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มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
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คุณของบุคคลให้เด่นชัด…”
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ฉบับมิถุนายน 2560

สอ.ครูฉะเชิงเทรา จากัดเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เป็นชมรมทีจ่ ัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการดาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกาลังสาคัญใน
การดาเนินกิจการของสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายอันจะนาไปสู่การพัฒนาด้านการให้บริการที่ดี ในปีนี้ทางชมรมได้จัดประชุมสัมมนาและ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี มี
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คนเศษ โดยมี อ.จตุพล
ชมภูนชิ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง สุขกับงาน สาราญกับชีวติ ให้แก่บุคลากรของสหกรณ์ และมีพิธแี สดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรสหกรณ์ที่
เกษียณอายุการทางานในปีนี้ งานเลี้ยงสังสรรค์และจับฉลากของรางวัล สร้างความอบอุ่นประทับใจให้แก่บุคลากรสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง
เลขบัญชีธนาคารของสหกรณ์
กรณีสมาชิกฝากเงินหรือชาระหนี้ด้วยเงินจานวนมาก และไม่ต้องการถือเงินสดมาด้วยตนเอง ให้ นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
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

โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ประจาปี 2560
นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาวิชาชีพ
สมาชิก ประจาปี 2560 ในปีนี้สหกรณ์ดาเนินการจัดอบรมทั้งสิ้น 3 โครงการ 4 รุ่นระหว่างวันที่ 8 -23 เมษายน 2560 ได้แก่ โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จากแป้งดิน
เหนียว ประดิษฐ์พวงกุญแจและหัวดินสอจากแป้งดินเหนียว และการทาชิฟฟ่อนและขนมปังไส้ไก่ โดยได้รบั ความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฉะเชิงเทรา เป็นผู้ให้ความรู้ ถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ในบรรยากาศที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้มีสมาชิกผู้สนใจสมัครและเข้ารับการ
อบรมเป็นจานวนมาก

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือนมิถุนายน 2560 1 ราย คือ 1.นายสถิต แพทย์วิชาธร ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 53,544 บาท
จานวนสมาชิก ฌฝสอ.ฉช.ทั้งหมด 1,200 ราย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มิถุนายน 2560
1.นายสถิต แพทย์วิชาธร ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,074 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 265,178 ราย อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.27 บาท
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มิถุนายน 2560
1.นางเพ็ญจันทร์ เชื้อสุข ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,569 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 251,493 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.386 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มิถุนายน 2560
1. นางประดับ สระบุรินทร์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 197,570 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,323 ราย
ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
คณะผู้จัดทา
นายบัญชา เกษมสุข

ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
นายเพทาย อมัตวะตะ
นายอัฐพล มาลัย
นายนิวัตร สมคา
นายวีระ กาญจนสายทอง

นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นายกมล อิ่มสาราญ
นายสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

