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เริม่ต้นปีงบประมาณใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  

จ�ากัด ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญ และสรรหาเลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการ ชดุที ่60 ในวันอาทติย์ที ่ 6  มกราคม 

2562

 สวัสดีครับ...เพือ่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  

จ�ากัด ที่เคารพรักทุกท่าน พบกันในเดือนพฤศจิกายน 2561              

ในเดือนนี้มีประเพณีที่ส�าคัญคือ “วันลอยกระทง”  เดิมการลอย

กระทง มมีาตัง้แต่ยุคกรุงสุโขทยั เรียกว่าการลอยพระประทปี หรือ

ลอยโคม เป็นงานนักขัตฤกษ์ร่ืนเริงของประชาชนทั่วไป ต่อมา             

นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ สนมเอกของพระร่วง ได้คิด

ประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกบัวแทนการลอยโคม ในปัจจุบัน                

การลอยกระทงก็ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตามสมควร                   

เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองก็มีการจัดงานวันลอยกระทงตาม

จังหวดัต่างๆ ทัว่ไป เป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณขีองคนไทย

ที่ได้สืบทอดอยู่คู่บ้านเมืองต่อไป

 เดอืนนีเ้ป็นช่วงเร่ิมต้นของปีงบประมาณใหม่ทางบญัชีของ

สหกรณ์ฯ อีกแล้วครับ  และเป็นช่วงที่สมาชิกทุกคนต่างรอคอยที่

จะได้รับเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน และในช่วงนี้เป็นขั้นตอนที่            

สหกรณ์ฯจะต้องจัดท�ารายละเอยีดผลการด�าเนนิงานในรอบปีบญัชี

ที่ผ่านมา และจัดท�างบการเงินอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย                   

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2561 งบก�าไร  ขาดทนุ  

และงบกระแสเงินสด ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด  

เพ่ือให้กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินจากผลการด�าเนินงาน

ของสหกรณ์ฯ ที่แท้จริง ซึ่งผลประกอบการปีนี้ จะมีก�าไรสุทธิ

ประมาณ 100 ล้านบาท และขั้นตอนต่อไปเป็นการจัดท�ารายงาน

ประจ�าปีของสหกรณ์ฯ เพ่ือน�าเสนออนุมัติในที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีของสหกรณ์ฯ และด�าเนนิการสรรหาเลือกตัง้คณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 60 แทนต�าแหน่งที่ว่าง  ตามข้อบังคับ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด ในปีนีม้กีารสรรหาเลือกตัง้

คณะกรรมการด�าเนนิการจ�านวน  7  คน แบ่งเป็นเขต 1 จ�านวน  4 คน  

และเขต  2 จ�านวน  3  คน และสมาชิกได้ไปใช้สิทธิในการสรรหา

เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 

2562  เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ เขตเลอืกต้ังตามทีส่หกรณ์ฯ  

ก�าหนด ซึ่งในปีน้ีสมาชิกจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป

เลือกตั้งเป็นเงินจ�านวน 1,200 บาทครับ

วันลอยกระทง

วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค�่ำเดือน ๑๒
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สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด  

ที่เคารพรักทุกท่าน

ผมได้มีโอกาสไปอบรมสัมมนาที่สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณ์ ซึง่ได้จัดขึน้ทีโ่รงแรมมริาเคิล แกรนด์  

ระหว่างวันที ่3-4 พฤศจิกายน 2561  มกีารเสวนาเร่ือง การเตรียม

ความพร้อมรับ พ.ร.บ. สหกรณ์ฉบบัใหม่ โดยผูท้รงคณุวฒุ ิ4 ท่าน 

แต่ขอน�าเอาค�ากล่าวของท่าน ผศ.ดร. จุมพล  พูลภัทรชีวิน  

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬา เป็นค�ากล่าวในเร่ืองของการ

เลือกตัง้ ประธานและกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ฯ มกีารกล่าวหา

กันมากย่ิงขึน้ การมกีรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้หาทางยับย้ังไม่ให้

เกดิความรุนแรงทวขีึน้ไปอกี กลุ่มทีไ่ม่ได้รับการเลือกตัง้กจ็ะออกไป

ตัง้สหกรณ์ใหม่ขึน้มา ในขณะทีห่าเสียง จะเกดิอาการต่อมน�า้เล้ียง

บกพร่อง ว่ากล่าวให้ร้ายคูต่่อสู้ทีล่งแข่งขนั เพราะเหมือนมาแย่ง

ของกนิของเล่น  และอกีค�าคอื  ต่อมจิตส�านกึสหกรณ์บกพร่อง 

ลืมอดุมการณ์ หลักการของสหกรณ์ ว่ากล่าวโจมตกีนัอย่างมาก

เหมือนเล่นการเมือง ยิ่งในตอนนี้ใกล้วันเลือกตั้งการเมืองใหม่

ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนของสหกรณ์ครูนนท์จะเลือกตั้งและ

ประชุมใหญ่ในต้นเดือนมกราคม 2562  บรรยากาศของการ

เลือกตั้งของทั้งการเมืองใหญ่ และสหกรณ์ฯดูอึมคลึมดูสับสน

ในหลายเรื่อง

ผมจึงขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการ

พิจารณาคนเพ่ือเลือกตั้งเข้ามาท�าหน้าที่กรรมการด�าเนินการ 

สหกรณ์ฯ ของเรา โดยมีผลงานอะไรบ้างในอดตี บางคนเป็นมา

แล้วหลายสมยั มผีลงานอะไรทีท่�าให้สหกรณ์ฯ เกดิความม่ันคงบ้าง  

มคีวามซือ่สัตย์ หรือไม่ ในองค์การครูเราเป็นผูรู้้ มคีวามรู้อย่างน้อย

ไม่ต�า่กว่าปริญญาตรี แต่ถ้าเราเลือกคนผดิเข้ามาจะท�าให้สหกรณ์ฯ

ล้มสลายลงได้ หรือเกิดความเสียหายตามมายากที่จะแก้ไข   

ผมและคณะกรรมการชุดปัจจุบนัเข้ามาแก้ไขปัญหาเดมิๆ ซึง่ไม่ได้

รับการแก้ไขมาหลายปี แต่จะแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหน เพราะ

เป็นงานที่ยาก และเกิดการต่อต้านตามมา เช่น การพิจารณา

เงินกูท้ีอ่อกหลักเกณฑ์มาเพ่ือความม่ันคงกจ็ะถกูต่อว่า  แต่เรา

ก็ต้องท�าเพ่ือสหกรณ์ฯของเรา ไม่ใช่ประชานิยม เกิดหนี้สูญ

มากมายคนทีเ่ข้ามารับหน้าทีต่่อก็ไม่กล้าแก้ไขเพราะกลัวปันผล

น้อยเกิดความไม่พอใจกับสมาชิก คณะกรรมการเราได้ท�าไป

หลายอย่างแล้ว เงินปีนีก้�าไรเรามมีากทีสุ่ดกว่าหลายปีทีผ่่านมา

ถึง  180  ล้านบาท  ถือว่าสูงที่สุด  180  ล้านบาท  โดยใช้

มาตรการประหยัด และค่าใช้จ ่ายและบริหารการเงินที่มี

ประสิทธิภาพ  ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นรูปธรรม ต่อไปการ

ปล่อยเงินกู้จะท�าให้รอบครอบรัดกุมมากย่ิงขึ้น แต่จะเพ่ิมเงิน

สวัสดิการให้มาก เพราะถ้าสมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการกู้

น้อย ก็ต้องมีสวัสดิการเพิ่มให้มากขึ้น

ปีนี้ได้ก�าไรสูงสุด  180  ล้านบาท เราก็น�ามาตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญมากขึ้นจากลูกหนี้ NPL ของสมาชิกเราเอง              

ซึง่ปีนียั้งไม่รู้ว่าจะต้องตัง้อกีเท่าไร แต่เดมิเราตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัย

จะสูญสงสัยของสลากกนิแบ่งรัฐบาล 49 ล้านบาท ของสหกรณ์

เคหสถาน นพเก้ารวมใจ จ�ากัด  15  ล้านบาท ซึ่งตั้งเท่าเดิม 

ที่เหลือจะต้องตั้งลูกหนี ้ NPL ของเรา ส่วนที่เหลือแล้วจึงจะ

น�ามาปันผลให้กับสมาชิกแต่ต้อง ได้รับการรับรองตรวจสอบ

บัญชีจากบริษัท ส�านักงานสามสิบส่ี ออดิต จ�ากัด เป็น

ส�านกังานตรวจสอบบญัชีภาคเอกชน ซึง่จะได้ข้อสรุปในการตัง้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงินเท่าใด ปันผลเท่าใด คิดว่า

ประมาณกลางเดือน หรือปลายเดือนพฤศจิกายนคงจะทราบ

ผลครับ  

ในปีน้ีเรามกีารเปลีย่นแปลงตัวบคุคลในสหกรณ์ฯ ของเรา 

เป็นหวัหน้าฝ่ายการเงินไปรับต�าแหน่งรองผู้จดัการทีส่หกรณ์อืน่  

หัวหน้าฝ่ายบัญชีลาออกไปบรรจุเป็นข้าราชการของกระทรวง

สาธารณสุข ผู้จัดการคุณมานัส บรรจงใจ ก็เกษียณอายุการ

ท�างานในเดือนตุลาคม และสหกรณ์ฯ ได้มีมติแต่งต้ังรอง               

ผู้จัดการสหกรณ์คุณกนกวรรณ เกิดนวล รักษาการแทน               

ผู้จดัการไปจนถึงวันประชมุใหญ่ฯ  การด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ

