พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9
“....ความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการ
กระทา เพราะกิจที่จะทา คาที่จะพูดทุกอย่างล้วนสาเร็จ
มาจากความคิด การคิดก่อนพูดและก่อนทา จึงช่วยให้
บุคคลสามารถยับยั้งคาพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการ
กระทาที่ไม่ถูกต้อง…”

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.

ฉบับกรกฎาคม 2560

ข่าวดี..สหกรณ์แจกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2560 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สาหรับสมาชิกที่มีบุตรกาลังศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 จานวน 5 ระดับชั้น คือ
1.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
3.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
4.ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
5.ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4
จัดสรรให้ทุนละ 1,500 บาท สมาชิกที่สนใจจะใช้สิทธิ์ ติดต่อขอใบสมัครได้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
จากัด (หรือดาวน์โหลดได้จาก WWW.CCTSCC.COM)
กาหนดรับสมัครตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2560 – 5 ตุลาคม 2560 สหกรณ์จะโอนเงินทุนที่ได้รับเข้าบัญชีออมทรัพย์
สหกรณ์ของสมาชิกเท่านั้น (ถ้าสมาชิกไม่มีบัญชีจะต้องมาเปิดบัญชีที่สหกรณ์)
กาหนดการรับสมัครและโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
(ขอขอบคุณที่มาภาพประกอบ : http://dodo2002sb.blogspot.com/2015/09/25-30.html)
วันที่ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
วันอนุมัติ
วันโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์
5 กรกฎาคม 2560 – 4 สิงหาคม 2560
10 สิงหาคม 2560
วันทาการสุดท้ายของเดือนนั้น
7 สิงหาคม 2560 – 5 กันยายน 2560
11 กันยายน 2560
วันทาการสุดท้ายของเดือนนั้น
6 กันยายน 2560 – 5 ตุลาคม 2560
10 ตุลาคม 2560
วันทาการสุดท้ายของเดือนนั้น
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

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด จัดโครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ประจาปี
2560 ณ ห้องประชุมตัณฑิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง โดยนายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูฉะเชิงเทรา จากัด เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
ประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกใหม่ และนายสมควร รุ่งเรือง
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการสหกรณ์ และบทบาทหน้าที่ของ
สมาชิก ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเข้าร่วมอบรมประมาณ 130 คน ซึ่งต่างได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการ
สหกรณ์ ความสาคัญของการวางแผนทางการเงิน
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือนกรกฎาคม 2560 (ไม่มี ) จานวนสมาชิก ฌฝสอ.ฉช.ทั้งหมด 1,242 ราย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
1.นายไพรัช แสงไพศรรค์ ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,000 บาท
2.น.ส.บุญเรือน สรวมศิริ ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,087 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 266,904 ราย อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.25 บาท
มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
1.น.ส.บุญเรือน สรวมศิริ ได้รับเงินสงเคราะห์รายละ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,576 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 253,640 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.366 บาท

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
1. นายไพรัช แสงไพศรรค์ ได้รับเงินสงเคราะห์ 197,524 บาท
2.น.ส.บุญเรือน สรวมศิริ ได้รับเงินสงเคราะห์ 198,766 บาท
3.นายกิมหล่ง เกียรติธนัญชัย ได้รับเงินสงเคราะห์ 198,720 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,337 ราย
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 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

