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	 สวสัดคีรับ...เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบรีุ		จ�ากดั		ทีเ่คารพรักทกุท่านครับ..ถงึเดอืนพฤษภาคม	

กถ็อืว่าผ่านมาคร่ึงปีบญัชีของสหกรณ์ฯแล้ว	ผลการด�าเนนิงาน

ของสหกรณ์ฯ	ในช่วงคร่ึงปีแรกเป็นอย่างไรบ้างสามารถตดิตาม

อ่านรายละเอียดได้จากรายงานจากห้องประชุมครับ	ส่วนวนัส�าคญั

ในเดือนนี้	 คือในวันที่	 14	พฤษภาคม	 เป็นวันพืชมงคล	หรือ

วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 เป็นพิธี

ท�าขวญัพืชพันธ์ุธัญญาหาร		ทีส่มเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	ทรงอธิฐาน

เพ่ือให ้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ ์ธัญญาหาร													

แห่งราชอาณาจักรไทย	 และเป็นพิธีของการเร่ิมต้นการไถนา

วันวิสาขบูชา 

เพ่ือหว่านเมล็ดข้าว	 โดยมีจุดมุง่หมายทีจ่ะให้เป็นอาณตัสัิญญาณว่า				

บัดนี้ 	 ฤดูกาลแห่งการท�านาและเพาะปลุกได้เ ร่ิมขึ้นแล้ว																					

ส่วนวันส�าคัญทางพุทธศาสนาในเดือนนี้ก็คือ	 	วันวิสาขบูชา	ซึ่ง

ถอืเป็นวนัส�าคญัทีสุ่ดทางพระพุทธศาสนา	คือเป็นวันประสติู ตรัสรู้ 

และปรินิพพาน ขององค์พระศาสดา คือพระสมัมาสมัมาพทุธเจ้า              

ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความส�าคัญ	 โดยในวันที่												

13	 ธันวาคม	 2542	 องค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดให้	 วัน

วิสาขบูชาเป็นวันส�าคัญของโลกโดยเรียกว่า	Vesak Day	ตาม

ค�าเรียกของชาวศรีลังกา	ครับ

	 เพ่ือสมาชิกครับ	ในช่วงนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ		จ�ากดั	

ได้มกีารปรับปรุงเกีย่วกบัระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ		จ�ากดั	

ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้	พ.ศ.	2561	เพื่อให้บริการ

เงินกูแ้ก่สมาชิกทกุประเภท	เป็นการปรับให้เกดิความรัดกมุมากขึน้	

และป้องกันความเส่ียงด้านสินเช่ือของสหกรณ์ฯ	 จากปัญหา												

การตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ		ซึง่ท�าให้มผีลกระทบต่อเงินปันผล	

และเฉล่ียคืนของสมาชิก	 ระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่																					

ขึ้น ๑๕ ค�่าเดือน ๖
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สวสัดคีรบัสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ี จ�ากดั   
ทีเ่คารพรกัทกุท่าน

	 	 พบกันอีกเช่นเคยครับ	 ในเดือนพฤษภาคมน้ี				
ผมและคณะกรรมการได้ไปร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ	 ในหัวข้อเรื่อง	 “สหกรณ์สีขาว
ด้วยหลกัธรรมาภบิาล		การควบคมุภายใน	และการประเมนิ
ความเสีย่ง”		เม่ือวนัที	่18-20	พฤษภาคม	2561	ซึง่เป็นเรือ่ง
ทีส่�าคญัมากในการด�าเนนิการขบัเคล่ือนไปข้างหน้า	และเพือ่
ให้เกิดความเชื่อมั่นในการด�าเนินการของสหกรณ์ฯเรา							
สหกรณ์ฯจะต้องท�าแผนการควบคมุภายในและการประเมนิ
ความเสี่ยงขององค์กร	 และด�าเนินการรับการประเมิน
สหกรณ์สีขาวจากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 ทุกคน	
ในองค์กรมีความวิตกกังวนในการด�าเนินการ	 และการรับ	
การประเมิน	 	 จึงต้องมีการประชุมชี้แจงและประชุมเชิง
ปฏิบัติการในครั้งนี้	 	 โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณ									
จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2561	 สหกรณ์ฯเรา																	
ใช้งบประมาณอย่างประหยัด	และคุ่มค่า	ท่านวิทยากรที่เรา	
เชิญมาให้ความรู้	 มีความตั้งใจในการให้ความรู้เป็นอย่างยิ่ง	
มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดี	 	 เราใช้เวลาในการสัมมนา										
ทัง้	2	วนั	โดยท่านวทิยากรคอื	คณุศิรพิจน์		ทองนวล	ผู้อ�านวยการ	
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	และ
ท่านผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ฯ	ดร.เอนก		ล่วงลือ		ท่านใช้
ประสบการณ์ของหัวหน้าศึกษานิเทศจังหวัดปทุมธานีมาใช้
ในการบรรยาย	และได้แบ่งกลุ่มอภิปรายซึง่ได้รบัประโยชน์มาก	
ผมต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง	2	ท่าน	มา	ณ	โอกาสนี้		
ซึ่งท่านไม่ขอรับค่าบรรยายเลย

