
สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นนทบุรี จ�ากัด ท่ีเคารพรักทุกท่าน วันเวลาผ่านไปเร็วมาก

เพิ่งฉลองปีใหม่ 2561 กันไปไม่นาน ตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนมกราคมแล้ว เมื่อ

วันที่ 7 มกราคม 2561 ทีผ่่านมา สมาชิกทกุท่านได้ด�าเนนิการสรรหาเลือกตัง้

ประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากัด แทนต�าแหน่งที่ว่าง ชุดที่ 59 ซึ่งก็ได้มีการด�าเนินการสรรหาเลือกตั้ง

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด ี ได้ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ฯ ชุดที ่59 ไปเรียบร้อยแล้วรวมทัง้ได้มีการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี 

2560 เพ่ือรองรับผลการสรรหาเลือกตัง้ประธานกรรมการและกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั แทนต�าแหน่งทีว่่างชุดที ่59 นอกจากนัน้

ก็มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2561 อีกครั้ง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 

2561 เพ่ือขออนมุตังิบการเงิน และการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 รวมทัง้

การขออนมุตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2561 ซึง่กเ็ป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

ส่วนวันส�าคัญในเดือนนี้ คือวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งเป็น

วันส�าคัญที่ให้ทุกคนได้ระลึกถึงความส�าคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ

ประกอบคุณงามความดีเพ่ือประโยชน์ของชาติและประชาชน โดยเมื่อวันที่  

12 พฤศจิกายน 2499 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีมติก�าหนดให้วันที่ 16 

มกราคม ของทุกปี เป็นวันครูแห่งประเทศไทย คือ ตรงกับวันที่ประกาศ

พระราชบญัญตัคิรูในราชกจิจานเุบกษา เม่ือปี พ.ศ. 2488 และได้มีการจัดงาน

วันครูครั้งแรกเมื่อวันที่ 16  มกราคม 2500 เป็นต้นมา

ค�ำขวัญวันครู
ครูคือผู้น�ำทำงสร้ำงสรรค์ศิษย์ อบรมจิตขัดเกลำใจใฝ่ศึกษำ
จนอ่ำนได้เขียนได้ด้วยเมตตำ ดั่งเรือพำศิษย์ถึงฝั่งดั่งตั้งใจ
งำนจะหนักสักเท่ำไหร่ครูไม่บ่น ครูอดทนมีปัญหำคอยแก้ไข
หำกศิษย์นี้มีชีวิตที่ก้ำวไกล  ครูภูมิใจแทนของขวัญในวันครู
       คุณครูกวิน รอดแก้ว
            ผู้ประพันธ์

บทบรรณาธิการ
นายวิทยา ถาวรกันต์

081-725-9659

ส่วนเนือ้หาในวารสารฉบบัเดอืนมกราคม 2561 นี ้มีเร่ืองทีน่่าสนใจต่างๆ 

ให้ตดิตามดงันีค้รับ ในคอลัมน์ประธานแถลง ดร.ชูชาต ิ กาญจนธนชัย  พูดถงึ

การขอขอบคณุสมาชิกทกุท่านในการไปเลือกตัง้ฯ และการเข้าร่วมประชุมใหญ่

ทัง้สองคร้ัง ได้รับฟังความคดิเหน็ของผูแ้ทนสมาชิก และขอให้ทกุคนเคารพใน

การตดัสินใจของผูแ้ทนสมาชิก คยุกบัผูจั้ดการ ได้น�าเสนอเคล็ดลับการบริหาร

หนี้อย่างมืออาชีพ รวมทั้งตัวช่วยในการปลดหนี้ คอลัมน์นี้ใครอยากหมดหนี้

ต้องอ่านครับ รายงานจากห้องประชุม ได้สรุปเร่ืองจากการประชุมใหญ่สามญั

และวสิามัญ และประเดน็ส�าคญัจากการประชุมของคณะกรรมการด�าเนนิการ

ชุดที่ 58 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สรุปความคืบหน้าด้านการเงิน และ

การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ คอลัมน์ติดตามหนี้สิน  

เสนอแนวคดิในการปรับปรุงแก้ไขระเบยีบการบริหารจัดการเพ่ือการมส่ีวนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ NPL อย่างเป็นระบบ แวดวงสินเช่ือ 

เสนอเร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด  

ว่าด้วยการให้เงินกู ้และดอกเบี้ยเงินกู ้ ที่จะต้องด�าเนินการแก้ไขให้มี

ความเหมาะสมต่อไป คอลัมน์มุมบ�านาญ เสนอแนวคิดที่มีประโยชน์จาก

การใช้บรกิารเงนิกูส้วัสดิการ เพือ่ประกอบอาชพีเสรมิเพิม่รายไดใ้นครอบครวั  

ลองศึกษารายละเอียดในคอลัมน์ได้นะครับ ส่วนคอลัมน์ถามมาตอบไป ได้มี

การแนะน�าตัวผู้เขียน พร้อมทั้งน�าหลักคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชวีติ

ประจ�าวนัและตอบปัญหาเพ่ือนสมาชิกได้ทกุค�าถามครับ สมาคมฌาปนกิจฯ เสนอ

ผลตอบแทนของสมาชิกทีเ่สียชีวติ  ข่าวประชาสัมพันธ์  น�าเสนอรายช่ือพร้อม

ภาพประกอบของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ฯ ชุดที ่59 ประจ�าปี 2561  

สาระน่ารู้ กบัครูนนท์ เป็นคอลัมน์ใหม่ เสนอเร่ืองราวทีเ่ป็นประโยชน์หลายๆ เร่ือง  

เชิญติดตามอ่านดูนะครับ

อยากรู้เรื่องสหกรณ์ฯของเรา ต้องอ่านวารสารสหกรณ์ครูนนท์

 สวัสดีครับ

สหกรณ์ครูนนท์
www.ntbcoop.com

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุดท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบับประจ�ำเดือน มกรำคม 2561

16 มกราคม

วันครูแห่งชาติ
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ประธานแถลง
ดร.ชชูาติ กาญจนธนชยั

081-533-8115

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด ที่เคารพทุกท่าน 

ฉบบันีเ้ป็นฉบบัสวสัดปีีใหม่ ซึง่ผ่านพ้นมาหลายวนัแล้ว  

ผมและทีมงานต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านได้ให ้

ความไว้วางใจในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 

2561 ที่ผ่านมาน้ี ทุกคะแนนเสียงที่ท่านมอบให้กรรมการ

ไม่ว่าท่านใดกต็ามท่านท�าโดยบริสุทธ์ิใจ ต้องการให้กรรมการ

ทุกท่านได้เข้ามาแก้ปัญหาของสหกรณ์ฯ เรา พวกเราเข้าใจ

สมาชิกดว่ีาภารกิจทีเ่ราต้องเผชิญนัน้ หนกัหนาสาหสัมากครับ 

พยายามประคับประคองสหกรณ์ฯให้มีความมั่นคงก่อนเป็น

อันดับแรก ประการต่อไปเราก็พยายามหารายได้มาเพิ่มขึ้น

เพ่ือให้มเีงินปันผลให้กบัสมาชิกมากขึน้ ปีทีผ่่านมาถงึมกี�าไรมาก

ในรอบหลายปีทีผ่่านมาและเราใช้มาตรการประหยัดมากทีสุ่ด 

ผมและคณะกรรมการพยายามใช้เงินของพวกเราอย่างจ�ากดั  

ค่าบริหารจัดการลดลงเกอืบคร่ึงของรอบหลายปี ถ้าเราไม่ท�า

ทัง้สองประการจะไม่มเีงินปันผลให้สมาชิกเลย ในการหารายได้

เพ่ิมในปีหน้ามี NPL สมาชิกรายย่อยเพ่ิมมากขึ้นคงต้อง

จ�ากัดวงเงินกู้กับสมาชิกบางกลุ่ม โดยคัดกรองให้พอดีกับ

รายได้และความเส่ียง การหารายได้จากอัตราดอกเบี้ยคง

ท�ามาในระดบัเกอืบสูงสุดแล้ว  ถ้าเราปล่อยเงินกูม้ากโอกาส

มีความเส่ียงสูง ต้องหารายได้โดยการเปล่ียนสินทรัพย์ให้

เป็นทุนจะเป็นการเพ่ิมรายได้เรา ถึงแม้ก�าไรจากการขาย

สินทรัพย์จะมาปันผลไม่ได้ก็ตาม แต่เราเอาเงินมาหมุนให้

เกดิดอกผล เงินทีเ่ราจะขายสินทรัพย์เกอืบ  200  ล้านบาท  

จะเกิดผลก�าไรประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี เป็นการเพ่ิมก�าไร

