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สหกรณ ์ค รูนนท ์
www.ntbcoop.com

  มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุดท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบับประจ�ำเดือน มิถุนำยน 2561

บทบรรณาธิการ
นายวิทยา ถาวรกันต์

081-725-9659

     สวัสดีครับ เพือ่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่านครับ เมื่อถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งถือว่าเป็น

ช่วงต้นปีการศึกษา เกือบทุกสถาบันการศึกษาจะมีพิธีการไหว้

ครู ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในวันพฤหัสบดีของเดือนมิถุนายน  ถือ

เป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของ

บูรพาจารย์ ครู อาจารย์ ผู้ที่ประสิทธ์ิวิชาความรู้ให้แก่ผู้เป็น

ศิษย์ และในบางโรงเรียนก็จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับ

นกัเรียนด้วย  ส�าหรับสหกรณ์ฯ กเ็ช่นเดยีวกนั  ได้มีการจัดพิธี

มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก เมื่อวันเสาร์ที่ 23  

มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นเงินสวัสดิการเพ่ือสมาชิก เป็นทุน           

ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์ ฯ จัดให้

เป็นประจ�าทุกปีเป็นเงินปีละ 1,250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือ

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก และ

ต้องขอยินดกีบันกัเรียนทีไ่ด้รับทนุการศกึษาในคร้ังนีท้กุคนด้วย

 ข่าวความเคล่ือนไหวในวงการสหกรณ์ฯ ในช่วงหลังมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที ่7 มนีาคม 2560 ได้มกีารจัดท�าแนวทาง

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการและก�ากับดูแลกิจการสหกรณ์                

ออมทรพัย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  โดยมีสาระส�าคัญคือ

 1. เสนอการก�ากับตามหลักเกณฑ์ที่ควบคุมความ

เสี่ยง  4  ด้าน ได้แก่

     1.1 ด้านธรรมาภิบาล 1.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต 

1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 1.4 ด้านการปฏิบัติการที่ลด

ความเสี่ยง  ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการก�ากับดูแลสถาบัน

การเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 2. แบ่งสหกรณ์ฯ ออกเป็น 2 กลุ่ม ตามขนาดของ

สินทรัพย์ ได้แก่

 2.1 ขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท 

   2.2 ขนาดเล็ก มีสินทรัพย์น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

ความภูมิใจ

มิได้อยู่ในพานไหว้ครู

แต่อยู่ในวันที่รู้ว่า

ศิษย์นั้นไปได้ดี

 วันไหว้ครู
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สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด  

ที่เคารพรักทุกท่าน

 เดือนมิถุนายน เข้าสู่ฤดูฝนเต็มตัวแล้วครับเหลือเวลา

อกีแค่ 3 เดอืน จะปิดบญัชีงบดลุของสหกรณ์ฯ ในขณะเดยีวกนั

สหกรณ์ของเราก็ถูกก�ากับด้วยเกณฑ์ของกรมสงเสริมสหกรณ์

อาจท�าให้เราประสบปัญหายุ่งยากในการปิดบญัชีงบดลุในปีนีอี้ก 

แม้ว่าสหกรณ์จะพยายามทวงหนี้กลับมาได้มากกว่าทุกปี และ

การออกระเบียบกฎหมายมาควบคุมการปล่อยเงินกู้กับกลุ่ม            

ทีก่่อหนีสิ้นมาก และจะท�าให้สมาชิกส่วนนีไ้ม่พอใจในการด�าเนนิการ 

แต่เพ่ือสหกรณ์ฯของเรา ผู้ค�้าประกันจะต้องช่วยกันแจ้งให้ผู้กู้

น�าเงินมาช�าระเพ่ือให้เกิดความเคล่ือนไหวทางบัญชีในปีนี้ครับ  

ผู้ค�้าประกันเองเราก็ต้องคัดเลือกผู้กู้ เพราะปีนี้ผู้ค�้าประกันจะ

ถูกค�าพิพากษาให้ชดใช้หนี้แทนผู้กู้ ซึ่งสหกรณ์ฯก็เห็นใจผู้ค�้า

ประกันมากครับ แต่เม่ือท่านค�้าประกันแล้วท่านต้องมั่นใจว่า             

ผู้กู้จะสามารถน�าเงินมาช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯได้ จะได้ไม่เป็น

หนี้สูญ และจะไม่ถูกฟ้องร้องในฐานะผู้ค�้าประกัน ผมจึงต้องขอ

ความร่วมมือจากสมาชิกทกุท่านช่วยเป็นส่ือกลางในการแจ้งให้

ผู้กู้น�าเงินมาช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ให้ได้ภายในปีบัญชีนี้นะ

ครับ 

ผูกู้ต่้อไปจะต้องได้รับการคดักรองมากย่ิงขึน้ เช่น คนทีจ่ะ

เกษียณอายุราชการ จะท�าให้เงินเดือนลดน้อยลงไป 25-50%           

ถ้าท่านย่ืนกูเ้งินมากจะไม่มกี�าลังส่ง และถ้าผดินดัช�าระหนีอ้ตัรา

ดอกเบี้ยจะเพ่ิมมากขึ้นจากเดิมร้อยละ 6 เป็นร้อยละ 15                 

ตามหลักกฎหมาย สมาชิกท่านใดจะเซ็นค�้าประกันจึงควร

ระมดัระวงัทัง้ผูกู้ ้และผูค้�า้ประกนั พวกเราต้องร่วมมอืกนันะครับ

ในเดอืนกรกฎาคม สหกรณ์ฯจะเปิดโครงการเงินฝากใหม่

อกีประเภทหนึง่ โปรดตดิตามนะครับ เพ่ือรับเงินฝากจากสมาชิก

เท่านัน้ สมาชิกท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดได้ทีส่หกรณ์ฯ 

ฝ่ายการเงินครับ เพราะฝากกบัสหกรณ์ฯท่านจะได้ดอกเบีย้ทีสู่ง

กว่าธนาคารและไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย ค่ารักษาบัญชีไม่มี             

จึงดีกว่าฝากกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ยต�่ากว่าสหกรณ์ฯ เรามาก          

ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาออมเงินกันนะครับ

การซ ่อมลิฟท์สหกรณ์ฯได ้ใช ้เวลาในการท�า TOR                 

การก�าหนดคุณสมบัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และได้สินค้าที่

มีคุณภาพที่ดี สหกรณ์ฯได้เชิญอาจารย์วิศวะจาก ม.ราชมงคล 

มาช่วยก�าหนดคุณลักษณะ และต้องด�าเนินการประกวดราคา 

ซึง่ขณะนีก้ใ็กล้จะเสร็จส้ินแล้ว ต้องกราบขออภยัสมาชิกทกุท่าน

ที่ได้มาติดต่อสหกรณ์ฯ แล้วไม่ได้รับความสะดวกในการใช้

บริการนะครับ 

สหกรณ์ฯ ได้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

ฝ่ายบัญชี 1 ต�าแหน่ง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 1 ต�าแหน่ง 

ซึ่งขณะนี้ได้ด�าเนินการไปแล้วด้วยความโปร่งใส เนื่องจาก

หัวหน้าฝ่ายบัญชีคุณสุนันทา  อ่อนละมูล  ได้ลาออกไปท�างาน

บริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนที่สูงกว่า และหัวหน้าฝ่ายการเงิน              

คุณไพลิน  เทียบท้าว สอบได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการของสหกรณ์

กระทรวงยุตธิรรม ซึง่ทัง้สองคนได้ไปท�างานในต�าแหน่งทีด่กีว่า 

ผมและคณะกรรมการขอแสดงความยินดกีบัทัง้สองคนทีไ่ด้รับ

ต�าแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้น ส่วนคนใหม่ที่ได้รับเข้ามาก็ต้อง

ฝึกงานเขาต่อไป ให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ มจิีตวญิญาณของสหกรณ์ฯ 

เราครับ  

สหกรณ์จะจัดประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู ้แทน

สมาชิกประจ�าปี 2561 ประมาณเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งมี

