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 สวัสดีครับ เพือ่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่าน พบกันในฉบับของเดือนเมษายน 2561 ครับ 

เดือนนี้มีความส�าคัญและเป็นมงคล คือเป็นวันคล้ายวันพระราช

สมภพของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ในวนัที่ 

2 เมษายน และวันส�าคัญอีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวนัทีร่ะลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

วนัที ่6 เมษายน และนอกจากนัน้คอื “วนัสงกรานต์” วนัที ่13-14-15 

เมษายน 2561 ในปีนี้ให้มีวันหยุดตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน ถึง     

วันที่ 16 เมษายน 2561 เป็นวันหยุดยาวหลายวัน เป็นช่วงแห่ง

ความสุขสนกุสนาน ผูค้นเดนิทางไปท่องเทีย่ว ไปพักผ่อน หรือไปเยีย่ม

ญาตพ่ีิน้อง มีการท�าบญุตกับาตร สรงน�า้พระ รดน�า้ด�าหวัญาตผิูใ้หญ่ 

หรือผูซ้ึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอื เพ่ือการขอพรตามประเพณแีละเป็นสิริมงคล 

ตามด้วยการสาดน�า้การเล่นน�า้สงกรานต์ในสถานทีต่่างๆ อย่างสนกุสนาน

คลายความร้อนได้เป็นอย่างด ีวันมหาสงกรานต์ปีนี ้ตรงกบัวนัเสาร์ที่ 

14 เมษายน มีวนัผูสู้งอาย ุและวนัครอบครัวด้วย ส่วนวนัเถลิงศก คือ

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันปีใหม่ไทย ในปีนีบ้้านเรา

มปัีญหาด้านภยัแล้งตามทีท่ราบกนั อากาศกร้็อนมาก บางคร้ังกม็ฝีน

ฟ้าคะนอง และพายุฤดูร้อน ลมแรง มีลูกเหบ็ตกในบางพ้ืนที ่กค็งต้อง

ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ

 ส่วนเนือ้หาในวารสารฉบบัเดอืนเมษายน 2561 นี ้มีเร่ืองที่

น่าสนใจต่างๆ ให้ติดตามดังนี้ครับ ในคอลัมน์ประธานแถลง 

ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ได้พูดถึงเรื่องการจัดงานสืบสานประเพณี

สงกรานต์ของสหกรณ์ฯประจ�าปี 2561 เร่ืองการปฏิรูปสหกรณ์ฯ 

และความคบืหน้าในการขายทีด่นิของสหกรณ์ฯ ตดิตามอ่านรายละเอยีด

ได้ครับ ส่วนคอลัมน์คุยกับผู้จัดการในฉบับนี้ได้พูดถึงเคล็ดลับการ

ใช้ชีวิตที่สามารถน�าพาก้าวสู่ระดับฐานะ (มหา) เศรษฐีได้ กลายเป็น

ความส�าเร็จจากสองมือของตัวเองบวกกับนิสัยไม่กี่ข้อนี้ที่ช่วยผลัก

ดันให้ตัวเองไปสู่ความส�าเร็จได้ เปิดอ่านรายละเอียดได้ในคอลัมน์

ครับผม คอลัมน์รายงานจากห้องประชุม ได้แจ้งรายงานสถานะทาง    

การเงิน และผลก�าไรสุทธิในช่วงเดือนมีนาคม 2561 เร่ืองการ

ประกาศลดอัตราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์ และมข้ีอมลูเปรียบเทยีบ

เพ่ือให้สมาชิกมีความเข้าใจครับ ส่วนคอลัมน์แวดวงสินเช่ือได้น�าเสนอ

ข้อมลูการแปลงสินทรัพย์เป็นเงินบ�านาญไว้ใช้ตอนเกษียณอายุราชการ 

มคีวามน่าสนใจ ลองตดิตามอ่านรายละเอยีดได้ครับ และคอลัมน์

ตดิตามหนีสิ้น ได้ให้ข้อคดิดีๆ  ในการปฏบิตัตินเกีย่วกบัการช�าระหนี้ 

และการติดตามหนี้สินประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 

2561 เป็นเงินจ�านวน 32,965,541.31 บาท คอลัมน์มุมบ�านาญ     

ขอน�าเสนอเร่ืองราวของวนัส�าคญัๆในเดอืนเมษายนทีค่วรรู้ เปิดอ่านดู

เพ่ือประดบัความรู้ครับ คอลัมน์ถามมาตอบไป น่าสนใจ เป็นเร่ือง

เกีย่วกบัการรับสมคัรสมาชิกครูอตัราจ้างเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และ

ปัญหาของผูค้�า้ประกนัเงินกู ้ ที่ผู้กู้ไม่ยอมช�าระหนี้เงินกู้ตามก�าหนด  

ผู้ค�้าประกันจะต้องท�าอย่างไร ในคอลัมน์ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ ที่ได้แจ้งนโยบายเร่ืองการเปิดรับสมัครสมาชิกของ

สมาคม และได้น�าเสนอให้สหกรณ์ฯ ก�าหนดให้สมาชิกสหกรณ์ฯ    

ทีกู่เ้งินทกุประเภทควรเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ด้วย 

เพ่ือเป็นการใช้เงินสวสัดกิารทีจ่ะได้รับ มาช�าระหนีเ้งินกูใ้ห้กับสหกรณ์ฯ 

ได้เมือ่สมาชิกได้เสียชีวติ คอลัมน์สาระน่ารู้กับครูนนท์ เดอืนนีเ้สนอ

เร่ือง “6 ก้าวสูค่วามรวย” การวางแผนทางการบริหารจัดการเงินนบั

ว่าส�าคญัผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวฒัน์ สิริวฒัน์ธนกลุ ท่านบอกว่า

ไม่ยากเพียง 6 ก้าวเท่านัน้ ส�าหรับคนที่รู้่จักค�าว่า “พอเพยีง” กส็ามารถ

รวยได้อย่างง่าย ๆ อ่านรายละเอียดได้ในคอลัมน์เพื่อน�าไปปฏิบัติ

ตามได้เลยครับ สุดท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งวันก�าหนดการ 

รับทุนบุตรสมาชิกประจ�าปี 2561 รายละเอียดอ่านได้ในฉบับครับ 

และได้น�าเสนอภาพการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของ

สหกรณ์ครูนนท์ อย่าลืมติดตามอ่านกันให้ได้ทุกคอลัมน์นะครับ   

พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ

บนัเทงิ ประวตัเิจ้าสัวหลายๆ คนอทุศิเวลาอย่างน้อยวนัละ 30 นาที

เพื่ออ่านหนังสือ โดยหนังสือยอดฮิตที่นิยมอ่าน ได้แก่ ชีวประวัติ

ของคนทีป่ระสบความส�าเร็จ ประวตัศิาสตร์ และหนงัสือเพ่ือพัฒนา

ตัวเอง

แสวงหาที่ปรึกษา 

 เศรษฐีจ�านวนไม่น้อยล้วนมีกุนซือกันทั้งนั้น แล้วที่ปรึกษา

ของพวกเขากไ็ม่ใช่ใครทีไ่หน แต่เป็นคนทีป่ระสบความส�าเร็จมาก่อน 

หรือไม่ก็ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆ โดยที่ปรึกษาที่ดีจะต้องคอยให้

ก�าลังใจ และผลักดนัให้นกัธุรกจิเดนิไปในทศิทางทีถ่กูต้อง และคอย

สอนว่าอะไรที่ควรหรือไม่ควรท�า รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์เพ่ือ

ให้นักธุรกิจนั้นได้น�ามาเป็นบทเรียนประกอบการตัดสินใจ

 การเรียนรู้เทคนิค “การคบค้าสมาคมกับผู้อื่น” เหล่า

บรรดามหาเศรษฐี และกลุ่มผู้มีอ�านาจทางการเงินล้วนใช้เทคนิคนี้ 

ส่ิงที่ช่วยให้ชีวิตเปล่ียนไปได้อย่างน่าเหลือเช่ือไม่ใช่พรสวรรค์หรือ

โชคชะตา

 คนประสบความส�าเร็จส่วนใหญ่ มักจะมคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับผู้ที่ประสบความส�าเร็จเช่นเดียวกัน พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการ

