,604 บาท
2.นายณรงค์ จุลศรีไกวัล ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,558 บาท

จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,273 ราย
ณ วันที่ 10 มี.ค. 2558

ชี้แจงกรณีข่าวสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจั่น จากัด โดยอ้างถึงรายชื่อสหกรณ์ที่ฝากเงินไว้ โดยมีชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมฝากเงินนัน้ ขอสรุปรายละเอียดการทาธุรกรรมระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด กับสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อยืนยันความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด
1.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ได้ฝากเงินจานวน 5 ครัง้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ตามรายละเอียดดังนี้
ฝากครั้งที่
เมื่อวันที่
จานวนเงินที่ฝาก (บาท)
1
26 มิถุนายน 2552
5,000,000.00
2
14 สิงหาคม 2552
10,000,000.00
3
15 กันยายน 2552
10,000,000.00
4
29 กันยายน 2552
10,000,000.00
5
20 ตุลาคม 2552
25,000,000.00
รวมนาเงินไปฝากทั้งสิ้น

60,000,000.00

2.สหกรณ์ออมท รัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัดได้รับดอกเบี้ยจานวน 13 ครั้งตาม รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
ได้รับดอกเบี้ยเมื่อวันที่
จานวนเงิน (บาท)
1
30 มิถุนายน 2552
3,013.70
2
6 กรกฎาคม 2552
753.42
3
31 ธันวาคม 2552
929,076.48
4
30 มิถุนายน 2553
1,258,045.09
5
31 ธันวาคม 2553
811,758.34
6
30 มิถุนายน 2554
572,825.62
7
31 ธันวาคม 2554
598,202.15
8
30 มิถุนายน 2555
420,706.24
9
31 ธันวาคม 2555
274,612.42
10
30 มิถุนายน 2556
17,237.02
11
31 ธันวาคม 2556
17,870.29
12
30 มิถุนายน 2557
11,208.37
13
31 ธันวาคม 2557
11,535.40
รวมได้รับดอกเบี้ยทั้งสิ้น

4,926,844.54

3.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ทยอยถอนเงินฝากจานวน 4 ครั้ง ตามรายละเอียดดังนี้
ถอนครั้งที่
เมื่อวันที่
จานวนเงิน (บาท)
1
17 กุมภาพันธ์ 2553
20,000,000.00
2
15 กันยายน 2553
22,000,000.00
3
20 มีนาคม 2555
12,000,000.00
4
20 ธันวาคม 2555
10,000,000.00
รวมถอนเงินทั้งสิ้น

64,000,000.00

สรุปข้อมูล ณ ปัจจุบัน
รายละเอียด
ฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
ได้รับดอกเบี้ยจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
สหกรณ์ถอนเงินออกมาจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัดแล้ว
ดังนั้นเหลือเงินค้างกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด

จานวนเงิน (บาท)
60,000,000.00
4,926,844.54
64,000,000.00
926,844.54

**สรุปว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ได้กาไรมาแล้วจานวน 4,000,000.00 บาท
ยังเหลือเงินค้างในบัญชีกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด หลังจากการถอนครั้งสุดท้ายเป็นเงิน 594,381.04 บาท และได้รบั ดอกเบี้ยอีก 5
ครั้ง ดังนี้( 274,612.42) (17,237.02) (17,870.29) (11,208.37) (11,535.40) รวมเป็นเงิน 926,844.50 บาท ดอกเบี้ยที่ได้รับนัน้ สหกรณ์ได้นารวม
เป็นรายได้ของสหกรณ์ในแต่ละปีแล้วตั้งแต่ปีการเงิน 2552 เป็นต้นมา และได้จัดสรรกาไรสุทธิแบ่งปันกันไปแล้ว ส่วนเงินที่ค้างอยู่สหกรณ์ก็
ติดตามคืน ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงทีส่ หกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด ยื่นต่อศาลเพื่อขอฟื้นฟูกจิ การ(ความคืบหน้าเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบ
ในโอกาสต่อไป)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัดขอยืนยันให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบว่า องค์กรของเรามีความมั่นคงและยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร คณะกรรมการดาเนินการมีการตัดสินใจอย่างโปร่งใส และมีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมมีระบบ
ตรวจสอบการทางานทุกอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดาเนินไปตามแผนการทางาน มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานบัญชี
การเงินรวมทั้งข้อมูลต่างๆประกอบการตัดสินใจทุกครั้งก่อนลงทุน ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ
ณ วันสิ้นเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 และ 2558
รายการ
กุมภาพันธ 2557
กุมภาพันธ 2558
จํานวนสมาชิกทั้งหมด
จํานวนสมาชิกผูกูถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว
ทุนสํารองของสหกรณ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสะสมไวเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ
ทุนสาธารณประโยชน
เงินรับฝากประจําทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพยทุกประเภท
ทุนดําเนินการทั้งหมด
กําไรสุทธิ