หลายเร่ืองที่สหกรณ์ฯจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ และ

พิจารณาอนุมัติ เช่น รับทราบการแก้ไขระเบียบต่างๆ ที่เรา              

ได้รับการเสนอช่ือตัวแทนผู ้แทนสมาชิกเข้ามาร่วมกันคิด          

ร่วมกันร่างระเบียบใหม่ การประชุมเราได้รับการอนุมัติเงิน            

จากการประชุมใหญ่ที่ เหลือจ่ายอยู ่ครับ ไม่ได ้เพ่ิมเติม                             

งบประมาณแต่อย่างใด โดยให้ผู ้แทนสมาชิกได้เปล่ียน

บรรยากาศบ้าง และได้พบกันซึ่งสหกรณ์ฯก็ได้จัดเป็นปกติ         

อยู่แล้ว โดยจัดแบบประหยัดและสะดวกในการเดินทาง            

เป้าหมายอยู่ที่ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี จึงขอแจ้งให้ท่านผู้แทน

สมาชิกได้รับทราบจะได้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมครับ

 สุ ดท ้ า ย เ พ่ื อคว าม ไม ่ ป ร ะม าท ใน สั งคมตาม                           

ค�าพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสว่า “ท่านทั้งหลายพึ่งตั้งอยู่ในความ

ไม่ประมาทในสังคม” จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านสมัคร          

เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ครูไทยอายุไม่เกนิ 50 ปี

ค่าสมัครแรกเข้า 4,860 บาท และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ชุมนมุสหกรณ์ฯ อายุไม่เกนิ 57 ปี ค่าสมคัรแรกเข้า 4,840 บาท 

เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านสามารถน�าบุคคลในครอบครัว 
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คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน ในเดือนมิถุนายนนี้ มีกิจกรรม

ส�าหรับสมาชิกคือ พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ�าปี 

2561 ซึ่งได้รับงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี          

ไว้จ�านวน 1,250,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการ                

ชุดที่ 59 ได้ท�าประกาศและหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งในปีนี้มีสมาชิก             

ได้ย่ืนขอรับทุนไม่ครบตามจ�านวนทุนที่ได้ประกาศไป อาจจะ

ติดขัดในเร่ืองระยะเวลาที่จะขอรับทุนได้ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่   

ไม่สามารถพิจารณาทนุให้ได้  ซึง่กจิกรรมดีๆ  ส�าหรับสมาชิกกจ็ะ

มอียู่อย่างนีต่้อไปครับ  ถงึแม้ว่าเงินปันผล และเฉล่ียคนื สมาชิก

จะได้รับลดลง แต่สวัสดิการในด้านอื่นๆ ก็ยังมีรองรับอยู่ครับ 

คณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการก็ได้พยายามทุกวิถี

ทางในการที่จะลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ จึงมีมาตรฐานในการ

ติดตามและทวงถามหนี้จากสมาชิกที่ช�าระหนี้ไม่เป็นปกติตาม

สัญญาครับ ทางสหกรณ์ฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ

เป็นการกระตุน้เตอืนสมาชิกว่า อย่าปฏิบติัผิดเง่ือนไขและสญัญา 

ครับ เพราะจะมีผลกระทบในเร่ืองการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

NPL ซึง่ปีนีน้โยบายหลักของคณะกรรมการด�าเนนิการชุดที ่ 59 

คอืการตดิตามหนีใ้นส่วนนีใ้ห้มากทีสุ่ด เพ่ือคณุประโยชน์จะได้

กลับมายังสมาชิกทกุท่าน ทีไ่ด้ปฏบิตัติามเง่ือนไข และสัญญาครับ

 ฉบบันีข้อแนะน�า “เลอืกงานอย่างไรให้เงินเดือนเหลอื”  

ทุกคร้ังที่เราได้งานใหม่หรือตัดสินใจเลือกท�างาน คงไม่

ปรารถนาอะไรไปมากกว่ามีงานท�าที่ดีตรงกับความสามารถ         

ในการท�างาน ผมขอแนะน�าแนวทางในการพิจารณาเลือก           

ที่ท�างานให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะเร่ืองเงิน ก่อนตอบรับ             

ข้อเสนอกับการท�างานในองค์กรใหม่ดังต่อไปนี้

 1. ความมัน่คงขององค์กร  ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถอื

ของบริษัทเป็นอกีหนึง่ปัจจัยส�าคญัทีค่ณุจะน�ามาพิจารณาอยู่ใน

อันดับต้นๆ และปัจจุบันยังสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับบริษัทที่สนใจได้ง่ายและสะดวก และนอกจากข้อมูล

ประวัติของบริษัทโดยทั่วไปแล้ว  ยังต้องพิจารณาและดูอีกว่า

บริษัทนั้นมีภาพลักษณ์ในสายตาของคนทั่วไปอย่างไร

 เคยมีปัญหาหรือเกดิวกิฤตอะไรบ้าง ลองสอบถามจาก

คนใกล้ตัวหรือคนรู้จักว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไร เพราะไม่เช่นนั้น  

เมื่อคุณท�างานไปคุณอาจจะเจอปัญหาในแบบเดียวกัน            

กบัหลายๆ คนทีเ่จอ จนไม่สามารถท�างานต่อไปได้ หรือผูน้�าบริษัท

บริหารงานจนเกิดความเส่ียงต่อการว่างงานของคุณอีกคร้ัง 

 2. เดินทางสะดวก  เช่ือเถอะว่าสถานทีท่�างานมผีลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการท�างาน และเงินในกระเป๋าของคณุมากทีสุ่ด  

คุณต้องคิดถึงการใช้เวลาในการท�างานวันละกี่ ช่ัวโมงเร่ิม              

ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง ท�างานเฉพาะวันธรรมดา หรือต้องท�างาน               

วันเสาร์ – อาทิตย์ด้วย  มีระบบการท�างานเป็นรอบหรือเป็นกะ  

เวลาเลิกงาน หรือต้องเลิกงานดึกไหม

 รวมถงึระยะการเดนิทางไปท�างานของคณุกเ็ป็นอกีหนึง่

ปัจจัยที่คุณควรให้ความส�าคัญ  เพราะปัจจัยดังกล่าวส่งผล 

กระทบต่อทั้งเงิน ทั้งเวลา รวมไปถึงสุขภาพ คุณลองส�ารวจ            

เส้นทางไปกลับ จับเวลาดูว่าใช้เวลาเท่าไร ต้องสร้างสมดุล             

ในชีวิตและการท�างานไปพร้อมๆกัน บางคร้ังเงินเดือนน้อยแต่

ที่ท�างานใกล้บ้านประหยัดค่าเดินทางก็จะได้เงินเก็บเท่ากับ             

ที่ท�างานเงินเดือนสูงแต่อยู่ไกล

 3. เงินตอบแทนและสวัสดิการ สวสัดกิารดีมชัียไปกว่าคร่ึง  

แม้เงินเดอืนจะน้อยแต่สวสัดกิารด ี มโีบนสักเ็หมอืนมเีงินเดอืน

สูงในทางอ้อม เราควรพิจารณาถงึเร่ืองเงินเดอืน โบนสั ไปจนถงึ

วันหยุดพักร้อน ลากิจ ลาป่วยต่างๆ มารวมกันทั้งหมด เราเอง

จะต้องเลือกว่าส่ิงตอบแทนการท�างานทัง้หมดนัน้คุม้ค่าหรือไม่

ลองหาข้อมูลดูว่าคนอื่นๆ ที่ท�างานในสายงานเดียวกันได้รับ           

เงินเดอืนหรือสวสัดกิารอย่างไร โดยเปรียบเทยีบตวัคณุเองหรือ

เทียบกับคนที่มีประสบการณ์และการศึกษาคล้ายคลึงกัน              

จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

 4. โอกาสในการเติบโตก้าวหน้า ควรพิจารณาถามถึง

อตัราการขึน้เงินเดอืนต่อปี ของทีท่�างาน รวมถงึพิจารณาขนาด

และโครงสร้างขององค์กรว่าต�าแหน่งที่ก�าลังจะเข้าไปท�านั้น            

มีโอกาสเติบโตมากน้อยเพียงใด หากคุณมีความสามารถมาก

พอจะต้องมองให้ไกลกว่าปัจจุบัน และควรคิดทบทวนดูว่า

ต�าแหน่งงานที่บริษัทเสนอมาให้กับคุณนั้นจะท�าให้ได้เรียนรู้ 

พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือทกัษะการท�างานมากแค่ไหน แล้ว

ต�าแหน่งนัน้มีโอกาสเตบิโตในสายอาชีพหรือไม่ ดกีว่าเข้าไปแล้ว

ต้องทนท�าโดยไม่รู้อนาคตความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่รู้ว่าต่อไป

เงินเดือนจะขึ้นได้แค่ไหน

 5. วัฒนธรรมในการท�างาน แต่ละที่นั้นมีบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมในการท�างานแตกต่างกันออกไป หากคุณ