ก็ด�าเนินการไปได้ถึงแม้จะมีพนักงานที่พ้นต�าแหน่งไป เราก็จะ

ต้องยืนให้ม่ันคง ผมขอยืนยันกับสมาชิกทุกท่านว่าสหกรณ์ฯ

ของเรา จะมีความมั่นคงเข้มแข็งมากขึ้นมีก�าไรเพ่ิมขึ้น ขอให้

สมาชิกทกุท่านสบายใจได้ และทราบข่าวว่าในเดอืนพฤศจิกายนนี้  

บริษัทที่ซื้อทีด่นิด้านหลังสหกรณ์ฯจะน�าเงินมาช�าระให้สหกรณ์ฯ  

200 ล้านบาท  จะท�าให้เรามีสภาพคล่องมากขึน้ เพ่ิมความม่ันคง

ให้กบัสหกรณ์ฯของเรา ทีด่นิทีจั่งหวดัน่านสหกรณ์ฯกจ็ะพยายาม

ขายให้ได้  โดยมีผู้มาติดต่อแล้วหลายราย คงจะมีข่าวดีในเร็วๆ

นี้ครับ ส่วนการฟ้องร้องด�าเนินคดีต่างๆ ได้ด�าเนินการไปตาม

การทกัท้วงของผูต้รวจสอบกจิการเงินของสหกรณ์ เป็นเงินของ

สมาชิกทุกคนครับ ไม่ใช่ของประธานฯ และกรรมการ เมื่อเงิน

ขาดบัญชีก็ต้องฟ้องร้องด�าเนินคดีมิได้กลั่นแกล้งใคร ถ้าไม่ท�า

ประธานฯ และคณะกรรมการจะต้องรับผิดชอบครับ

 ส่วนโครงการที่สหกรณ์ฯ จะท�าให้ใหม่คือ เร่ืองเงินกู้

เพ่ือสวสัดกิารช�าระฌาปนกจิสงเคราะห์ ซึง่ก�าลังด�าเนนิการอยู่   
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สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอช้ีแจงให้สมาชิก

ได้ทราบว่าผู้จดัการนายมานัส บรรจงใหม่ ได้เกษียณอายุการท�างาน

แล้วเมื่อวันที่  31  ตุลาคม 2561  และคณะกรรมการฝ่าย

วิชาการและประชาสัมพันธ์ ประชุมเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน 

2561 คร้ังที่ 21/2561 ได้มีมติในที่ประชุมแต่งต้ังให้ดิฉัน 

นางกนกวรรณ เกิดนวล ต�าแหน่งรองผู้จัดการรักษาการแทน                  

ผู้จดัการสหกรณ์ฯ มารับหน้าทีเ่ขยีนข่าวคอลัมน์คยุกบัผูจั้ดการ

เป็นการช่ัวคราวไปก่อนจนกว่าจะมีการประกาศสรรหาบุคคล

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการภายในระยะเวลาอันใกล้นี้            

ซึ่งคณะกรรมการพยายามสรรหาบุคคลที่ดี มีประสบการณ์                

มคีวามรู้ความสามารถ เหมาะสมทีจ่ะเป็นผูน้�าทีส่ามารถขบัเคล่ือน  

บริหารงาน และน�าสหกรณ์ฯไปสู่ความส�าเร็จ มกีารเปล่ียนแปลง

ที่ดีขึ้น และบรรลุตามเป้าหมายที่สหกรณ์ฯต้องการ เพื่อความ

มั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด  ต่อไป

ดฉินัชอบแนวคดิด้านภาวะผูน้�าของ ท่าน รศ. ดร.พสุ  เดชะรินทร์  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้เขียนลงใน

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อทัศนะกรุงเทพธุรกิจ              

มองมุมใหม่ ของการเป็นผู้น�า...... “ได้งาน” หรือ “ได้ใจ”               

ซึ่งไม่ใช่จะได้ใจแต่เฉพาะลูกน้องเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงผู้ที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอีกด้วย

ถ้าน�าความ “ได้งาน” และ “ได้ใจ”  มาจับคู่กันก็จะได้

ผู้น�าอยู่  4 ประเภท โดยเป็นการจัดแบ่งตามผลลัพธ์หรือผล

งานที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ตามพฤติกรรมหรือลักษณะของภาวะผู้น�า

เหมือนในอดีต

ประเภทแรกเป็นผูน้�าที ่“ได้งาน ไม่ได้ใจ”  ผูน้�าประเภทนี้ 

มีความสามารถในการขับเคล่ือน น�าพาองค์กรเพ่ือบรรลุ               

เป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ไม่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ความเชื่อถือ

จากจากบคุคลต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องการน�าองค์กรของผูน้�าประเภทนี้

จะอาศยัอ�านาจหน้าที ่ท่ีมาพร้อมกับต�าแหน่งของผูบ้ริหารระดบั

สูงในการขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่างๆ ขณะที่ผู้ใต้

บงัคบับญัชากป็ฏบิตัติาม  แต่การปฏบิตัติามนัน้ไม่ได้เกดิจาก “ใจ” 

จริงๆ  แต่มาจากความรับผดิชอบ และภาระหน้าที ่ ทีต้่องปฏบิตัิ

ประเภทที ่ 2  เป็นผูน้�าที ่“ไม่ได้งาน  ได้ใจ”  ผูน้�าประเภท

นี้จะมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของ

บุคคลกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิง

พนกังานในองค์กร ดงันัน้ผูน้�าประเภทนีจ้ะได้รับการยอมรับและ

ยกย่องจากบุคคลในองค์กร เนื่องจากสามารถที่จะแก้ปัญหา

และตอบสนองต่อความต้องการของคนในองค์กร อย่างไรก็ดี  

จุดอ่อนของผู้น�าประเภทนี้คือไม่ได้ให้ความส�าคัญและความ

ทุม่เทกบัผลลัพธ์  ผลผลิตทีเ่ป็นการขบัเคล่ือน การเปล่ียนแปลง

องค์กรไปสู่ส่ิงที่ดีขึ้น อีกทั้งความยอมรับที่บุคลากรในองค์กร             

มีให้นั้น ก็ไม่ได้เกิดจากการยอมรับในการท�าให้องค์กรประสบ

ความส�าเร็จ แต่เป็นการยอมรับเพราะสามารถแก้ปัญหา                    

ที่บุคลากรประสบมากกว่า

ประเภทที ่ 3  เป็นผูน้�าที ่ “ได้งาน  ได้ใจ”  ผูน้�าประเภทนี้

จะประสบความส�าเร็จทั้งในด้านของการขับเคล่ือน ในด้านผล

การด�าเนินงานขององค์กร  อีกทั้งยังเป็นผู้น�าที่ได้ใจจากบุคคล

ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย โดยการยอมรับ

และความเช่ือถือทีเ่กดิขึน้ของบคุคลต่างๆ นัน้เกดิขึน้ทัง้จากการ

ปฏบิตัตินของผูน้�าต่อบคุคลอืน่ๆ รวมทัง้ได้รับการยอมรับทีเ่กดิขึน้

จากความส�าเร็จในการบริหารองค์กร ผู้น�าประเภทนี้มักจะพบ

เจอในผูน้�าขององค์กรต่างๆ ทีป่ระสบความส�าเร็จอย่างต่อเนือ่ง 

และถือเป็นคุณลักษณะของผู้น�าที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด

ประเภทที่  4  เป็นผู้น�าที่  “ไม่ได้งาน  ไม่ได้ใจ”  ถือเป็น

ผู้น�าที่ทุกคนต้องการหลีกเล่ียง เนื่องจากผลงานที่เกิดขึ้นนั้น  

ไม่ได้ทัง้ในส่วนผลการด�าเนนิงานขององค์กรทีด่ขีึน้ อกีทัง้ไม่ได้

รับการยอมรับจากบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จริงๆ แล้วถ้าแบ่งผู้น�าออกตามการได้งาน และได้ใจนั้น  

อาจจะไม่จ�าเป็นต้องมแีค่  4  ประเภทเท่านัน้  เนือ่งจากผูน้�าจริงๆ 

คงจะไม่ได้เน้นด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เช่น อาจจะเป็นได้งาน  

6/10 และได้ใจ 4/10 ก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี การแบ่งเป็น            

4  ประเภทนีก้เ็พ่ือความง่ายและชัดเจนในการจ�าแนก และจริงๆ 

แล้วประโยชน์ส�าคัญคือสามารถใช้แนวคิดผู้น�าในลักษณะนี้ไป

ประเมินผู้น�าที่เคยผ่านการน�าองค์กรมาแล้วว่าเป็นผู้น�าใน

ประเภทใด

 สดุท้ายน้ี ฟังดแูล้วอย่างน้อยเรากไ็ด้แนวทางการสู่ผูน้�า

มืออาชีพได้นะค่ะ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

เงินกู้เพ่ือช�าระหนี้แทนผู้ค�้าประกันดอกเบี้ยต�่า ได้ด�าเนินการ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เงินกู้ทั้ง  2  ตัวเป็นเงินกู้ที่ท�าให้เกิดความ