สามารถปันผลได้ครับ การด�าเนนิการต่างๆ ในปีหน้าเราต้อง

ติดตามทวงหนี้  NPL  ให้ได้มากที่สุด และลงทุนในสถาบัน

ทีม่คีวามมัน่คง เพ่ือหารายได้เข้ามาปันผลให้กบัสมาชิกต่อไป  

การปล่อยเงินกู้หรือน�าเงินไปฝากกับสหกรณ์ฯ ทั่วไปอาจ

เกิดความเสี่ยงได้ การปล่อยกู้รายย่อยสมาชิกเราก็มีภาระ

การกู้เต็มกันมากแล้ว  ต้องหาวิธีการหาก�าไรตามข้อบังคับ

ของสหกรณ์ฯ ว่าท�าอะไรได้บ้าง  โดยไม่มีความเสี่ยง และมี

ก�าไร

การประชมุใหญ่ของเราในปีน้ีจดัสองคร้ัง  โดยใช้กรอบ

เงินเท่าเดมิทีไ่ด้รับการอนมุตัไิว้  ซึง่จะท�าให้เรามเีวลาพูดคยุ

ประชุมกนัมากขึน้ การฟังความคิดเหน็ของผูแ้ทนสมาชิกเป็น

แรงสะท้อนความคิดเหน็ของสมาชิกส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี 

จึงขอให้ทกุคนต้องเคารพในการตดัสินใจของผูแ้ทนสมาชิก 

และต้องเคารพในสิทธิหน้าที่ของคณะกรรมการ เพราะเรา

บริหารโดยการตัดสินใจของคณะกรรมการด�าเนินการ

ในเบื้องต้น เช่น มติในการขายสินทรัพย์ต้องเป็นเอกฉันท์ 

ค้านเสียงเดยีวกไ็ม่ได้ กรรมการทกุท่านผ่านการเลือกตัง้มา

โดยสมาชิกเป็นผู้เลือกมาดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก แล้วจึง

เข้าสู่การตัดสินใจของที่ประชุมใหญ่ โดยผ่านผู้แทนสมาชิก

ประมาณ 400 คน ตามสัดส่วนทีข้่อบงัคบัก�าหนด คนท้ังสองส่วน 

คือ คณะกรรมการด�าเนินการ และผู้แทนสมาชิก พิจารณา

โดยคดิถงึผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯเป็นหลักครับ ถ้าไม่ผ่าน

ทั้งสองส่วนการน�าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาก็จะตกไป

เท่านั้นเองครับ

การจ่ายปันผลเราล่าช้าออกไป เพราะเป็นปีสุดท้ายที่

เราให้ผู้ตรวจสอบกิจการภาคราชการ จึงตรวจละเอียด

หมดทกุประการ แต่ผลการตรวจจะท�าให้เกิดความโปร่งใส  

รู ้ว ่าเรามีหน้ีมากน้อยเท่าไร เพื่อเข้าสู ่สหกรณ์สีขาว

ตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป ผมต้องขอกราบขออภัยและ

ขอความเห็นใจจากสมาชิกทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ครับ

สวัสดีครับ



สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 3

อ่านต่อหน้า 11

คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

สวัสดีครับสมาชกิทกุท่าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านไปแล้ว 

เราเข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตปกติกันต่อไป ไหนๆ ก็เข้าสู่ปี 61 แล้ว  

“ปีใหม่เรามาสะสางหนีก้นัเถอะ” หนี ้หนี ้หนี ้! ใครๆ ได้ยินค�านี้

ก็กลวั ไม่อยากจะเป็น “หนี้” จะว่าไปแล้ว “หนี้” ไม่ใช่เปน็ผู้ร้าย

สักทเีดยีว ถ้าเรารู้จักบริหารหนีใ้ห้เป็น เพราะหนีท้�าให้เรามทีรัพย์สิน  

หรือกู ้หนี้มาเพ่ือลงทุนต่อยอดความมั่นคงได้ หรือเป็นหนี้

การศึกษาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตัวเอง

แต่ถ้าใครใช้จ่ายเกิน หรือเป็นหนี้เพราะความฟุ้งเฟ้อก็

อกีเร่ืองหนึง่ อย่างไรกต็าม ใครจะเป็นหนีอ้ะไรกแ็ล้วแต่ เร่ิมต้น

ปีใหม่ มาสะสางหนี้กันเถอะ....

เคล็ดลับการบริหารหนี้อย่างมืออาชีพ ทุกต�าราแนะน�า

1. ส�ารวจหนี้ทั้งหมดมีเท่าไร และเป็นหนี้ประเภทใดบ้าง  

 หยิบกระดาษ ปากกา จดแยกประเภทหนี้ เป็นหนี้

เร่ืองอะไร เง่ือนไขการผ่อนจ่าย และอตัราดอกเบีย้แต่ละทีเ่ท่าไร 

เพื่อจะดูว่าปัจจุบันเรามีหนี้ทั้งหมดเท่าไร และเป็นหนี้อะไรบ้าง

เช็กสุขภาพหนี้....หลังจากรู้กันแล้วว่าหนี้ก้อนไหนเป็น

อย่างไร ดหีรือแย่มีประโยชน์หรือให้โทษแค่ไหน คราวนีก้ถึ็งเวลา

ทีค่ณุต้องหนัมาเช็กสุขภาพหนีก้นับ้างลองส�ารวจดวู่าหนีก้้อนไหน

ที่คุณหมักหมมมานาน ช�าระบ้าง ไม่ช�าระบ้าง หรือก้อนไหนที่

อยู่ในข่าย “ต้องช�าระ”

2. ส�ารวจรายรับและรายจ่าย หลังจากส�ารวจหนี้ทั้งหมด

แล้ว มาส�ารวจรายจ่าย เปรียบเทียบกับรายรับ บางครั้งก็ต้อง

ยอมรับว่า “หนี้” ที่เกิดขึ้นเกิดจากมีรายจ่ายมากกว่ารายรับ  

ท�าให้เราต้องเป็นหนีโ้ดยการเอาเงินในอนาคตมาใช้ ย่ิงทกุวนันี้

มทีัง้บตัรกดเงินสดและบตัรเครดติรูดปร๊ิดก่อนค่อยใช้ พอส้ินเดอืน

รายรับไม่พอรายจ่าย ปัญหาหนี้ก็พอกเป็นหางหมูไป 

สิง่ทีค่วรท�า ลดรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นลง หากรายรับยังไม่พอ

กับรายจ่ายก็ต้องหาวิธีเพ่ิมรายรับ เช่น การท�างานพิเศษ 

หารายได้เพิ่ม

3. การช�าระหน้ีดอกเบีย้สงูทีส่ดุก่อน หลังจากแยกประเภท

หนีแ้ล้ว เรากส็ามารถทีจ่ะเหน็ได้ชัดว่าหนีใ้ดมีดอกเบีย้สูงสุด ง่ายๆ 

กต้็องจัดการหนีท้ีม่ดีอกเบีย้สูงสุดก่อน และถ้าใครหลงไปกูเ้งิน

นอกระบบแล้วต้องก�าจัดเป็นอนัดบัแรก เพราะหนีน้อกดอกเบีย้มหาโหด 

เดอืนละ 3-5% หรือปีละ 32-40% ผ่อนเท่าไรดอกเบีย้กนิหมด   

รู้ว่าในกระเป๋าแต่ละเดอืนเหลือเท่าไรกส็ามารถจัดสรรทีจ่ะ

จ่ายช�าระหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงไปได้ เม่ือช�าระหนี้ดอกเบี้ยสูงสุด