เป็นคนชิลๆ แต่ไปอยู่ที่ท�างานที่มีการแข่งขันสูง ก็มีส่วนที่จะชี้

วัดอนาคตการงาน และการเงินของคุณว่าจะไปได้ไกล หรือจะ

ท�าให้เรามคีวามสุขในการท�างานได้แค่ไหน แนะน�าว่าก่อนตดัสิน

ใจลองสังเกตในระหว่างรอสัมภาษณ์งาน ไม่ว ่าจะเป็น

บรรยากาศภายในออฟฟิต ไปจนถึงลักษณะของเพื่อนร่วมงาน

ในอนาคต ทั้งนี้ยังขึ้นอยู ่กับความสามารถในการส่ือสาร 

มนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคุณด้วย

 6. สัญญาจ้าง ก่อนจะเซ็นสัญญาควรอ่านอย่าง

ละเอียด ตั้งแต่สวัสดิการ กฎข้อบังคับ มาตรการลงโทษ            

อ่านต่อหน้า 8
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รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุี

0894615373

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด           

ที่เคารพรักทุกท่านครับ 

ในคอลัมน์รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้ จะขอสรุปประเด็น

ส�าคัญรายงานจากที่ประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 59               

ในเดือนพฤษภาคม ให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

เรื่องที่ 1 ปีนี้จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิก          

ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2651 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป                

คณะกรรมการด�าเนินการได้มอบให้คณะกรรมการผู้ตรวจสอบและ

ควบคุมภายในของสหกรณ์ฯตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกที่ย่ืนสมัคร         

ขอทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก เพื่อความถูกต้องตามประกาศ ฯ 

และ ระเบียบว่าด้วยการขอรับสวัสดิการสมาชิกฯ ตามข้อมูลที่                  

ฝ่ายอ�านวยการ  และ ฝ่ายกฎหมาย ได้ด�าเนนิการตรวจสอบคณุสมบตัิ

น�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ฯ ดังนี้

1.ทุนระดับปฐมวัย    จ�านวน 48 ราย ทุนละ 2,000 บาท  

  เป็นเงิน 96,000 บาท

2.ทุนระดับประถมศึกษา  จ�านวน 81 ราย ทุนละ 2,000 บาท   

 เป็นเงิน 162,000 บาท

3.ทุนระดับมัธยมศึกษา   จ�านวน 131 ราย ทุนละ 3,000 บาท  

   เป็นเงิน 393,000 บาท

4.ทุนระดับอุดมศึกษา    จ�านวน 105 ราย ทุนละ 4,000 บาท 

 เป็นเงิน 420,000 บาท

                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,071,000.-บาท

เรื่องที่ 2 รายงานสถานะทางการเงิน

-  ปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกสามัญ จ�านวน 11,043 คน ลดลง

จากเดือนก่อน 28 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,317 คน ลดลง

จากเดอืนก่อน 4 คน รวมปัจจุบนัสหกรณ์ฯ มสีมาชิกทัง้ส้ิน 12,360 คน

-  ด้านทนุด�าเนนิงาน ม ี8,194.00 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากเดอืนก่อน 

6.62 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

  1.  เงินรับฝาก (ลดลง)  4.09  ล้านบาท

  2.  เงินกู้ยืม (ลดลง)  10.09  ล้านบาท

  3.  ทุนเรือนหุ้น (ลดลง)  1.33  ล้านบาท 

  4.  หนี้สินอื่น (ลดลง)  3.23  ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

  1.  สหกรณ์มเีงินสดและเงินฝากธนาคาร 139.96 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 14.50 ล้านบาท

  2.  เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง)   0.80   ล้านบาท

  3.  เงินลงทุน (ลดลง)  30.00   ล้านบาท

4.  เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น  10.11   ล้านบาท

5.  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  (ลดลง)  0.05  ล้านบาท

6.  สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น  12.87  ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 96.69 ล้านบาท เพิ่มข้ึน           

จากเดือนก่อน 25.36 ล้านบาท***

เร่ืองที่ 3 รายงานการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งหรือเล่ือนต�าแหน่ง          

เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ 

คณะกรรมการด�าเนินการได ้ประเมินการปฏิบัติงานเ พ่ือ                        

พิจารณาบรรจุแต่งตั้งหรือเล่ือนต�าแหน่งเจ ้าหน้าที่และลูกจ ้าง                     

สหกรณ์คือ 1.นายคณินทร  นนทนาคร  ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่สินเช่ือ             

2.นายชัยวัฒน์ ค�ากิ่ง  ลูกจ้าง ต�าแหน่งผู้ช่วยนิติกร ที่ได้ทดลองงาน          

ผ่านมา 1 ปี โดยมอบ ฝ่ายจัดการท�าค�าส่ังและสัญญาการค�้าประกัน            

ให้เรียบร้อย และพจิารณาแต่งต้ังหวัหน้าฝ่ายการเงินแทนผู้ทีข่อลาออก 

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบและมอบฝ่ายจัดการท�าค�าสั่ง

แต่งตั้ง นางสาวกานต์ธิดา อนุไวยา ต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน                  

เพ่ือมารับทราบแนวปฏบิตัหิน้าทีบ่ริหารและเพ่ือก�ากับ ดแูล ติดตามงาน

ของบุคลากรในสายงานที่ รับผิดชอบประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ                

หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ, ผู้จัดการฯ 

เพื่อให้งานของฝ่ายการเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 เร่ืองที ่4 รายงานการด�าเนนิการจ�าหน่ายทีด่นิของสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด จ�านวน 2 แปลง (ครั้งที่ 2) ซึ่งยังไม่มีผู้เสนอขอซื้อ

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ รับทราบ รายละเอียดที่ฝ่ายจัดการ    

ได้ด�าเนินการจัดท�าประกาศ ฯ จ�าหน่ายที่ดินทั้ง 2 แปลง และ                    

คณะกรรมการด�าเนินการ ฯ ก�าหนดการจ�าหน่ายที่ดินคร้ังที่ 2 ดังนี้             

1.รับซองประกวดราคา วันที่ 2 - 31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 เปิดซอง 

วันที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการรับซอง และ                         

คณะกรรมการเปิดซอง เป็นกรรมการชุดเดิม    

1.ที่ดินจังหวัดน่าน ต�าบลเปือ ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง 

จังหวัดน่าน ที่ดินจ�านวน 72 แปลง(เป็นที่ดิน น.ส.3 ก จ�านวน  8 โฉนด 

และทีด่นิจ�านวน 64 โฉนด) เนือ้ทีป่ระมาณ 989 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา) 

อนมัุตจิ�าหน่ายทีด่นิโดยวธีิเสนอราคาสูงสูด ซึง่ต้องไม่ต�า่กว่า 86 ล้านบาท  

(แปดสิบหกล้านบาทถ้วน) 

 ส่วนความเคลื่อนไหวการด�าเนินคดีความต่าง ๆ จะน�าเสนอ              

ในเดือนถัดไปนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

 สร้างขวัญก�าลังใจ มีความสุขในที่ท�างาน

 นี่ก็ล่วงเวลาเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปีแล้ว ข้าพเจ้าได้พบปะ