วางตัว วิธีคิด วิธีพูด เห็นมุมมองและโอกาสในการคบค้าสมาคม 

นัน่กเ็ป็นเพราะว่าเม่ือพวกเขารวมตวัอยู่ด้วยกนั สนทนาพูดคยุกนัแล้ว 

ก็มกัมอบแง่คดิดีๆ  ให้แก่กัน และแบ่งปันประสบการณ์ให้กนัอยู่เสมอ 

รวมทั้งคอยให้ก�าลังใจ และน�าพากันไปสู่ความส�าเร็จ

ชอบออกก�าลังกาย

 ภาษิตจีนมีค�ากล่าวที่ว่า ความร�่ารวยเร่ิมต้นที่สุขภาพดี   

การแบ่งเวลาอย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือมากกว่านั้นเพ่ือออก

ก�าลังกายแบบคาร์ดิโอท�าให้หัวใจสูบฉีด ดีต่อสุขภาพ ส่งผลถึง

สมองซึ่งได้เชื้อเพลิง ที่พร้อมจุดประกายให้สมองโลดแล่น
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โดยมอบฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ จัดท�าเป็น “โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์สหกรณ์ ฯ และแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน 

ดังนี้ 

กิจกรรมที ่1 ใช้งบประมาณหมวดเบด็เตล็ด กจิกรรมทางศาสนา  

เงินถวายพระ 9 รูป  อาหาร เลี้ยงพระและของถวายพระ

ค่าของขวัญผู้อาวุโส ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ ค่าจัดสถานที่ ค่าจัด

ท�าป้าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

กิจกรรมที่ 2 ใช้งบประมาณโครงการพัฒนาสมาชิก ค่าอาหาร

ว่าง และค่าอาหารกลางวัน

อนมุตั ิการจัดท�าป้ายไวนลิ ประชาสัมพันธ์งานประเพณสีงกรานต์

สหกรณ์ ฯ 

และขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับประเพณีสงกรานต์ของไทยทุก

ท่านนะครับ ขอให้โชคดมีชัีย เดนิทางปลอดภยัด้วยนะครับ  สวสัดีครับ
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สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด        

ทีเ่คารพทุกท่าน

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับสงกรานต์ เป็นเทศกาล    

วนัครอบครัว วันผูสู้งอายุ สหกรณ์ฯของเราจะจัดงานในวนัที ่20 

เมษายน 2561 ณ ส�านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั 

ช้ัน 4 ขอเชิญสมาชิกอาวโุสทกุท่านร่วมกจิกรรมนะครับ การปฏรูิป

สหกรณ์ฯเรายังด�าเนนิการต่อไปครับ ตามทีผ่มได้น�าเรียนตัง้แต่

ฉบบัทีแ่ล้วมา และด�าเนนิการให้เสร็จโดยเร็ว  โครงการสหกรณ์

ต้านคนโกงส่งเสริมคนดีของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สหกรณ์ฯของเราก็ด�าเนนิการควบคูกั่บโครงการสหกรณ์

สีขาวของกรมส่งเสริมสหกรณ์ การขายที่ดินของสหกรณ์ฯ     

ของเราทีพ่วกเราเป็นห่วง ขณะนีก้�าลังท�าการรังวดัทีด่นิ เพ่ือออก

โฉนดแล้ว จะด�าเนนิการจ่ายเงินกันต่อไป แต่ระหว่างนี้รอเวลา

ผู้ซื้อยินดีจ่ายค่าดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน     

ของสหกรณ์ฯเราครับ ท�าให้สหกรณ์ฯไม่เสียประโยชน์  ส่วนการ

ขายที่ดินที่จังหวัดน่านได้ด�าเนินการประกาศแจ้งขายที่ดินแล้ว 

จะเปิดซองประกาศในวันที่ 26 เมษายน 2561 นี้ ถ้าสมาชิก

ท่านใดมีบคุคลท่ีรู้จักสนใจให้ตดิต่อได้ทีส่หกรณ์ฯ ส่วนการมอบทนุ

การศึกษาบุตรจะด�าเนินการในเดือนพฤษภาคม 2561 เป็น

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไว้ในที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี 2561 ที ่ม.ราชมงคล การมาตดิต่อสหกรณ์ฯช่วงนีอ้าจ

ไม่ได้รับความสะดวกเพราะลิฟท์เสีย  ก�าลังด�าเนนิการซ่อมโดย

การจะเปล่ียนใหม่ท้ังหมด ตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ  

ท�าตามระเบยีบอาจใช้ระยะเวลานานพอสมควร  เพราะมีขัน้ตอน

ของการประกาศ มีระยะเวลาย่ืนซองเสนอราคาตามระเบียบ  

ผมเองในนามประธานฯต้องขออภัยท่านสมาชิกที่ไม่ได้รับ   

ความสะดวกครับ

การติดตาม และด�าเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายยังคงด�าเนิน

ต่อไป โดยประสานงานไปทีต้่นสังกดัทัง้ 3 เขต สพป.นบ. เขต 1 

สพป.นบ. เขต 2 และ สพม. เขต 3  ได้รับความร่วมมือด้วยดี

ต้องขอขอบคุณ ผอ.กลุ่มการเงิน และท่านผอ.เขต ทั้ง 3 เขต 

ทีใ่ห้ความร่วมมอืเป็นอย่างดยีิง่ และได้เชิญผมและคณะกรรมการ

ไปร่วมงานสงกรานต์ทั้ง สพป.นบ. เขต 1 และสพป.นบ. เขต 2 

ท�าให้การประสานงานเป็นไปด้วยความราบร่ืน  โดยสหกรณ์ฯได้

สนับสนุนงบประมาณให้บางส่วน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ครับ 

ผมต้องขออภยัสมาชิกทีท้่วงตงิเร่ืองการใช้ภาษาในการเขยีน

บทความของผม ส่วนใหญ่ผมจะใช้ภาษาพูดในการเขยีน เพ่ือให้

สมาชิกได้เข้าใจง่าย ต้องขออภยัถ้าไม่ถกูต้องตามหลักภาษาไทย 

ส่วนผลการประกอบการของเดอืนมนีาคม เป็นทีน่่าพอใจ เพราะได้

ก�าไรประมาณ 71 ล้านบาท มากกว่าเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งได้    

46 ล้านบาท ส่วนเดือนเมษายน ยังไม่ได้วิเคราะห์น�าเสนอผล

การด�าเนินการ แต่คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับ

     

     

พบกันใหม่ฉบับสวัสดี
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คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

 สวสัดคีรับสมาชิกทกุท่าน ในเดอืนเมษายนนี ้สหกรณ์ฯได้

มกีารจัดกจิกรรมของ 3 หน่วยงานคอื สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

จ�ากัด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

และชมรมผูสู้งอายุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ ได้จัดงานประเพณี

สงกรานต์ท�าบญุเล้ียงพระ และรดน�า้ด�าหัวสมาชิกผูสู้งอายุ มสีมาชิก

และผู ้สูงอายุมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และได้มีการนิมนต์         

พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาเทศน์ให้สมาชิก    

ทกุท่านได้รับฟังข้อธรรมะและข้อคดิดีๆ  เพ่ือน�าไปประพฤตปิฏบิตัใิน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย นับเป็นนิมิตหมายแห่งการเริ่มต้นที่ดีครับ

 ฉบับนี้ เราจะมาดูกันว่า “นิสัยเศรษฐี” ใครมีกันก่ีข้อ?      