อนัดบัแรกหมดแล้ว กไ็ล่เรียงช�าระหนีล้�าดบัถดัมาถ้ามีเงินก้อน

ลองดวู่าเพียงพอปิดหนีก้้อนไหนได้บ้าง  เพ่ือให้ภาระหนีท้ีมี่น้อยลง 

และมีภาระในการผ่อนจ่ายต่อเดือนน้อยลง

4. หยุดก่อหน้ีเพิ่ม ถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญที่จะท�าให้เรา

หลุดพ้นจากการตดิกบัดกัหนี ้ท่องไว้ว่าเราจะไม่ก่อหนีเ้พ่ิมตราบใด

ทีเ่รายังปลดภาระของเดมิไม่หมดอย่าก่อหนีเ้พ่ิม อย่าเอาปัญหานี้

มาเพ่ิมแค่นีก้จ็ะท่วมหวัแล้ว ตัง้จิตอธิฐานว่าถ้าจะเป็น “หน้ี” ละก็ 

ขอให้เป็น “หนี้ที่ดี” ที่ออกดอกออกผลให้เรา และดอกผลที่ได้

ก็จะต้องสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายหนี้นะ

5. สรุปข้อผิดพลาดเรื่องเงินๆ ทองๆ การสรุปค่าใช้จ่าย

ตลอดทั้งปีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “รู้ตัว” ว่าอะไรที่ “ผิดพลาด” 

จะได้พยายามหลีกเล่ียงไม่ให้เกดิขึน้อกีในปีหน้า ความ “ผดิพลาด” 

มกัเกดิขึน้จากปัจจัย 2 ด้าน คอื จ่ายมากไป โดยเฉพาะในด้านของ

การซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ส่วนความผิดพลาดประการที่ 2 คือ มี

เงินออมน้อยไป ซึ่งอัตราการออมนั้นขอแนะน�าหลักง่ายๆ คือ 

ออมให้เท่ากับอัตราภาษีเงินได้ที่ต้องจ่าย เช่น ถ้ารายได้อยู่ใน

ระหว่างฐานภาษี 10% ให้ออมประมาณ 10%  ของเงินเดือน

ไปเลย และควรมีการกันเงินส�ารอง เงินฉุกเฉิน ไว้ด้วย
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รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุี

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่านครับ ต้องขอสวัสดีปีใหม่พ่ีน้องเพ่ือนสมาชิกครู

นนทบรีุทกุท่านครับ ในโอกาสปีใหม่นีข้อให้ทกุท่านจงประสบแต่ความสุข

ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับ  ในช่วงต้นปีนี้สหกรณ์ฯ ของเรามี

การเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการชุดที ่59 กเ็สร็จเรียบร้อยไปด้วยดี 

ส่วนการประชุมใหญ่และประชุมใหญ่วสิามญันัน้ มกีารรับรองงบการเงิน 

วาระส�าคัญหลายวาระจากผู ้สอบบัญชีภาครัฐที่ล่าช้า มีการจ่าย

เงินปันผลเรียบร้อยแล้วนั้น ต้องขออภัยสมาชิกที่ได้รับเงินปันผลช้า

ด้วยนะครับ ปีนี้สหกรณ์ฯ ของเรามีผลก�าไรก่อนการหักการตั้งค่าเพื่อ

หนี้สงสัยสูญถึง 163 ล้านบาทเศษซึ่งมากกว่าทุกปี แต่สหกรณ์ก็น�า

เงินส่วนก�าไรไปหักค่าหนี้สงสัยจะสูญถึง 91 ล้านบาทเศษ เป็นผลให้

สมาชิกได้รับปันผลน้อยลงครับ ในการท�าหน้าทีข่องผมปีนีเ้ข้าปีที4่ แล้ว

เห็นว่าสหกรณ์ฯ ของเรามีปัญหาต่างๆ อีกหลายด้านที่พวกเราต้อง

มาร่วมกันแก้ไข และผมจะยังอาสารับใช้เพ่ือสมาชิกในการด�าเนิน

กิจการต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ให้มีกระบวนการด�าเนินงานตรงตาม

ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ฯ ครับ ส่วนของคอลัมน์รายงาน

จากที่ประชุมนี้จะขอสรุปประเด็นส�าคัญรายงานจากที่ประชุมของ

คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 58 เม่ือวันที่ 27 ธันวามคม 2560 

ที่ผ่านมาให้เพื่อสมาชิกได้รับทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

ประเด็นที่ 1 เร่ือง ความคืบหน้ากรณี “ชุมนุมร้านสหกรณ์

แห่งประเทศไทย จ�ากัด”

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากกับชุมนุม

ร้านสหกรณ์ฯ จ�านวนทั้งส้ิน  276,164,997.26 บาท และดอกเบี้ย

เงินฝากค้างรับ จ�านวน 8,385,430.08 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 99-5609-000-1  

อัตราดอกเบี้ย 3.50% คงเหลือ 251,000,000.00 บาท  ดอกเบี้ย

ค้างรับ 8,038,876.71 บาท

 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 99-5611-000-2  

อัตราดอกเบี้ย 1.50% คงเหลือ 25,164,997.26 บาท ดอกเบี้ย

ค้างรับ 346,553.37 บาท

เรื่อง รายงานความคืบหน้ากรณี “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

รถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ�ากัด”

ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ มบีญัชีเงินฝากออมทรัพย์

กับ สอ.พร.ขสมก.จ�ากัด ทั้ง 2 บัญชี เป ็นเงินจ�านวนทั้ง ส้ิน  

123,200,000.00 บาท ไม่มดีอกเบีย้เงินฝากค้างรับ ตามรายละเอยีด ดงันี้

 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 56-01-02-0006  

อตัราดอกเบีย้ 6.00% มียอดเงินฝากคงเหลือ 112,400,000.00  บาท

 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 55-01-02-0065  

อตัราดอกเบีย้  6.00%  มยีอดเงินฝากคงเหลือ 10,800,000.00  บาท

เร่ือง รายงานความคืบหน้ากรณี “สหกรณ์เคหสถานนพเก้า

รวมใจ จ�ากัด”

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ มียอดเงินฝากกับ 

สค.นพเก้ารวมใจ จ�ากัด เป็นเงินจ�านวน 120,694,894.52 บาท

เร่ือง รายงานความคืบหน้ากรณี “สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน

คลองจั่น จ�ากัด”

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ฯ มียอดเงินฝากกับ 

สค.คลองจ่ัน จ�ากัด เป็นเงินจ�านวน 258,992,652.47 บาท ไม่มี

ดอกเบี้ยค้างรับ

เรื่อง รายงานความคืบหน้ากรณี “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวลธ 

จ�ากัด”

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวลธ 

จ�ากัด มยีอดเงินกู้ยืมคงเหลือ จ�านวน 3,121,706.86 บาท ค้างส่งคนื

เงินต้นเดือนพฤศจิกายน 2560 และดอกเบี้ยค้างจ่าย จ�านวน  

8,552.62 บาท  

วันที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวลธ 

จ�ากัด ได้ส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2560 

เป็นเงิน 71,985.00 บาท   

ณ วนัที ่17 เดอืนธันวาคม พ.ศ.2560 มเีงินกูยื้มคงเหลือ จ�านวน 

3,066,827.11 บาท

ประเด็นที่ 2 เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน 

ตามที่ฝ่ายบัญชี ได้ด�าเนินการปิดบัญชีประจ�าปี 2560 ส�าหรับ

ปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เสร็จส้ินแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่าง

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งท�าให้ยังไม่สามารถยกยอดบัญชีใน

ระบบงานบญัชีเป็นของปีบญัชี 2561 ได้ เนือ่งจากต้องรอให้ผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบความถกูต้องและรับรองงบการเงินเรียบร้อยก่อน ฝ่ายบญัชี