พูดคุยกับสมาชิกมากมาย และในการสนทนานั้นมีทั้งเพศและวัย  

ทีต่่างกนัออกไป อกีทัง้สมาชิกหลายๆท่าน มกัจะมคี�าถามถามเสมอ

ว่า ท�าอย่างไรดีจะมีความสุขในการท�างาน? และมีค�าถามว่าเมื่อมี

เงินก้อนแล้วจะออมฝากอย่างไรดี ที่มีผลตอบแทนสูงๆ และ

ปลอดภัย? ในค�าตอบแรกเรื่องความสุขในการท�างาน ความสุขใน

ทีท่�างานมเีหตผุล และปัจจัยมาจากงานทีท่�าและส่ิงแวดล้อม งานนัน้

ให้เราคิดด้วยว่าเรามีความพอใจแค่นี้ก็เป็นสุขแล้ว ด้วยเราเลือก

เราคิดท�าเป็นอาชีพแต่แรกแล้ว

 เมือ่สมาชิกยังท�างานอยู่ในวนัหนึง่ๆ ใช้เวลาท�างานอย่างน้อย 

8-10 ชั่วโมง ใช้เวลาในการเดินทาง 1-1.5 ชั่วโมง ไปถึงที่ท�างาน 

เมื่อรวมแล้วเท่ากับใช้เวลาการท�างาน 10 – 11 ชั่วโมง ดังนั้นถ้า

ทีท่�างานน่าอยู่กน็บัว่าโชคด ีแต่จากสถติกิารโยกย้ายทีท่�างาน งานที่

คนท�าแต่ละที่ แต่ละแห่ง พบว่ามีการโยกย้ายงาน สถานที่ท�างาน

ไม่น้อย สาเหตมุาจากปัจจัยการท�างานทีไ่ม่มคีวามสุขจากส่ิงแวดล้อม

หลายๆอย่างในที่ท�างาน เช่น ขาดขวัญก�าลังใจ และแรงจูงใจ   

เพื่อนร่วมงาน เลยส่งผลท�าให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

 ดังนั้น  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ยังท�างานอยู่ 

โดยเฉพาะผู้ที่ท�างานในโรงเรียน  ส�านักงานและอื่นๆ ในการนี้               

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี และ

ส�านักงานประกันสังคมได้จัดท�าโครงการ Happy Work  Place  

เป็นโครงการน�าร่องใช้ก่อน โดยการรณรงค์สร้างทีท่�างานให้น่าอยู่ 

ซึ่งควรมี 8 มุมหลัก เพื่อสร้างความสุขในที่ท�างานให้เกิดขึ้น ดังนี้

 1. มุมออกก�าลังกาย มีสถานที่ออกก�าลังกายและอุปกรณ์

เล่นกีฬา เช่น ห้องฟิตเนส มีการจัดเต้นแอโรบิค มีโต๊ะปิงปอง 

เป็นต้น

 2. มุมน�้าใจ ส่งเสริมแก่กัน เช่น ผู้บริหารมีน�้าใจกับลูกน้อง 

มนี�า้ใจให้กบัเพ่ือนร่วมงาน เช่น อาจจัดเคร่ืองดืม่เพ่ือสุขภาพบริการฟรี

ส�าหรับพนักงาน อาทิ น�้ากระเจี๊ยบ น�้าเก็กฮวย ในช่วงพักเที่ยง

 3. มุมความรู้ โดยจัดห้องสมุดหรืออินเตอร์เน็ตให้กับ

พนกังาน เพ่ือส่งเสริมในการค้นคว้าหาความรู้เสริมทกัษะในเร่ืองต่างๆ

 4. มมุสงัคมดี สร้างเสริมให้เราอยู่ในสังคมอย่างสมานฉนัท์ 

โดยจัดให้มีกิจกรรมที่ท�าร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี

 5. มุมผ่อนคลาย สร้างกิจกรรมเพ่ือการผ่อนคลายให้กับ

พนักงาน หลังเหน็ดเหนื่อยมาจากการท�างาน เช่น จัดห้องส�าหรับ

นวดฝ่าเท้า จัดห้องร้องคาราโอเกะ หรือกิจกรรมการเล่นดนตรี

 6. มุมสงบ สร้างเสริมให้เรามีจิตใจที่สงบ และมีสมาธิ              

ในการท�างาน โดยจัดท�าห้องพระ ห้องละหมาด และมีที่วิปัสสนา 

และร่วมพิธีการในวันส�าคัญทางศาสนา

 7. มุมปลอดหนี้  สร้างเสริมให้เรารู้จักประหยัด และใช้จ่าย

อย่างถูกวิธี โดยการจัดผู ้บริหารที่เช่ียวชาญมาให้ค�าปรึกษา            

เกี่ยวกับการวางแผนการใช้จ่ายของพนักงาน

8. มมุสถาบนัครอบครัว สร้างให้เรามจิีตส�านกึรักครอบครัวและ

สร้างเสริมกจิกรรมให้เราท�าร่วมกบัครอบครัว เพ่ือสร้างสายใยรัก และ

ความใกล้ชิดกนัให้มากย่ิงขึน้

ภาวะเงินฝืด
• เงินฝืด หมายถึง ระดับราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง

• สาเหตุมาจากอุปสงค์ในตลาดมีไม่พอที่จะหาซื้อ

สินค้าในระดับราคาน้ัน ท�าให้ผู้ผลิตต้องลดราคาสินค้า 

หรือลดปริมาณการผลิต ซึ่งจะมีผลต่อการจ้างงาน ท�าให้

การเลิกจ้างงานมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยถ้า

เกิดขึ้น สักระยะหนึ่งผลเสียก็จะเกิดขึ้นทั้งระบบ

• โดยสภาพเงินฝืดต้องแก้ไขโดยนโยบายการคลัง

และนโยบายการเงนิ  เช่น จะต้องใช้จ่ายงบประมาณมาก

ขึน้ ลดภาระภาษี

ภาวะเงินเฟ้อ
• เงินเฟ้อ หมายถงึ การทีร่ะดับราคาสนิค้าสงูข้ึนอย่าง

ต่อเนือ่ง คอื มใิช่ราคาสงูอย่างเดยีว แต่ต้องสงูตลอดเวลา   

โดยมีตวัชีว้ดัคอื ดชันรีาคา (แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าต้องสงู             

ต่อเนือ่งกนักีเ่ดอืน กีปี่ แต่ถ้าสงูขึน้เรือ่ยแสดงว่ามภีาวะเงนิเฟ้อ)

• สาเหตุของเงินเฟ้อ คือ

1. อุปสงค์ของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. ต้นทุนการผลิตเพิ่ม

3. ภาวะเงินเฟ้อที่แพร่กระจายมาจากต่างประเทศ
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน รายงานข่าวสาร

การติดตามหนี้สินประจ�าเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้

คณะกรรมการติดตามหนี้สิน ขอน�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ

การช�าระหนี ้ลูกหนีต้วัแทน – เรียกเกบ็ฯ จากตารางเปรียบเทยีบ

ข้อมูลแต่ละเดือน และปัญหาที่สหกรณ์ฯประสบอยู่ ไม่ว่า             

จะเป็นการช�าระหนี้ไม่ตรงตามเวลาที่ก�าหนด การไม่ยินยอม           

ให้หน่วยงานหักช�าระหนี้รายเดือนของหน่วยงานบางหน่วยงาน  

ท�าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ

 ตารางการแสดงรายละเอียดการช�าระหน้ีของสมาชิก

กลุ่มที่มีต้นสังกัด

คณะกรรมการพิจารณาในการก�าหนดมาตรการเพ่ือแก้ไข  ดงันี้

 1. หน่วยงานทีส่มคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ จะต้องยินยอม

ให้สหกรณ์ฯ หักเงินช�าระหุ้น หนี้ เป็นเจ้าหนี้รายแรก

 2. การช�าระหนี้ หุ้น สหกรณ์ฯ ต้องไม่เกินวันสุดท้าย              

ของเดือนนั้น และตามเวลาท�าการ

 3. การไม่พิจารณาอนุมัติเงินกู้ หรือสวัสดิการต่างๆ                

ให้แก่สมาชิกในหน่วยงานที่ไม่สามารถหักเงินช�าระหนี้ให้กับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

อ่านต่อหน้า 11

ที่

หน่วยงานที่มีต้น

สังกัด

ยอดลูกหนี้

ตัวแทน

จ�านวนเงินที่ได้รับการ

ช�าระหนี้รายเดือน

คงเหลือ

1 เดือนมกราคม 91,125,528.67 84,974,177.79 6,151,350.88

2 เดือนกุมภาพันธ์ 91,462,422.95 82,183,697.8 9,278,725.15

3 เดือนมีนาคม 94,758,674.93 84,316,424.34 10,442,250.59

4 เดือนเมษายน 93,712,388.96 80,618,764.85 13,093,624.11

5 เดือนพฤษภาคม 95,268,616.15 83,868,428.75 11,400,187.76

รายงานการติดตามหนี้เดือนพฤษภาคม 2561

 

 คณะกรรมการตดิตามหนีสิ้น ขอขอบคณุหน่วยงานต้นสังกดั 

และสมาชิกทุกท่านที่ได้ช่วยกันรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

ของตนเอง ซึง่เป็นประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ 

อย่างยิ่ง

สวัสดี

ลูกหนี้ช�าระหนี้

ทั้งหมด

จ�านวน 465 ราย เป็นเงิน จ�านวน 4,274,569,50 บาท

สมาชิกที่มีมติให ้ออกจากสมาชิกและ                   

น�าค่าหุ้น มาช�าระหนี้จ�านวน 3 ราย    

เป็นเงิน จ�านวน 455,800.00 บาท

รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระทั้งสิ้น เป็นเงิน จ�านวน 4,730,369.50 บาท

การติดตามหนี้สินเดือนพฤษภาคม 2561 เป็นเงิน จ�านวน 4,730,369.50 บาท

การตดิตามหนีสิ้นเดอืนพฤศจิกายน 2560 - 

เมษายน 2561

เป็นเงิน จ�านวน 40,059,114.06 บาท

สรุป การติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 

2560 – พฤษภาคม 2561

เป็นเงิน จ�านวน 44,789,483.56 บาท

ข้อคิดดีๆ

..… หู .....
จงอย่าให้ใคร .... มาเป่า !