	 ผมขออนุญาตอธิบายเรื่อง	 สหกรณ์สีขาวตามหลัก	
ธรรมาภิบาลสักเล็กน ้อย	 กิจการสหกรณ์ฯของเรามี											
ความก้าวหน้าและเจริญเติบโตเร็วมาก	 ประกอบกับ																	
เกดิความเสยีหายมาก่อน	ท�าให้การบรหิารจัดการด�าเนินไป
ด้วยความยากล�าบาก		จะท�าอย่างไรให้สมาชิกผู้ถือหุ้น		ผู้กู้						
ผู้ฝากเงิน	 เกิดความม่ันใจในสหกรณ์ฯ	 ของเรา	 ส�านักงาน
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี	 ยังอนุญาตให้สหกรณ์ฯของเรา											

เข้าโครงการณ์ดังกล่าวได้	แม้ว่าจะมปัีญหามาก่อนแล้วก็ตาม		
ผมและคณะกรรมการตลอดจนฝ่ายประจ�าจึงได้ตัดสินใจ	
เข ้าร ่วมโครงการดังกล่าว	 โดยยึดหลักสหกรณ์สีขาว														
9	ประการ	ประกอบด้วยคือ

	 1.หลักประสิทธิผล
	 2.หลักประสิทธิภาพ
	 3.การตอบสนอง
	 4.หลักความรับผิดชอบ
	 5.หลักความโปร่งใส
	 6.หลักการมีส่วนร่วม
	 7.หลักการมอบอ�านาจ
	 8.หลักนิติธรรม
	 9.หลักความเสมอภาค
ทั้ง	 9	 หลัก	 ต้องด�าเนินไปด้วยกันทั้งหมด	 แต่ที่ต้อง

ด�าเนินการต่อไปก่อน	 4	 หลัก	 จะต้องด�าเนินการและ																
รับการประเมินเลย	มีดังนี้

	 1.หลักความรับผิดชอบ
	 2.หลักความโปร่งใส
	 3.หลักการมีส่วนร่วม
	 4.หลักนิติธรรม
	 ท้ัง	4	หลกั		สหกรณ์ฯได้ด�าเนินการไปหลายกจิกรรม	

เช่น	 การออกกฎเกณฑ์	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 โดยการมีส่วน
ร่วมของผูแ้ทนสมาชกิ	มกีารต้ังผูต้รวจสอบภายใน	เพือ่ความ
โปร่งใส	และได้มอบหมายความรบัผดิชอบในการปฏิบตังิาน
อย่างชัดเจนในแต่ละต�าแหน่งของเจ้าหน้าที่	 	 ซึ่งเกิดจาก
คณะกรรมการท่ีเราแต่งตัง้จากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	
2561	 น�าเป็นครั้งแรกที่มีการพิจารณางานของเจ้าหน้าท่ี											
จะเป็นกรอบในการท�างานของเจ ้าหน้าท่ี	 และใช้ใน																	
การประเมินการปฏิบัติงานด้วย	 จึงน�าเรียนให้ท่านสมาชิก
ได้รับทราบครับ