7,271
4,842
2,010,553,300.00
163,091,955.73
5,660,700.00
3,820,000.00
988,124.93
6,024,388.00
2,180,774,866.55
4,925,861,014.88
35,495,287.95

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,454
4,943
2,166,970,730.00
179,892,149.03
6,560,700.00
3,848,800.00
1,453,969.93
6,075,013.00
2,516,791,721.32
5,017,163,781.01
40,447,870.05

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย ATM
2.50 ตอป
ฝากออมทรัพย
2.75 ตอป
ฝากออมทรัพยพิเศษ
3.25
ฝากออมทรัพย 24 เดือน
4.25
ฝากประจํา
3.50
เงินกูทุกประเภท
6.00

รายงานการจายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจํา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบํารุงขวัญสมาชิก

จํานวนราย
9
31

ตอป
ตอป
ตอป
ตอป

สหกรณใหบริการสมาชิก
ทําพ.ร.บ.รถยนต ราคาถูก

เงินชวยเหลือ
103,500.00
61,000.00

รถเกง
รถกระบะ
รถตู , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการใหกูแกสมาชิกประจําเดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2558
รวมเงินกูทุกประเภท 518 ราย อนุมัติกู 178,818,500.00 บาท คงเหลือจายจริง 61,265,614.50 บาท

รายงานการจายเงินสวัสดิการ
ชื่อสมาชิก

ชื่อผูเสียชีวิต

สถา
นภา
พ

นายนิทัศน โอสถานนท นายนิทัศน โอสถานนท ตนเอง

เพื่อสมาชิกหรือคูสมรสสมาชิกเสียชีวิต

สงเคราะหสมาชิกและครอบครัว

คูสมรส
เสียชีวิต
จายเงิน
สมาชิก
สิทธิสมาชิก ครึ่งหนึ่ง
จายตาม
สวัสดิการ
1,000คูณ
ของหุน ไมเกิน
ตามระเบียบ จํานวนปที่
จํานวนปที่
200,000 (ขอ 9)
(ขอ 10)
เปนสมาชิก
เปนสมาชิก
(ขอ 8) 118,000.00
178,000.00 100,000.00 100,000.00

สิทธิสมาชิก
2,000คูณ
จํานวนปที่เปน
สมาชิก (ขอ 7)

หมายเหตุ

อุบัติเหตุ
จาย 25% สหกรณรวม
ของ
จายทั้งสิน้
จํานวนปที่
เปนสมาชิก
496,000.00

นายณรงค จุลศรีไกวัล นายณรงค จุลศรีไกวัล ตนเอง

30,000.00

-

81,550.00

100,000.00

40,000.00

-

251,550.00

นางเพียงใจ เผือกพูลผล นางเพียงใจ เผือกพูลผล ตนเอง

38,000.00

-

91,250.00

100,000.00

60,000.00

-

289,250.00

คูสมรส

-

15,000.00

-

-

-

-

15,000.00

ตนเอง

38,000.00

-

200,000.00

100,000.00

60,000.00

-

398,000.00

คูสมรส

-

15,000.00

-

-

-

-

15,000.00

224,000.00

30,000.00

550,800.00 400,000.00 260,000.00

-

1,464,800.00

นายศิริ เผือกพูลผล นางเพียงใจ เผือกพูลผล
นางแนงนอย ขําทอง นางแนงนอย ขําทอง
นายเรวัตร ขําทอง นางแนงนอย ขําทอง