จึงจะสามารถด�าเนินการปิดบัญชีส�าหรับปีบัญชีบัญชี 2560 ในระบบ

งานบัญชีและยกยอดเป็นผลการด�าเนินงานส�าหรับปีบัญชี 2561 ได้ 

ดังนั้น จึงเป็นผลท�าให้ยังไม่สามารถรายงานการเปรียบเทียบ

ผลการด�าเนินงานของปีบัญชี 2561 และปีบัญชี 2560 ส�าหรับ

เดือนพฤศจิกายน ให้คณะกรรมการรับทราบได้  

จากการปิดบญัชี ส�าหรับเดอืนพฤศจิกายน 2560 สรุปได้ว่า สหกรณ์ฯ 

มกี�าไรสุทธิ จ�านวน 15,124,896.26 บาท และมผีลการด�าเนนิงาน ดงันี้

              หน่วย : บาท

ที่ รายการ จ�ำนวน เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

1 ทุนเรือนหุ้น  2,795,258,591.75 8,508,191.75

2 เงินรับฝาก 4,120,063,913.17 14,418,764.53

3 เงินให้สมาชิกกู้       6,060,300,201.35 (9,610,117.25)

4 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  72,221,706.86 (6,856,204.28)

5 เงินกู้ยืม 924,384,600.00 (10,088,300.00)

อ่านต่อหน้า 11
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

สนง.คณะกรรมการ
ก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ 

คอือะไร..  เป็นหน่วยงานใหญ่ใหม่ครับ ทีรั่ฐจัดตัง้ขึน้มาเพ่ือก�ากบั

ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสังกัดทั่วประเทศ โดยองค์กรนี้จะท�าหน้าที่

ก�ากับดูแลเข้มเทียบเท่าสถาบันการเงิน พร้อมทั้งให้การคุ้มครอง

เงินฝากสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ต้องอยู่ในการควบคมุก�ากับ

ดูแลอย่างเข้มนีด้้วย ในการด�าเนนิงานต้องถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  

ที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ฯกับสมาชิกและสังคม

ในเวลาที่ผ่านมา ได้ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต

ยูเนีย่นคลองจ่ัน หลายแห่งได้ล้มเลิกหยุดการด�าเนนิงาน และในสถานการณ์

เช่นนี้ ผลกระทบต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไปด้วย 

ทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงผลกระทบนี้ จึงได้มีมาตรการเร่งการออก

กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิต

ยูเนีย่น ทีมี่ทนุด�าเนนิงานเกนิ 5,000 ล้านบาท คาดว่า ขณะนีไ้ด้เตรียม

เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2561 นี้แน่นอน

ทั้งนี้ได้ข่าวจากส่ือมวลชนได้แจ้งว่ารัฐมนตรีผู้ดูแลงานนี้ ได้จัด

การประชุมหารือแนวทางร่างเสนอกฎหมายจัดตัง้หน่วยงานก�ากับดแูล

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร่วมกับหน่วยงานที่

เกีย่วข้องในด้านการเงิน การเศรษฐกจิในหลายหน่วยงานแล้ว และทีป่ระชุม

ได้ท�าร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่  

เพ่ือรองรับการจัดตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้มาก�ากับดแูลสหกรณ์ออมทรัพย์

และเครดิตยูเนี่ยนแล้วภายใต้ช่ือ สนง.คณะกรรมการก�ากับกิจการ

สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและมี

ฐานะนิติบุคคล

โดยสาระส�าคญั คอื ในเบือ้งต้นจะก�ากบัดแูลสหกรณ์ทีมี่สินทรัพย์

เกิน 5,000 ล้านบาทขึน้ไป ปัจจุบนัมีถงึ 134 แห่ง ในโครงสร้างการก�ากบั

ดแูลจะมคีณะกรรมการก�ากบักจิการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ท�าหน้าที่

ก�าหนดนโยบายด้านการก�ากบัการส่งเสริมและพัฒนา พร้อมทัง้ก�าหนด

หลักเกณฑ์วิธี เง่ือนไขและแนวปฏิบัติในการก�ากับสหกรณ์การเงิน

ขนาดใหญ่ และก�าหนดให้มกีารจัดตัง้กองทนุคุม้ครองเงินฝากสหกรณ์

ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพของระบบ

สหกรณ์ และระบบการเงินของประเทศให้ม่ันคงมากขึน้ ปัจจุบนัสหกรณ์

ออมทรัพย์มีขนาดใหญ่ขึ้นเร่ือยๆ จึงต้องหาวิธีการก�ากับดูแลที่

เหมาะสม และจากการหารือในที่ประชุมกับตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์

ขนาดใหญ่ มคีวามเหน็ตรงกันในเร่ืองการจัดตัง้หน่วยงานเฉพาะขึน้มา

ก�ากับ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ระบบสหกรณ์เดินหน้าต่อไปได้ รวมถึง

ต้องการให้มกีารประกันเงินฝากของสหกรณ์ และต้องการอยูก่บักระทรวง

เกษตรฯ เหมอืนเดมิ  ซึง่หากสหกรณ์ขนาดใหญ่เข้มแขง็กจ็ะเป็นพ่ีเล้ียง

กับสหกรณ์ขนาดเล็กได้ และท�าหน้าที่เป็นหัวขบวนที่เข้มแข็งใน

การสร้างส่ิงใหม่ๆ สร้างแนวคิดใหม่ๆ มีข่าวว่าอธิบดีกรมส่งเสริม

สหกรณ์ฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากขบวนการสหกรณ์ประมาณ

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 และจะมีการน�าเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

พิจารณาเหน็ชอบได้ภายในเดอืนมีนาคม 2561 นี ้เมือ่เสร็จส้ินแล้วจะ

ส่งต่อคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณาตามขัน้ตอน และจะตราออก

เป็นกฤษฎีกาเพื่อใช้บังคับต่อไป

ประเภทสัญญา
จ�านวนสมาชิก จ�านวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ
ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ น�าเสนอ ขอกู้ อนุมัติ หนี้ค้าง คงเหลือ

1.กระแสรายวัน 86 86 - - - - - -

2.สามัญ 122 122 - - 64,511,000.00 63,921,000.00 39,059,331.507 24,861,668.50

3.พิเศษ 9 9 - - 16,450,000.00 15,620,000.00 7,339,775.75 8,280,224.25

4.สวัสดิการ 81 78 3 - 44,720,000.00 21,181,181.50 44,030,000.00 22,848,818.50

5.สุขใจ 98 98 - - 9,050,000.00 9,020,000.00 2,064,162.00 6,955,838.00

6.สก.สค. - - - - - - - -

7.ดอกเบี้ยสูง - - - - - - - -

8.ชื่นใจ 336 335 1 - 33,500,000.00 33,500,000.00 - -

รวมทั้งสิ้น 732 728 4 - 168,231,000.00 143,242,181.50 92,493,269.25 17,248,912.25

ขอแจ้งรายละเอียดเงินกู้ประจ�าเดือน มกราคม 2561
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวสัดคีรบั ท่านสมาชกิทีเ่คารพทกุท่าน 
ผมขอรายงานการติดตามหนี้สินประจ�าเดือนมกราคม 

2561 ให้ทราบดังนี้ครับ

ลูกหนี้ NPL เป็นประเด็นส�าคัญที่สุด คณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 ต้องขับเคล่ือนแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน ที่สุด ต้องกระท�าอย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจ 

เข้าถึง ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ และมวลสมาชิก

แนวคิด ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมระเบียบการ

บริหารจัดการ สิทธิประโยชน์สมาชิกให้เหมาะสมกับสภาพ

ปัจจุบัน

1. ปรับระเบยีบเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

จ�ากัด คัดกรองคุณสมบัติสมาชิก อายุจริงของสมาชิก

การเป็นสมาชิก หุ้นสะสม หลักทรัพย์ เงินเดือน รายได้ 

(อาชีพพิเศษ)

2. กองทุนฟื้นฟู ผู้กู้ – ผู้ค�้าประกัน

3. โครงการสินเชื่อสมาชิก ผู้กู้ – ผู้ค�้าประกัน

4. ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน

5. จัดกิจกรรมสหกรณ์ฯ สัญจร คู่ขนาน NPL

การแก้ไข NPL หนี้สินเกิดจากสมาชิกทุกหน่วยงาน  

ผู้แก้ไขที่ส�าคัญ คือ ตัวสมาชิก จะต้องตระหนัก มีวินัย

การเป็นลูกหน้ีที่ดี เพราะสหกรณ์ฯ อยู่ได้ด้วยสมาชิก  

สมาชิกอยู่ได้ด้วยสหกรณ์ฯ

ดังนั้น พวกเราชาวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

นนทบุรี พึงร่วมใจกันรักษาสถาบันการเงินครู นนทบุรี 

ทีย่ิ่งใหญ่ ได้ช่วยเหลือเกือ้กลูกนัตลอดไปด้วยความรับผดิชอบ

ในค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับสหกรณ์

คณะกรรมการติดตามหนี้สิน ขอขอบคุณท่านสมาชิก

ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่ดีต่อสหกรณ์ฯ ขอให้ท่านมี

ความสุขในชีวิต ด้วยการรู้จักใช้ รู้จักกิน  รู้จักเก็บ

สวัสดี พบกันฉบับหน้าครับ

รายงานการติดตามหนี้สินประจ�าเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560   

