พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๔
“ ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาทุกๆ คนจึงต้องถือว่า ตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มที่
ในอันที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เที่ยงตรง ถูกต้อง สมบูรณ์โตเต็มกาลังจะประมาทหรือละเลยมิได้ เพราะถ้า
ปฏิบัติให้ผิดพลาดบกพร่องไปด้วยประการใดๆ ผลร้ายอาจเกิดขึ้นแก่สว่ นรวมและประเทศชาติได้มากมาย”

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 2559

ข่าวดี..ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก รับเพิ่ม ป.3
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจาปี 2559 ได้กาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน
ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สาหรับสมาชิกที่มีบุตรกาลังศึกษาในปีการศึกษา 2559 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 ติดต่อขอ
ใบสมัครได้ที่สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด
(หรือดาวน์โหลดได้จาก WWW.CCTSCC.COM)
กาหนดรับสมัครตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2559 – 5 ตุลาคม
2559 สหกรณ์จะโอนเงินทุนที่ได้รับเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์
ของสมาชิกเท่านั้น (ถ้าสมาชิกไม่มีบัญชีจะต้องมาเปิดบัญชีที่
สหกรณ์)
(ขอขอบคุณที่มาภาพประกอบ : http://www.siamok.com/s/118725)
กาหนดการรับสมัครและโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้
วันที่ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
วันอนุมัติ
วันโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิ์
5 กรกฎาคม 2559 – 5 สิงหาคม 2559
10 สิงหาคม 2559
วันทาการสุดท้ายของเดือนนั้น
8 สิงหาคม 2559 – 5 กันยายน 2559
12 กันยายน 2559
วันทาการสุดท้ายของเดือนนั้น
6 กันยายน 2559 – 5 ตุลาคม 2559
10 ตุลาคม 2559
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

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว ขอความกรุณาให้นาสาเนาใบนาฝาก
มายื่นต่อสหกรณ์ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากท่านไม่แจ้ง สหกรณ์จะไม่ทราบว่าเป็นเงินของใคร
โอนมาเพื่อจุดประสงค์ใด

โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร รับมอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียนจากชสอ.
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสาธิต มาลัย ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้แทนรับมอบเงิน
สนับสนุนโครงการทุนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปี 2559
จานวน 9,500 บาท จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ให้แก่ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี
นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ฉะเชิงเทรา จากัด และ นายสมควร รุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด เป็นผู้แทนมอบเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 นายบัญชา เกษมสุข ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด นาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด เข้า
ศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด ทั้งนี้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อนาไปปรับใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌสอ.ฉช.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2559
1.น.ส.อัมพร วรรณพิรุณ ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,006 บาท
2.นายสมชาย จิตตโสภา ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,144 บาท
3.นางขวัญตา บุญเผือก ได้รับเงินสงเคราะห์ 196,098 บาท
จานวนสมาชิก ฌสฉ.ฉช .ทั้งหมด 4,275 ราย
ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกผู้ฝากเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จากัด (ฌฝสอ.ฉช.)
สมาชิกทีเ่ สียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์
ประจาเดือนกรกฎาคม 2559 (ไม่มี)
เปิดรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี (เกิดปีพ.ศ.2489 เป็นต้นไป)
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -29 กรกฎาคม 2559
คณะผู้จัดทา
นายบัญชา เกษมสุข

ที่ปรึกษา
กองบรรณาธิการ
นายธงชัย นพฤทธิ์
นายอัฐพล มาลัย
น.ส.พรรณพัชร ม่วงปรีดา
นายวีระ กาญจนสายทอง

นายพงศ์พันธุ์ สุขพงษ์ไทย
นายเพทาย อมัตวะตะ
นายสมควร รุ่งเรือง
น.ส.สนธยา ต.วัฒนผล

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2559
1.น.ส.อัมพร วรรณพิรุณ
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
2.นางปิยะพร บุญดี
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
3.นางขวัญตา บุญเผือก
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
4.นายสมชาย จิตตโสภา
ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท

จานวนสมาชิก สสอค.ฉะเชิงเทรา 4,035 ราย
จานวนสมาชิก สสอค.ทั้งหมด 253,293 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.38 บาท
เปิดรับสมัคร สมาชิก+คู่สมรส อายุไม่เกิน 50 ปี (เกิดตั้งแต่พ.ศ.2509)
รับสมัครตั้งแต่ 1-30 สิงหาคม 2559 (ได้รับสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2559)

มุมข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
สมาชิกที่เสียชีวิตได้รับเงินสงเคราะห์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2559
1.น.ส.อัมพร วรรณพิรุณ ได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 2,538 ราย
จานวนสมาชิก สส.ชสอ.ทั้งหมด 234,656 ราย
อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 2.55 บาท

เปิดรับสมัคร สมาชิก+คู่สมรส อายุไม่เกิน 58 ปี (เกิดตั้งแต่พ.ศ.2501และ2502)
รับสมัครตั้งแต่ 1-30 สิงหาคม 2559 (ได้รับสิทธิ์ 1 ตุลาคม 2559)

