
การพัฒนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ

โดย

นายมนัส เจียมภูเขียว
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564



ภิกษุทั้งหลาย
สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเช้า, เวลาเช้า ก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.
สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเที่ยง, เวลาเที่ยง ก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.
สัตว์เหล่าใด ประพฤติสุจริตด้วยกาย ประพฤติสุจริตด้วยวาจา ประพฤติสุจริตด้วยใจ ในเวลาเย็น, เวลาเย็น ก็เป็นเวลาเย็นที่ดีของสัตว์เหล่านั้น.

สัตว์ทั้งหลาย ประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็น ฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี 
ขณะดี ยามดี และบูชาดี

ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย กายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวา ความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวา,
สัตว์ทั้งหลายท ากรรมอันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้ว ย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวา ท่านเหล่านั้นได้
ประโยชน์แล้ว จงได้รับความสุข จงงอกงามในพระพุทธศาสนา จงไม่มีโรค ถึงความสุข พร้อมด้วยญาติ
ทั้งมวล ฯ













การด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ชั ย ภู มิ  จ า กั ด         
จ ดท ะ เบี ย นก่ อ ตั้ ง ค รั้ ง แ ร ก เ มื่ อ วั น ที่         
24 มีนาคม 2501 เดิมมีสมาชิก 345 คน 
ทุนเรือนหุ้น 11,080.00 บาท ถึงปัจจุบัน

เป็นระยะเวลา 63 ปี



การด าเนินธุรกิจ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

สมาชิกสามัญ 11,949 คน

สมาชิกสมทบ 497 คน

สินทรัพย์
16,962,368,274.02 บาท

สมาชิกสามัญ 11,949 คน

สมาชิกสมทบ 497 คน



สหกรณ์
แห่งความสุข

สอ.ชย. : ม่ันคง

สมาชิก : คุณภาพชีวิตดี ม่ังมีศรีสุข



วิสัยทัศน์
(VISIONS)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด
เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง สมำชิกมีคุณภำพ

ที่ดีและมคีวำมสุข



พันธกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

ส่งเสริมให้เกิดควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงินและจัดสวัสดิกำรที่
เหมำะแก่สมำชิกเพ่ือช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีแก่สมำชิก

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพสูง

ด ำเนินธุรกิจทำงกำรเงินที่สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
มั่นคง ให้กับสหกรณ์

ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรที่เก่ียวช้องกับกิจกำรสหกรณ์
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รักศรัทธำ และมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกิจกำรของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่งเสริมควำมร่วมมือกับขบวนกำรสหกรณ์และหน่วยงำน
ภำยนอก เพ่ือพัฒนำสหกรณ์ และกำรมีบทบำทในควำม
รับผิดชอบต่อสังคม
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การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

สวัสดิการครบรอบวันเกดิ

สมาชิกจะได้รับคนละ
1,000 บาททุกปี

จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก
ปีละ 500 บาท

เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และจ่าย
ตามหลักเกณฑ์สวัสดิการ

สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการหรือลาออก

สวัสดิการสมาชิกผู้สงูอายุ

1 2 3



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

เจ็บป่วยด้วยอุบัติเหตุ
ตามหลักเกณฑ์ และเจ็บป่วยด้วยโรค

ทั่วไป วันละ 300 บาท
ไม่เกิน 5 วันในปีทางบัญชี

1. เสียชีวิตทุกกรณี จ่ายเงินสงเคราะห์
ศพ 100,000 บาท
2. สมาชิกฝากออมทรัพย์มั่นคง
จ่าย 5 เท่าของเงินฝาก แต่ไม่เกิน 
100,000 บาท

สวัสดิการช่วยเหลือ
และสงเคราะห์สมาชิก

สวัสดิการเพ่ือความมั่นคง
ของสหกรณ์

4 5 6

อายุการเป็นสมาชิก จ่ายเงิน (บาท)

ไม่เกิน 5 ปี 40,000

เกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 60,000

เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 80,000

เกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 100,000

เกิน 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 130,000

เกิน 25 ปีขึ้นไป จ่ายเพิ่มปีละ 10,000



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

การให้ทุนการศึกษา

บุตรสมาชิก



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

โครงการ

เกษียณเปี่ ยมสุข



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

ปรับลดอัตราดอกเบ้ีย



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

เงินฝาก

ออมทรัพย์ม่ันคง



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

เงินฝาก

ออมทรัพย์ม่ันคง



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

เงินฝากออมทรัพย์

นิติบุคคล



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

เงินกู้ฉุกเฉิน 

(กู้ปันผล)



การให้สวัสดิการสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด

การให้เงินกู้สามัญ

เพ่ือช าระหน้ี

สถาบันการเงิน



คู่มือการพัฒนาสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ากัด











ขอขอบคุณ

มนัส เจียมภูเขียว
ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชยัภูมิ จ ากัด