หนี้ท่วมหัว ก็เอาตัวรอดได้
เชื่อว่ามีอีกหลายคนที่เป็น หนี้ท่วมหัว และมีความกลัดกลุ้ม ที่จะหาวิธีต่างๆ เพื่อที่จะหาเงินมาใช้หนี้สิน วิธีแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกเหนือจากการประนอม
หนี้แล้ว ก็ต้องหาทางหารายได้เพิ่ม หรือการทาให้ตัวเองไม่เป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้นนั้นเอง หลักการ
เบื้องต้นก็คือ จะต้องหยุดหมุนเงิน และหยุดหาหนี้ใหม่ๆ เพื่อมาทาการจ่ายหนี้เก่าโดยเด็ดขาด และ
จะต้องอยู่ให้ได้ในแต่ละวันด้วยเงินเดือนของตัวเองโดยไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน ซึ่งหากทาได้ถือว่าเป็น
การหยุดสร้างหนี้สินให้ตัวเอง ผลคือจะทาให้อยู่ได้อย่างสบายใจไม่เดือดร้อนชีวิตมีความสุข ซึ่งไม่
ว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่ ก็ต้องรู้จักใช้จ่ายให้พอตลอดทั้งเดือน แต่หากมีรายได้พิเศษก็ให้เก็บเป็น
เงินสารอง หรือเงินออมในอนาคตและอย่านามารวมกับเงินเดือน ให้ทาการแยกส่วนออก จะได้ไม่
ปนกัน เพราะมันถือว่าเป็นรายได้ที่ไม่แน่ไม่นอน ถ้าเงินพิเศษ หรือโอที หายไป อาจจะอยู่ไม่ได้ หรือ
ต้องอยู่แบบประหยัด เพราะไม่มีเงินออมให้เก็บอีก
วิธีแก้ไขปัญหา หนี้ท่วมหัว ด้วยตารางรายรับรายจ่าย ปัญหาการเงินที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ที่ลดลง แต่รายจ่ายยังมีเท่าเดิม หรือ
รายจ่ายมากขึ้น แต่รายรับเท่าเดิม ทาให้หลายคนต้องพยายามหมุนเงิน และหาวิธีการกู้เงินจากที่อื่น เพื่อให้พอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทาอย่างยิ่ง เพราะกลายเป็นว่า ยิ่งทาให้ระบบการเงินของคุณแย่ลงมาก และกลายเป็นคนที่มีหนี้สินมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งที่ต้องทาเพื่อให้
ตัวเองได้ปลอดหนี้ก็คือ มีการจัดสรรรายได้จากการทาตารางรายรับรายจ่ายที่เป็นของตนเองตลอดเดือน ตรวจสอบว่าเงินเดือนแต่ละเดือนพอใช้หรือไม่
และตลอดเดือนจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าอาหาร ค่าเดินทาง หรือ ค่าผ่อนชาระหนี้สินต่างๆ และเมื่อทาเสร็จแล้วก็ตรวจสอบ
ดูว่าตลอดทั้งเดือนคุณใช้เงินไปเท่าไหร่ และสามารถเหลือเก็บออมหรือไม่ และติดลบหรือไม่ ซึ่งหากไม่ทาตารางรายรับรายจ่ายก่อน คุณจะไม่มีโอกาสรู้
เลยว่าการเงินของคุณเป็นอย่างไร และควรจะเลือกวิธีใดในการแก้ปัญหาหนี้สิน
การสารวจดูภาระหนี้สินของตนเอง ลองสารวจดูภาระหนี้สินของตนเอง ว่ามีอะไรบ้าง และทาตารางแบ่งแยกประเภทหนี้ และจานวนเงินหรือจานวน
หนี้สินโดยการแยกประเภทหนี้เป็นกลุ่มธนาคาร และแบบนอกแบงก์หรือหนี้นอกระบบ ทาการจดรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินทุกอย่างให้ครบ โดยทาการ
เรียงลาดับหนี้จากน้อยไปหามาก เพื่อเอาไว้ดูเวลาจะชาระหนี้สินในแต่ละเดือน จะได้ไม่ทาให้พลาด โดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิต หากจ่ายเกินกาหนดเวลา
ทาให้เสียดอกเบี้ยสูงมาก ควรศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาหนี้ให้เข้าใจ แล้วจึงเลือกใช้วิธีที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาหนี้สินมี 3 วิธีคือ การจ่ายหนี้
แบบขั้นต่าเพื่อรักษาบัญชีและรักษาเครดิต หรือการหยุดจ่ายทุกบัญชี และเก็บเงินรอแฮร์คัต โดยการเจรจาการชาระหนี้ครั้งเดียวเพื่อทาการปิดบัญชีหนี้
และวิธีการรวมหนี้หลายที่ไว้ที่เดียวกัน แล้วทาการชาระในที่เดียว แต่วิธีนี้หากไม่จาเป็นและไม่มีเงินก้อนมากพอ ไม่แนะนาให้ใช้ เพราะเป็นวิธีที่ทาให้ ยิ่ง
กลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ ซึ่งจะต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันและยังจะต้องใช้เวลาในการชาระหนี้นานขึ้น
เทคนิคการเลือกแก้ปัญหาหนี้สิน การเลือกแก้ไขปัญหาหนี้สิน อาจใช้การจ่ายขั้นต่า หรืออาจจะจ่ายมากกว่าขั้นต่า ซึ่งหากตามปกติคุณมีหนี้ หลาย
บัญชี หรือหนี้ไม่เยอะ ก็อาจจะใช้วิธีจ่ายขั้นต่า โดยจ่ายตามใบเรียกเก็บเงิน หรือจ่ายให้มากกว่าขั้นต่าสักเล็กน้อย แล้ว ไม่ควรนาบัตรนั้นไปรูดซื้อสินค้า
หรือทาการกดเงินสดออกมาใช้อีก ควรตัดปัญหาด้วยการเอาบัตรออกจากกระเป๋าไปเลย วิธีนี้ก็ทาให้หนี้หมดเช่นกันและสามารถ รักษาเครดิตได้ แต่
อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อย ขอแนะนาว่าเมื่อชาระหนี้แล้วห้ามกดออกมาใช้อีกเป็นเด็ดขาด เพราะถ้าทาแบบนั้น ด้วยการเอาบัตรมากดเงินอีก ก็จะทา
ให้กลายเป็นหนี้ทบไปทบมา ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ เพิ่มหนี้ไม่หมดแน่นอน แถมมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น และหากใครทาบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วไม่ติด
ลบก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ ซึ่งการไปกู้เงินที่ใหม่หากได้เงินมาและไม่พอจ่ายหนี้เก่าให้หมดภายในครั้งเดียว ก็ไม่ควรทา เพราจะทาให้กลายเป็นว่ายังใช้หนี้
เก่าไม่หมด แล้วยังมีหนี้ใหม่เพิ่มมาอีก
สิ่งไม่ควรทาเกี่ยวกับการจ่ายเงินล้างหนี้ สิ่งที่ไม่ควรทามากที่สุดคือ การได้เงินก้อนมาแล้วเอาไปจ่ายขั้นต่า ในบัญชีหนี้เดิมสาหรับทุกบัญชีเพื่อรักษา
เครดิต ซึ่งการทาแบบนี้จะหมุนเงินได้ไม่นานนัก แล้วก็จะทาให้กลายเป็นว่าหนี้เก่าไม่หมดแล้วยังมีหนี้ใหม่เพิ่มมาอีก และยังทาให้กลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่
ด้วย ส่วนการทาแฮร์คัทสามารถทาได้ตลอดเวลาเมื่อลูกหนี้พร้อม และทาเมื่อมีเงินมากพอจะจ่ายหนี้ ซึ่งสามารถโทรไปเจรจาขอจ่ายหนี้แบบก้ อนเดียว
เพื่อทาการปิดบัญชีได้ โดยคุณไม่จาเป็นต้องบอกว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ แต่ควรถามได้ว่าถ้าจะทาการจ่ายหนี้ทีเดียวเพื่อปิดบัญชีหนี้ จะต้องให้จ่ายเท่าไหร่
และจะลดให้เท่าไหร่ ซึ่งควรทาการพยายามต่อรองให้มีการลดหนี้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ หากไม่ยอมลด ก็ปล่อยแล้วไปจ่ายรายที่ลดให้สูงสุ ดก่อน
(ขอขอบคุณที่มาข้อมูล : https://moneyhub.in.th/article)/ (ขอขอบคุณภาพประกอบ ; http://www.tinysign.org)