..... หัว .....
จงอย่าให้ใคร.... มาปั่น !

….. จมูก .....
จงอย่าให้ใคร.... มาจูง !

….. หัวใจ .....
จงอย่าให้ใคร.... มาหลอก !

สมาชกิท่านใดทีม่ข้ีอสงสยัหรือมปัีญหาในการหกัเงินกรุณาติดต่อทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด 

ทุกท่าน

 หลังจากเดอืนมถุินายนนีแ้ล้ว นบัเวลาอกีเพียง 3 เดอืน

เท่านั้น ก็จะมีข้าราชการจ�านวนหนึ่งที่ต้องเกษียณอายุราชการ

หลังวันที่ 30 กันยายน  2561 นั่นหมายถึงว่า คนเหล่านั้นจะ

ต้องยุติบทบาทในหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่ในต�าแหน่งหน้าที่

ไม่ว่าจะมีต�าแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม สุดท้ายก็ต้องถอด

หวัโขนวางไว้ และก้าวลงจากต�าแหน่งจนได้ ทัง้ทีย่นิดหีรือไม่ยินดี

กต็าม ไม่ต้องมีเจ้านายมาคอยส่ังการให้ปวดหัว ไม่มีลูกน้องที่

ต้องมาดแูลรับผดิชอบ และนนิทาเรา และพร้อมเข้าสู่โหมดการ

เป็นผู้เกษียณอายุเต็มตัว เมื่อเกษียณอายุแล้วการปฏิบัติตัว

ย่อมเปล่ียนไปจากทีเ่ป็นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเวลาของการตืน่นอน เวลา

ของการรับประทานอาหาร เวลาของการเดินทาง การแต่งกาย

และอื่นๆอีกหลายอย่างที่ตามมา รวมทั้งสภาพจิตใจของแต่ละ

คนว่าจะรับได้หรือไม่ ดงันัน้ในสามเดอืนทีเ่หลือควรจะเป็นเวลา

ของการเตรียมตวัเตรียมใจให้พร้อมของแต่ละคน  ในความเหน็

ของผม ส่ิงทีต้่องเตรียมตวั อนัดับแรก คอื เร่ืองของงานทีค่ัง่ค้าง

ควรสะสางให้เรียบร้อย ไม่เป็นภาระของคนทีรั่บงานต่อ ควรจัดการ

เร่ืองเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการเกษียณอายุ และการรับ

บ�าเหนจ็บ�านาญของตน ควรตดิต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในเร่ือง

ของธุรกรรมการเงิน และสวสัดกิารต่างๆให้เรียบร้อย อนัดับทีส่อง 

คือ การวางแผนในอนาคตหลังเกษียณอายุว่าจะท�าอะไรดี จะ

ไปไหนดี ไปเที่ยวหรือท�าบุญตามที่ได้ตั้งใจไว้  มีงานพิเศษท�า

หรือไม่ มงีานทีท่�าแล้วเกดิรายได้เสริมหรือไม่ สิง่ส�าคัญคือ ต้อง

มอีะไรท�าเพือ่เป็นการบริหารสมองและร่างกาย อย่าอยู่เฉยๆ คดิ

ว่าแก่แล้วขออยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปวันๆ จะท�าให้สมอง

ฝ่อ และตายเร็วขึ้น ควรร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุหลาย

แห่งที่จัดขึ้นก็จะเป็นผลดีกับชีวิตหลังเกษียณ  เช่น ชมรมผู้สูง

อายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ สมคัรได้ทีท่ีท่�าการของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ช้ันล่าง หรือ

สนใจจะเข้าเรียนในโรงเรียนผูสู้งอายุจังหวดันนทบรีุ ประจ�าอ�าเภอ

เมืองนนทบุรี ก็สมัครได้ที่ชั้นล่างของ อบจ.นนทบุรี แห่งที่ 2 ใกล้

วัดลานนาบุญ โดยเปิดท�าการทุกวันเสาร์ประการสุดท้าย เวลาที่

เหลืออีกสามเดือนควรท�ากิจกรรมที่สร้างความประทับใจ และ

บนัทกึความทรงจ�าดีๆ  กบัเพ่ือนร่วมงานให้มาก เคยบาดหมางขัด

แย้งกันในเร่ืองของงาน ควรปรับความเข้าใจกัน ให้อภัยกันเพ่ือ

เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน การเตรียมตัวที่ดี จะท�าให้เราพร้อมที่

จะเผชิญกับเรื่องราวใหม่ๆได้ดีครับ

 ส�าหรับสมาชิกท่านใดทีป่ระสบปัญหาบ้านเรือน  ร้านค้าถกู

แมลงสาบรบกวนบ่อยๆ  แมลงสาบเป็นสัตว์ทีมี่นสัิยชอบกดัแทะ  

ท�าลายข้าวของ ขบัถ่ายส่ิงสกปรก ส่งกล่ินเหมน็รบกวน และแพร่

กระจายเช้ือโรคมาสู่คนได้อย่างมากมาย ได้แก่โรคทางเดนิอาหาร  

อหิวาตกโรค ไทฟอยต์ ภูมิแพ้ โรคหอบหืด และอื่นๆอย่าง               

น่าร�าคาญ คร้ันจะใช้ยาฆ่าแมลงที่มีขายในท้องตลาดก็จะท�าให้

เ กิดสารตกค ้ า งท� าอั นตรายต ่อคนได ้  ลองใช ้ วิ ธี ของ                                      

เด็กหญิงเจนจิรา  โพนยงค์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อ�าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ทีค้่นพบวธีิก�าจัดแมลงสาบตายยกรัง ได้ส�าเร็จ โดยมส่ีวนประกอบ

ธรรมดาๆ คือ ผงโอวัลติน ผงแป้งข้าวจ้าว และปูนซีเมนต์ผง 

  น�าส่วนผสมผงทั้ง 3 ชนิดมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน 

แล้วน�าไปวางไว้ในทีท่ีม่แีมลงสาบชุกชุม พร้อมน�าถาดใส่น�า้ไปวาง

ไว้ใกล้ๆ เมื่อแมลงสาบมากินสารก�าจัดแมลงสาบและน�้าแล้ว             

จะกลับไปตายที่รังของมัน ซึ่งเป็นวิธีการก�าจัดแมลงสาบที่ไม่มี

สารพิษตกค้าง และไม่เป็นอนัตรายต่อมนษุย์เหมอืสารเคมฉีดีพ่น

ที่ขายในท้องตลาด

เหน็ไหมครับว่าเป็นวิธีง่ายๆ ปลอดภัยต่อชวิีต ต้องขอปรบมอื

ให้กับ เด็กหญิงเจนจิรา โพนยงค์ ด้วยความชื่นชมยินดี                             

ที่สามารถคิดค้นสารก�าจัดแมลงสาบน้ีได้ แสดงให้เห็นว่าเด็ก

ไทยมีสติปัญญาความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกัน 

สมาชิกท่านใดทดลองใช้แล้วได้ผลก็ช่วยกันแชร์ต่อๆ กันไป หาก

ไม่ได้ผล กอ็ย่าว่ากนันะครับ เพราะผมกยั็งไม่ได้ทดลองเหมือนกนั

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ 

        สวัสดีครับ

ส่วนประกอบของสารก�าจัดแมลงสาบที่น�ามาผสมกันจะมีคุณสมบัติและท�าหน้าที่แตกต่างกันไป คือ

 1. โอวัลติน    จะเป็นสารที่ล่อแมลงสาบมากินสารก�าจัดแมงสาบ

 2. แป้งข้าวจ้าว   จะท�าให้แมลงสาบคอแห้ง  หิวน�้า  ต้องหาน�้ากินเข้าไป

 3. ปูนซีเมนต์   จะเป็นสารตัวส�าคัญ   เมื่อถูกน�้าจะแข็งตัว  แล้วจะท�าให้แมลงสาบ

    จุกแน่นท้อง และขี้จุกตูดตายไป
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

  