ลูกหนี้ช�าระหนี้ทั้งหมด จ�านวน 395 ราย    

สมาชิกที่มีมติให้ออกจากสมาชิกและน�าหุ้นช�าระหนี้จ�านวน 10 ราย

   รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระทั้งสิ้น                           

การติดตามหนี้สิน เดือนพฤศจิกายน 2560

สรุปในการติดตามหนี้สิน เดือนธันวาคม 2560   

รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน - เดือนธันวาคม 2560

เป็นเงินจ�านวน 4,206,436.50 

เป็นเงินจ�านวน  1,345,650.00 

    5,552,086.50

เป็นเงินจ�านวน  6,430,747.81

เป็นเงินจ�านวน  5,552,086.50

เป็นเงินจ�านวน 11,982,834.31

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก เคารพทุกท่าน

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ฉบับประจ�า

เดอืนมกราคม 2561 กเ็ป็นฉบบัแรกของคณะกรรมการด�าเนนิการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ชุดที ่59 ซึง่ผมกยั็งรับผดิชอบ

ในคอลัมน์มุมบ�านาญฯ เหมือนเดิมมิได้เปล่ียนแปลง ดังนั้น 

ในเนือ้หาสาระที่เขียนก็คงยังไม่ค่อยมีสาระเท่าไร จะไปเขียนเร่ือง

เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ มากไปก็ไม่ได้เพราะไม่ได้รับมอบหมายให้อยู่ใน

ฝ่ายบริหารฯ แต่ก็จะพยายามเขียนในเร่ืองที่เป็นประโยชน์กับ

สมาชิกทุกคนในหลายๆ ประเด็น ไม่เฉพาะเจาะจงแต่ผู้ที่เป็น

บ�านาญเท่านั้น สมาชิกที่ยังไม่เกษียณก็อ่านได้ ถ้าเห็นว่าเป็น

ประโยชน์ก็น�าไปลองปฏิบัติดู  แต่ถ้าไม่เห็นว่าไม่มีสาระก็มองผ่าน

เลยไปครับ คงไม่ว่ากันนะครับ 

ในคณะกรรมการฯ ชุดนี ้ผมได้รับมอบหมายให้เป็นอนกุรรมการ

คณะพิจารณาเงินกู้สวัสดิการสมาชิก ซึ่งหลักการของการกู้เงิน

ประเภทนี้ก็ เ พ่ือให ้สมาชิกน�าเงินไปลงทุนท�าธุรกิจเสริมใน

หลายอาชีพ  เพ่ือจะได้มรีายได้เพ่ิมเตมินอกเหนอืจากเงินเดอืนครู

ที่ได้รับแต่ละเดือน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นี่ก็เป็นสวัสดิการ

ประเภทหนึ่งของสหกรณ์ฯที่ให้กับสมาชิกมานานพอสมควร แต่

สมาชิกบางท่านอาจจะยังไม่รู้ยังไม่เคยใช้บริการ ดังนั้น ในฉบับนี้

ผมจะได้น�ามาเล่าสู่กันฟังคร่าวๆ ดังนี้

1. วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6

2. หลักเกณฑ์ประกอบการกู้เงินสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิก 

6 เดือนขึ้นไป มีสิทธิการกู้ดังนี้ 

   2.1 เป็นสมาชิก 6 เดอืน ถึง 1 ปี กูไ้ด้ไม่เกนิ 300,000 บาท 

   2.2 เป็นสมาชิก 1 ปี ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 500,000 บาท 

   2.3 เป็นสมาชิก 5 ปี ถึง 7 ปี กู้ได้ไม่เกิน 700,000 บาท 

   2.4 เป็นสมาชิก 7 ปี ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

3. สมาชิกค�้าประกัน มีดังนี้ 

   3.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ผู้ค�้าประกัน 2 คน 

(กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน 1 คน)

   3.2 วงเงินกูต้ัง้แต ่300,001 -500,000 บาท ผู้ค�า้ประกนั 

3 คน (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน 2 คน) 

  3.3 วงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 -700,000 บาท ผู้ค�้าประกัน 

4 คน (กรณีท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน 3 คน) 

  3.4 วงเงินกูต้ัง้แต่ 700,001 ขึน้ไป ผูค้�า้ประกัน 5 คน (กรณี

ท�าประกันหนี้ ผู้ค�้าประกัน 3 คน)

ครับ ก็ขอให้สมาชิกที่สนใจลองศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติมดู

นะครับว่าเหมาะสมกับความสนใจตามความรู้ความถนัดของตน

หรือไม่ อาจจะเป็นช่องทางที่ท�าให้เรามีรายได้เสริมที่มั่นคงย่ิงขึ้น  

แต่ทั้งนี้ไม่ขอสนับสนุนให้กู้เงินไปแล้วไม่ได้ท�าตามที่ขอกู้ไว้นะครับ  

เพราะนอกจากจะไม่มรีายได้เสริมแล้ว  ยังท�าให้เป็นภาระในการส่งช�าระ

หนีค้นืทัง้ต้นและดอกครับ และในปีนีผ้มตัง้ใจว่าจะเขยีนเร่ืองเกีย่วกบั

สมาชิกทีกู่เ้งินไปแล้วและน�าไปปฏบิตัจิริงจนเกดิมรรคเกดิผล  เกดิ

ความส�าเร็จเป็นทีน่่าภาคภมิูใจ ลงในคอลัมน์นี ้เพ่ือให้เป็นตวัอย่าง

อันดีแก่สมาชิกรุ่นหลังๆ ได้ศึกษาต่อไป หากท่านใดมีข้อมูลพร้อม

ที่จะสนับสนุนแนวคิดนี้ ขอให้ติดต่อประสานมาที่ผมได้ครับ 

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ส�าหรับอีกเร่ืองหนึ่งที่ผมขออนุญาตน�าลงในฉบับนี้ เพราะมี

ท่านที่ผมเคารพนับถือ คือ คุณธเนศ ข�าเกิด อดีตหัวหน้าหน่วย

ศกึษานเิทศก์กรมสามัญศกึษา ท่านได้แชร์ความคดิมาว่าการสร้าง

ความดีสร้างบุญกุศลให้กับตนเอง มีหลายช่องทางโดยเฉพาะเรา

อยู่ในจังหวดันนทบุรี ถ้าได้มีโอกาสท�าบญุในวนัเกดิ หรือวันส�าคญัๆ 

กบัผูพิ้การจะได้กศุลแรง ซึง่ผมกเ็หน็ด้วย จึงขอแนะน�า “บ้านนนทภมู”ิ  

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี  

(ตัง้อยู่ในอ�าเภอปากเกร็ด) ซึง่ผูพิ้การรอรับความเมตตาจากผูใ้จบญุ

ประมาณ 400 ชีวิต ซึ่งสามารถบริจาคได้ทั้งสิ่งของเครื่องใช้ และ

เงินได้โดยตรงทุกวัน เวลา 08.30 -16.30 น. ส�าหรับวันหยุดจะมี

เจ้าหน้าที่คอยรับบริจาคและให้บริการครับ

ส�าหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะไปบริจาคได้โดยตรง ก็สามารถ

บริจาคเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ช่ือบัญชีมูลนิธิ

เด็กพิการบ้านนนทภูมิ เลขที่บัญชี 123-1-52598-3 และกรุณา

ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน (ใช้ลดหย่อนภาษีได้) และ

หนังสือขอบคุณให้ต่อไป

ครับ...ท�าบุญกันตั้งแต่ต้นปี มีแต่ดีกับดี เป็นสิ่งที่เกื้อหนุน

ชีวิตให้ดีตลอดไป
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสมาคมฯ ทราบเกีย่วกบั