มัน่คงกบัสมาชิก  และการตดิตามเร่งรัดหนีสิ้นปีนีเ้ราด�าเนนิการ

ไปได้มากถึง  80  ล้านบาทมากที่สุด การจ่ายเงินของขวัญ              

วันเกิด  700 บาท และค่าด�าเนินการเบี้ยประชุมวันเลือกตั้ง 

1,200 บาท  จะได้รับในปี 2562 นี้  ผมขอให้ท่านสมาชิกอดทน

อีก  3  ปีครับ  เมื่อสหกรณ์ฯ พ้นจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญ สหกรณ์ฯจะผ่อนคลายกฎเกณฑ์การกู้ลงให้บ้างครับ    

ขอให้ทุกท่านโชคดี มีชัย มีเงินใช้กันทุกๆคนครับ

นางกนกวรรณ  เกิดนวล
02-525-4270-2 ต่อ 222

รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ฯ

คุยกับรองผู้จัดการ



สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร4

รายงาน
   จากห้องประชุม

นายรงัสิมนัต์ ยาละ

086-319-5725

เรียน เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ทีเ่คารพรัก

ทุกท่านครับ 

คอลัมน์รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้จะขอสรุปประเด็นส�าคัญ

รายงานจากที่ประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 59 ในการ

ประชุมคร้ังที่ 17 /2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2561                    

ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

เรื่องที่ 1  รายงานผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ส�านักงาน

สามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด     

ตามรายละ เอี ยดนายทะ เบี ยนสหกรณ ์ ได ้ แต ่ งตั้ ง ให ้                                

บริษัท  ส�านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ากัด โดยนายวิโรจน์ นริศวรานนท์               

ผู ้สอบบัญชีรับใบอนุญาตเลขที่ 3748 เป็นผู ้สอบบัญชีสหกรณ์                    

ครูนนทบุรี จ�ากัด ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นั้น  

คณะของผู้สอบบัญชีได้เข้าท�าการตรวจสอบระหว่างปี เมื่อวันที่ 8 

ตุลาคม 2561 

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

1.1 การควบคุมภายใน

  1.1.1 การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องโดยรวมสหกรณ์ ฯ 

มกีารปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบยีบ 

ประกาศ ค�าสั่ง ค�าแนะน�าและแนวปฏิบัติของทั้ง

นายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ของสหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด

  1.1.2 การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ ฯ มีการจัดแบ่งส่วน

งานและก�าหนดหน้าที ่ความรับผดิชอบของพนกังานไว้

เหมาะสมรัดกุมสอดคล้องกับหลักการควบคุมภาย

ในทีด่ ีมผีูจั้ดการคอยควบคมุดแูลการปฏบิตังิานภายใต้ 

การบริหารงานของคระกรรมการด�าเนนิการ พนกังาน

มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างเหมาะสม  

ที่ประชุมคณะกรรมด�าเนินการฯมอบ นางกนกวรรณ เกิดนวล  

(รองผู้จัดการสหกรณ์ ฯ ) ติดตามรายงานตามข้อท้วงติงโดยประสาน

กับคณะกรรมการควบคุมภายใน และน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ต่อไป

เรื่องที่2  รายงานทางสถานะทางการเงิน (เดือน กันยายน 2561)

-  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ จ�านวน 10,962คน ลดลง

จากเดือนก่อน 27 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,307 คน ลดลง

จากเดือนก่อน 2 คน  รวมปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกทัง้ส้ิน 12,296 คน

-  ด้านทนุด�าเนินงาน ม ี8,211.20 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากเดือน

ก่อน 64.75 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

1.  เงินรับฝาก (ลดลง) 24.33 ล้านบาท

2.  เงินกู้ยืม (ลดลง)  60.09 ล้านบาท

3.  ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 3.95 ล้านบาท 

4.  หนี้สินอื่น (ลดลง)  3.16 ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

1.  สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 94.63 ล้านบาท           

ลดลงจากเดือนก่อน 42.20 ล้านบาท

2.  เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง)  1.10 ล้านบาท

3.  เงินให้สมาชิกกู้ (ลดลง)  28.92 ล้านบาท

4.  สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น  3.16 ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 170.14 ล้านบาท ลดลง

จากเดือนก่อน 18.84 ล้านบาท***

เรื่องที่ 3 เรื่องการด�าเนินการเกี่ยวกับที่ดินบริเวณหน้าวัดสโมสร   

คณะกรรมการ ได้เชิญ ผูแ้ทนนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลไทรใหญ่ 

เข้าร่วมการประชุมหารือ นายธารดล  เย็นเพ็ชร  รองนายกอบต.ไทรใหญ่  

ได้รับทราบ โดยมอบให้ นายรังสิมันต์   ยาละ และ นายวันชัย   ศรีเพ็ง 

เป็นผู้ด�าเนินตัวแทนสหกรณ์ ฯ ในการด�าเนินการสอบเขตรังวัดที่ดินไป

ด�าเนนิการรังวดัสอบเขตทีด่นิโฉนดเลขที ่5120, 6574 เลขทีด่นิ 79, 80 

หน้าส�ารวจ 16, 559 ต�าบลไทรใหญ่ อ�าเภอบางบัวทอง (ไทรน้อย) 

จังหวัดนนทบุรี ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือจะได้ทราบถึง

เนือ้ทีด่นิ ทีแ่ท้จริงของทีด่นิทัง้สองแปลง   โดยให้เป็นไปตามมติทีป่ระชุม

ใหญ่วิสามัญ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561                  

ณ โรงแรมลองบีช อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี โดยมอบนิติกร                  

(นายไพบลูย์  ป่ินมงักร) ตดิตามเร่ืองการด�าเนนิการถอนฟ้องคดทีีพิ่พาท

กบัองค์การบริหารส่วนต�าบลไทรใหญ่และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด 

นายธราดล   เย็นเพร็ช รองนายกอบต.ไทรใหญ่  ได้เข้าใจตามที่ 

คณะกรรมการอ�านวยการ ช้ีแจ้งเกีย่วกับทางสาธารณะประโยชน์ ในส่วน

นีต้ามทีท่างสหกรณ์ ฯได้แจ้งกับผูแ้ทนสมาชิกสหกรณ์ ฯ ในทีป่ระชุมใหญ่

วสิามญัในการด�าเนนิการเก่ียวกับทางสารธารณะประโยชน์ ทีก่นัพ้ืนที ่ 5 

เมตรนั้น ก็ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุม ส่วนในวันข้างหน้า หากมีความ

เจริญเข้าไปในพื้นที่และมีการอนุมัติงบประมาณของทางภาครัฐ และน�า

เข้าแผนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต�าบลนั้น ก็จะน�าเสนอทาง

สหกรณ์ ฯ ต่อไป

เรื่องที่ 4   เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 

ข้อมลูน�าเสนอ   ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั ชุดที ่59 ประจ�าปี  2561 คร้ังที ่15 /2561  

วันจันทร์ที่ 27  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  มีมติแต่งตั้ง นางสาวรสสุคนธ์   

ศรีคร้าม  ต�าแหน่งรักษาการหวัหน้าฝ่ายการเงิน  ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 

2561 เป็นต้นมา ซึง่ขณะนีไ้ด้ปฏบิตัหิน้าทีต่�าแหน่งรักษาการ มาเป็นระยะ

เวลา 2 เดือน ฝ่ายจัดการ ฯ  จึงเห็นควรน�าเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

นางสาวรสสุคนธ์  ศรีคร้าม ในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และการประสานงานกับหน่วยงาน

ส�านกังานต่าง ๆ  เกีย่วกบัการหกัเงินน�าส่ง การตดิตามหน่วยหกัเงินต่าง ๆ  

คณะกรรมการอ�านวยการ ฯ  รับทราบ,อนุมัติ ตามรายละเอียด
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

รวยหรือไม่รวยจะต้องรู้จัก “สถาบันคุ้มครองเงินฝาก”

ฉบับนี้ขอเรียนเร่ืองแนะน�าความรู้กับสมาชิกเร่ืองใหม่ๆ 

เกีย่วกบัหน่วยงานของภาครัฐทีส่มาชิกเราควรรู้ไว้  ไม่ว่าสมาชิก

จะรวยมาก รวยน้อย หรือไม่รวย เป็นความรู้เร่ืองธุรกรรม

ทางการเงินในโลกกว้าง เพราะหน่วยงานของรัฐดงักล่าวนีก้�าลัง

เข้ามามบีทบาทในชีวติของประชาชนไม่ว่าจะเป็นเดก็เล็ก วยัรุ่น  

วัยท�างาน วันเกษียณ จนถึงวัยชรา ถ้าบุคคลเหล่านี้ มีการเปิด

บัญชีฝากเงินกับสถาบันการเงิน หรือธนาคารพาณิชย์

หน่วยงานของรัฐที่ว่านี้จะแนะน�าให้รู้จักกันก็คือ สถาบัน

คุ้มครองเงินฝาก (DPA-Deposit Proteetion Agency) 