  วงเงินการขอกู้ของสมาชิกปัจจุบันต้องเหลือเท่าไร

ครับ

    หลังจากหักเงินกู้ทุกประเภท รวมทั้งที่ขอกู้ใหม่ด้วย  

ต้องเหลือวงเงิน  3,000 บาท ค่ะ

  สหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง เข้าเป็นสมาชิก

หรือยังค่ะ

  ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ชะลอการรับสมัครไว้ก่อนค่ะ 

จนกว่าจะมีการร่างระเบียบใหม่ค่ะ

   

 การขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ  ต้องใช้

หลักฐานอะไรบ้างค่ะ

  การขอรับเงินสวสัดกิารสมาชิกได้รับอบุตัเิหต ุมหีลัก

ฐานประกอบดังนี้ค่ะ

  1. หลกัฐานทางการแพทย์ ใบรับรองแพทย์ ระบรุะยะ

เวลาการรักษาที่ชัดเจน

  2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน    

  จ�านวน  1  ฉบับ

  3. ส�าเนาหน้าบัญชีธนาคาร กรุงศรีฯ / กรุงไทย 

จ�านวน  1  ฉบับ

 หมายเหตุ ในการรับเงินสหกรณ์ฯ จะท�าการโอนเข้า

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากัด

  พบกันเดือนละ 1 ครั้ง  ตอนนี้สหกรณ์ฯ มีระเบียบ

ปฏิบัติในการด�าเนินการต่างๆ ออกมาหลายเร่ือง ซึ่งส่งผลถึง

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่านด้วย  ในการ

ใช้สิทธิท�าธุรกรรมต่างๆ กับสหกรณ์ฯ ซึ่งมีหลักเกณฑ์มากขึ้น

ท�าให้สมาชิกไม่สามารถท�าธุรกรรมกบัสหกรณ์ฯได้ตามทีว่างแผน

ไว้ ได้แก่การกู้ประเภทต่างๆ ทีส่หกรณ์ฯ ก�าหนด มคี�าถามเข้ามา

ค่อนข้างมาก ที่ท�าให้สมาชิก ไม่สามารถกู้ได้ตามที่ตนเอง

ก�าหนดไว้

 อยากให้สมาชิกเข้าใจสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการด�าเนนิ

การสหกรณ์ฯ ในการร่างระเบียบต่างๆมาใช้ เนื่องจากสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั  ต้องปฏบิตัติามระเบยีบ  ข้อบงัคบั 

และค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึง่ออกมาบงัคบัใช้กบั 

สหกรณ์ฯ ให้ถอืปฏบิตั ิ  ตลอดจนปัญหาภายในของสหกรณ์ฯ 

ได้แก่ หนี ้NPL  คณะกรรมการด�าเนนิการ ขอให้สมาชิกได้เข้าใจ

การด�าเนนิงานในเร่ืองต่างๆ ทกุเร่ืองมีความโปร่งใส ให้สมาชิก

สามารถตรวจสอบได้

  ตอนเปิดเว็บไซต์สหกรณ์ฯ ไม่มีความเคลื่อนไหวเลย  

ยังเป็นเดือนมกราคม 2561 อยู่เลยค่ะ

    ท่านสมาชิกอาจเปิดเวบ็ไซต์เก่า ส่วนเวบ็ไซต์ใหม่สห

กรณ์ฯ ได้ท�าการอัพเดทข้อมูลทุกวันค่ะ และขอให้สมาชิกเปิด

ในเว็บไซต์นี้นะค่ะ www.ntbcoop.com ลองเปิดดูใหม่นะคะ

  สมาชิกได้สอบถามมาหลายท่านว่า สหกรณ์ฯ มี 

นโยบายหรือสวสัดกิารอะไรทีด่แูลสมาชิกผูค้�า้ประกนัเงินกูบ้้าง

    ขณะนี้สหกรณ์ฯก�าลังจัดท�ากองทุนสวัสดิการ              

ช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกผู้ค�้าประกัน อยู่ระหว่างการร่าง

ระเบยีบค่ะ ส่วนผูท้ีค่�า้ประกนัไว้เก่า ถ้ามหีนงัสือจากสหกรณ์ถงึ

ท่านเกีย่วกบัการค�า้ประกนัอย่าตกใจนะค่ะ สหกรณ์ฯ ต้องแจ้งเตอืน

สมาชิกตามกฎหมายก�าหนด และขอให้ติดต่อผู้กู้ให้เข้ามาที่         

สหกรณ์ฯ ค่ะ

ถาม1

ตอบ

ตอบ

ถาม2

ถาม3

ตอบ

ถาม4

ตอบ

ถาม5

ตอบ

ต่อจากหน้า 3

ภายในออฟฟิต ไปจนถงึลักษณะของเพ่ือนร่วมงานในอนาคต  

ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการส่ือสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี          

ของคณุด้วย

 6. สัญญาจ้าง ก่อนจะเซน็สัญญาควรอ่านอย่างละเอยีด 

ตัง้แต่สวสัดกิาร กฎข้อบงัคบั มาตรการลธงโทษ และอืน่ๆ ให้ด ีหาก

มีข้อไหนรับไม่ได้ก็อย่าฝืนเซ็น เพราะจะมีผลผูกมัดไปตลอดการ

ท�างานของคณุ โดยเฉพาะสัญญาเร่ืองค่าตอบแทนดใูห้ดีและดูให้

ละเอยีด ระหว่างการท�างานกค็วรรักษาสิทธิหากคณุไม่ได้รับตามที่

ตกลงกนัไว้ตอนเซน็สัญญา

 เม่ือเอาทกุอย่างมารวมกนัแล้วคณุกจ็ะพบกบังานใหม่อย่างที่

คาดหวงั แต่เราขอแนะน�าว่าอย่าคาดหวงัว่าจะมทีีส่มบรูณ์พร้อมขอให้

มใีกล้เคยีงกบัความต้องการทกุข้อกน็บัว่าดแีล้ว อย่าลืมว่าเราท�างาน

เพ่ือแลกกบัเงินเดอืนเพ่ือหาเล้ียงครอบครัว ตดัสินใจเลือกทีท่�างาน         

กข็อให้ดทูัง้เร่ืองเงินเดอืนและเวลาทีจ่ะให้กบัครอบครัวไว้ด้วยครับ 

                          แล้วพบกันใหม่ฉบบัหน้าครับ
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย เพ็งศรี  089-914-7567

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ

สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

      

สวัสดีครับท่านสมาชิก 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ         

ทกุท่าน พบกนัอกีเช่นเคยนะครับ กระผมขอเรียนสมาชิกทกุท่าน

ทราบข่าวสารสาระส�าคัญ และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน

ของสมาคมฯ ดังนี้ครับ

ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 9,118 คน มีสมาชิกเข้าใหม่

จ�านวน 1 ราย สมาชิกขอลาออกจ�านวน 1 ราย ที่ประชุมมีมติ

คณะกรรมการให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกจ�านวน                

12  ราย และขออุทธรณ์กลับมาเป็นสมาชิกจ�านวน 6 ราย     

ตามข้อบังคับ และเดือนไหนถ้าไม่มีสมาชิกเสียชีวิต สมาคมฯ 

ก็จะไม่มีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ในเดือนนั้นๆครับ

ท่านสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์         

ครูนนทบุรี ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับ

สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยัง

สามารถเป็นสมาชิกของฌาปนกิจฯต่อได้ ครับ

(***ยกเว้นผู้ที่ขาดส่งการช�าระค่าสงเคราะห์รายศพต่อ

สมาคมฌาปนกิจ***)

คณะกรรมการฯ ได้มีนโยบายรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มให้

อ่านต่อหน้า 11

จ�านวนสมาชิกครบ 10,000 คน ตามข้อบังคับ แต่ปัจจุบัน              

ยังขาดจ�านวนสมาชิกอีกประมาณ 800 กว่าคน จึงขอเชิญชวน

สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมาคมฯ           

อายุไม่เกิน 45 ปี มาสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจนะครับ 

เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิก 

1.  ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

2.  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกิน 45 ปี

3.  มสุีขภาพแขง็แรง มใีบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

ของรัฐ

4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน ของผู้สมัครและผู้รับ        

ผลประโยชน์ 

5. ส�าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์

6.  รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว ของผู้สมัคร (1 รูป)

6.  ค่าสมัครสมาชิก จ�านวน 300 บาท 

ผู ้สมัครมาย่ืนเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่สมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด              

(ชั้นล่างลานจอดรถ) 

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนมิถุนายน 2561  

จ�านวน  5  ราย   

หมายเหตุ หากท่านมีข ้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่             

นายวนัชัย ศรีเพ็ง โทร 089-9147567 , 02-969-8201-2  ต่อ 

132 และ Fax 02-9698841  ID line :  02-969-8841 

 เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง 

การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง 

สมาชิกสามารถโอนเข้าหมายเลขบัญชี ดังนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนัง่เกล้า ช่ือบญัชี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั เลขทีบ่ญัชี 315-1-00001-4

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต 40 –50ปีสหกรณ์ฯ สฌ.นบ. สส.อค. สส.ชสอ.