คนเราเกิดมาย่อมมีต้นทุนที่ไม่เท่าเทียมกัน แต่จุดเร่ิมต้นหรือ     

ชาตกิ�าเนดิกไ็ม่ใช่การตดัสินทกุๆ ส่ิงส�าหรับอนาคต เพียงรู้ความลับ

ซึ่งไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อน คนจ�านวนไม่น้อย และไม่ได้โชคดีเกิด

มาบนกองเงินกองทอง คาบช้อนเงินช้อนทองมาตัง้แต่เกดิอะไรเลย 

เพียงรู้เคล็ดลับการใช้ชีวิต ที่สามารถน�าพาก้าวสู้ระดับฐานะ (มหา) 

เศรษฐีได้ กลายเป็นความส�าเร็จจากสองมอืของตวัเอง บวกกบันสัิย

ไม่กี่ข้อนี้ ที่ช่วยผลักดันให้ตัวเองไปสู่ความส�าเร็จได้

รีบตื่นเช้าก่อนใคร

 ความลับข้อแรกซึ่งท�าให้คนใช้เวลาได้ไม่เท่ากัน “ตื่นเช้า” 

คือการใช้ชีวิตที่บรรดาเศรษฐีทั้งหลายล้วนท�าเป็นกิจวัตรประจ�าวัน 

กว่าคร่ึงของคนฐานะร�่ารวย จะรีบตื่นนอน 3 ช่ัวโมงก่อนที่จะเร่ิม

ท�างาน คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่าเทียมกัน แต่มีเวลาสะสางงาน

ที่ตั้งใจท�าให้เสร็จไม่เท่ากัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเวลาตื่นนอนล้วนๆ

 การตื่นเช้าท�าให้บริหารจัดการเวลาได้ดีกว่า โดยไม่ต้อง

หวัน่เกรงตัง้แต่ก้าวเท้าออกจากบ้าน การผจญการจราจรตดิขดัหรือ

การประชุมยืดยาว ที่อาจกระทบกับงานที่ตั้งเป้าไว้ ในทางจิตวิทยา 

ข้อดีคือวินัยในการใช้ชีวิต ท�าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่าง

สม�่าเสมอ สามารถควบคุมปัจจัยรอบตัวได้

ตั้งเป้าความส�าเร็จล่วงหน้า

 เศรษฐีส่วนใหญ่มักจะมองเหน็เป้าหมาย “อยากท�า (ธุรกิจ) 

อะไร” ซึ่งก็ต้องยอมรบัความจริงเสียก่อนว่า ความร�่ารวยไม่ได้เกิด

จากความบังเอิญ แต่เกิดจากการสร้างตามเป้าหมายที่เราวางไว้

อย่างมุ่งมั่น

 ยกตัวอย่างเช่น “ฉันจะมีเงิน 1 ล้านบาท ภายใน 1 ปีต่อ

จากนี ้โดยวธีิการสร้างรายได้เพ่ิมจากการท�าธรุกจิขายเคร่ืองประดบั 

ถ้าหากอยากมฐีานะม่ันคง การเร่ิมต้นโดยตัง้ค�าถามเร่ืองเป้าหมาย

นี ้ส่ิงส�าคญัต้องไม่ใช่แค่ค�าว่า “อยากร�า่รวย แต่ควรมคีอืเป้าหมาย

ที่วัดผลได้ชัดเจน

มีรายได้จากหลายแหล่ง

 คนฐานะมัน่คง ไม่เพียงมแีหล่งรายได้มากกว่ารายได้ประจ�า

ทางเดียว แต่ต้องไม่ต�่ากว่า 3 แห่ง นอกจากรายได้หลัก ธุรกิจ       

ทีส่องค้าขายต่างๆ ตามความถนดัแล้ว เศรษฐทีัง้หลายยังมช่ีองทาง

หาเงินจากการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์การลงทนุในตลาดหุน้ และ

เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ฯลฯ

มีเวลาหยุดพักเพื่อขบคิด

 เคยท�ากันบ้างหรือไม่? กับการแบ่งเวลาสัก 10-15 นาที 

เพ่ือตั้งค�าถามกับตัวเองในตอนเช้า ช่วงที่สมองก�าลังปลอดโปร่ง 

เช่น เม่ือวานนีใ้ช้เงินก้อนใหญ่ไปกบัอะไรมากทีสุ่ด จะท�าอย่างไรเพ่ือ

หาเงินให้ได้มากขึน้ เรามคีวามสุขกบังานทีท่�าหรือยัง หรือออกก�าลัง

กายเพียงพอหรือยัง?!! 

 ค�าถามการจับจ่ายใช้เงินไปกบัอะไรมากทีสุ่ด ถ้าค�าตอบคอื

เงินก้อนใหญ่คือเรื่องที่อยู่อาศัย ความรู้ เงินเก็บ ประกันชีวิตและ

สุขภาพ ซึ่งค�าตอบเหล่านี้คืออิสระทางการเงิน และคืออนาคต

เศรษฐีได้อย่างแท้จริง

ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้

 ลูกหนี้บัตรเครดิตที่ถูกสาป “จนไปจนตาย” ขาดอุปนิสัย

ข้อนี้โดยส้ินเชิง ความลับส�าคัญส�าหรับเศรษฐีข้อหนึ่ง คือ “ใช้ให้

น้อยกว่าทีห่าได้” แล้วทีส่�าคญักว่านัน้คอื “ต้องมวิีนัยในการออม” 

ที่ต้องท�าคู่กันไปด้วย ไม่ใช่พอมีรายได้เพ่ิมขึ้นแล้วกลายเป็นคนที่

เปล่ียนไป เปล่ียนบ้านใหม่ เปล่ียนรถใหม่ อนาคตคนฐานะด ีกต้็อง

สร้างนิสัยที่ดีเรื่องการเงินไว้ล่วงหน้าอีกด้วย

อย่าเป็นหนี้

 หนี้ ในที่นี้ไม่ใช่หนี้เพ่ือการลงทุนกับการมีสินทรัพย์ใน

อนาคต ซือ้บ้าน หรือรถคนัเล็กๆ ทีมี่ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต 

ซึง่พออนโุลมได้ แต่ถ้าหากเป็นหนี ้ควรรีบใช้หนีใ้ห้หมดโดยเร็วทีสุ่ด 

โดยเรียงล�าดบัจากหนีท้ีม่ดีอกเบีย้โหดทีสุ่ด เช่น หนีบ้ตัรเครดติ ได้เงิน

มาให้ช�าระหนีก้้อนนีใ้ห้หมดเสียก่อน แล้วห้ามก่อหนีเ้พ่ิมเป็นอนัขาด

เข้าใจความเสี่ยง

 คณุสมบตัเิศรษฐี คอืความกล้าท�าอะไรทีแ่หวกแนวกว่าคน

ทัว่ไป จนบางคร้ังอาจจะดเูหมอืนกบัคนบ้าบิน่ แต่ทีจ่ริงแล้วความส�าเร็จ

ทีไ่ด้จากความกล้าระห�า่ ล้วนเกดิจากความเข้าใจในเร่ืองความเส่ียง

อย่างถ่องแท้ เมื่อใดที่เข้าใจความเส่ียง การมองเห็นภาพชัดเจน  

ทัง้เร่ืองของต้นทนุ และความผดิพลาดทีอ่าจจะเกดิขึน้ได้ชัด เป็นทีม่า

ของความกล้าลงทุนในเรื่องที่คนทั่วไปมองว่ายาก และไม่กล้า

 เคล็ดลับเมือ่ลงทนุ กค็วรมเีงินส�ารองอยู่บ้างส�าหรับการเกดิ

เหตกุารณ์ฉกุเฉนิ สามารถถอนออกมาได้แบบไม่เดอืดร้อนใคร โดย

มเีงินสดฝากธนาคารไว้ประมาณ 6 เท่าของรายจ่าย ไม่เช่นนัน้อาจได้

เป็นยาจก ก่อนได้เป็นเศรษฐ ีและเมือ่เวลาผ่านไป เงินจ�านวนนีค้วร

จะเพิ่มมากขึ้นตามอายุ ภาระและรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น

รักการอ่าน

 นอกจากการบริหารการเงิน เคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ ม ี2-3 ข้อ 

เหล่านี้คือ การช่วยติดปีกบินสู่เป้าหมายได้เร็วย่ิงขึ้น สังเกตนิสัย

การใช้ชีวิต เศรษฐีส่วนใหญ่ชอบหาความรู้ใส่ตัวมากกว่าหาความ
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รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุ ี 0894615373

เรียน เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ทีเ่คารพ

รักทุกท่านครับ 

ในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุมฉบบันีจ้ะขอรายงานจะขอสรุป

ประเด็นส�าคัญรายงานจากที่ประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการ       

ชุดที่ 59 ในเดือนมีนาคม ซึ่งจะขอรายงาน ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ

พอสังเขปดังนี้ครับ

เร่ืองที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด เป็นเจ้าภาพ   

การจดัประชมุสมัมนากรชมรมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 

ตามที่ นายมานัส  บรรจงใหม่ ผู้จัดการสหกรณ์ ฯ ได้รับการ    

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก และในปี 2561 นี ้สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม

สัมมนา ชมรม ฯ 

คณะกรรมการอ�านวยการ ฯ มีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ 

นายมานสั บรรจงใหม่ ประสานงานกบัชมรมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เกี่ยวกับก�าหนดการ      