หรือเรียกกันย่อๆว่า  สคฝ. ทั้งนี้ ผู้เขียนขอน�าบทความของ 

ดร.ธนาวฒัน์  ศริิวฒัน์ธนกลุ  จาก  Management  มารายงานต่อครับ

สถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตาม 

พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผล

บังคับใช้ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา โดยท�าหน้าที่

ส�าคัญในการจ่ายคืนเงินฝากให้แก่ผู ้ฝากเงินอย่างรวดเร็ว 

(ภายใน 30 วันนับจากวันยื่นค�าร้องขอรับเงิน หลังจากสถาบัน

การเงินถูกปิดกิจการ โดยไม่ต้องรอการช�าระบญัชี)  ตามจ�านวน

เงินทีฝ่ากไว้  แต่ไม่เกนิจ�านวนเงินทีก่ฎหมายระบคุวามคุม้ครอง 

ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับฝากประสบปัญหาถูกเพิกถอนใบ

อนุญาตจนต้องปิดกิจการ

ทั้งน้ีเงินฝากส่วนที่เกินจากจ�านวนเงินที่กฎหมายระบุ

ความคุ้มครอง ผู้ฝากจะต้องรอการเฉล่ียเงินคืนจากการขาย

ทรัพย์สินของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต อย่างไร

ก็ตามมีสมาชิกหลายคนยังไม่เคยรับรู้ในเร่ืองของสถาบัน

คุม้ครองเงินฝาก เนือ่งจากนบัแต่ก่อตัง้สถาบนันีจ้นถงึปัจจุบนั  

เงินฝากในสถาบนัการเงิน หรือธนาคารยังไม่เกิดความเสียหาย 

และยังมีการคุ้มครองเงินของผู้ฝากตลอดมา

นับแต่ปีน้ีเป็นต้นไป สมาชิกต้องรู้และต้องสนใจข้อมูล

ข่าวสารต่างๆ จากสถาบันคุ้มครองเงินฝากให้มากขึ้นแล้ว  

เนื่องจากนับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ปีที่ผ่านมา การฝากเงิน

ของสมาชิกหลายๆคนได้มกีารคุม้ครองทีไ่ม่เตม็จ�านวน  นัน่คอื

เงินที่เสียหายไปจะมีการชดใช้คืนไม่เท่าเงินฝากแท้จริงแล้ว  

เพราะนบัจาก 11 สิงหาคม 2554 นี ้จนถงึ 10 สิงหาคม 2555  

สถาบนัคุม้ครองเงินฝากจะลดความคุม้ครองลงเหลือพียงบญัชี

ละไม่เกนิ 50 ล้านบาท หมายความว่า ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว

ถ้าสถาบนัการเงินทีผู่ฝ้ากได้เปิดบญัชีเงินฝากต้องปิดกจิการลง 

ผูฝ้ากจะได้รับเงินฝากคนืจากสถาบนัคุม้ครองตามจ�านวนทีฝ่ากไว้  

แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท และนับตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2555 

เป็นต้นไปสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะลดความคุ้มครองลง

เหลอืเพยีงแค่บญัชลีะไม่เกิน 1 ล้านบาทเท่าน้ัน วงเงินคุม้ครอง

สูงสุดต่อบญัชีทีผู่ฝ้ากเงินแต่ละรายได้รับคนืจากสถาบนัการเงิน

แต่ละแห่งจะนับรวมเงินฝากทุกบัญชีในสถาบันการเงินนั้น               

ในกรณีที่ผู้ฝากเงนิมีการเปิดบัญชเีงนิฝากไว้หลายบัญชหีรือใน

สาขาหลายแห่งของสถาบันการเงินแห่งเดยีวกนั กจ็ะต้องน�าเงิน

ฝากในทุกบัญชีของผู้ฝากเงินแต่ละรายมาบวกรวมกันก่อน

ดังนั้น ในกรณีที่สมาชิกมีเงินฝากเกินกว่าความคุ้มครอง

สูงสุดก็ควรจะท�าการกระจายเงินฝากไปยังสถาบันการเงิน

หลายๆแห่งที่ได้รับความคุ้มครอง เงินฝากที่คุ้มครองได้แก่             

เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า              

บตัรเงินฝาก และใบรับฝากเงินทีเ่ป็นเงินบาท อย่างไรกต็ามยังมี

เงินรับฝากบางประเภททีส่ถาบนัการเงินไม่คุม้ครอง เช่น เงินฝาก  

สหกรณ์ในประเภทต่างๆเนือ่งจากไม่ได้เป็นสถาบนัการเงินภายใต้

กฎหมายคุม้ครองเงินฝาก เป็นเพียงสถาบนัทางการเงินทีร่วมตวั

กันเพ่ือช่วยเหลือกัน เป้าหมายมิได้ต้องมีผลก�าไรมากมาย              

แต่มีการคุ้มครองด้วยทุนส�ารองและทรัพย์สินที่ครอบครอง

นอกจากนั้นเงินลงทุนของสมาชิกในกองทุนต่างๆ รวมที่

ลงทุนในพันธบัตรต่างๆ กองทุนรวม RMF กองทุนรวม LTF  

รวมทั้งเงินลงทุนหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนหรือธนาคาร ไม่ถือว่า

เป็นเงินฝาก จึงไม่ได้รับการคุ้มครอง

สถาบันการเงินที่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันการเงิน

ประกอบด้วย  ธนาคารพาณชิย์  (รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ

จ�านวน  32 แห่ง บริษัทเงินทนุ (บง.) จ�านวน  3 แห่ง และบริษัท

เครดติฟองชิเอร์ (บค.) อกี 3 แห่ง ความคุม้ครองนีไ้ม่ครอบคลุม

ถึงสถาบันการเงินรัฐถือหุ้น และดูแลผู้ฝากเงินอยู่แล้ว ได้แก่ 

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

และธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมทั้งสถาบันการเงินอื่นที่มี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธนาคารอิสลาม เป็นต้น

สมาชิกหลายคนอาจสงสัยว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะ

น�าเงินมาจากไหนมาจ่ายคนืผูฝ้าก ทัง้นีส้ถาบนัฯจะเรียกเกบ็เงิน

จากสถาบันการเงินเพ่ือน�าส่งเข้ากองทุนคุ ้มครองเงินฝาก                

ซึ่งตามกฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนของ

สถาบันฯ พ.ศ. 2553 ให้กองทุนคุ้มครองเงินฝากต้องน�าเงินไป

ลงทนุในหลักทรัพย์ทีม่คีวามมัน่คงสูงไม่ต�า่กว่าร้อยละ 80 ของ

การลงทุน ในปัจจุบันสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้น�าเงินกองทุน

ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ที่รัฐบาลค�้าประกัน             
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับ  ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน

 ฉบับนี้ตามกันต่อจากฉบับที่แล้ว เกี่ยวกับการรายงาน

ข้อมูลตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ และต้องเป็นหนี้ที่มี

ลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์           

ว่าด้วยการจัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีหนี้  การจัดชั้นคุณภาพ

ลูกหนี้เงินกู้  มีดังนี้ 

  

รายงานการติดตามหนี้ประจ�าเดือนตุลาคม 2561

ลูกหนี้ช�าระหนี้ทั้งหมด จ�านวน ราย เป็นเงิน หน่วย

ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ จ�านวน 99 2,380,319.05 บาท

ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ�านวน 295 2,237,872.75 บาท

ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี จ�านวน 20 59,900 บาท

ลูกหนีต้ามค�าพิพากษา จ�านวน 149 1,955,643 บาท

มติให้ออกน�าหุ้นมาช�าระหนี้ จ�านวน 20 2,245,080 บาท

การติดตามหนี้สิน เดือนกันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 583  8,878,814.80 บาท

การติดตามหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561  6,083,526.65 บาท

ติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2560 -สิงหาคม 2561 71,887,272.27 บาท

การติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2560 -กันยายน 2561 80,766,087.07 บาท

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัย

ลูกหนี้เงินกู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

1. ลูกหนี้ที่ค้างช�าระต้นเงิน และ/หรือ ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา

ติดต่อกัน เกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่

วันที่ครบก�าหนดช�าระ

2. ลูกหนี้ ซึ่งสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดีที่ไม่สามารถช�าระหนี้ได้

ตามปกติ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   50%

ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ

ลูกหนี้เงินกู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

1. ลูกหนี้ที่ค้างช�าระต้นเงิน และ/หรือ ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา

ติดต่อกัน เกินกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ครบก�าหนดช�าระ

2. ลูกหนี้ ซึ่งตามพฤติกรรมไม่สามารถเรียกให้ช�าระหนี้ได้

3. ลูกหนีท้ีถ่กูเจ้าหนีร้ายอืน่ฟ้อง และสหกรณ์ย่ืนค�าขอเฉล่ียทรัพย์

4. ลูกหนี้ที่สหกรณ์ฟ้องในคดีล้มละลาย หรือหนี้ที่สหกรณ์ยื่น

ค�าขอรับช�าระหนี้ในคดีที่ ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้องในคดี

ล้มละลาย

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   100%

ลูกหนี้จัดชั้นสูญ

ลูกหนี้เงินกู้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

1. ลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือมีหลักฐานว่า

หายสาบสูญไป และไม่มีทรัพย์สินใดๆ จะช�าระหนี้ได้

2. ลุกหนี้ที่มีหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นที่มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สิน

ทัง้หมดของลกูหน้ีอยู่ในล�าดับก่อนสหกรณ์เป็นจ�านวนมากกว่า

ทรัพย์สินของลูกหนี้

3. ลูกหนี้ที่สหกรณ์ฟ้อง หรือยื่นค�าขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูก

เจ้าหนี้รายอื่นฟ้องล้มละลาย และกรณีนั้นๆ ได้มีการบังคับคดี

หรือค�าสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใดๆ 

จะช�าระหนี้ได้

4. ลูกหนี้ที่สหกรณ์ฟ้องในคดีล้มละลาย หรือสหกรณ์ยื่นค�าขอรับ

ช�าระหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจ้าหนี้รายอื่นฟ้อง ในคดีล้มละลาย 

และกรณีนั้นๆ ได้มีการประนอมหนี้ โดยศาลมีค�าสั่งเห็นชอบ 

หรือลูกหนี้ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และมีการ

แบ่งทรัพย์สินของลูกหนี้ครั้งแรกแล้ว

5. ลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่สามารถช�าระต้นเงิน และ/หรือ ดอกเบี้ยได้

โดยสิ้นเชิงให้สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ลูก

หน้ี NPL ตามเกณฑ์คงค้าง โดยให้รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   100%
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด 

ทุกท่าน

 ฉบบันี ้ผมขอน�าเร่ืองวธีิยืดอายุ 10 อวัยวะให้อยู่ยาวนาน

จนกว่าท่านจะหมดอายุขยั ทีผู่เ้ช่ียวชาญด้านเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ  

ดร.โรแนน แฟคโทรา แห่งสถาบันการแพทย์ Cleveland 

Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอไว้ในนิตยสาร  Times 

และรศ.ดร.ภญ.อรพรรณ มาตังคสมบัติ  อดีตคณบดี                      

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น�ามาเผยแพร่เพ่ือให้

สมาชิกที่สนใจได้ศึกษา  ดังนี้

1.สมอง:  หลังอายุ 70 ปี จะเร่ิมพบความผดิปกติทีเ่กดิจาก

ความเส่ือมของสมอง ซึง่มกัเกดิขึน้อย่างช้าๆ ไม่ได้เกดิขึน้อย่าง         

ฉบัพลันในคราวเดยีว แล้วจะยืดอายุสมองให้อยูย่าวได้อย่างไร

(1)  นิวโรบิกส์  เอ็กเซอร์ไซส์ (Neurobics Exercise) 

หรือการท�ากิจกรรมที่ต้องใช้มือทั้งสองข้างท�างานประสานกัน 

เช่น ท�าสวน เย็บผ้า ท�ากับข้าว จะช่วยให้สมองทั้งซีกซ้ายและ

ขวาได้รับการกระตุ้นและท�างานไปพร้อมกัน 

(2) ควรกนิปลาทะเล ถัว่เปลือกแขง็ และธัญพืช เป็นประจ�า 

(3) ฝึกเจริญสติก่อนนอน ใช้วิธีก�าหนดรู้ลมหายใจเข้า

และออกจนกว่าจะหลับ ช่วยลดความเครียดและท�าให้สมอง

ปลอดโปร่งในวันรุ่งขึ้น

2.ดวงตา:  หลังอายุ 40 ปี ต่อจากนั้น ทุกๆ ปี ดวงตา  

จอประสาทตา เลนส์ตาจะเส่ือมลง ในอัตราที่ไม่สม�่าเสมอ               

ขึน้อยู่กบัรูปแบบกจิกรรมในชีวติประจ�าวนั เราจะยืดอายุดวงตา

ให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร 

(1) สวมแว่นกันแดด ก่อนท�ากิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้ง 

(2)  ผูท้ีท่�างานกบัคอมพิวเตอร์ควรพักสายทกุๆ 45 นาที 

อย่างน้อย 5-10 นาที 

(3) งดใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนนอน

3. ห:ู  หลังอายุ 60 ปี การได้ยินจะค่อยๆ ลดลงทกุปี และ

ทกุๆ 1 ใน 3 คนมปัีญหาเร่ืองการได้ยินเมือ่เข้าสู่วยันี ้เราจะยืด

อายุหใูห้ยาวนานได้อย่างไร (1) หลีกเล่ียงการท�างานหรืออาศยั

อยู่ในที่ๆ  มีเสียงดงั หากจ�าเป็นต้องใส่เคร่ืองป้องกนั (2)  งดส่ัง

น�้ามูกแรงๆหรือกล้ันจาม เพราะอาจท�าให้เยื่อแก้วหูมีปัญหา             

(3) งดแคะหเูอง เพราะขีห้เูป็นขีผ้ึง้รักษาความชุ่มช้ืนตามธรรมชาติ 

การแคะหูท�าให้เกิดการอกัเสบและเย่ือแก้วหฉูกีขาดได้

 4.ปอด:  หลังอายุ 30 ปี ต่อจากนัน้ ทกุๆ ปี ประสิทธิภาพ

การท�างานของปอดจะลดลงราวร้อยละ 1 เราจะยืดอายุปอดให้

อยูย่าวนานได้อย่างไร (1) ว่ายน�า้ หรือวิง่ อย่างน้อยวนัละ 45 นาที 

ถึง 1 ช่ัวโมง  (2) ใช้สมุนไพรไทยปรับธาตุ จิบยาตรีผลา                   

ก่อนอาหารเช้า-เย็น คร้ังละ 1 แก้ว มสีรรพคณุช่วยปรับธาต ุบ�ารุง

ปอด แก้ไอ ลดเสมหะได้ (3) หลีกเล่ียงควันธูป ควันจากการ

ประกอบอาหาร ฝุ่นขนาดเล็ก และสารเคมีที่มีไอระเหยต่างๆ

 5.หัวใจ:  หลังอายุ 65 ปี จะเร่ิมมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ 

เนือ่งจากกล้ามเนือ้หวัใจทีล่ดลงสวนทางกบัอตัราการหนาตวัของ

ผนังหัวใจที่เพิ่มขึ้น เมื่อเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 10 ปี อัตราการสูบฉีด

โลหิตสูงสุดจะลดลงราวร้อยละ 10 เราจะยืดอายุหัวใจให้อยู่

ยาวนานได้อย่างไร (1) งดอาหารหวาน มัน เค็ม รักษาความดัน

โลหิตและน�้าหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ  (2) ว่ายน�้า เดิน วิ่ง 

โยคะ รวมถึงการยกน�้าหนัก ช่วยให้หัวใจท�างานต่อเนื่อง กล้าม

เนือ้หวัใจแขง็แรง (3) ปลูกต้นไม้ ไปท�ากจิกรรมในสวนสาธารณะ 

หรือหากิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย  ผู้ที่มีงานอดิเรกเหล่า

นี้ มีความเสี่ยงโรคหัวใจน้อยกว่าคนทั่วไป

 6.ไต:  หลังอายุ 50 ปี ไตจะเร่ิมเส่ือมลงทีละน้อยๆ                

จนกระทั่งไตวาย เราจะยืดอายุไตให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร                 

(1) ดืม่น�า้ให้เพียงพอ สถาบนัการแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ระบวุ่า 

ผู้ชายอายุ 19 ปีขึ้นไป ต้องดื่มน�้าถึง 13 แก้ว/วัน ขณะที่ผู้หญิง

วยัเดยีวกนัต้องการน�า้วนัละ 9 แก้ว (2) งดปรุงแต่งรสอาหารโดย

ไม่จ�าเป็น ไม่ว่าจะเป็นน�้าตาล เกลือ หรือซอสต่างๆ (3) ควร

ควบคุมน�้าหนักตัวและความดันโลหิตไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน

 7.ส�าไส้:  หลังอายุ 60 ปี ปุ่มเล็กๆ ที่ท�าหน้าที่ดูดซึมสาร

อาหารในล�าไส้เล็กจะบางลง ร่างกายจึงดูดซึมสารอาหารได้น้อย

ลงตามไปด้วย  เราจะยืดอายุล�าไส้ให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร              

(1) กินอาหารที่ย่อยง่าย เช่น ปลา ถั่ว เห็ด รวมถึงผักผลไม้ให้

มากขึน้ หลีกเล่ียงอาหารทอด ป้ิงย่าง  (2) กนิโยเกร์ิต 1 ถ้วยทกุวนั 

เสริมโปรไบโอติก เพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในล�าไส้  (3) ฝึกโยคะ 

4 ท่า ช่วยระบบย่อยทุกเช้าหลังตื่นนอน ดังนี้ ท่าแมว ท่าสุนัข    

ท่าสามเหล่ียม ท่าสะพาน และปิดท้ายด้วยท่าศพ คร้ังละ 3-5  

ลมหายใจ แต่ละท่าท�า 5 ครั้ง นับเป็น 1 เซต

8.ผิวหนัง: หลังอายุ 18 ปี ต่อจากนั้น ทุกๆ ปี คอลลาเจน

และอีลาสตินในผิวหนังจะลดลงประมาณร้อยละ 1 เราจะยืด

ผวิหนงัให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร (1) ทาครีมกนัแดดทีม่ส่ีวนผสม