สถานะด้านการบริหารงานและสภาพฐานะทางด้านการเงิน ประจ�า

เดอืนธันวาคม 2560 มีจ�านวนสมาชิกคงเหลือ 9,179 ราย มีสมาชิก

เข้าใหม่ 2 ราย และขออุทธรณ์กลับเข้าเป็นสมาชิก 2 ราย และมี

มติให้พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกจ�านวน 17 ราย ในแต่ละเดือน

จะมีสมาชิกสมาคมเสียชีวิตประมาณ 4 - 5 ราย 

ท่านสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

ทกุท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกีย่วกบัสมาชิกทีล่าออกจาก

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนมกราคม 2561 มีจ�านวน 3 ราย   

256,701
ช่ือ - นามสกลุ

นางเพญ็ศรี ชงัคมานนท์

นางญาดา  เป่ียมสมัฤทธ์ิ

นางจ�าลอง  ยิม้งาม 33 ปี

26 ปี

42 ปี

อายุ

150,000

150,000

150,000

40-50ปี

สหกรณ์ฯ

253,887

253,915

253,943

สฌ.นบ.

576,000

-

-

สส.อค.

576,000

-

-

สส.ชสอ.

มะเร็งท่อทางเดินน�้าดี

ติดเช้ือในกระแสเลือด

ปอดติดเช้ือ

สาเหตุการเสียชีวติ

3.

2.

1.

ล�าดบั

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของฌาปน

กิจฯต่อได้ ครับ

(***ยกเว้นผู้ที่ขาดส่งการช�าระค่าสงเคราะห์รายศพต่อ

สมาคมฌาปนกิจ***) 

กรณีที่สมาชิกมีภาระผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ฯ ทาง

สมาคมฯจะต้องน�าเงินไปช�าระให้สหกรณ์ฯตามจ�านวนทีส่มาชกิได้

ท�าธรุกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ก่อน ส่วนทีเ่หลอืถึงจะจ่าย

ให้กับทายาทผู้รับผลประโยชน์ต่อไป

*** จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับ

จ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน *** 

หมายเหตุ หากท่านมข้ีอสงสยัสามารถติดต่อได้ที ่โทร. 089-

9147567 นายวันชยั ศรีเพง็ เบอร์โทร. สมาคมฯ 02-969-8841, 

02-9698201-2 ต่อ 132 และ Fax 02-9698841  ID line : 

02-969-8841 

เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง 

การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง ท่านอาจ

ช�าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชี ดังนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนั่งเกล้า

 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

 เลขที่บัญชี 315-1-00001-4

- ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี

 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

เลขที่บัญชี 108-1-37285-0

- ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี

 ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

 เลขที่บัญชี 140-0-35869-1

- ธนาณัติมาที่สมาคมฯ เลขที่  776 ถ.รัตนาธิเบศร ์  

ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 11000

เมือ่ท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลักฐาน

การช�าระเงินให้สมาคมฯทราบทุกคร้ัง โดยการแฟกซ์เอกสารมาที่

เบอร์โทร. 02-969-8841 หรือ ถ่ายรูปส่งไลน์มาทาง ID lind: 02-

969-8841 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่าท่านจะ

ได้รับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากทางสมาคมฯ

กรณสีมาชกิรายใดเสยีชวิีตลง หากมภีาระผูกพนัทางการเงิน

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด ทางสมาคมฌาปนกิจฯ จะ

ต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนที่สมาชิกได้ท�าธุระกรรม

ด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนทีเ่หลอืทายาทน�าเอกสารมาแสดง

จึงรับเงินส่วนที่เหลือไปได้ 

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีการเปล่ียนแปลงระบบการช�าระเงินใหม่ 

ทางสมาคมฌาปนกิจฯ จึงมีการยกเลิกการออกใบเสร็จเรียกเก็บ 

เพราะในใบเสร็จของสหกรณ์ฯ มียอดช�าระของสมาคมฯแสดงบนใบ

เสร็จแล้ว จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกทราบ

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจครูไทย (สสอค.) และ สมาชิก

สมาคมฌาปนกิจชมุนุมแห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ทียั่งไม่ได้ช�าระ

เงินคงสภาพปี 2560  ถ้าเสียชีวิตระหว่างนี้ ทางทั้งสองสมาคมฯ

จะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ในทุกกรณี

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ ส�านักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีชั้น 2 

โทร. 02-525-4270-2 , 02-969-8201-2  ต่อ 221 

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
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

ตอบ
เป็นระเบียบทางการกู้ของสหกรณ์ฯ ที่ให้ผู้กู้กู้ได้เดือนละ 1 

สัญญา ค่ะ

ถาม3
ท�ำไม? กู้ 2 สัญญำในเดือนเดียวกันไม่ได้ ทั้งที่มีเงินเดือนพอ

ให้หักช�ำระหนี้ได้

ตอบ
วิธีการเข้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ มีดังนี้ค่ะ

1. เว็บไซต์ สอ.นบ. http://www.ntbcoop.com 

2. สมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียน ให้ท�าการลงทะเบียนก่อน 

ถึงจะมีสิทธ์ิเข้าถึงข้อมูลสมาชิก โดยคลิกที่ “เข้าใช้งานคร้ังแรก 

(ลงทะเบียน)” แล้วระบุข้อมูลส่วนตัวให้ครบ ทุกรายการ ดังนี้                                      

ถาม5
ดิฉันอย่ำงทรำบข้ันตอนกำรเข้ำเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ท�ำได้

อย่ำงไรคะ

ตอบ
เนือ่งจากปีนีผู้ต้รวจสอบบญัชีเป็นของภาครัฐจากกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ท่านมีการตรวจสอบบัญชีหลายสหกรณ์ ภาระงานมากจึง

ใช้เวลาในการตรวจมากและประกอบกับสหกรณ์ฯ เรามีข้อมูลใน

การตรวจสอบค่อนข้างมาก จึงไม่เป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ค่ะ

ถาม1
ท�ำไม? เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ถึงได้ล่ำช้ำ

ตอบ
กฎหมายใหม่เร่ืองการทวงถาม–ตดิตามหนี ้ถ้าผูกู้ผ้ดินดัช�าระหนี้ 

2 เดือน สหกรณ์ฯ จะต้องแจ้งให้ผู้ค�้าประกันรับทราบถึงการผิดนัด

ช�าระหนี้ของผู้กู้ค่ะ

ถาม4
ท�ำไม? เดีย๋วนีส้หกรณ์ฯ ถงึมหีนงัสอืแจ้งเตือนผูค้�ำ้ประกนัมำก 

ทั้งที่ผู้กู้ยังปฏิบัติงำนเป็นปกติ

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบรุ ีจ�ากัด ทุกท่าน ฉบบันีเ้ป็นฉบบัแรกทีไ่ด้พบกนั ขอแนะน�าตวั 

ก่อนนะคะ ดฉินันางพูลมาศ ทบัเกร็ด กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ฯ 

ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561 ปัจจุบันรับราชการต�าแหน่งผู้อ�านวยการ

โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษานนทบุรี เขต 2

วันนี้ขอน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ�าวันที่สามารถ

น�ามาใช้ได้ค่ะ เร่ิมจากส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ทีช่่วยให้เกดิความมัน่คงในชีวติ

 1. การใช้จ่ายในชวิีตประจ�าวัน และการใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าของเงิน

 2. การเก็บสะสมเงินไว้ใช้จ่ายยามจ�าเป็น

 3. การมีเวลาว่างปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเอง

 4. การกินอยู่อย่างพอเพยีง เช่น การรับประทานอาหารภายในบ้าน 

และการท�าอาหารรับประทานเอง

 5. การประหยัดไฟฟ้าภายในบ้านใช้แล้วอย่าลืมปิด

เป็นส่ิงทีส่มาชิกรู้อยู่แล้วแต่อาจจะลืมปฏบิติั แต่ถ้าท่านสมาชิก

ปฏบิตัติามนีจ้ะมเีงินเหลือใช้จ่ายอย่างแน่นอนค่ะ และดฉินัขอตอบ

ค�าถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามกันเข้ามาเป็นจ�านวนมากดังนี้

