พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
“การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของ
ผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า
การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์
แก่ประเทศชาติด้วย”

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.

ฉบับมกราคม 2559

คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 61 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า นั้นผู้แทนสมาชิกได้มีมติเป็น
เอกฉันท์ เลือกผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ทาหน้าที่คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 61 โดยให้ความไว้วางใจเลือก นายบัญชา เกษมสุข ให้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการเลือกกันเองให้
นายสมมาตร ภักดีบาเพ็ญ เป็นรองประธานคนที่ 1 นายวรกิจ
ประเสริฐสรรค์ เป็นรองประธานคนที่ 2 นายเรวัตร ขาทอง
เป็นรองประธานคนที่ 3 นายณัฐพงษ์ กิตท
ิ รัพย์กาญจนา เป็น
กรรมการและเหรัญญิก นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ นายบุญยิ่ง อยู่สุข เป็นกรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
นางเยาวรัตน์ เพาะพืช นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นายเพทาย อมัตวะตะ น.ส.ทัศนา อัจฉราวรรณ์
นายธงชัย นพฤทธิ์ นายสินชัย เทพารักษ์ นายอัฐพล มาลัย
น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดา เป็น กรรมการ
คณะอนุกรรมการ 15 คน ดังนี้ นายธงชัย เทียนชัยสุธารัตน์ (ประธาน) นายกิจจา เนตรเจริญ (รองประธานฯ1) นายสาธิต มาลัย
(รองประธานฯ2) นางกาญจนา เที่ยงตรง (เลขาฯ1) นางธชธร จารุพงศ์ (เลขาฯ2) นายพรชัย ประเสริฐสรรค์ นายสุดใจ ศิริสมบัติ
นายสันทัศน์ อรุณสวัสดิ์ นายอมรินทร์ ซาสุรีย์ นายธวัชชัย โพธิ์งาม นายพงศ์รพี ปรีดานนท์ นายปรีชา เสาวกุล นายสุวรรณ
วิลารักษ์ นายปราโมทย์ จินดางาม นายนิพนธ์ ชิงชัย เป็น คณะอนุกรรมการ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ นายประสาน อู่วิเชียร (ประธาน) นายประชัน สุทธิศักดิ์ (รองประธาน) นายมานิต คงเจริญ
(ผู้ตรวจสอบกิจการ) นายเทียนชัย จินาพันธุ์ (เลขานุการ) น.ส.ปรินดา บุญรัตน์ (ผู้ช่วยเลขานุการ)
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

เพื่อให้การบริหารสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบังเกิดผลดีทจี่ ะร่วมกันสร้างสรรค์สหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า โดยให้คณะกรรมการ
ดาเนินการ อนุกรรมการประจาหน่วย ได้มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันที่จะพัฒนาสหกรณ์ โดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการชุดที่ 61 ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการคณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วยบุคคล ต่อไปนี้
1. นายบัญชา เกษมสุข
เป็นประธานกรรมการอานวยการ
2. นายสมมาตร ภักดีบาเพ็ญ
เป็นรองประธานกรรมการอานวยการ
3. นายวรกิจ ประเสริฐสรรค์
เป็นรองประธานกรรมการอานวยการ
4. นายเรวัตร ขาทอง
เป็นรองประธานกรรมการอานวยการ
5. นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา เป็นกรรมการอานวยการ/เหรัญญิก
6. นายรุจน์ ไชยฤทธิ์
เป็นกรรมการอานวยการ/เลขานุการ
7. นายบุญยิง่ อยู่สุข
เป็นกรรมการอานวยการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการอานวยการ มีอานาจหน้าที่เป็นผู้ดาเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 70 ให้ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการเงินกู้ และติดตามหนี้ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายบัญชา เกษมสุข
เป็นประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร ภักดีบาเพ็ญ
เป็นกรรมการ
3. นางเยาวรัตน์ เพาะพืช
เป็นกรรมการ
4. นายรุจน์ ไชยฤทธิ์
เป็นกรรมการ
5. นายวรกิจ ประเสริฐสรรค์
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่พิจารณาวินจิ ฉัยอนุมัตกิ ารให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งสหกรณ์
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 72 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายธงชัย นพฤทธิ์
เป็นประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
เป็นกรรมการ
3. นายอัฐพล มาลัย
เป็นกรรมการ
4. นายเพทาย อมัตวะตะ
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
5. น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดา
เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ มีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 74
คณะกรรมการว่าด้วยระเบียบ และข้อบังคับ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายสมมาตร ภักดีบาเพ็ญ
เป็นประธานกรรมการ
2. นายเรวัตร ขาทอง
เป็นรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย เทียนชัยสุธารัตน์
เป็นกรรมการ
4. นายสาธิต มาลัย
เป็นกรรมการ
5. นายสันทัศน์ อรุณสวัสดิ์
เป็นกรรมการ
6. นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
เป็นกรรมการ
7. นายสุดใจ ศิริสมบัติ
เป็นกรรมการ
8. นายปราโมทย์ จินดางาม
เป็นกรรมการ

9. นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
เป็นกรรมการ
10.นายธวัชชัย โพธิ์งาม
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
11.น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดา
เป็นกรรมการ/ผู้ข่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการว่าด้วยระเบียบ และข้อบังคับ มีอานาจหน้าที่กาหนดร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบต่าง ๆ และข้อบังคับให้เป็นไป
ตามข้อกาหนด มติ ของสหกรณ์และสอดคล้องกับกฎหมาย เสนอแนะต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
คณะกรรมการสวัสดิการ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. นายสุวรรณ วิลารักษ์
เป็นประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ประเสริฐสรรค์
เป็นรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา เป็นกรรมการ
4. นายอมรินทร์ ซาสุรีย์
เป็นกรรมการ
5. นางกาญจนา เที่ยงตรง
เป็นกรรมการ
6. นายปรีชา เสาวกุล
เป็นกรรมการ
7. นายกิจจา เนตรเจริญ
เป็นกรรมการ
8. น.ส.ทัศนา อัจฉราวรรณ์
เป็นกรรมการ
9. นายสินชัย เทพารักษ์
เป็นกรรมการ
10 นายนิพนธ์ ชิงชัย
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
11. นางธชธร จารุพงศ์
เป็นกรรมการ /ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการสวัสดิการ มีอานาจหน้าทีจ่ ัดทาส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก คณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตามความเหมาะสม เสนอแนะต่อคณะกรรมการพิจารณา

ช่องทางสื่อสารกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด
ต้องการติดต่อ
เงินกู้ –เงินฝาก โทร.038-511214 , 089-7448566 ,080-5625354
ธุรการ –สวัสดิการ โทร.087-6012229
ชาระหนี้-โอนย้าย โทร. 094-9495446 (ID Line : 0949495446)
ฌสอ.ฉช.(ฌาปนกิจ)โทร. 094-4946827 (ID Line : cctsca27)
สส.ชสอ.(ฌาปนกิจชุมนุม) โทร.094-4946828 (ID Line : ftsc.cctscc)
สสอค.(ฌาปนกิจครูไทย) โทร.094-4946829-30
โทรสาร 038-814332

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือนมกราคม 2559
1.นางบุญธรรม โคมเดือน ได้รับเงินสงเคราะห์ 33,442 บาท
จานวนสมาชิก ฌฝสอ.ฉช.ทั้งหมด 727 ราย
ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มกราคม 2559
ไม่มี
จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,050 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 275,162 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.19 บาท,162 ราย

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มกราคม 2559
ไม่มี
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ฉะเชิงเทรา 2,500 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 214,377 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.66 บาท

อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.19 บาท
คณะผู้จัดทำ
นำยบัญชำ เกษมสุข

ที่ปรึกษำ
กองบรรณำธิกำร
นำยธงชัย นพฤทธิ์
นำยอัฐพล มำลัย
น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดำ
นำยวีระ กำญจนสำยทอง

นำยพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นำยเพทำย อมัตวะตะ
นำยสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยำ ต.วัฒนผล

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รบั เงินสงเคราะห์ ประจาเดือน มกราคม 2559
1. นายทองหล่อ วัฒนเหลืองอรุณ ได้รับเงินสงเคราะห์ 195,454 บาท
2.นายปัญญา นิ่มเจริญ ได้รับเงินสงเคราะห์ 195,408 บาท
3.นางบุญธรรม โคมเดือน ได้รับเงินสงเคราะห์ 195,592 บาท
จานวนสมาชิก ฌสอ.ฉช.ทั้งหมด 4,250 ราย
ณ วันที่ 11 มกราคม 2559

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ 2558
รายการ
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2558
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,402
4,940
2,137,634,210.00

179,892,149.03
6,560,700.00
3,859,500.00
1,815,289.93
5,824,388.00
2,464,165,568.59
5,111,840,158.71

8,908,761.36

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7,531
4,871
2,290,254,690.00

198,236,924.95
7,560,700.00
4,853,200.00
2,222,749.93
6,375,013.00
2,751,128,661.13
5,344,273,764.18

8,502,159.57

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
4
67

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
27,000.00
139,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
รวมเงินกู้ทุกประเภท 591 ราย อนุมัติกู้ 197,613,460.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 63,438,342.50 บาท

รายงานการจ่ายเงินสวัสดิการ

เพื่อสมาชิกหรือคูส่ มรสสมาชิกเสียชีวิต
คู่สมรส
สมาชิก

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

อุบตั ิเหตุ
เสียชีวิต
สถา
สิทธิสมาชิก
จ่ าย 25%
จ่ ายตาม
1,000คู
ณ
จ
านวนปี
ท
่
ี
ครึ
่
ง
หนึ
ง
่
ของหุ
น
้
ไม่
ชื่อสมาชิก
ชื่อผู้เสียชีวิต
นภา
ของ
ตามระเบียบ จานวนปีที่
พ เป็นสมาชิก จานวนปีที่ เกิน 200,000 (ข้อ 9) (ข้อ 10) เป็นสมาชิก จานวนปีที่
เป็นสมาชิก
(ข้อ 7)
เป็นสมาชิก
(ข้
อ
8)
125,900.00 100,000.00 100,000.00
นายไมตรี หงษ์ทอง นายไมตรี หงษ์ทอง ตนเอง 110,000.00
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

นางบุญชุบ พิศภา

นางบุญชุบ พิศภา

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

435,900.00

ตนเอง

74,000.00

-

200,000.00

100,000.00

90,000.00

-

464,000.00

นายทองหล่อ วัฒนเหลืองอรุณ นายทองหล่อ วัฒนเหลืองอรุณ

ตนเอง

86,000.00

-

141,100.00

100,000.00

100,000.00

-

427,100.00

นางมะลิวัลย์ นิม่ เจริญ นายปัญญา นิ่มเจริญ

คูส่ มรส

-

24,000.00

-

-

-

-

24,000.00

นางมานิสา พูลสวัสดิ์ นายบรรพต พูลสวัสดิ์

คูส่ มรส

-

15,000.00

-

-

-

-

15,000.00

น.ส.เบญจพร พงษ์สุวรรณ น.ส.เบญจพร พงษ์สวุ รรณ ตนเอง

78,000.00

-

200,000.00

100,000.00

90,000.00

-

468,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

348,000.00

39,000.00

667,000.00

400,000.00

380,000.00

-

1,834,000.00