การบริหารหนี้สนิ
การเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งทีเ่ ลวร้ายเสมอไป เพราะบางครั้งเราอาจต้องใช้เงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการทีจ่ าเป็นต่อการดารงชีวติ และอนาคต แต่ยังมี
เงินไม่พอในตอนนี้ เช่น บ้าน การทากิจการส่วนตัว ซึง่ หลักการสาคัญในการตัดสินใจเป็นหนีค้ ือ ควรเลือกก่อหนีด้ ี ซึ่งได้แก่ หนี้ที่จะสร้าง
อนาคตหรือความมั่นคงระยะยาว และหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่พงึ ระวังซึ่งได้แก่ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มหรือไม่ได้ชว่ ยเพิ่มความมั่นคง
ทางการเงิน เช่น หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นต้น เพราะเมื่อเป็นหนี้แล้วเรามีหน้าที่ต้องใช้คืนเงินต้นรวมถึงดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าใช้จา่ ย
อื่น ๆ ที่จะตามมาทัง้ หมด

นอกจากนี้ เมื่อคิดจะก่อหนี้ ต้องมีการวางแผนและบริหารจัดการเงินที่ได้มาให้ดี เพื่อให้สามารถชาระคืนหนี้ได้ตรงตามเวลา
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งใจได้โดยไม่สร้างภาระจนเกินตัว ซึ่งรวมถึงการหาข้อมูลจากสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง
เพื่อใช้เปรียบเทียบหาสินเชื่อที่เหมาะกับความต้องการและได้รับสิทธิประโยชน์มากที่สุด และอย่าลืมอ่านสัญญารวมทั้ง
เอกสารอื่น ๆ ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนทาสัญญาสินเชื่อ
คาถามถามบ่อย
บ้านกับรถควรซื้ออะไรก่อน ? ขึ้นอยู่กับความจาเป็นและประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับ ซึ่งสาหรับคนที่ไม่มีความเดือดร้อนเรื่องทีอ่ ยู่อาศัย
แต่จาเป็นต้องใช้รถในการประกอบอาชีพ เช่น เป็นตัวแทนจาหน่ายสินค้าที่ต้องเดินทางบ่อย การซือ้ รถก็ดูจะจาเป็นและมีประโยชน์กว่า แต่
หากซื้อรถเพื่อให้ดูดีมฐี านะทั้ง ๆ ที่ยังต้องเช่าบ้าน แถมการเดินทางไปทางานก็ไม่ได้ลาบาก การ ซื้อบ้านก็เป็นสิ่งทีค่ วรทามากกว่า เพราะถือ
เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มูลค่ามีแนวโน้มจะเพิม่ ขึ้นในระยะยาว ขณะที่รถนับวันจะยิ่งมีมูลค่าลดลง อย่างไรก็ตาม หากกู้ซื้อรถก่อนกู้ซื้อ
บ้านสถาบันการเงินจะมองว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชาระลดลงซึ่งอาจทาให้โอกาสที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านลดลงด้วย
(ขอขอบคุณ ที่มา : ศูนย์คมุ้ ครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.1213.or.th/th/moneymgt/debtmgt/Pages/debmgt.aspx)

ตารางเปรียบเทียบฐานะทางการเงินของสหกรณ์
ณ วันสิน้ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 และ 2559
รายการ
มิถุนายน 2558
มิถุนายน 2559
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จานวนสมาชิกผู้กู้ถึงสิ้นเดือนนี้
ทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว
ทุนสารองของสหกรณ์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมไว้เพือ่ พัฒนากิจการสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรับฝากประจาทุกประเภท
เงินรับฝากออมทรัพย์ทุกประเภท
ทุนดาเนินการทั้งหมด
กาไรสุทธิ

7,470
4,923
2,208,901,560.00
179,892,149.03
6,560,700.00
3,795,300.00
1,085,569.93
6,075,013.00
2,471,489,950.27
5,035,860,167.70
103,268,790.21

ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

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
7
36

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

สหกรณ์ให้บริการสมาชิก
ทาพ.ร.บ.รถยนต์ ราคาถูก

เงินช่วยเหลือ
73,700.00
93,000.00

รถเก๋ง
รถกระบะ
รถตู้ , แวน

525
790
965

บาท
บาท
บาท

สรุปการอนุมัติการให้กแู้ ก่สมาชิกประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
รวมเงินกู้ทุกประเภท 680 ราย อนุมัติกู้ 277,258,390.00 บาท คงเหลือจ่ายจริง 88,252,386.50 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)
นางประทุม อินทร์แก้ว นางประทุม อินทร์แก้ว ตนเอง
36,000.00
200,000.00 100,000.00 60,000.00
สิทธิสมาชิก
2,000คูณ

นายสมชาย จิตตโสภา นายสมชาย จิตตโสภา ตนเอง

จ่ ายเงิน
สวัสดิการ

หมายเหตุ

สหกรณ์รวม
จ่ายทั้งสิน้

396,000.00

30,000.00

-

91,050.00

100,000.00

60,000.00

-

281,050.00

คูส่ มรส

-

15,000.00

-

-

-

-

15,000.00

ตนเอง

68,000.00

-

176,200.00

100,000.00

90,000.00

-

434,200.00

คูส่ มรส

-

36,000.00

-

-

-

-

36,000.00

นางขวัญตา บุญเผือก นางขวัญตา บุญเผือก ตนเอง

34,000.00

-

115,400.00

100,000.00

60,000.00

-

309,400.00

-

-

-

-

-

-

-

168,000.00

51,000.00

582,650.00

400,000.00

270,000.00

-

1,471,650.00

นางยุวดี จิตตโสภา นายสมชาย จิตตโสภา
นางปิยะพร บุญดี นางปิยะพร บุญดี
นายมนตรี บุญดี
นางปิยะพร บุญดี