งบประมาณ ฯลฯ เพ่ือด�าเนินการน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ  

ด�าเนินการ ต่อไป

มติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ อนุมัติ งบประมาณ เป็นเงิน  

300,000 บาท จ่ายเป็น 2 ส่วน (1. กรรมการ, เจ้าหน้าที ่และผูเ้กีย่วข้อง 

เป็นเงิน 250,000.-บาท  2. สนบัสนนุชมรม ฯ เป็นเงิน 30,000.-บาท) 

โดยใช้งบประมาณหมวด 4 หมวดค่าใช้จ่าย ข้อ 4.3 ค่าอบรมประชุม

สัมมนาและศกึษาดงูานกรรมการ เจ้าหน้าที ่และผูเ้กีย่วข้อง งบประมาณ

ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี 2561 เป็นเงิน  

2,300,000.- บาท

เรื่องที่ 2 รายงานทางสถานะทางการเงิน

- ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ จ�านวน 11,087 คน ลดลง

จากเดือนก่อน 47 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,332 คน เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน 1 คน รวมปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,419 คน

- ทุนด�าเนินงาน มี  8,296.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน  

52.81 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

 1.  เงินรับฝาก เพิ่มขึ้น   49.83   ล้านบาท

 2.  เงินกู้ยืม (ลดลง)   10.09 ล้านบาท

 3.  ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น   9.22   ล้านบาท 

 4.  หนี้สินอื่น (ลดลง)   6.59  ล้านบาท

 - ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 92.33 ล้านบาท        

ลดลงจากเดือนก่อน 113.83 ล้านบาท

2.  เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง) 8.46   ล้านบาท

3.  เงินลงทุน  (ลดลง) 230.00  ล้านบาท

4.  เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น 1.87   ล้านบาท

5.  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  (ลดลง) 69.15   ล้านบาท

6.  สินทรัพย์อื่น ลดลง         4.53   ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 46.99  ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน  15.69 ล้านบาท***

เรื่องที่ 3 การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ 

ข้อมูลน�าเสนอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ ฯ 

ประจ�าเดอืนมนีาคม 2561 มมีตใิห้ด�าเนนิการประกาศลดอตัราดอกเบีย้

เงินฝากออมทรัพย์ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ข้อ 9 วรรคสอง ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนฝาก

และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ 

ความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการชุดที่ 59 ประจ�าปี 2561 ในดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อมูลน�าเสนอ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม

1. เงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.50 บาท 

ต่อปี   

2. เงนิฝากออมทรพัย์ (พเิศษ 3 เดือน) ฝากตั้งแตห่นึง่แสนบาท

ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 บาท ต่อปี

3. เงนิฝากออมทรพัย์ (พเิศษ 6 เดือน) ฝากตั้งแตห่นึง่แสนบาท

ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 23.25 บาท ต่อปี

4. เงนิฝากออมทรพัย์ (พเิศษ 9 เดือน) ฝากตั้งแตห่นึง่แสนบาท

ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่

1. เงินฝากออมทรัพย์ (ธรรมดา) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 1.40 บาท 

ต่อปี   

2. เงนิฝากออมทรพัย์ (พเิศษ 3 เดือน) ฝากตั้งแตห่นึง่แสนบาท

ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 บาท ต่อปี

3. เงนิฝากออมทรพัย์ (พเิศษ 6 เดือน) ฝากตั้งแตห่นึง่แสนบาท

ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 บาท ต่อปี

4. เงนิฝากออมทรพัย์ (พเิศษ 9 เดือน) ฝากตั้งแตห่นึง่แสนบาท

ขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 บาท ต่อปี

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ฯ รับทราบ, อนุมัติ      

ตามรายละเอียดทีน่�าเสนอ ปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินฝาก ทัง้ 4 บญัชี 

10% บาท (สบิสตางค์) โดยประกาศใช้ต้ังแต่ วันที ่2 เมษายน พ.ศ.2561 

เป็นต้นไป

เรื่องที่ 4 การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด  

คณะกรรมการอ�านวยการ ฯ มมีตเิหน็ชอบให้ คณะกรรมการฝ่าย

วิชาการ เขียนโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดงานประเพณีวัน

สงกรานต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด โดยประสานงานกบัฝ่าย

จัดการ ฯ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ อนุมัติ งบประมาณ เป็นเงิน 

100,000.-บาท ก�าหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 

การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด 

อ่านต่อหน้า 3
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

มาแปลงสนิทรัพย์เป็นเงินบ�านาญใช้ตอนวัยเกษยีณ (ตอนที ่1)

โดยปกตคินเราในช่วงวยัหนุม่สาว จะพยายามท�างานออมเงิน

เอาไปซือ้อสังหาริมทรัพย์  ได้แก่ทีด่นิ และบ้านพักอาศยัไว้เป็นของ

ตนเอง แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกในวัยนั้นคงมีเงินรายได้ เงินเดือน  

รายได้ไม่เพียงพอแน่ ฉะนัน้การจะได้มาของอสังหาริมทรัพย์เหล่านัน้  

สมาชิกจ�าเป็นต้องใช้เงินกูม้าจัดซือ้อสังหาริมทรัพย์นัน้  จึงมคี�าถาม

ตามมาว่า “การกู้เงินไปจัดซื้อบ้านและที่ดินน้ัน จัดเป็นรายจ่าย

หรือการออมเงิน” และก่อนจะตอบเร่ืองนี้ ต้องแยกค�าถามเป็น     

2  ค�าถามย่อยคอื การซือ้บ้าน และทีดิ่นน้ันจดัว่าเป็นรายจ่ายหรือไม่? 

และการกู้เงินมาซือ้น้ัน จดัเป็นการออมหรือไม่?  ทัง้นีก้ารทีจ่ะตอบ

ค�าถามนี้ได้  ต้องเอาแนวคิดทางบัญชีมาใช้ในการพิจารณา ในทาง

บัญชีก�าหนดให้เงินสด และอสังหาริมทรัพย์อยู่ในพวกเดียวกันคือ 

“สินทรัพย์” การเอาเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ คือ บ้าน และที่ดิน

ไว้นั้น จะเป็นเพียงการเปล่ียนรูปสินทรัพย์จากเงินสด มาเป็น

สินทรัพย์บ้าน และที่ดิน จัดถือได้ว่าไม่เป็นรายจ่าย

และในเร่ืองนี้มีค�าถามว่า ผู้ซื้อไม่ได้ใช้เงินของตนเอง แต่ใช้

เงินกู้มาจัดซื้อ แล้วผ่อนช�าระคืนตามเง่ือนไขที่ตกลงไว้ จะถือว่า

เป็นการออมได้หรือไม่ ค�าตอบคอื ได้เป็นเงิน ทัง้นี ้การช�าระคนืเงิน

กูใ้นแต่ละเดอืนมผีลท�าให้สมาชิกมสัีดส่วนความเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 

คือ บ้าน และที่ดินที่ซื้อนั้นมากขึ้นเร่ือยๆ และจะเป็นเจ้าของโดย

สมบรูณ์เมือ่ช�าระหนีค้นืครบตามจ�านวนทีก่�าหนดเรียบร้อยแล้ว  ดงันัน้

จึงถอืว่าการซือ้บ้านและทีด่นิด้วยเงินกูน้ัน้ จัดเป็นการออมเงินแบบหนึง่

 ดังนั้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ คือ บ้าน และที่ดินนั้นเป็น   

การออมเงินของสมาชิก และการออมเงินแบบนี้ สมาชิกจะมีสิทธ์ิ

ถอนเงินออกมาบ้างได้ไหม ในยามต้องการจะใช้เงินจากสาเหตใุดๆ

ก็ตามเนื่องจากมีรายจ่ายสูงไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสมาชิกเป็นวัย