ตอบ
การกู้เงินโครงการสุขใจส่งปกตต่ิอเนือ่ง 12 งวด (ไม่สามารถ

ตัดงวดการส่งได้นะคะ) ถึงจะสามารถกู้ใหม่ได้

ถาม2
กำรกู้เงินโครงกำรสุขใจแล้วส่งกี่งวดถึงจะสำมำรถกู้ใหม่ได้

- ระบุเลขทะเบียนให้ครบ 6 หลัก ตัวอย่างเช่น 000123 

- ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ไม่ต้องใส่ขีด

(-) ไม่ต้องระบุค�าน�าหน้าชื่อ 

- ระบุ วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น วัน/เดือน/ปี 

(01/01/2500) 

- ก�าหนดรหัสผ่านสามารถก�าหนดตัวเลขด้วยตนเองสูงสุด

ไม่เกิน 13 ตัวอักษร

- ตัวเลขอย่างเดียวหรือ ก�าหนดตัวอักษรผสมกับตัวเลขก็ได้ 

(เพื่อใช้ในการ Login ครั้ง ๆ ไป) 

- เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท�าการอนุมัติให้โดย

อัตโนมัติ

3. ส�าหรับสมาชิกทีเ่คยลงทะเบยีนแล้วแต่ลืมรหสัผ่าน ให้คลิกที่ 

“ลืมรหสัผ่าน” แล้วท�าการระบขุ้อมูลส่วนตวัเหมอืนกบั ลงทะเบยีน

ครั้งแรก หลังจากระบบตอบรับสามารถ Login ได้เลยค่ะ
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก เคารพ
ทุกท่าน

พบกับสาระน่ารู้กับครูนนท์ ข้อมูลที่น�าเสนอเร่ืองราว

อันเป็นประโยชน์ พร้อมสาระส�าคัญยุคใหม่โดยเฉพาะ ให้ท่าน

สมาชิกได้รู้ก่อนใคร  ฉบบันีข้อน�าเสนอเร่ืองราวดีๆ  ทีมี่ประโยชน์

ในการด�าเนินชีวิตของทุกๆ ท่านคือ

11 วิธี มีอายุยืนยาวอย่างคนญี่ปุ่น

ท�าไมคนญีปุ่น่ถงึได้ขึน้ช่ือว่าเป็นชาตทิีม่อีายุยืนยาวทีสุ่ด? 

ค�าถามนี้หลายคนคงอยากรู้ เรามาเร่ิมการท�าชีวิตให้ยืนยาว

แบบคนญี่ปุ่นกันดีกว่า 

1. เติมพลังด้วยอาหารคุณภาพดี ควรดูแลตัวเองใน

การรับประทานอาหารให้หลากหลาย เช่น ธัญพืชไม่ขัดสี 

ผักและผลไม้สด เนื้อไม่ติดมัน ปลาสัตว์ปีก ไข่ ถั่วและ

ผลิตภณัฑ์จากนม เลือกรับประทานอาหารทีไ่ม่ผ่านกระบวนการ

แปรรูปและดื่มน�้าสะอาดอย่างเพียงพอตลอดวัน

2. ขยับร่างกาย การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอมี

ประโยชน์ต่อหนทางสู่อายุที่ยืนยาว เช่น ช่วยให้สุขภาพหัวใจ

และปอดแข็งแรงลดความเส่ียงต่อโรคเร้ือรังและช่วยจัดการ

กับความเครียด ตามที่ Dr. Maoshing Ni ผู้เขียน Secrets of 

Longevity: Hundreds of ways to be 100 กล่าวไว้ว่า ผู้ที่

มีอายุยืนมากกว่า 100 ปี ส่วนใหญ่จะเดินอย่างน้อย 30 นาที

ทุกวันและงานวิจัยสนับสนุนว่าการเดินสามารถลดความเส่ียง

ต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 

3. ลดความเครียด ความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

ที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ถ้าหากคุณสามารถดูแลตัวเองใน

การลดความเครียดได้ คุณก็จะสามารถเพ่ิมพลังให้กับชีวิต 

ท�าสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นและลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง

4. ป้องกันจากอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น 

วิตามินเอ วิตามินซี และวิตามินอี สามารถปกป้องร่างกาย

จากการท�าลายของอนุมูลอิสระ โดยมีการศึกษาในประเทศ

อิตาลีพบว่าผู้ที่อายุยืนกว่า 100 ปี มีระดับของวิตามินเอและ

วิตามินอีสูง ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญสู่อายุยืน

5. เพิ่มพลังสมอง กันการเส่ือมถอยของการเรียนรู้และ

คงไว้ซึ่งความเฉียบคมของสมองสามารถท�าได้ด้วยการบริหาร

สมอง เช่น การเล่นเกมส์ที่เกี่ยวกับการวางแผนและความจ�า 

เช่น หมากรุก และ ซูโดโกะ หรืออาจลองท�ากิจกรรมที่ทดสอบ

ความรู้ด้านค�าศพัท์ เช่น อกัษรไขว้ เรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ เช่น ภาษา

ต่างประเทศ หรือหัดเล่นเครื่องดนตรี

6. ดูแลหัวใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของ

การเสียชีวิตในล�าดับต้นๆ ของคนไทยรองจากโรคมะเร็งและ

อุบัติเหตุ แต่โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้ว

สามารถป้องกนัได้ การดแูลสุขภาพหวัใจให้แขง็แรงด้วยอาหาร

ทีม่ปีระโยชน์และออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอ จะขจัดปัจจัยเส่ียง

ของโรคหวัใจและหลอดเลือด เช่น งดสูบบหุร่ี หลีกเล่ียงอาหาร

ที่มีไขมันอิ่มตัวสูงและอาหารแปรรูป

7. รับแสงอาทิตย ์ผลจากศึกษาล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา

พบว่าการได้รับแสงแดดวันละ 15 นาทีช่วยให้ อายุยืนได้

เนื่องจากป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดวิตามินดี การเพ่ิมระดับ

วิตามินดีในร่างกาย จะช่วยให้หัวใจแข็งแรง อีกทั้งการรับ

ประทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารวติามนิดกีม็ส่ีวนช่วยป้องกนัโรค

กระดูกพรุนและโรคอื่นๆ บางโรค 

8. เพิ่มภูมิต้านทาน เมื่ออายุมากขึ้นภูมิต้านทานจะเร่ิม

ลดลง ท�าให้มีโอกาสติดเช้ือได้ง่ายขึ้น การเลือกรับประทาน

อาหารที่มีวิตามินซีสูง เช่น กีวี ผักที่มีสีแดงและสีเหลือง 

บรอคโคลี รวมทัง้ธาตสัุงกะสีทีพ่บมากในหอยนางรม ถัว่วอลนทั

และธัญพืชไม่ขัดสี จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกาย

และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

9. ท�างานอาสา จากงานวิจัยล่าสุดพบว่า การมีส่วนร่วม

ในงานอาสาสมคัรสามารถเสริมสร้างสุขภาพทีด่ไีด้ ผลการวจัิย

แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกันอย่างมากระหว่างการท�างาน

อาสาสมัครและสุขภาพ โดยผู้ที่ท�างานอาสาสมัครจะมีอัตรา

การเสียชีวิตที่ต�่ากว่า และมีความสามารถในการท�างานสูงกว่า 

และมอีตัราการเกดิโรคซมึเศร้าในวยัชราต�า่กว่าผูท้ีไ่ม่ได้ท�างาน

อาสาสมัคร

10. เล่นกับสัตว์เลี้ยง Australian Companion Animal 

Council Inc. ระบุว่าสัตว์เล้ียงเป็นเพ่ือนที่ดี ส่งเสริมให้เกิด

การออกก�าลังกาย และเพ่ิมปฏสัิมพันธ์กบับคุคลรอบข้าง การมี

สัตว์เล้ียงอาจช่วยลดจ�านวนคร้ัง ทีไ่ปพบแพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไป

และอาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

11. หัวเราะดังๆ การหัวเราะช่วยให้สุขภาพทั้งร่างกาย 

อารมณ์ ลดความเครียดจิตวญิญาณและจิตใจดขีึน้ ลองพูดคยุ

เร่ืองสนุกสนานกับเพ่ือนๆ หรือคนในครอบครัวถึงเร่ืองที่ท�าให้

คณุได้หวัเราะดงัๆ เพ่ือมุง่สู่หนทางอายุยืนถงึ 100ปี การหวัเราะ

ดังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาติที่ดีอย่างหนึ่ง

11 วธีิข้างต้นนี ้ท�าไม่ยากเลย ใช่ไหมครับ การรับประทาน

อาหารเสริมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแล

สาระน่ารู้ 

กับครูนนท์

นายวิชัย ทับคล้าย 061-414-1938

อ่านต่อหน้า 11
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ต่อจากหน้า 4

ต่อจากหน้า 10

ต่อจากหน้า 3

ตัวช่วยในการปลดหน้ี ถ้ามีเงินเหลือก็คงไม่ต้องปวดหัว

กับการเป็นหนี ้แต่ถ้าไม่มเีงินท�าไงด ีกต้็องใช้ตวัช่วยการปลดหนี้ 

จะประหยัดลดค่าใช้จ่ายสุดๆ แล้วยังไม่มีเงินเพียงพอที่จะ

ปลดหนี้ได้ ตัวช่วยที่ส�าคัญคือ

1. ทรัพย์สนิทีม่แีละไม่ได้ใช้เอาไปแปลงสนิทรัพย์ให้เป็นทนุ  

หรือชาวบ้านเรียกว่า “จ�าน�า” หรือ “จ�านอง” ก่อน หรือจะตดัใจ

ขายสินทรัพย์มาช�าระหนี้ได้

2. หาแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนที่ถูกลง ยืมญาติพี่น้อง หรือ

เปล่ียนจากหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบหรือกู้เงินกับ

สถาบันการเงิน ซึ่งดอกเบี้ยจะถูกว่าดอกเบี้ยนอกระบบแน่ๆ

3. รีไฟแนนซ์หน้ี ม ี2 ทางเลือก คอื ทางเลือกที ่1 เปล่ียน

สถาบันการเงิน เพ่ือที่จะหาเงินก้อนหนึ่งมาโปะหนี้ก้อนเก่า 

ทางเลือกที่ 2 เดินหน้าหาสถาบันการเงินเจ้าหนี้ตรงๆ เลย 

ขอเจรจาปรับโครงสร้างหนีเ้ลย จะยืดระยะเวลาการช�าระหนีเ้พ่ือ

ให้ลดภาระช�าระหนีต่้อเดอืนลงตามความสามารถในการหารายได้

ส�าหรบัคนที่มีหนี้บัตรเครดิตหลายใบอยากจะ “รไีฟแนช์” 

เพ่ือลดภาระการผ่อนจ่าย สามารถที่จะรวมหนี้บัตรเครดิตไว้

ทีเ่ดยีว แล้วตดิต่อขอใช้บริการหรือค�าปรึกษาคลินกิแก้หนี ้โดย

คดิอตัราดอกเบีย้พิเศษ 0-7% ตามฐานรายได้  ซึง่ถกูกว่าอตัรา

ดอกเบี้ยบัตรเครดิต 18-20% 

“คลนิิกแก้หน้ี” เป็นแนวคดิของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ที่ร่วมกับ 17 ธนาคารพาณิชย์ โดยมีบริษัทบริหารสินทรัพย์

สุขุมวิท (บสส.) เป็นผู้ด�าเนินการ โดยเบื้องต้นก�าหนดเงื่อนไข

ลูกหนี้ที่จะเข้าโครงการนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติบุคคลธรรมดา

มีเงินเดือนประจ�า อายุไม่เกิน 65 ปี มีหนี้ค้างเกินกว่า 3 เดือน

กบัธนาคาร 2 แห่งขึน้ไป ก่อนวนัที ่1 พฤษภาคม 2560  ไม่ถกูฟ้อง

ด�าเนินคดี หนี้เงินต้นค้างช�าระไม่เกิน 2 ล้านบาท 

ล่าสุดมข่ีาวดมีาแจ้ง “คลนิิกแก้หน้ี” มกีารปรับปรุงเกณฑ์

ใหม่เปิดให้ “ผู้ที่มีรายได้อิสระ” ไม่ต้องเป็นมนุษย์เงินเดือนก็

สามารถเข้าโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ได้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2561 นี้ 

ปีใหม่แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องอ�าลา “หนี้”.... เริ่มต้นชีวิต

ที่สดใสปลอดการมีหนี้เป็นห่วงผูกคอ....

   แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ประเด็นที่ 3 เร่ือง รายงานการตรวจสอบคุณสมบัติผู้แทน

สมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 58 

ประจ�าปี 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ได้มอบหมายให้

ฝ่ายจัดการ, ฝ่ายอ�านวยการฯ และฝ่ายกฎหมาย ด�าเนนิการตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2560-2561 ตามระเบียบ

ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2558 ตามข้อระเบียบดังนี้

ข้อ 17 การพ้นจากต�าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  (1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่

  (2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกต่อคณะกรรมการการด�าเนนิการ

     (3) ออกจากกลุ่มต้นสังกัด

  (4) ขาดจากการเป็นสมาชิก

  (5) ที่ประชุมต้นสังกัดมีมติถอดถอน

  (6) ผดินดัการส่งช�าระงวดช�าระหนีต่้อสหกรณ์ ๒ งวดติดต่อกนั

  (7) สหกรณ์ฯ เป็นโจทย์ฟ้องด�าเนินคดีทั้งทางแพ่งหรือทาง

อาญา เว้นแต่คดีนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท�าของตนเอง

ข้อ 18 ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และ

ให้มอี�านาจตคีวามหรือวนิจิฉยัปัญหาทีเ่กิดจากการใช้ในระเบยีบนี ้และ

ให้ถอืว่าการวนิจิฉยัของประธานเป็นทีส้ิ่นสุด พบว่ามผีูแ้ทนสมาชิกสห

กรณ์ฯ ไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก พ.ศ.

2558 จ�านวน 23 ราย จงึขอให้สมาชกิได้ช่วยกันตรวจสอบคุณสมบติั

ผู้แทนสมาชิกด้วยนะครับ

ส่วนประเดน็อืน่ๆ ด้านคดคีวามต่างๆ และการขายทีด่นินัน้ยังไม่มี

การเคลื่อนไหวและจะรายงานให้ทราบในฉบับถัดไป 

สวัสดีครับ

ตวัเองอย่างเตม็ที ่เร่ิมต้นดแูลตวัเองตัง้แต่วนันีเ้พ่ือสุขภาพทีด่ี

และอายุยืนยาวนะครับเพ่ือให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 

แนะน�าให้ทานอาหารเสริมวติามนิรวมและเกลือแร่รวมครบถ้วน

ตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวันนะครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.blackmores.co.th

Website: www.awusosociety.com
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คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด

ชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561

ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย

ประธานกรรมการฯสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

รองประธานกรรมการฯ คนที่ 1

นายวิทยา น้อยประเทศ

รองประธานกรรมการฯ คนที่ 2

นายวันชัย ศรีเพ็ง

รองประธานกรรมการฯ คนที่ 3

นายบังเอิญ อิ่มจิตร

กรรมการและเหรัญญิก

นายรังสิมันต์  ยาละ

กรรมการและเลขานุการ

นายปัญญา เนื่องฤทธิ์

กรรมการฯ 

นายธนสาร  รมยะพันธุ์

กรรมการฯ 

นายดนตรี  จิตตะวิกุล

กรรมการฯ 

นายฉันทิชย์ ศรีทอง

กรรมการฯ 

นายวิทยา ถาวรกันต์

กรรมการฯ 

นายวิชัย ทับคล้าย

กรรมการฯ 

นายวิวัฒน์ กองแกน

กรรมการฯ 

นางพูลมาศ ทับเกร็ด

กรรมการฯ 

นางสุนิสา เก่งสกุล

กรรมการฯ 

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

พิมพ์ที่ บริษัท พี.พี.เอส. กิจเจริญ จ�ำกัด  

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 มกรำคม 2561

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

สวัสดีครับ