ของไทเทเนียมหรือสังกะสีเป็นประจ�า (2) กินถั่วเปลือกแข็ง           

ผลไม้ตระกลูส้มและเบอร์ร่ีเป็นประจ�า (3) มาส์กหน้าด้วยโยเกร์ิต

ผสมข้าวโอ๊ต หรือใช้วุ้นจากว่านหางจระเข้เพ่ือฟื้นฟูผิวหลังออก

แดดเสมอ

9.กระดูก: หลังอายุ 35 ปี ทุกๆ ปี ความหนาแน่นของมวล

กระดกูจะลดลงราวร้อยละ 1 และจะมอีตัราลดลงเร็วขึน้  เมือ่เข้า

สู่วัยหมดประจ�าเดือน หรือเข้าสู่วัยทอง (1) ยกน�้าหนัก หรือ

กระโดดขึ้น-ลง 20 ครั้ง วันละ 2 เซต(ถ้ากระดูกเข่าดี) (2)  เพิ่ม

เมนไูทยๆ เป่ียมแคลเซยีม เช่น น�า้พริกกะปิ ปลาททูอดกบัผกัสด 

อย่างน้อย 3-4 มื้อ/สัปดาห์ (3) ระวังการใช้ยาสเตียรอยด์ และ

ยาลูกกลอนที่มีผลท�าให้กระดูกพรุน กระดูกแตกหักง่าย

อ่านต่อหน้า 8
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

 

การกู้หุ้นตัวเองไม่ต้องมีคนค�้าประกันใช่ไหมค่ะ และได้เงิน

ภายในเมื่อใด

- การกู้หุ้นตัวเองไม่ต้องมีคนค�้าประกันค่ะ กู้ได้ 95%  ของ

เงินค่าหุน้ทีส่มาชิกม ีแต่ต้องไม่มสัีญญากูเ้งินประเภทอืน่ของสหกรณ์ฯ

- การกูจ้ะได้รับเงินในวนัทีกู่เ้ลยค่ะ  กรณทีีกู่เ้กนิ  300,000 บาท  

สหกรณ์ฯจะจ่ายเป็นเช็คและมารับในวันถัดไปค่ะ

ดฉินัอยากทราบว่า เงินปันผล  / เฉล่ียคนื  จะได้รับเงินเมือ่ไรคะ

สวัสดีค่ะ สมาชิกจะได้รับเงินปันผล / เฉลี่ยคืน  หลังจากที่

ผ่านการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี และทีป่ระชุมโดยผูแ้ทนสมาชิก

รับรองงบประมาณแล้วค่ะ (เป็นวันท�าการหลังจากการประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี)

สวัสดีค่ะ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด  

เดอืนพฤศจิกายนนี ้ มสีมาชิกหลายท่านได้สอบถามเกีย่วกบั

โครงการสหกรณ์ชื่นใจ ซึ่งเป็นสวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่มีอายุ 60 

ปีขึ้นไป และสมาชิกอยากทราบถึงสิทธิที่จะได้รับจากโครงการนี้  

ดิฉันขอตอบค�าถามที่สมาชิกได้สอบถามเข้ามาในคอลัมน์ถามมา

ตอบไปนี้ค่ะ

 ก่อนจะตอบค�าถาม  ดิฉันจะขอเล่าเร่ืองการดูแลสุขภาพ            

สักเล็กน้อย เป็นเรื่องที่สมาชิกหลายท่านทราบกันดี แต่อาจจะนกึ

ไม่ถึงจากประโยชน์ที่ได้รับหลายประการจากการดื่ม  “น�้าอุ่น”                  

เป็นประจ�าทกุวนั สมาชิกทีม่อีายุไม่มากช่วยชะลอความแก่นะคะ  ลองดืม่  

“น�า้อุน่”  เป็นประจ�าและสังเกตตัวเองดูนะค่ะ

ประโยชน์จากการดื่ม “น�้าอุ่น”  10  ประการ

 1. ช่วยในการย่อยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. ท้องไม่ผูก

 3. บรรเทาอาการเจ็บคอ

 4. บรรเทาอาการคัดจมูกจากหวัด

 5. ขจัดน�้าหนักส่วนเกิน

 6. ชะล้างสารพิษในร่างกาย

 7. สุภาพสตรี ลดอาการปวดประจ�าเดือน

 8. ช่วยในการไหลเวียนของโลหิต

 9. ช่วยให้แก่ช้า

 10. ช่วยกระตุ้นการนอนหลับ

สุดท้าย ขอตอบค�าถามสมาชิกตามที่ได้กล่าวข้างต้นไว้เกี่ยว

กับโครงการสหกรณ์ช่ืนใจถึงสิทธิที่สมาชิกจะได้ และค�าถามอื่นๆ  

ดิฉันขอตอบเป็นข้อๆดังนี้ ค่ะ

ดิฉันเกษียณอายุราชการแล้ว และจะขอย่ืนกู ้โครงการ

สวัสดิการสหกรณ์ชื่นใจได้เมื่อใดค่ะ?

สวัสดิการโครงการสหกรณ์ช่ืนใจ ผู ้รับสวัสดิการขอยื่นกู ้

โครงการสวัสดิการสหกรณ์ชื่นใจได้ คือ สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

เริ่มรับได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นต้นไปค่ะ

โครงการสหกรณ์ช่ืนใจ มีหลักเกณฑ์อย่างไร และสมาชิกจะ

ได้เงินเท่าใด  ระยะเวลาในการขอรับสวัสดิการ?

การขอรับสวัสดิการโครงการสหกรณ์ชื่นใจ มีหลักเกณฑ์ตาม

อายุการเป็นสมาชิก (แต่ต้องไม่อยู่ในสถานะ การประนอมหนี้ และ

ผิดนัดช�าระหนี้) ดังนี้ค่ะ

ถาม1

ตอบ

ตอบ

ถาม2

ต่อจากหน้า 7

ถาม3

ตอบ

ถาม4

ตอบ

ที่ อายุการเป็นสมาชิก ทุนประกัน 2 ใน 3 ที่กู้ได้

1. ตั้งแต่ 1 - 5 ปี 40,000 26,000

2. 5 ปีขึ้นไป - 7 ปี 50,000 33,000

3. 7 ปีขึ้นไป - 9 ปี 60,000 40,000

4. 9 ปีขึ้นไป - 11 ปี 70,000 46,000

5. 11 ปีขึ้นไป - 13 ปี 80,000 53,000

6. 13 ปีขึ้นไป - 15 ปี 90,000 60,000

7. 15 ปีขึ้นไป - 17 ปี 100,000 66,000

8. 17 ปีขึ้นไป - 19 ปี 110,000 73,000

9. 19 ปีขึ้นไป - 21 ปี 120,000 80,000

10. 21 ปีขึ้นไป - 23 ปี 130,000 86,000

11. 23 ปีขึ้นไป - 25 ปี 140,000 93,000

12. 25 ปีขึ้นไป 150,000 100,000

10.กล้ามเน้ือ:  หลังอายุ 40 ปี ต่อจากนั้นทุกๆปี                         

มวลกล้ามเนื้อจะลดลงและเปล่ียนเป็นไขมัน อัตรานั้น                         

ไม่สม�่าเสมอ ขึ้นอยู่กับรูปแบบกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน เราจะ

ยืดอายุกล้ามเนื้อให้อยู่ยาวนานได้อย่างไร (1) วิดพื้น สควอต                   

ท�า 15 -20 คร้ัง นบัเป็น 1 เซต ท�าทกุวนัอย่างน้อยคร้ังละ 2 เซต 

(2) ยกน�้าหนัก  ท�า 15-20 ครั้ง นับเป็น 1 เซต ท�าทุกวันอย่าง

น้อยครั้งละ 2 เซต 

สุดท้าย การกินอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูง เช่น  

ผักหลากสี ผลไม้รสเปรี้ยว รสฝาดขม ช่วยชะลอกระบวนการ

เส่ือมของเซลล์ตามปกติได้ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ              

ท�าสมาธิ และการออกก�าลังกายจะช่วยเสริมให้อวยัวะดงักล่าว             

มีความเสื่อมของเซลล์น้อยลง

        สวสัดคีรับ
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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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรีทุกท่าน

ตามมติคณะกรรมการเมือ่วันที ่ 30 ตุลาคม 2561 ทีผ่่านมา 

เหน็สมควรให้ทางสมาคมฯ จดักิจกรรมท�าบญุเลีย้งพระเพลแด่พระ

ภิกษสุงฆ์ จ�านวน 9 รูป เพือ่เป็นการอทุศิส่วนบญุกุศลให้แก่สมาชกิ

ทีเ่สยีชวิีตไปแล้วในรอบปีทีผ่่านมา และทางสมาคมฯได้ท�าหนังสอืเชญิ

ถึงทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวัน

เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้อง

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ชั้น 4

ตามที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์               

ครูนนทบุรี ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีก�าหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 

สิงหาคม 2561 ถึง 28 ธันวาคม 2561 นั้น ขณะนี้ก็ยังคงเปิดรับ

และมสีมาชิกได้ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์

จ�านวนหลายรายแล้ว ทางสมาคมฌาปนกจิฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิก

ทีมี่อายุไม่เกิน 65 ปี สมัครเป็นสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อสมาชิก และเป็นหลักการค�า้ประกนัในการกูเ้งินอกีด้วย 

หากสมาชิกท่านใดสนใจจะสมัคร ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสมาคม

ฌาปนกิจฯ ชั้นล่าง โทร 02-5254270 ต่อ 132 

*** จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับ

จ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ***

หมายเหตุ หากท ่านมีข ้อสงสัยสามารถติดต ่อได ้ที่                 

นายวันชยั  ศรีเพง็ โทร. 089-9147-567 , 02-9698201-2 ต่อ 

132 และ Fax 02-9698841 ID line :  029698841 

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนพฤศจิกายน จ�านวน  7  ราย  

อ่านต่อหน้า 11

  กรณีสมาชิกสมาคมฯ มีภาระผูกพันทางการเงินกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทางสมาคมฯจะต้องน�าเงิน