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

7,709
4,898
2,371,581,670.00
198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
1,408,076.93
6,375,013.00
2,952,035,883.37
5,694,176,006.81
109,380,392.91

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,858
4,977
2,531,915,670.00

217,308,485.58
8,060,700.00
5,253,200.00
1,239,516.93
6,460,013.00
3,279,567,693.73
6,213,689,719.21

115,680,550.48

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการอื่นๆ
รายการ
เงินทุนฯ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกที่ออกจากงานประจา
สวัสดิการรักษาพยาบาลบารุงขวัญสมาชิก

จานวนราย
3
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สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
26,500.00
93,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
รวมเงินกู้ทุกประเภท 972 ราย อนุมัติกู้ 425,079,700.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 152,004,094.50 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)
น.ส.บุญเรือน สรวมศิริ น.ส.บุญเรือน สรวมศิริ ตนเอง
86,000.00
164,800.00 100,000.00 100,000.00
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ
จานวนปีที่

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

450,800.00

ตนเอง

30,000.00

-

65,400.00

100,000.00

60,000.00

-

255,400.00

นายณทศลอง อรุณรัตน์ นายณทศลอง อรุณรัตน์ ตนเอง

60,000.00

-

200,000.00

100,000.00

80,000.00

-

440,000.00

430,200.00

300,000.00

240,000.00

-

1,146,200.00

นายกิมหล่ง เกียรติธนัญชัย นายกิมหล่ง เกียรติธนัญชัย

176,000.00

-