	 ส่วนเรื่องการบริหารจัดการตามปกติได้	 และได้รับ
การช�าระหน้ีของสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย														
2	ล้านบาท	เป็นเงินต้น	1	ล้านบาท	ดอกเบี้ย	1	ล้านบาท		
ซ่ึงจะเข้ามาเป็นทนุของสหกรณ์ฯเรา	ส่วนสหกรณ์เครดติยเูนีย่น
คลองจั่น	จ�ากัด	ก็จะจ่ายเงินเพิ่มให้กับสหกรณ์ฯ	ประมาณ	
40%	ของเงินตามงวด	นับว่าเป็นข่าวดีบ้าง	แต่ที่สหกรณ์ฯ
กังวนใจคือเรื่อง	 การออกฎเกณฑ์มาให้เราถือปฏิบัติต่อไป	
เพราะจะยากในการด�าเนินการของสหกรณ์ฯ	ต่อไป

     
	 	 	 	 	 สวัสดี
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คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน	 ฉบับนี้ผมอยากจะให้สมาชิก	

ทุกท่านได้ลองทบทวนถึงรายรับ	และรายจ่ายของแต่ละท่านใน

แต่ละเดอืนว่ามคีวามสอดคล้องสัมพันธ์กนัประการใด	หากท่าน

เกิดมีปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย	 ควรจะต้องด�าเนินการ										

ในส่วนนีค้รับ “งานที ่2 อาชพีที ่3 ธุรกิจที ่4” “รายได้ไม่พอใช้ 

แค่จ่ายหน้ีอย่างเดียวยังไม่พอจ่ายเลย ท�ายังไงดี”	เป็นค�าถาม

ที่ฟังดูเหมือนง่าย	 แต่บอกเลยว่าตอบยากมาก	 ที่บอกว่ายาก	

ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีค�าตอบให้แต่เป็นเพราะกลัวว่าตอบไปแล้ว		

จะไม่ถูกใจมากกว่า	 เอาเข้าจริง	 ผมว่าทุกคนรู้ค�าตอบนะ...											

รายได้ไม่พอรายจ่าย		ตวัหนึง่น้อยไป		ตวัหนึง่มากไป	กแ็ก้ตรงๆ	

โดยการ	ลดรายจ่าย	และเพิ่มรายได้

รายจ่ายลด  รายได้เพิ่ม.....เดี๋ยวมันก็พอใช้เอง	เริ่มจาก	

“ลดรายจ่าย”	เราพอจะลดอะไรได้บ้าง...

- ปรับลดมาตรฐานการกินอยู่	 แม้ในส่ิงจ�าเป็นก็ให้ใช้

อย่างประหยัด	คิดก่อนใช้ทุกสิ่งอย่าง	

- ลดค่าใช้จ่ายฟุม่เฟือย	หรือค่าใช้จ่ายทีไ่ม่มีประโยชน์ลง	

เช่น	บุหรี่	เหล้า	หวย	ฯลฯ	เบาลงหน่อยหรือเลิกไปเลยก็ดีนะ

- ลดค่างวดช�าระหน้ีทุกรายการ	 ลองเจรจากับเจ้าหนี้ดู	

(อย่าเพ่ิงบอกว่าไม่ได้	ถ้ายังไม่ได้อ้าปากเจรจา)	จะขอลดดอกเบีย้	

ส่งเฉพาะดอกเบี้ย	 หรือหยุดส่งช่ัวคราว	 ลองพูดลองขอด	ู												

เรื่องแบบนี้	ขออาจมีได้และไม่ได้	

การท�าแค่	“ลดรายจ่าย”	เพียงอย่างเดยีวมนัไม่พอให้เรา

ปลดหนี้ได้เร็วหรอก	 แถมวันดีคืนร้ายมีเร่ืองให้ต้องจับจ่าย

ฉุกเฉิน	ยิ่งพานเป็นหนี้หนักขึ้นไปอีก

ที่ถูกคือ	ต้อง	2	แรงบวก	นั้นคือ	สร้างรายได้ควบคู่ไปกับ

การลดรายจ่ายด้วย	 หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ	 รายได้ทางเดียว									

ไม่สามารถช่วยปลดหนี้ให้หมดไวๆได้หรอกครับ	 มันต้องมี...										