สงเคราะห์ที่ทายาท จะได้รับไปช�าระหน้ีให้สหกรณ์ฯตามจ�านวนที่

สมาชกิได้ท�าธรุกรรมด้าน การเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนทีเ่หลอืหลงั

จากหักช�าระหนี้ให้สหกรณ์ฯแล้ว ทางสมาคมฯจะท�าการจ่ายคืนให้

กับทายาทผู้รับผลประโยชน์ต่อไป

สดุท้าย ผมขอเรียนให้ท่านสมาชกิทราบรายละเอยีดเก่ียวกับ 

สมาคมต่างๆ ดังนี้ 

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชกิชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูไทย (สสอค.) ประกาศแจ้งเร่ือง ก�าหนดการช�าระเงิน สงเคราะห์

ส�าหรับปีบัญชี 2562 เพ่ือให้การเรียกเก็บเงินเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) จ�านวน 4,800 บาท                         

เงินค่าบ�ารุงรายปี จ�านวน 40 บาท

รวมจ�านวนเงินเรียกเก็บ 4,840 บาท     

2. สมาคมสหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์                    

แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศแจ้งเร่ือง ก�าหนดการช�าระเงิน 

สงเคราะห์ส�าหรับปีบญัชี 2562  เพ่ือให้การเรียกเกบ็เงินเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) จ�านวน 4,800 บาท              

ค่าบ�ารุงรายปี จ�านวน 20 บาท รวมจ�านวนเงินเรียกเก็บ 4,820 บาท 

3 ก�าหนดช่วงเวลาส่งเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) โดยมีระยะ 

เวลาภายใน 90 วัน เร่ิมต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2561 และไม่เกิน 

วันที่ 31 มกราคม 2562

ตดิต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศ่นูย์ประสานงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด ชั้น 2 โทร. 02-9698201 2 , 02-525-4270-2 

ต่อ 221

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต กองทุน  10 ล้าน 40 –50ปีสหกรณ์ฯ สฌ.นบ. สส.อค. สส.ชสอ.

1. นางถวิล  อุ่นอารีย์ 72 ปี กล้ามเนื้อหัวใจตาย สมทบ สมทบ 252,590 - -

2. นางวันดี  วงค์วรกุล 63 ปี โรคเบาหวาน 10,000 60,000 252,561 576,000 576,000

3. พ.ต.ประพล  ทะสุวรรณ 73 ปี มะเร็งตับ สมทบ สมทบ 252,533 - -

4. นายสวย  บางข่า 88 ปี หัวใจล้มเหลว

เฉียบพลัน

30,000 150,000 252,505 252,505 576,000

5. น.ส.พักตร์สร สิรบุณยภัค 62 ปี มะเร็งเต้านม 30,000 150,000 252,477 - -

6. นายปุระวิทย์  ศรีพันธ์เมือง 69 ปี เลือดออกในสมอง 20,000 100,000 250,757 - -
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ในสมัยก่อนผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดเชิงบวก

ก่อนตาย ทีผ่มบกว่า น่ากลัวไม่อยากให้ม ี ให้เป็น แต่กค็งหนีไ้ม่พ้น               

ซึ่งเป็นเร่ืองปกติส�าหรับสัตว์โลก หนี้ไม่พ้นแน่ๆ อย่าไปคิดให้กลุ้ม 

ว่าแช่งตัวเอง หรือเป็นลางร้าย  เมื่อจะพูดหรือแม้แต่จะคิด  คนเรา

ทุกคนย่อมมีความรัก ความห่วงอยู่สองระยะคือ ปัจจุบัน และ

อนาคต ลูกหลาน  ทายาท ย่อมเป็นทีรั่ก  ปัจจุบนัเราเหน็เราบอกได้ 

หากเราส้ินบุญส้ินอายุขันแล้ว ใครจะบอกทายาทเราได้เล่า โดย

เฉพาะเร่ืองสิทธิประโยชน์ที่ทายาทพึงได้รับ ผมเลยสรุปสิทธิ

ประโยชน์ของทายาทมาให้ทราบ เพ่ือท่านจะได้ใส่กระเป๋า ใส่ย่าม 

แขวนไว้ให้ลูกหลานรู้ว่า พ่อแม่เตรียมอะไรให้ลูกแล้ว ทายาทลูกควรรู้ 

พ่อแม่มอบให้ลูกบ้าง

สิทธิทายาทลูกควรรู้....พ่อแม่มอบให้ลูก

1. ติดต่อส�านักงาน สพป.เขต 1 โทร. 02-591-1301-4 ,  

02-591-1308  สพป.เขต 2  โทร. 02-903-3087                            

สพม.เขต 3 โทร. 02-149-3923-6 ต่อ 101

 1.1 เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ ช่วงรับบ�านาญได้  200,000 บาท  

อายุ  65  ปี ได้อีก  200,000 บาท

 1.2 เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพส่วนที่เหลือ (30 เท่าของเงิน

บ�านาญ  400,000 บาท) ตกแก่ทายาท

 1.3 เงินช่วยพิเศษ  จัดการศพ  (3  เท่าของเงินบ�านาญ)

2. ติดต่อ ส�านักงาน สกสค. จงัหวัดนนทบรีุ โทร. 02-583-4983

 2.1 เงิน ช.พ.ค.  ประมาณ  910,000 บาท     

ค่าจัดการงานศพ  รับก่อน   200,000  บาท 

 2.2 เงิน ช.พ.ส. ประมาณ  380,000 บาท    

ค่าจัดการงานศพ  รับก่อน  100,000  บาท

3. ติดต่อ  ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด  

โทร.02-969-8202  , 02-525-0241-2

 3.1 เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชกิถึงแก่กรรม 50 ปีสหกรณ์

  1. เป็นสมาชิก 1 - 5 ปี  

     ให้ได้รับเงินสงเคราะห์       40,000 บาท

  2. เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปถึง 7 ปี 

     ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      50,000 บาท

  3. เป็นสมาชิก 7 ปีขึ้นไปถึง 9 ปี  

     ให้ได้รับเงินสงเคราะห์       60,000 บาท

  4. เป็นสมาชิก 9 ปีขึ้นไปถึง 11 ปี  

        ให้ได้รับเงินสงเคราะห์       70,000 บาท

  5. เป็นสมาชิก 11 ปีขึ้นไปถึง 13 ปี  

     ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      80,000 บาท

  6. เป็นสมาชิก 13 ปีขึ้นไปถึง 15 ปี  

      ให้ได้รับเงินสงเคราะห์      90,000 บาท

  7. เป็นสมาชิก 15 ปีขึ้นไปถึง 17 ปี  

      ให้ได้รับเงินสงเคราะห์    100,000 บาท

  8. เป็นสมาชิก 17 ปีขึ้นไปถึง 19 ปี  

      ให้ได้รับเงินสงเคราะห์    110,000 บาท

  9. เป็นสมาชิก 19  ปีขึ้นไปถึง 21 ปี  

      ให้ได้รับเงินสงเคราะห์    120,000 บาท

  10. เป็นสมาชิก 21 ปีขึ้นไปถึง 23 ปี  

      ให้ได้รับเงินสงเคราะห์   130,000 บาท

  11. เป็นสมาชิก 23 ปีขึ้นไปถึง 25 ปี  

                ให้ได้รับเงินสงเคราะห์   140,000 บาท

  12. เป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป  

         ให้ได้รับเงินสงเคราะห์   150,000 บาท

 3.2 เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชกิถึงแก่กรรม (กองทนุ 10 ล้าน)

  1. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 

      ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท

  2. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป 

      ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท

  3. เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป 

      ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ 30,000 บาท

 3.3 เงินฌาปนกิจฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ได้รับเงิน

สงเคราะห์ประมาณ  270,000 บาท  ค่าพิธีจัดการงานศพ  5,000 บาท  

(กรณีเป็นสมาชิก)

 3.4 เงินฌาปนกจิฯ ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ  576,000  บาท (มอบให้

ทายาทกรณีเป็นสมาชิก)

 3.5 เงินฌาปนกิจฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย                   

(สสอค.) ได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ  576,000  บาท (มอบให้

ทายาทกรณีเป็นสมาชิก)

 3.6 เงินค่าหุ้นสหกรณ์ฯ และเงินฝากสหกรณ์ฯ (ถ้ามี)

4. ติดต่อธนาคาร  ขอรับเงินในบัญชีเงินฝาก

5. ตดิต่อบริษัทประกนัชีวติ ขอรับเงินตามกรมธรรม์ประกนัชีวติ

6. ติดต่อส�านักงานที่ดินจังหวัด ขอรับโอนมรดกบ้าน ที่ดิน 

(ภายใน 1 ปี)

7. ติดต่อส�านักงานขนส่งจังหวัด ขอรับโอนรถจักรยานยนต์  

รถยนต์ (ภายใน 1 ปี)

8. ตดิต่อทีว่่าการอ�าเภอ  ขอรับโอนทะเบยีนอาวธุปืน  (ภายใน 1 ปี)