4 เรื่องที่คุณต้องทาความเข้าใจใหม่กับการวางแผนทางการเงิน
คนส่วนใหญ่เมื่อได้ยินคาว่า “วางแผนทางการเงิน” ก็มักจะรู้สึกขยาด ๆ เพราะคิดว่าเมื่อใดก็ตามที่เริ่มต้นวางแผนทางการเงิน ก็ย่อมหมายถึงว่าเราจะกิน
ใช้เหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไป แต่จะต้องรัดเข็มขัด ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินกันอย่างเดียว ซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่เลย การวางแผนทางการเงินนั้นหมายถึงการ
วางแผนเพื่อจัดสรรรายได้และรายจ่ายในปัจจุบันเพื่อเตรียมให้ชีวิตพร้อมและมั่นคงในวันนี้และต่อไปในอนาคต ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องประหยัดรัดเข็มขัด
ห้ามกินห้ามใช้อย่างที่หลายคนเข้าใจ เพราะความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้เองที่ทาให้หลายคนไม่เริ่มต้นวางแผนการเงินเสียที มีความเข้าใจหลายอย่าง
เกี่ยวกับการวางแผนการเงินที่คลาดเคลื่อนไป ทาให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดและเสียโอกาสในการเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่อายุยังน้อย เราลองไปดูกันค่ะ
ว่าสิ่งที่เราต้องทาความเข้าใจกันใหม่นั้นมีเรื่องอะไรบ้าง
จนจะแย่ไม่ต้องวางแผนการเงินหรอก หลายคนที่มีรายได้ไม่มาก หรือรายได้ก็แทบจะไม่พอค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว และเวลาใครถามก็ชอบบอกว่าตัวเอง
จนไม่เห็นจะต้องวางแผนการเงิน เพราะไม่มีเงินให้วางแผน นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์ เพราะยิ่งรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายแบบนี้ เรายิ่งต้องรีบวางแผน
การเงินโดยด่วน เพราะการวางแผนการเงินจะทาให้เรารู้ว่า สถานะการเงินของเรา (แบบละเอียด) นั้นเป็นอย่างไร ไม่ใช่รู้แค่ว่าเงินไม่พอใช้เท่านั้น แต่ยังรู้
ว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเราใช้เรื่องอะไรไปบ้าง มีความจาเป็นมากน้อยแค่ไหน แล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เราสามารถตัดหรือลดลงได้บ้าง รายได้ก็
เช่นเดียวกัน หากดูค่าใช้จ่ายแบบละเอียดแล้วเห็นว่ามีแต่ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นจริง ๆ แต่รายได้น้อยเหลือเกิน แบบนี้ก็ควรต้องหาช่องทางในการเพิ่มรายได้
หาอาชีพเสริมทาในเวลาว่าง เพื่อให้รายได้พอและยังเหลือเก็บออมได้อีกด้วยนั่นเอง คนที่คิดว่าตัวเองจนแล้วยิ่งไม่วางแผนทางการเงินให้ดี โอกาสรวยก็
จะยากค่ะ
รวยอยู่แล้วไม่เห็นต้องวางแผนการเงินเลย ตรงกันข้ามกับข้อ 1 คนมีฐานะดีหรือคนรวยบางคนคิดว่าเรามีเงินมากมายอยู่แล้ว ใช้ไปจนวันตายก็ไม่มี
ทางหมด ดังนั้นก็ไม่เห็นจะต้องวางแผนการเงินเลย ความเข้าใจแบบนี้ก็ถือเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเช่นกัน จริงอยู่ที่คนรวยและมีเงินไม่ต้ องกังวลเรื่อง
ของรายได้ว่าจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่เหมือนกับคนที่ไม่มี แต่การจะทาให้ทรัพย์สินหรือเงินทองที่มีอยู่สร้างผลตอบแทนที่ งอกเงยขึ้นมาได้มากน้อย
เท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนทางการเงินให้ดีด้วย ยังมีส่วนประกอบอื่นที่สาคัญในการวางแผนการเงินนอกจากการลงทุนอย่างเช่น เรื่ องภาษี เรื่อง
การวางแผนมรดก เรื่องการทาประกันชีวิต ที่ก็ต้องเป็นคนรวยที่มีเงินมาก ๆ เท่านั้นที่ควรจะต้องกัง วลเรื่องเหล่านี้เสียด้วยซ้า ดังนั้นไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มี
รายได้จะน้อยหรือมาก ก็ไม่ควรนามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่วางแผนทางการเงินได้
เพิ่งเริ่มทางานยังไม่เห็นต้องรีบวางแผน เชื่อว่าหลายคนคิดแบบนี้ค่ะ จากที่ต้องแบมือขอเงินพ่อแม่มานานในช่วงที่เรียนอยู่ พอเรียนจบหาเงินได้เอง
มีรายได้แล้ว ก็อิสระอยากใช้เงินน้าพักน้าแรงของเราให้เต็มที่ ส่วนเรื่องวางแผนการเงินไม่ต้องรีบก็ได้ ให้เป็นเรื่องของอนาคตไป วั นนี้ขอใช้ชีวิตให้เต็มที่
อย่างมีความสุขที่สุด หากใครคิดแบบนี้น่าจะต้องทาความเข้าใจใหม่ค่ะ เพราะการวางแผนการเงินไม่ ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะมีความสุขไม่ได้ เรา
จะใช้เงินไม่ได้ อยากกินอยากใช้อะไรก็ทาไม่ได้ ไม่จริงเลย การวางแผนการเงินไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ยิ่งเพิ่งเริ่มทางานนี่แหล่ะ ยิ่งได้ เปรียบ ลองไปถามคนที่มี
อายุมาก ๆ ดู ทุกคนจะต้องแนะนาเป็นเสียงเดียวกันว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะเริ่มเก็บออมเงินให้เร็วกว่านี้ ไม่น่ารีบทาบัตรเครดิต ไม่น่ารีบออกรถเลย
ถึงวันนี้จะได้ไม่ต้องกลุ้มใจกับเรื่องเกษียณที่กาลังจะมาถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเริ่มวางแผนการเงินด้วยการเก็บออมตั้งแต่เริ่ มทางานใหม่ ๆ ยังมี
ภาระไม่มาก ไม่มีครอบครัว ค่าใช้จ่ายน้อย ทาให้เก็บเงินได้มาก และเงินเก็บก็จะมีเวลาที่นานกว่าในการสร้างผลตอบแทนให้ในอนาคตค่ะ
เอาแผนการเงินของเพื่อนมาใช้ การวางแผนการเงินเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนื่องจากรายละเอียดและเงื่อนไขในชีวิตของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บาง
คนต้องดูแลพ่อแม่ บางคนมีครอบครัวมีลูก บางคนรายได้มาก บางคนรายได้น้อย บางคนอยู่กับพ่อแม่ บางคนต้องออกมาเช่าหอพักหรือคอนโดอยู่เอง
สไตล์การใช้ชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันทาให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ ก็มากน้อยแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นความเข้าใจที่ว่าเราสามารถเอาแผนการ
เงินของเพื่อนมาเป็นแผนการเงินของเราได้เลยนั้น เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง แนวคิดอาจยืมมาใช้ได้ แต่ต้องมาปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับตัวเรา ขนาด
แผนการเงินของคน ๆ หนึ่งยังต้องที่มีการวางแผนใหม่ ปรับเปลี่ยนใหม่กันอยู่เรื่อย ๆ เมื่อวัยหรือเงื่อนไขชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยมี
ความคิดหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินอย่างที่ว่ามาข้างต้น ก็ขอให้เข้าใจใหม่ให้ถูกต้องว่ามันไม่ใช่แบบนั้น แล้วรีบตั้ง ต้นวางแผนการเงิน
กันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ (ขอบคุณที่มา : https://moneyhub.in.th/article/money-misunderstandings/)