1. นางนพรัตน์  ทองคล้าย 90 ปี ชราภาพ 150,000 255,269 576,000 576,000

2. นางสอางศรี  ธรรมโชติ 62 ปี มะเร็งสมอง 120,000 255,240 - -

3. นายมนตรี    ศรีรักษา 63 ปี ภาวะเลือดออกในสมอง 150,000 255,212 576,000 -

4. นางวิจิตร   จิตตกุล 87 ปี สมองบวม 150,000 256,115 576,000

5. นายป่วน   เปรมไสย 83 ปี ชรา สมาชิกสมทบ 256,087 - -

- ธนาคารกรุงไทย  สาขานนทบุรี   ช่ือบัญชีสหกรณ์          

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด เลขที่บัญชี    108-1-37285-0

- ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี   ช่ือบัญชีสหกรณ์               

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด เลขที่บัญชี    140-0-35869-1

-ธนาณัติมาที่สมาคมฯ เลขที่ 776 ถนนรัตนาธิเบศร์  

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000

 เม่ือท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลัก

ฐานการช�าระเงินให้สมาคมทราบทกุคร้ัง โดยการแฟกซ์เอกสาร
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“อยากบอก”

 ระยะนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด ได้มีการแก้ไข

ระเบียบ และประกาศสหกรณ์ฯในหลายๆเร่ือง ล่าสุดมีการแก้ไข

ระเบียบจ�านวน  4 ระเบียบ  ประกาศสหกรณ์ฯ อีก 8 เรื่อง ซึ่งได้

เชิญผูแ้ทนสมาชิกฯ และผูท้ีเ่กีย่วข้องหลายฝ่ายเข้ามาร่วมพิจารณา

กลั่นกรอง แก้ไข ให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

องค์กร และสมาชิก เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการด�าเนนิการพิจารณา 

และให้ความเห็นชอบ ผู้เขียนขออนุญาตสรุปสั้นๆ ในแต่ละระเบียบ

โดยใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ตรงกัน ซึ่งระเบียบและ

ประกาศที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2561 ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  2561 เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้

 1. ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้  

พ. ศ . 2561  ประกอบไปด้วย เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ  

เงินกู้พิเศษ รวมถึง เงินกู้อื่นๆ ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ผู้กู้ต้อง

เป็นสมาชิกเท่านัน้ การให้กูแ้ก่สมาชิกนัน้จะให้ได้แต่เฉพาะกรณีเพ่ือ

การอันจ�าเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็น

สมควร การส่งเงินช�าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ช�าระหนี้โดยวิธี

หกัจากเงินเดอืน ณ ทีจ่่าย ถ้าจะส่งช�าระหนีเ้กนิกว่าค่างวดทีก่�าหนด

ไว้จะมาช�าระเองทีส่หกรณ์ฯกไ็ด้ การกูแ้ละช�าระหนีส้มาชิกต้องมีเงิน

เหลือสุทธิไม่ต�า่กว่า  3,000 บาท ถ้ากรณีสมาชิกมีอายุ  55  - 60 ปี 

ให้ค�านวณเงินได้รายเดือนร้อยละ 60 โดยไม่รวมเงินค่าวิทยฐานะ 

หรือเงินประจ�าต�าแหน่ง หรือเงินค่าตอบแทน มาเป็นตัวก�าหนด     

ยอดเงินกู้ในแต่ละประเภท เพ่ือแก้ปัญหาภายหลังเกษียณ ซึ่ง             

เงินเดือนลดน้อยลง ในกรณีสมาชิกผิดนัดช�าระหนี้จะกู้ใหม่ต้อง

สามารถให้หักได้ปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  6  งวด ติดต่อกัน

 2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีด้วยกัน 2 ระบบ คือระบบปกติ

และระบบกระแสรายวัน

  2.1 ระบบปกติ สมาชิกสามารถกู้ได้  2  เท่า ของเงินได้

รายเดือนแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ในกรณีสมาชิกเข้าใหม่จะขอกู้

ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดอืน ได้ไม่เกินวงเงิน 20,000  บาท  

การช�าระหนี้ต้องช�าระคืนภายใน  20 งวด ถ้าสมาชิกกู้ไปแล้ว และ

ประสงค์จะกู้ใหม่ต้องช�าระมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  งวด

  2.2 ระบบกระแสรายวัน ให้กู้ได้เท่ากับจ�านวนเงินค่าหุ้น

ของสมาชิก แต่ไม่เกนิห้าแสนบาท สามารถกด ATM  -  ID จนครบ

วงเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติ

 3. เงินสามัญ กู้ได้ไม่เกิน  24  เท่า  ของเงินได้รายเดือน

รวมกับค่าหุน้  ทัง้นี ้ ต้องค�านงึถงึอายุการเป็นสมาชิกด้วย  ในกรณี

ที่สมาชิกมีหุ้น หรือเงินฝากอยู่ในสหกรณ์ฯ อาจให้เงินกู้สามัญแก่

สมาชิกผูน้ัน้  ได้ไม่เกนิร้อยละ 95  ของค่าหุน้ หรือเงินฝากสหกรณ์ฯ 

แต่ไม่เกนิสองล้านบาท ถ้าจะกูใ้หม่จะต้องส่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 12  งวด

 4. หลักประกนัส�าหรับเงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉนิ และเงินกูส้ามญันัน้ 

เงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่น โดยยึดหนังสือสัญญา

การกู้เงินเป็นส�าคัญ ส่วนเงินกู้สามัญมีจ�านวนเกินร้อยละ 95 ของ

ค่าหุ้น ที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 

คือ 

  4.1 บุคคลค�้าประกัน 2 – 8 คน ตามวงเงินกู้

  4.2 ค�้าประกันด้วยการท�าประกันผู้ค�้าประกัน

  4.3 ค�้าประกันด้วยหลักทรัพย์

  4.4 ค�า้ประกนัด้วยเอกสาร เช่น พันธบตัรรัฐบาล  เอกสาร

การฝากเงินในสหกรณ์ฯ

  4.5 กรมธรรม์

 เงินงวดช�าระหนี้ส�าหรับเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญ ถ้ากู้ฉุกเฉิน

ปกติช�าระ 20 งวด ถ้ากู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน เป็นไปตามตารางที่

ก�าหนด เงินกู้สามัญ ช�าระได้ไม่เกิน 300 งวด

 การรับเงินกู้แต่ละคร้ัง ให้ผู้กู้มารับเงินกู้ด้วยตนเอง มิให้

มอบอ�านาจให้คนอื่นมารับแทน

 ในฉบับต่อไป จะพูดถึงการให้กู้พิเศษ และสาระส�าคัญของ

ระเบยีบฯ และประกาศสหกรณ์ฯ โดยจะทยอยลงไป เนือ่งจากเนือ้ที่

เราจ�ากดั ระเบยีบฯ และประกาศทีแ่ก้ไขใหม่ พ.ศ. 2561  ฉบบัเตม็ๆ 

เราได้ส่งให้ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัดแล้ว ส่วนใน

วารสารฉบับนี้ ผมจะเขียนย่อๆ เอาแต่สาระส�าคัญก่อนเท่านั้น               

รอนะครับ ฉบับหน้าพบกัน

สาระน่ารู้
	 กับครูนนท์

นายปัญญา  เนื่องฤทธิ์  093-582-0355
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  ส�าหรับรายละเอยีดจะเสนอให้ทราบในฉบบัต่อๆ ไปครับ

 ข่าวดี..... ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่านครับ ในช่วงนี้

สหกรณ์ฯ จะเปิดโครงการออมทรัพย์รับดอกเบีย้สูง หรือโครงการ

ทวีทรัพย์โครงการ 2 คดิดอกเบีย้ช่วงละ 8 เดอืน เป็นเวลา 24 เดอืน 

อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดร้อยละ 3.40 – 3.50 และ 3.60                           

เร่ิมเปิดโครงการฝากเงินตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2561                                                        