9. ตดิต่อเจ้าหน้าทีก่องพระราชพิธี เพ่ือขอพระราชทานเพลิงศพ  

โทร. 02-222-2735  โทร. 02-221-0873

เอกสารประกอบ

 1. ใบมรณะ   หนงัสือรับรองการตาย  และใบชันสูตรพลิกศพ 

(ถ้ามี)  2. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน (ทั้งของผู้เสียชีวิต และ

ทายาท)  3. ส�าเนาทะเบยีนบ้าน ทัง้ของ (ผูเ้สียชีวิตประทบัตราตาย)  

และทายาท  4. ส�าเนาทะเบยีนสมรส และใบหย่า (ถ้าม)ี  5. เอกสารอ่ืนๆ

ทีเ่กีย่วข้อง เช่น โฉนดทีด่นิ ใบอนญุาตม ีและใช้อาวธุปืน (ป.4) ฯลฯ 

สาระน่ารู้
	 กับครูนนท์

นายปัญญา  เนื่องฤทธิ์  093-582-0355
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   เขตเลือกตัง้ที ่1  ประกอบด้วยสมาชิก  ในอ�าเภอเมืองฯ  

อ�าเภอบางกรวย  รวมทั้งสมาชิกข้าราชการบ�านาญทั้งหมด                 

ไปเลือกตั้งที่โรงเรียนชลประทานวิทยา  อ�าเภอปากเกร็ด

 เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วยสมาชิก ในอ�าเภอ

บางบัวทอง อ�าเภอบางใหญ่ และอ�าเภอไทรน้อย ไปเลือกตั้งที่

โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่  อ�าเภอบางบัวทอง  ยกเว้นสมาชิกใน

อ�าเภอปากเกร็ด และสมาชิกข้าราชการบ�านาญทั้งหมด                   

ให้เลือกตัง้ทีโ่รงเรียนชลประทานวทิยา  อ�าเภอปากเกร็ดนะครับ  

ต่อจากนั้นก็จะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 โดย 

ผู ้แทนสมาชิกในเวลา 14.00 น. ที่ห ้องประชุมโรงเรียน

ชลประทานวิทยา  ตามระเบียบวาระการประชุม  เพื่อรับทราบ

รายงานผลการด�าเนินการของสหกรณ์ฯ  การรายงานผลการ

เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 60  และการพิจารณา

จัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561 เงินปันผล  เฉล่ียคนื  และการ

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 ของสหกรณ์ฯ  รวม

ทั้งเร่ืองอื่นๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งให้ผู้เข้าร่วม

ประชุมทราบต่อไปครับ

ต่อจากหน้า 5

เงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนีท้ีธ่นาคาร

แห่งประเทศเป็นผู้ออก และเงินฝากธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ

จัดตั้งขึ้น เช่น  แอ็กซิมแบงค์  เป็นต้น  หากมีข้อสงสัยสามารถ

ตดิต่ออ่านรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้จาก  http:// www.dpa.or.th 

หรือ ติดต่อสถาบันคุ้มครองเงินฝาก อาคารอีสท์วอเตอร์ ช้ัน 

17-18 เลขที ่1 วภิาวดรัีงสิตซอย 5 เขตจตจัุกร กรุงเทพฯ 10900 

โทร. 02-272-0300

สุดท้ายน้ีผมขอรายงานรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่างๆ

ประจ�าเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้

ประเภทสัญญา

จ�านวนสมาชิก (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ น�าเสนอ ขอกู้ อนุมัติ

1. กระแสรายวัน 54 51 3 - - -

2. สามัญ 83 83 - - 47,031,000.00 46,681,000.00

3. สวัสดิการ 39 37 2 - 22,080,000.00 22,080,000.00

4. สุขใจ 89 89 - - 8,520,000.00 8,520,000.00

5. สกสค. - - - - - -

6. ดอกเบี้ยสูง 3 1 1 1 240,062.13 240,062.13

7. ชื่นใจ 32 30 - 2 300,000.00 300,000.00

8. เงินกู้พิเศษ 6 6 - - 6,750,000.00 6,750,000.00

รวมทั้งสิ้น 306 297 6 3 84,921,062.13 84,571,062.13

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และการประสานงานกับหน่วยงาน

ส�านกังานต่าง ๆ เกีย่วกบัการหกัเงินน�าส่ง การตดิตามหน่วยหกัเงินต่าง ๆ 

คณะกรรมการอ�านวยการ ฯ  รับทราบ,อนุมัติ ตามรายละเอียดและ

เห็นควรน�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการ ฯ เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ แต่งต้ังนางสาวรสสุคนธ์    

ศรีคร้าม ในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน และมอบฝ่ายอ�านวยการ ฯ             

ท�าค�าสั่งแต่งตั้งโดยระบุหน้าที่,ความรับผิดชอบ ในต�าแหน่งให้ชัดเจน

เรื่องที่ 5  เรื่องการด�าเนินการต�าแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ฯชุดที่ 59 ประจ�าปี 

2561ประจ�าเดือน กันยายน มอบคณะกรรมการตรวจสอบแก้ไขร่าง                    

รายละเอยีดการรับสมคัร ผูจั้ดการสหกรณ์ฯ ให้มคีวามชัดเจน โดยจะมกีาร

นัดประชุมคณะท�างานอีกคร้ังเพ่ือความถูกต้อง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน  

2561 และมมีติแต่งต้ัง นางกนกวรรณ  เกิดนวล รองผู้จดัการสหกรณ์ ฯ  

ในต�าแหน่ง รองผู้จัดการรักษาการแทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์                  

ครูนนทบรีุ  จ�ากัด  โดยมอบหมายให้ปฏิบติัหน้าทีเ่ป็นไปตามข้อบงัคับ และ 

ระเบียบสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จนกว่า     

การด�าเนินการสรรหาผู้จัดการฯจะเสร็จสิ้น และมอบฝ่ายอ�านวยการ ฯ               

ท�าค�าสัง่แต่งตั้ง และค�าสั่งผู้มีอ�านาจลงนามต่าง ๆ ให้ชัดเจน ตลอดจน

การด�าเนินการเร่ืองการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อในการท�าธุรกรรมต่างๆ  

กับธนาคารให้ถูกต้อง 

 ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะติดตามมารายงานให้สมาชิกทราบ                  

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ส�าหรับผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกต้ังหน่วย

โรงเรียนชลประทานวิทยาน้ัน ขณะน้ี            

ด ้ านหน ้ า โรง เ รียนก� าลั งก ่ อสร ้ าง                       

ทางรถไฟฟ้า ท�าให้การจราจรค่อนข้าง

หนาแน่น ผมจึงขอให้สมาชิกมาเลี่ยงใช้

เส ้นทางเข ้าทางด ้านหลังโรงเรียน                      

ดังแผนที่หน้าที่ 12 ครับ

ต่อจากหน้า 1 ต่อจากหน้า 4
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สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน

 ฉบับนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกทราบว่าสหกรณ์ฯ 

ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุดที่ 60 ประจ�าปี 2562 และได้

มีผู้มาสมัครและมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด  ดังนี้ 

 เขต 1  มีผูม้าสมคัร  9 คน  ขาดคณุสมบตัติามข้อบงัคบั

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั จ�านวน 1 คน จึงเหลือ                   

ผูส้มคัรเพียง จ�านวน 8  คน 

เพ่ือคดัเลือกเป็นคณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ

 สมาชิกเขตที่ 1 นั้นจะ

คัดเลือกคณะกรรมการได้  8 คน

 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ และท่านสามารถ

ลงคะแนนเสียงได้เพียง 4 เบอร์

เบอร์ 1 นายดนตรี  จิตตะวิกุล 

เบอร์ 2 นายวิชัย  ทับคล้าย

เบอร์ 3 นายฉันทิชย์  ศรีทอง 

เบอร์ 4 นายจรัส  ตันติพิบูลย์

เบอร์ 5 นายปัญญา  เนื่องฤทธิ์ 

เบอร์ 6 นายสมศกัดิ ์ คชฤทธ์ิ

เบอร์ 7 นางปิยวรรณ  อินทานนท์ 

เบอร์ 8 นายประยูร   พราหมโพธ์ิ

 เขต 2  มีผู้มาสมัคร  4 คน  ไม่มีท่านใดขาดคุณสมบัติตาม

ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด จึงมีผู้สมัครเพื่อ

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ จ�านวน  4 คน

 สมาชิกเขตที่ 2 นั้นจะคัดเลือกคณะกรรมการได้  4 คน ดัง

มีรายชื่อต่อไปนี้ และท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้เพียง 3 เบอร์

เบอร์ 1 นายวันชัย  ศรีเพ็ง, เบอร์ 2 นายปณต  จตุพศ 

เบอร์ 3 นายรังสิมันต์  ยาละ, เบอร์ 4 นางประทุม  รองทอง 

 ส�าหรับสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 และ

เลือกตั้งคณะกรรมการ ในปีนี้ก็จะใช้สถานที่เดิมคือ โรงเรียน

ชลประทานวิทยา และโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ในวันอาทิตย์ที่ 6 

มกราคม 2562  เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ  เขตเลือกตั้งตามที่

สหกรณ์ฯ  ก�าหนด  ส่วนสมาชิกท่านใดที่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ใด

ให้ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ  

แผนที่การเดินทางวันเลือกตั้ง

 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  
 นางกนกวรรณ เกิดนวล   
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 พฤศจิกำยน 2561

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th