ผูเ้กษียณอายุ  เป็นวยัสูงอายแุละมีความเดอืดร้อนทีต้่องใช้เงินมาก  

แต่มีรายได้น้อย ดงัเช่น การไม่มีลูกหลานเล้ียงด ูสภาพความเป็นอยู่ 

และดูแลตนเองไม่ได้ แต่มีบ้าน มีที่ดิน แต่ไม่มีเงินใช้จ่าย จะคิด

ขายบ้าน และทีด่นิไป แต่ถ้าขายแล้วจะไปอยู่อาศยัทีไ่หน? และเม่ือ

ได้เงินก้อนมาแล้ว ถ้าจัดการไม่เป็นแล้วเงินจะถูกใช้หมดไปได้ใน

เวลาอนัรวดเร็ว ในทีสุ่ดปัญหาเงินไม่พอใช้จะวนเข้ามาหาสมาชิกอกี  

นั่นเป็นปัญหาใหญ่ในชีวิตของสมาชิกแน่นอน  แล้วจะมีวิธีการหรือ

แนวทางใดทีจ่ะน�าเงินออมนัน้ออกมาจากหลักทรัพย์ คอื บ้าน และ

ทีด่นิของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมเีงินใช้จ่ายรายเดอืน คล้ายบ�านาญ  

สมาชิกมีเงินใช้จ ่ายในทุกๆเดือน รับเงินไปใช้ได ้ตลอดชีวิต       

ตลอดเวลาสัญญากู้ยืมตามระเบียบสหกรณ์ฯ

แนวทางตอนแรกสมาชิกต้องมีความรู้ และความเข้าใจว่าใน

การซื้อบ้าน และที่ดินที่มาจากเงินกู้นั้นเป็นการออมเงินแบบหนึ่ง  

เมื่อเกิดสภาวะมีความจ�าเป็นจะต้องใช้เงิน ต้องให้สหกรณ์ด�าเนิน

การจัดการให้ถอนเงินนั้นออกมาใช้ได้ โดยให้สหกรณ์ฯเป็นแหล่ง

เงินกูแ้บบพิเศษทีจั่ดให้มกีารกูไ้ด้จากมลูค่าของอสังหาริมทรัพย์นัน้  

และให้มีการจ่ายเงินแบบบ�านาญรายเดือน เพื่อให้สมาชิกมีเงินได้

ใช้จ่ายอย่างสม�่าเสมอในระยะเวลาที่มีชีวิต และตอนต่อไปใคร่ขอ

เสนอแนวทางและวธีิการทีจ่ะถอนโดยการกูเ้งินจาก อสังหาริมทรัพย์ 

คือบ้าน และที่ดิน และการกู้จัดแบ่งส่วนการจ่ายเงินให้ได้รับเป็น

บ�านาญรายเดือน นั่นก็คือ  การแปลงสินทรัพย์มาเป็นเงินบ�านาญ 

จัดกู้ให้ได้เป็นไปตามราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้น และการรับเงิน

และการจ่ายเงินช�าระหนี้เงินกู้ จะรวมอยู่ในก้อนเดียวกันในคราว

เดยีวกนัตอนส้ินเดอืนของทกุเดอืนไป โดยเงินนัน้จะถกูหกัแยกส่วน

กันไปทั้งรับ และจ่ายหนี้คืนให้กับสหกรณ์ฯนั้นได้เบ็ดเสร็จในเดือน

นั้นเลยครับ 

การอนุมัติเงินกู้ ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

ประเภทสัญญา

จ�านวนสมาชิก (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ น�าเสนอ ขอกู้ อนุมัติ

1.กระแสรายวัน 91 89 2 - - -

2.สามัญ 134 130 3 1 70,959,000.00 68,859,000.00

3.พิเศษ 11 11 - - 13,550,000.00 12,150,000.00

4.สวัสดิการ 77 74 3 - 42,420,000.00 41,700,000.00

5.สุขใจ 93 93 - - 8,590,000.00 8,310,000.00

6.สก.สค. - - - - - -

7.ดอกเบี้ยสูง 1 1 - - 300,000.00 300,000.00

8.ชื่นใจ 58 56 1 1 560,000.00 560,000.00

รวมทั้งสิ้น 465 454 9 2 136,379,000.00 131,879,000.00
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ผมขอรายงาน

ข่าวสารการติดตามหนี้สินประจ�าเดือน เมษายน 2561 ขอน�า

เสนอกรณีตัวอย่าง ดังนี้

 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช ได้พิพากษา เมือ่วนัที ่27 

มีนาคม 2561 ว่า.... การที่นายกเทศมนตรีหักเงินช�าระหนี้     

ของสมาชิกสหกรณ์ให้แก่ธนาคารออมสิน  โดยหกัไม่ส่งเงินช�าระหนี้

แก่สหกรณ์ก่อนหกัเงินช�าระหนีใ้ห้แก่ธนาคาร จึงเป็นการปฏบิตัิ

งานทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรา 42/7 วรรคหนึง่ และวรรคสาม แห่ง 

พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 อนัถอืได้ว่า เป็นการละเลยต่อหน้าที่ 

ตามที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องปฏิบัติ และได้พิพากษาให้

ส�านกังานเทศบาล และเทศมนตรี หกัเงินเดอืน หรือค่าจ้าง หรือ

เงินอืน่ใด ทีถ่งึก�าหนดจ่ายแก่สมาชิกสหกรณ์เป็นงวดรายเดอืน  เงิน

ต้นและดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์เป็นอันดับแรก

ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

รายงานการติดตามหนี้เดือนประจ�าเดือนมีนาคม 2561 

ลูกหนี้ช�าระหนี้ทั้งหมด  จ�านวน  486 ราย เป็นเงินจ�านวน 5,180,247.75  บาท

สมาชิกที่มีมติให้ออกจากสมาชิกและน�าหุ้นช�าระหนี้ จ�านวน  4 ราย     เป็นเงินจ�านวน 413,915.00  บาท

     รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระหนี้  เป็นเงินจ�านวน 5,594,162.75  บาท

การติดตามหนี้สินเดือนกุมภาพันธ์  2561   เป็นเงินจ�านวน 7,906,868.75 บาท

การติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ์  2561  เป็นเงินจ�านวน   27,371,378.56  บาท

การติดตามหนี้สินเดือนมีนาคม 2561    เป็นเงินจ�านวน      5,594,162.75  บาท

สรุปการติดตามหนี้สินประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2560 –  มีนาคม 2561 เป็นเงินจ�านวน 32,965,541.31  บาท

การขับเคลื่อนการติดตามหนี้สิน

คณะท�างาน ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการ     

ผูจั้ดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั ได้เข้าพบผูบ้ริหาร

หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก เพื่อทบทวนความเข้าใจ หลัก

การปฏบิตักิารช�าระหนีข้องสมาชิกให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 และข้อบังคับ ระเบียบ ของสหกรณ์ฯ ก่อให้เกิด

ความมั่นคง และมั่งคั่ง ด้วยการมีวินัยทางการเงินของสมาชิก

คณะกรรมการ ขอขอบพระคณุ  ท่านผูบ้ริหาร  ท่านสมาชิก  

ที่ให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ      

ด้วยการช�าระหนี้ให้เป็นปกติครับ 

กัลยาณมิตรธรรม  7  ประการ

*น่ารัก * น่าเคารพ * ฝึกฝนตนอยู่เสมอ * รู้จักพูดให้ได้ผล

*อดทนรับฟังได้ *อธิบายเรื่องยากให้ง่าย *ไม่ชักน�าไปในทางเสื่อมเสีย

สวัสดี

ข้อคิด
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด        

ที่เคารพทุกท่าน

เดือนเมษายนของทุกปี จะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนและแล้ง

ที่สุดของประเทศไทย ชาวไทยจึงมีประเพณีอันดีงาม และกิจกรรม

คลายร้อนสืบเนือ่งกันมาแต่โบราณจนถงึปัจจุบนั คอื “วันสงกรานต์” 

แต่ก่อนจะกล่าวถึงวันสงกรานต์ ผมขออนุญาตเสนอวันส�าคัญๆ   

ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย ดังนี้

2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ     

ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เม่ือวนัเสาร์

ที่ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต     

“ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

6 เมษายน “วันจกัรี” เป็นวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระพุทธยอด

ฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีท่ี 1 ทรงเสดจ็ปราบดาภเิษก

ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการ

ก่อตั้งราชวงศ์จักรีถึงปัจจุบันเป็นเวลา 236 ปี

13 เมษายน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” “ผู้สูงอายุ” เป็นวัยที่

หลายคนนยิามว่าเป็น “ไม้ใกล้ฝ่ัง” แต่ผูสู้งอายุทัง้หลายคอืผูส้ร้าง

ประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมานับไม่ถ้วน ผู้สูงอายุบางคนมักถูก