งานที่	2	อาชีพที่	3	และธุรกิจที่	4	เสริมแรงเข้าไปด้วย	มันถึง

จะพ้นน�้าเร็วขึ้น

หลักการส�าคญัของการสร้างงานที	่2	อาชีพที	่3	และธุรกจิที	่

4	กคื็อ	1)	ช่องทางการหารายได้ทกุช่องทางนัน้	เน้นใช้ทนุทางปัญญา

เดมิทีม่	ีไม่ใช้เงินลงทนุทีสู่ง	เพราะเรามภีาระทางการเงินมากพอแล้ว	

และ	2)	ทัง้สามงานทีจ่ะท�าไปพร้อมๆ	กนันัน้	ควรมคีวามเกีย่วข้องกนั	

เพื่อไม่ท�าให้เราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ไปพร้อมๆกันหลายเรื่อง

เมือ่หนึง่เดอืนเราหาเงินได้มากขึน้ในอกีทางกล็ดค่าใช้จ่ายลง	

จนมีเงินส่วนเกินได้	 เราก็มาวางแผนเก็บเงินและช�าระคืนหนี	้

ค่อยๆอดทนท�าไปในไม่ช้าหนี้ก็จะหมด	 (แต่บอกก่อนนะว่า											

เกมแก้หนี้เป็นหนังชีวิต	ต้องสู้กันยาวมาก)

ที่เจ๋งก็คือ....หนี้หมด แต่งานท่ี 2 อาชีพที่ 3 และธุรกิจ

ที่ 4 ยังคงอยู่ และช่วยสร้างอัตราเร่งทางการเงินให้เรามั่งคั่ง           

ได้เร็วขึ้นกว่าท�างานประจ�าเพียงอย่างเดียวเสียอีก

คนกลุ่มเดียวที่แก้หนี้ไม่ได้	ก็คือ	คนที่ยอมแพ้	และไม่คิด

จะท�าอะไรอกีแล้ว	พวกเขาไม่เช่ือตวัเองยอมจ�านน	และกไ็ด้แต่

ฝันลมๆ	 แล้งๆ	 ว่าจะมีใครมาช่วยพาเขาออกไปจากสภาพชีวิต

อันเลวร้าย

ชวนคดิวธิลีดรายจ่าย	กบ่็นว่า	“ลดจนไม่รู้จะลดอะไรแล้ว!” 

ทั้งที่เอาเข้าจริง	ยังไม่ได้คิด	 ไม่ได้ลงมือท�าอะไรเลย	หรือชวน

คิดหารายได้เพิม่	กบ่็นว่า		ถ้าคดิได้แค่นี	้กอ็ย่าเสียเวลากนัครับ	

อยู่ตรงนั่นแหละ!	 ถูกที่ถูกทางแล้วล่ะ	 ถ้าความคิดยอมแพ้												

แค่อย่างเดียว	ใครก็ช่วยคุณไม่ได้ครับ

ใครที่เป็นหนี้หนัก	แล้วเคยท�าแต่ท้อแต่บ่น	 เอาใหม่ครับ	

หาช่องทางลดรายจ่ายและคิดวิธีเพ่ิมรายได้	 คิดงานที่	 2															

อาชีพที่	 3	 และธุรกิจที่	 4	 ออกเมื่อไหร่	 โพสต์ลงเฟสบุ๊กเลย	

ประกาศให้โลกรู ้ว ่า	 เราสู ้ชีวิต	 เพ่ือนในเฟสบุ ๊กถ้าไปขอ															

ยืมเงินเขา	 เขาคงไม่สะดวกใจ	 แต่ถ้าประกาศและบอกเพื่อนๆ

ไปว่า	 ..	เราก�าลังท�างานที่	2	อาชีพที่	3	ธุรกิจที่	4	อยู่	 เพื่อน											

คนไหนสนใจซื้อสินค้าหรือจ้างให้ไปท�างาน	 เรียกใช้ได้เลย”													