ถงึวนัที ่31 สิงหาคม 2561 รับของทีร่ะลึก และจับสลากชองของ

รางวลัแก่สมาชิกทีเ่ปิดบญัชีฝากเงินโครงการฯ ดงักล่าว ขอเรียน

เชิญสมาชิกทุกท่านนะครับ มาฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์               

ครูนนทบรีุ จ�ากดั มัน่คง ปลอดภยั ได้ผลตอบแทนสูง   

        

                                พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ต่อจากหน้า 2

อายุไม่เกิน 50 ปีค่าสมัครแรกเข้า 4,860 บาท และสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ฯ อายุไม่เกิน 57 ปี ค่าสมัคร

แรกเข้า 4,840 บาท เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแล้วท่านสามารถ       

น�าบคุคลในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พ่ี น้อง บตุร เข้ามาเป็นสมาชิก

สมทบได้ เรามาลองคูณดูกันเล่นๆนะครับว่าสมาคมฯจ่าย เงิน

สงเคราะหใ์หท้่านในกรณีเสยีชวีติทา่นจะไดร้บัเงนิ 600,000 บาท 

(หกัไว้ 2%)  ถ้าท่านจ่าย 4,800 X 10 ปี เท่ากบัท่านจ่ายเงินเพียง 

48,000 บาท หรือท่านจ่าย 4,800 X 100 อายุ 100 ปีขึ้นไป 

เท่ากับท่านจ่ายเพียง 480,000 บาท ยังได้ก�าไรเป็นมรดกไว้ให้ 

ลูกหลานครับ แต่ถ้าอายุท่านเกนิ 100 ปี ถอืว่าเราร่วมท�าบญุครับ 

ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาดูนะครับ ดีกว่าการท�าประกันชีวิต 

ส่วนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ.ครูไทย (สสอค.) ได้มีการ

ลงประกาศพร้อมส่งหนังสือถึงสมาชิก (สสอค.) ที่ถูกคัดชื่อออก

และพ้นสภาพการเป็นสมาชิก คร้ังที ่2/2561 ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 

2561 แล้วนั้น สมาชิกรายใดมีความประสงค์จะขอคืนสภาพ

สมาชิกสามารถใช้สิทธิ “ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิกโดยการ

สมคัรใหม่” จะต้องปฏบิตัติามเง่ือนไขของสมาคมฯครูไทยประกาศ 

ล�าดับที่ 207/2560 โดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ และ

ช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2560 จ�านวน 4,840 บาท และ

เงินค่าสมัครเข้าใหม่อีก จ�านวน 4,860 บาท รวมเป็นเงินทั้ง

สิ้น 9,700 บาทสมาชิกที่ขอยื่นอุทธรณ์โดยการสมัครใหม่จะ

ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 1. ใบรับรองแพทย์ ของสถานพยาบาลของรัฐ                

(ไม่เกิน 30 วัน) จ�านวน  1  ฉบับ

 2. ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน. 

(ของผู้ขออุทธรณ์โดยสมัครใหม่) จ�านวน  1  ฉบับ

 3. ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน.           

(ของผู้รับเงินสงเคราะห์/ผู้รับผลประโยชน์) จ�านวน 1 ฉบบั

 4. ช�าระเงินขอย่ืนอุทธรณ์คืนสภาพสมาชิกโดยการ

สมัครใหม่ จ�านวน 9,700 บาท

 ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงานฯ สหกรณ์           

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ช้ัน 2 เบอร์ 02-525-4270 – 2 

ต่อ 221 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ 

, หยุดนักขัตฤกษ์ )  เป็นต้นไป

           สวัสดี

มาที่เบอร์ 02-969-8841 หรือ ถ่ายรูปส่งมาทาง ID lind                 

02-969-8841 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่า

ท่านจะได้รับใบเสร็จการช�าระเงินฉบับจริงจากทางสมาคมฯ

  กรณีสมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพัน

ทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทางสมาคม

ฌาปนกจิฯ จะน�าเงินสงเคราะห์ศพไปช�าระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์ฯก่อน 

ตามจ�านวนที่สมาชิกได้ท�าธุระกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ 

ส่วนที่เหลือหลังจากช�าระหนี้แล้ว สมาคมฯถึงจะจ่ายคืนให้แก่

ทายาทตามที่ผู้เสียชีวิตได้แจ้งไว้กับสมาคมฯ ต่อไป 

   ขอเรียนให้ท่านสมาชกิทราบรายละเอยีดเก่ียวกับสมาคม

ต่างๆดังนี้ 

2. ข่าวจากสมาคมชุมนุมแห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

 เรียนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทุกท่าน คณะกรรมการ

สมาคมฯ ได้มมีตขิยายเวลาให้สมาชิกทีพ้่นสภาพการเป็นสมาชิก 

และประสงค์ขอคืนสมาชิกภาพกลับเข้าเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันที่ 

1 – 30 มิถุนายน 2561 สมาชิกสามารถย่ืนขอกลับเข้าเป็น

สมาชิก พร้อมทั้งแนบใบรับรองแพทย์ฉบับปัจจุบันของสถาน

พยาบาลของรัฐ (ไม่เกิน 30 วัน) จึงขอเรียนมาเพื่อทราบครับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด  ชั้น 2  โทร. 02-969-8841, 

02-9698201-2  ต่อ 221 

                                   พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ต่อจากหน้า 9

ต่อจากหน้า 1
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สวัสดีครับ ท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด ทกุท่าน

 ก่อนอืน่กระผมขอร่วมแสดงความยินดกีบับตุรของสมาชิก

ที่ได้รับทุนการศึกษาประจ�าปี 2561 ครับ และมีข่าวประชาสัมพันธ์

จะแจ้งให้ท่านทราบ คือ

 1. ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ได้จัดโครงการ

ประชุมใหญ่วสิามญั และสัมมนาผูแ้ทนสมาชิก ประจ�าปี 2561 ในวนัที่ 

25-26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมลองบชี อ�าเภอชะอ�า จังหวดัเพชรบรีุ            

จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านทีเ่ป็นผูแ้ทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี ้เพ่ือ

เป็นการรับทราบข้อมลู ข่าวสาร การด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ จะได้ร่วมคดิ 

ร่วมท�า และร่วมแก้ไขปัญหา เพ่ือให้สมาชิกทราบข่าวโดยทัว่ถงึกนั

 2. ในขณะทีส่หกรณ์ฯได้มกีารปรับปรุงระเบยีบการกู้ยืมเงินจาก

สหกรณ์ฯ จากค�าแนะน�าจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึง่เป็นหน่วยงานที่

ตรวจสอบแนะน�าในเร่ืองต่าง  ๆเกีย่วกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั 

บางท่านกถ็กูใจ บางท่านกไ็ม่เข้าใจและไม่สบายใจ ทางคณะกรรมการได้

รับรู้และเข้าใจความรู้สึกกบัการใช้ร่างระเบยีบการกูฉ้บบัใหม่ ซึง่ก�าลังใช้

อยู่ในขณะนี ้ จึงขอให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจ และเหน็ใจคณะกรรมการ               

เจ้าหน้าทีด้่วยครับ 

 สุดท้าย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที ่เราจะท�าหน้าทีใ่ห้ด ีและรักษา

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด อย่างเต็มที่             

ฉบับนี้ผมขอแจ้งเพื่อทราบแค่นี้ก่อนนะครับ

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด ดร.ประกิต วิทยสัมพันธ์ กรรมกำรผู้จัดกำร  

โทร. 08-1409-5101, 02-594-3173  E-mail : p.p.s_1608@hotmail.com

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร† ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2  Fax. 0 2969 8200  www.ntbcoop.com  

ฝ่ายสินเช่ือโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย 
โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โทร. 02-969-8841  LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mai l  :  n tbcoop@hotmai l . com                        
Facebook : http://www.ntbcoop.com

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย  
 นายมานัส บรรจงใหม่   
บรรณาธิการ นายวิทยา ถาวรกันต์
กองบรรณาธิการ นายวิทยา น้อยประเทศ
 นายบังเอิญ    อิ่มจิตร
 นายดนตรี จิตตะวิกุล
 นายฉันทิชย์ ศรีทอง
 นายวันชัย ศรีเพ็ง
 ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
 นายรังสิมันต์ ยาละ
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายวิวัฒน์ กองแกน
 นายธนสาร รมยะพันธุ์
 นายปัญญา เนื่องฤทธิ์
 นางพลูมาศ ทับเกร็ด
 นางสุนิสา เก่งสกุล

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบบัประจ�ำเดือน มิถุนำยน 2561
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www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th