ลูกหลานทอดท้ิง (ด้วยเหตุจ�าเป็นบางประการ) ท�าให้ต้องอยู่กัน

ตามล�าพังเมือ่ยามแก่เฒ่า ผูสู้งอายุนบัวนัจะมจี�านวนมากขึน้ ขณะ

นี้เป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากถึง 3 ใน 5 ของประชากรโลก ดังนั้น

ทั่วโลกจึงพากันรณรงค์ให้เห็นถึงความส�าคัญ ประเทศไทยก็เช่น

เดียวกัน ได้จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มให้ความ

ส�าคญั และตระหนกัถงึคณุค่าของผูสู้งอายุ ดอกไม้ทีเ่ป็นสัญลักษณ์

ของผูสู้งอายุคอื “ดอกล�าดวน” เป็นพืชยนืต้นให้ความร่มร่ืน ล�าต้น

มอีายุยืน มใีบเขยีวตลอดปี ให้ร่มเงาด ีและดอกมสีีนวล กล่ินหอม 

กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เปรียบเสมือนผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ทรงวัยวุฒิที่

คงคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป 

วันนี้.....เรากราบคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยาย 

คุณทวด ผู้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรในบ้านแล้วหรือยังครับ

14 เมษายน “วันครอบครัว” เป็นการสร้าง และส่งเสริมให้

เกิดความรักความผูกพัน ความอบอุ่นและความสุขในครอบครัว 

ครอบครัวเล็กหรือใหญ่ไม่ส�าคัญ การที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าแบบ

ครอบครัว สิ่งหนึ่งที่ท�าให้รู้สึกได้คือ “ความสุข” การปฏิบัติตนที่ดี

ต่อครอบครัวด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และรับผิดชอบในหน้าที่

ที่พึงกระท�า ย่อมท�าให้ครอบครัวเป็นสุข สถาบันครอบครัวเป็นจุด

เร่ิมต้นของคุณภาพชีวิต ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข จะส่งผลถึง    

ความเข้มแข็งของชุมชน หมู่บ้าน และสังคมด้วยเช่นกัน

“วันสงกรานต์” ปีนี้ พ.ศ. 2561 ตรงกับปีจอ (ปีที่ 11 ของ

รอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นหมา) สัมฤทธ์ิศก (ปีจุลศักราชที่

ลงท้ายด้วยเลข 0) จันทรคต ิ(รูปแบบการใช้ปฏทินิรูปโดยใช้ดิถีของ

ดวงจันทร์ เพ่ือบอกข้างขึ้นข้างแรม บอกเดือน) เป็นอธิกมาส          

(8 สองหน) ปกติวาร (ปีที่วันเป็นปกติมีเดือนคู่ ข้างขึ้น 15 วัน      

ข้างแรม 15 วัน) สุริยคติเป็นปกติสุรทิน นางสงกรานต์นามว่า    

“มโหธรเทวี” ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์

แก้วนิลรัตน์  ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร  หัตถ์ซ้ายทรง

ตรีศลู เสดจ็ยืนมาเหนอืหลังมยุรา (นกยูง) เป็นพาหนะ “สงกรานต์” 

มาจากค�าในภาษาสันสกฤต ซึ่งแปลว่า “เส้นทางโหราศาสตร์”    

เป็นเทศกาลพุทธแบบดัง้เดมิ และมีการเฉลิมฉลองทกุปี ในระหว่าง

วันที่ 13 -16 เมษายน

“ค�าพยากรณ์” ปีนีน้�า้จะน้อย แต่ข้าวปลาอาหารอดุมสมบรูณ์ 

กิจกรรมวันสงกรานต์ที่นิยมปฏิบัติจนเป็นประเพณีได้แก่ ท�าบุญ

ตักบาตร สรงน�้าพระ  ก่อพระเจดีย์ทราย  รดน�้าด�าหัวขอพรผู้ใหญ่  

ปล่อยสัตว์ และเล่นน�า้สงกรานต์คลายร้อนปีนีอ้บุตัเิหตบุนท้องถนน

ยังมีมากอยู่  มีตายและบาดเจ็บมากสาเหตุจากเมา และไม่ปฏิบัติ

ตามกฎจราจร  “เมาแล้วไม่ขับ”  จะมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุลงได้

11 เมษายน  ไม่ใช่วันส�าคญัใดๆ แต่เป็นวันทีล่ะครทางจอแก้ว

ช่อง 3 เรื่อง “บุพเพสันนิวาส” อวสานโดยสมบูรณ์ มีผลต่อจิตใจ

คนหลายคนที่ติดตาม “ออเจ้า” มาตลอดที่รู้สึกเสียดายไม่อยาก

ให้จบเลย  ที่ต้องกล่าวถึงไม่ใช่ว่าผมเป็นแฟนละครตัวยงนะ       

เพียงแต่ขอชื่นชมว่าละครเรื่องนี้สามารถปลุกกระแสคนไทยให้เกิด

การเปล่ียนแปลงได้ เช่น สนใจประวัติศาสตร์มากขึ้น สนใจ และ

แต่งกายแบบไทยย้อนยุคอย่างแพร่หลาย สนใจท่องเที่ยวภายใน

ประเทศตามรอยตัวละครในเร่ืองมากขึ้น นิยมรับประทานอาหาร 

และขนมไทยมากขึ้น ดูได้จากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เราจะเห็น

คนไทยไปเที่ยวแหล่งส�าคัญทางประวัติศาสตร์อย่างล้นหลาม         

มกีารแต่งกายชุดไทยทีไ่ม่โป้ไม่เปลือยเล่นน�า้สงกรานต์มากขึน้  ทัง้นี้

ย่อมเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

อย่างแน่นอน กระแสดี ๆ อย่างนี้ขอให้คงอยู่นานๆ อย่าให้            

เป ็นเหมือนไฟไหม้ฟางที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมอดดับ             

อย่างรวดเร็วกแ็ล้วกนั

ครับ....ในช่วงปีใหม่ไทยผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิทีท่่านเคารพนบัถอืจงบนัดาลประทานพร ให้สมาชิก

สหกรณ์ฯทุกท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

ปัจจุบนัยังรับค่ะ แต่การรับครูอตัราจ้างเป็นสมาชิก จะต้อง

มีสัญญาจ้างตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และขณะนี้สหกรณ์ฯก�าลังร่าง

ระเบียบเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกครูอัตราจ้างขึ้นใหม่ และ

จะประกาศให้สมาชิกได้ทราบในเร็ววันนี้ค่ะ

ผมเป็นสมาชิกมาแล้ว 1 ปี ผมสามารถยื่นกู้อะไรได้บ้าง

ครับ

สมาชิกสามารถย่ืนกู้ได้ทุกประเภทค่ะ จ�านวนวงเงินกู้ดู

จากเงินเดือนคงเหลือ และต้นสังกัดสถานศึกษา หรือที่ท�างาน 

เพื่อเป็นองค์ประกอบในการได้รับสินเชื่อด้วยค่ะ

 ผมอยากทราบว่าการขายที่ดินของสหกรณ์ฯ ได้เงินมา

แล้ว ก�าไรจากการขายโดยหกัต้นทนุแล้ว น�ามาปันผลให้สมาชิก

ได้หรือไม่

การขายที่ดินที่เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯนั้น  ทั้งต้นทุน

และส่วนเกินจากต้นทุน ตามระเบียบจะต้องน�าเป็นทุนของสห

กรณ์ฯ จะน�ามาปันผลให้กับสมาชิกไม่ได้ค่ะ

ดิฉันเป็นผู้ค�้าประกันการกู้เงินประเภทสามัญของสมาชิก 

1 ท่าน ปรากฏว่าผูกู้ไ้ด้ออกจากงาน ไปท�างานทีอ่ืน่ไม่ได้ส่งเงิน

มาช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ และมีหนังสือแจ้งเตือนจากฝ่าย

กฎหมายไปที่บ้านดิฉันๆต้องท�าอย่างไรค่ะ ในขณะที่ผู้กู้ยังอยู่

ท่านสมาชิกจะต้องเข้ามาพบนิติกรของสหกรณ์ฯ (ฝ่าย

กฎหมาย) เพ่ือให้ค�าปรึกษาอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม          

สหกรณ์ฯ จะให้ความเป็นธรรมกบัสมาชิกทีเ่ป็นผูค้�า้ประกนั และ

ผู้กู้ที่ไม่ส่งเงินมาช�าระให้กับสหกรณ์ฯให้มากที่สุดค่ะ

 

สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ทุกท่าน เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพักผ่อนของสมาชิกที่ยัง

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เป็นเดอืนวนัแห่งความสุข คอืวนัสงกรานต์ 

เป็นวันของครอบครัว และผู้ที่ทุกคนเคารพนับถือให้โอกาสนี้

แสดงความรัก ความเคารพและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ท�าให้ผู้

สูงอายไุด้รับความอบอุน่ใจ  เป็นการสร้างความสัมพันธ์อนัดต่ีอ

ครอบครัว และขอฝากเกล็ดเล็กๆน้อยๆ เพื่อให้ท่านมีสุขภาพที่

ดีและอายุยืนค่ะ

กินขิงวันละ 3 ชิ้น พร้อมอาหารเช้า โดยน�าขิงแก่ไม่ต้อง

ปลอกเปลือกออกล้างน�้าให้สะอาด หั่นเป็นแว่นๆ ไม่ต้องบาง

มาก น�ามาใส่ในน�้าส้มสายชูแอปเปิ้ลให้พอดี ปิดผ้าน�าไปใส่ใน

ตู้เย็น ทิ้งไว้ 7 วัน จึงน�ามารับประทานได้ (ใช้โหลแก้วนะค่ะ)

ประโยชน์ของขิงมีมากได้แก่ลดไขมัน ป้องกันโรคหัวใจ  

กระเพาะอาหาร ลดไขมันในเส้นเลือด ความดนัโลหติสูง  สามารถ

ลดน�า้หนกัได้ ท�าให้ร่างกายแขง็แรง ระบบขบัถ่ายด ี คณุสมบตัิ

ของขิงยังมีอีกมาก ลองไปเปิด  Internet  ศึกษาเพิ่มเติมได้ค่ะ 

ขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพที่ดี และอายุยืน

สุดท้ายนี ้ดฉินัขอตอบค�าถามทีส่มาชิกได้สอบถามกนัเข้า

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเกีย่วกบัการขอทนุบตุร การรับสมคัรสมาชิกครู

อัตราจ้าง ฯลฯ ดังนี้

การขอทนุการศกึษาบตุรสมาชิก ท�าไมต้องขอผลการเรียน 

จะให้อยู่แล้วก็พิจารณาให้เลย ไม่ได้หรือค่ะ ในเมื่อมีคุณสมบัติ

ครบ

การขอทนุการศกึษาบตุรสมาชิก ทีต้่องขอผลการเรียนของ

นักเรียน เพื่อเป็นการยืนยันว่า บุตรของท่านได้ศึกษาอยู่ และ

ถ้ามีจ�านวนสมาชิกที่ขอมาเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละ

ปี จะน�าผลการเรียนมาพิจารณาประกอบการมอบทุน ค่ะ

การรับสมัครครูอัตราจ้างเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มีราย

ละเอียดและเงื่อนไขการรับครูอัตราจ้างเป็นสมาชิกจริงหรือไม่

ถาม1

ถาม3

ถาม4

ถาม5

ถาม2

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ

ตอบ
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ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย ศรีเพ็ง  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 กระผมขอเรียนสมาชิกทุกท่านทราบ

ข่าวสาร และสาระส�าคัญของสมาคมฯ ตามที่ทุกท่านได้เป็นสมาชิก

ของสมาคมฯ เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่ 13 

ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เม่ือวันที่ 24    

มีนาคม 2561 ท่ีผ่านมา กระประชุมมสีมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุม 

และการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านนายกสมาคมฯและ

กรรมการจึงขอขอบคณุทกุท่านทีเ่ข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนีค้รับ

ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 9,145 คน มีสมาชิกเข้าใหม่    

จ�านวน 1 ราย มมีตคิณะกรรมการให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิก

จ�านวน 12 ราย ตามข้อบังคับ 

ด้วยทางคณะกรรมการได้มนีโยบายของคณะกรรมการด�าเนนิ

การสมาคมฯ สมควรให้มีโครงการรับสมัครสมาชิกเพ่ิมให้มากขึ้น 

เพ่ือรักษาสถานะจ�านวนสมาชิกที่ลดลง จากการลาออก มติออก 

และเสียชีวิต

คณะกรรมการสมาคมฯ ก�าลังด�าเนนิการให้สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี แก้ไขระเบียบ การให้สมาชิกสหกรณ์ฯ กู้เงินทุกประเภท

สมควรเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพ่ือความมั่นคงในการค�้าประกัน

เงินกู้ จากสวัสดิการของสมาคมฯ และเป็นการลดภาระของทายาท

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง

จงึขอเรียนสมาชกิทกุท่านทราบว่า การค้างช�าระเงินสงเคราะห์

ศพรายเดือนจะมีผลในกรณีเสียชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างการค้างช�าระ 

ทายาทอาจมีปัญหาในการรับสิทธิประโยชน์จากสมาคม

ท่านสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

ทกุท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกีย่วกับสมาชิกทีล่าออกจาก

การเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของฌาปนกจิฯ

ต่อได้ ครับ

(***ยกเว้นผู ้ที่ขาดส่งการช�าระค่าสงเคราะห์รายศพต่อ

สมาคมฌาปนกิจ***)

เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกใหม่ 

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีอายุไม่เกิน 45 ปี

3. มสุีขภาพแขง็แรง มใีบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ

4. ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน ของผู้สมัครและผู้รับผล

ประโยชน์ (ส�าเนา)

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

6. ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท 

พร้อมทั้งมาย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือน จ�านวน  2 ราย 

ล�าดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สาเหตุการเสียชีวิต

40 –50

ปีสหกรณ์ฯ

สฌ.นบ. สส.อค. สส.ชสอ.

1. นางวราพรรณ ประมาณ 48 ปี อุบัติเหตุทางรถยนต์ 120,000 254,958 - -

2. นายฉัตรชัย  ดวงวิเชียร 59 ปี เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง สมทบ 253,492 - -

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่นายวันชัย ศรีเพ็ง โทร. 089-9147567 และเบอร์ 02-9698201-2 ต่อ 132  

และ Fax 02-9698841 ID line : 029698841 

เพ่ือการปฏบิตัทิีถ่กูต้องและเป็นประโยชน์กบัตวัท่านเอง การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง ท่านอาจช�าระเงิน

โดยการโอนเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชี ดังนี้

-  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนั่งเกล้า  ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เลขที่บัญชี 315-1-00001-4

-  ธนาคารกรุงไทย  สาขานนทบุรีชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  เลขที่บัญชี  108-1-37285-0

-  ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรีชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี   เลขที่บัญชี  140-0-35869-1

-  ธนาณัติมาที่สมาคมฯ เลขที่ 776 ถ.รัตนาธิเบศร์  ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี  จ.นนทบุรี 11000

เมื่อท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลักฐานการช�าระเงินให้สมาคมทราบทุกครั้ง โดยการแฟกซ์เอกสารมาที่เบอร์ 

02-9698841 หรือ ถ่ายรูปส่งไลน์มาทาง ID lind 02-9698841 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่าท่านจะได้รับใบเสร็จ     

รับเงินฉบับจริงจากทางสมาคมฯ
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สาระน่ารู้ 

กับครูนนท์
นายปัญญา เนื่องฤทธิ์ 

6 ก้าวสู่ความรวย

 พ่อ แม่ ปู ่ย่า ตา ยาย มกัสอนให้เรารู้จักเหตผุล เช่น ช้างขี้

ขี้ตามช้าง หมายถึงการกระท�าใดก็ตามอย่าตามผู้อื่น โดยไม่มี

เหตผุล การกระท�า ทีด่ต้ีองคดิก่อนว่าท�าไมต้องท�า ท�าไมต้องละเว้น 

ต้องขึ้นกับเหตุผลจึงกระท�าในทางศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธ 