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และ 2560
รายการ
พฤษภาคม 2559
พฤษภาคม 2560
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,639
4,885
2,354,933,080.00
198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,423,476.93
6,375,013.00
2,902,722,901.42
5,607,969,288.51
88,835,785.09

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,839
4,965
2,517,309,860.00

217,308,485.58
8,060,700.00
5,253,200.00
1,260,316.93
6,475,013.00
3,239,912,444.36
6,129,679,057.74

89,686,355.67

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราดอกเบี้ย
ฝากออมทรัพย์ ATM
2.50
ฝากออมทรัพย์
2.75
ฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.25
ฝากออมทรัพย์ 24 เดือน
4.25
ฝากประจา
3.50
เงินกู้ทุกประเภท
6.00

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
2
34

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
23,500.00
80,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
รวมเงินกู้ทุกประเภท 772 ราย อนุมัติกู้ 353,564,950.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 213,724,874.75 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สถา
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คู
ณ
ครึ
่
ง
หนึ
ง
่
ของหุ
น
้
ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
นภา
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
จ
านวนปี
ท
่
ี
เกิน 200,000 (ข้อ 9)
จานวนปีที่
พ เป็นสมาชิก
(ข้อ 10)
เป็นสมาชิก
เป็นสมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
นายสถิตย์ แพทย์วิชาธร นายสถิตย์ แพทย์วิชาธร ตนเอง
58,000.00
182,250.00 100,000.00
90,000.00
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ
จานวนปีที่

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

430,250.00

นายไพรัช แสงไพศวรรค์ นายไพรัช แสงไพศวรรค์

ตนเอง

96,000.00

-

199,000.00

100,000.00

100,000.00

-

495,000.00

นายสง่า สระบุรินทร์ นางประดับ สระบุรินทร์

คูส่ มรส

-

35,000.00

-

-

-

-

35,000.00

154,000.00

35,000.00

381,250.00

200,000.00

190,000.00

-

960,250.00