ให้เชื่อผลของการกระท�า ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

 ในชีวติของคนเรา แต่ละอย่างล้วนเป็นศาสตร์ทัง้ส้ิน รวมถงึ

การเงินก็เป็นศาสตร์เช่นกัน ด้วยสติปัญญาของผู้เขียนคงมิกล้าที่

จะเน้นย�้าให้พวกเราไม่ตกอยู่ในความไม่ประมาท รู้จักวางแผน

ทางการเงิน ต้องบริหารจัดการ ทางการเงินอย่างไรนั้นก็คงไม่คิด

บังอาจ เพราะผู้เขียนเองก็ยังต้องศึกษาศาสตร์ตัวนี้ เพ่ือหวังผล

ความสุขในการด�ารงชีวติด้วยตนเอง โดยไม่สร้างภาระให้บคุคลอืน่

และสังคม เช่นกัน

 การวางแผนทางการบริหารจัดการการเงินนัน้นบัว่าส�าคญั 

คงไม่ต่างกบันกัเดินเรือ หากขาดแผนทีว่างแผนการเดนิเรืออาจจบชีวติ

ในกลางทะเลได้ การเงินกเ็ช่นเดยีวกนัคนทีม่ปัีญหาการเงินมกัขาด

การวางแผนทางการเงินทั้งสิ้น

 การเดินทางเพ่ือที่จะช่วยท�าให้เราก�าหนดทิศทางของชีวิต

ได้อย่างถูกต้อง ในแนวทางของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวัฒน์  

สิริวัฒน์ธนกุล  ท่านบอกว่าไม่ยากเลยครับ เพียงแค่ 6 ก้าวเท่านั้น 

ส�าหรับคนที่รู้จักค�าว่า “พอเพียง” ก็สามารถรวยได้อย่างง่ายๆ

 1. การก�าหนดเป้าหมายทางการเงิน คอืก้าวแรกสู่ความส�าเร็จ

ทางการเงิน เนื่องจากชีวิตที่ไม่มีการก�าหนดเป้าหมายเปรียบได้กับ

การเดินทางที่ไร้จุดส้ินสุด ไม่ต่างจากการท่องไปในท้องทะเลกว้าง

อันเวิ้งว้างซึ่งนักเดินทางไม่มีวันขึ้นถึงฝั่ง

 เป้าหมายทางการเงินจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราวางแผนและ

ปฏิบัติตามแผนทางการเงิน เป็นค�าตอบในยามที่เราอาจเร่ิมเกเร

เถลไถลออกนอกเส้นทาง เพราเป้าหมายทางการเงินจะคอยเตือน

สติเราว่าท�าไมเราถึงต้องอดเปรี้ยวไว้ก่อนในวันนี้

 อย่าลืมว่าเป้าหมายทางการเงินที่ดีต้องสามารถระบุได้  

เปน็ตัวเงนิและตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความเปน็ไปได ้รวมทัง้มกีรอบ

ระยะเวลาที่ต้องการบรรลุอย่างชัดเจน

 2. การส�ารวจสถานะทางการเงินในปัจจบุนั เปรียบเสมอืน

การวางเข็มทิศก�าหนดเส้นทางสู่ความส�าเร็จทางการเงิน

 การเดนิทางตามฝันไปยังจุดหมายปลายทางนัน้ เราจะต้อง

รู้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นของเส้นทางอยู่ที่ไหน เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็

จะไม่สามารถบอกได้ว่ามีถนนสายใดบ้างที่จะน�าไปสู่เป้าหมายที่

ต้องการ

 การส�ารวจสถานะทางการเงินในปัจจุบนัจะเป็นการประเมนิ

ทรัพย์สินและหนีสิ้นทีมี่ เพ่ือก�าหนดส่วนต่างทียั่งขาดอยู่ จะได้มอง

เหน็ภาพว่าเป้าหมายทางการเงินทีต้่องการนัน้คอืฝันทีเ่ป็นจริงได้ใน

อนาคตหรือเป็นเพียงความเพ้อฝันกันแน่

 นอกจากนั้นการส�ารวจสถานะทางการเงินในปัจจุบันยัง

ครอบคลุมถงึการเกบ็รวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัรายได้และรายจ่ายของ

แต่ละบคุคล ท�าให้เหน็ภาพของพฤตกิรรมการหาเงินและการใช้จ่าย

ที่อาจจ�าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพ่ือให้บรรลุถึง     

เป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ

 3. การก�าหนดทางเลอืกในการปฏิบติัเพือ่บรรลเุป้าหมาย

ทางการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งคือ การค้นหาถนนที่จะน�าเราจากจุดที่

อยู่ในปัจจุบันไปสู้เป้าหมายที่ต้องการ

 อาจมีถนนหรือเส้นทางหลายสายที่จะพาเราออกเดินทาง

ไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ซึ่งความแตกต่างมีทั้งใน        

ด้านของทัศนียภาพสองข้างทาง ค่าใช้จ่าย รวมทั้งความเร็วใน      

การเดินทาง

 การวางแผนทางการเงินจึงต้องมีการคิดหาทางเลือก

ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการท�าให้เราบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงิน 

โดยจะต้องมีการระบุถึงข้อดี – ข้อเสียของแต่ละทางเลือก

 4. การประเมินทางเลือกที่เหมาะสม  ทั้งนี้เพื่อค้นหาเส้น

ทางทีจ่ะท�าให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อจ�ากดัของตนเอง

 การวางแผนทางการเงินอาจมีหลายทางเลือกที่จะท�าให้

บุคคลสามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ โดยอาจมี

ความแตกต่างกนัในแง่ของอตัราผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รับและ

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

 ทางเลือกแต่ละทางเลือกอาจเหมาะสมกับแต่ละบุคคล

แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อจ�ากัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อจ�ากัดทาง

ด้านเวลา สภาพคล่องทีต้่องการ กฎเกณฑ์หรือกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง 

ทัศนคติของแต่ละบุคคล รวมไปถึงความทนต่อความเส่ียงที่อาจ   

จะเกิดขึ้น

 5. การปฏิบัติตามแผนทางการเงินที่ก�าหนดไว้ แผน

ทางการเงินทีก่�าหนดขึน้มาทัง้หมดนัน้เป็นเพียงฝันทีอ่ยู่บนกระดาษ

อีกขั้นตอนหนึ่งที่ส�าคัญซึ่งจะท�าให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้    

ก็คือ การออกเดินทางไปตามฝันของคุณตั้งแต่เดี๋ยวนี้

 6. การติดตาม ประเมิน และแก้ไขแผนทางการเงิน อย่า

ลืมว่าแผนทางการเงินไม่ใช่เคร่ืองพันธนาการ หากแต่เป็นแผนที่    

ที่จะช่วยน�าทางคุณไปสู่เป้าหมาย

 บางครั้งแผนที่ที่มีอยู่อาจเขียนขึ้นในอดีต แต่ปัจจุบันถนน

ที่ระบุไว้อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเดินทางที่ผ่านมาอาจท�าให้

เรามีความต้องการปรับเปลี่ยนจุดหมายปลายทางก็เป็นได้

 ทุกอย่างในโลกล้วนไม่เที่ยง การวางแผนทางการเงินจึง

ต้องมีการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนอย่างสม�า่เสมอ  

ว่ายังคงสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือไม่ บางครั้งอาจมี

การปรับเปล่ียนเป้าหมายทางการเงินจากเดิม ท�าให้คุณต้องแก้ไข

แผนการเงิน  ซึง่อาจน�าไปสู่การเร่ิมต้นกระบวนการวางแผนทางการ

เงินกันใหม่

 คณุล่ะครับ  วนันีค้ณุเร่ิมต้นวางแผนเพ่ืออสิรภาพทางการ

เงินในอนาคตแล้วหรือยัง
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 สวัสดีครับ ในวันท่ี 20 เมษายน 2561 สหกรณ์ฯ        

ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุสหกรณ์ฯร่วมกับ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ และชมรมผู้สูงอายุฯ  

ประจ�าปี 2561 ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู 

ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกัน

และกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่าง

ชัดเจนโดยใช้ “น�า้” เป็นส่ือในการสัมพันธไมตรี และสืบเนือ่งจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุ รี จ�ากัด มีการจัดสัมมนา              

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที ่และผูเ้กีย่วข้องในวนัที ่18,19,20 และ

ในวันที่ 25,26,27 มีการจัดประชุมสัมมนาภาคกลาง ซึ่งในปีนี้

สหกรณ์ฯ ของเราเป็นเจ้าภาพจัดงาน และคณะกรรมการ        

เจ้าหน้าที่ จะต้องเดินทางเข้าวร่วมสัมมนาในคร้ังนี้ จึงขอแจ้ง

ให้สมาชิกทราบว่าสหกรณ์จะหยุดท�าการในวันและเวลา           

ดังกล่าวครับ

 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 เมษำยน 2561

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th