ผมว่าเพื่อนสบายใจที่จะช่วยมากกว่า	เพราะคนเราถึงแม้รักกัน

แค่ไหน	ก็พร้อมที่จะยื่นมือ	มากกว่ายื่นเงิน

เป็นก�าลังใจให้ทุกคนที่ก�าลังสู ้กับปัญหาหนี้นะครับ										

จ�าเอาไว้	“ไม่มีใครท�าให้เรารวยได้	ถ้าเราไม่อยาก	และไม่มีใคร

ท�าให้เราจนได้	ถ้าเราไม่ยอม”	

     

	 พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
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รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุี

0894615373

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ที่เคารพรักทุกท่านครับ 

ในคอลัมน์	รายงานจากห้องประชุมฉบบันีจ้ะขอรายงานจะขอสรุป

ประเดน็ส�าคญัรายงานจากทีป่ระชุมของคณะกรรมการด�าเนนิการชุดที่	

59	ในเดือนเมษายน	ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

เร่ืองที ่1	สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	

จ�ากดั		ขอความร่วมมอืประชาสัมพันธ์รับสมคัรสมาชิกใหม่	ด้วยสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 	 มีความประสงค	์													

ขอความอนุเคราะห์	 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	

ประชาสัมพันธ์การรับสมคัรสมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	(สมาชิกปกต)ิ	โดยแนบเอกสารแบบฟอร์ม	การสมัคร	

กบั	เอกสารการรับสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จ�ากัด	

และขอความร่วมมือ	 ฝ่ายสินเช่ือ	 เชิญชวนสมาชิกสมัครสมาชิก										

สมาคมฌาปนกจิ	ฯ	(สมาชิกปกต)ิ	เนือ่งจากเป็นผลดกีบัทางสหกรณ์	ฯ																

เพ่ือเป็นการ	 แบ่งเบาภาระของทายาทสมาชิกสหกรณ์	 ฯ	 ในการรับ														

ภาระหนี้สินของสมาชิก	ฯ	เมื่อถึงแก่กรรมอีกช่องทาง	

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ รับทราบและเห็นชอบ

ตามที่น�าเสนอ โดยมอบฝ่ายจัดการ ฯ ด�าเนินการ 

เรื่องที่ 2	รายงานทางสถานะทางการเงิน

-		ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ	จ�านวน	11,071	คน	ลดลง

จากเดือนก่อน	16	คน	และสมาชิกสมทบ	จ�านวน	1,376	คน	ลดจาก

เดือนก่อน	11	คน	รวมปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น	12,392	คน

-		ทุนด�าเนินงาน	มี		8,187.38	ล้านบาท		ลดลงจากเดือนก่อน		

109.34		ล้านบาท		เป็นผลมาจาก

1.	เงินรับฝาก	(ลดลง)		17.32		ล้านบาท

					 2.		เงินกู้ยืม	(ลดลง)		109.09		ล้านบาท

					 3.		ทุนเรือนหุ้น	เพิ่มขึ้น		0.79		ล้านบาท	

			 4.		หนี้สินอื่น	(ลดลง)		6.47		ล้านบาท

	 -	ด้านทางใช้ไปของเงินทุน	

1.		สหกรณ์มเีงินสดและเงินฝากธนาคาร	125.46	ล้านบาท	เพ่ิมขึน้

จากเดือนก่อน	33.13	ล้านบาท

2.		เงินฝากสหกรณ์อื่น	เพิ่มขึ้น		49.30		ล้านบาท

3.		เงินลงทุน	(ลดลง)		198.11		ล้านบาท

4.		เงินให้สมาชิกกู้	เพิ่มขึ้น		3.08		ล้านบาท

5.		เงินให้สหกรณ์อื่นกู้		(ลดลง)		0.06		ล้านบาท

6.		สินทรัพย์อื่น	ลดลง		3.33		ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 71.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน 24.34   ล้านบาท***

อ่านต่อหน้า 8

เร่ืองที ่ 3	 การประชุมคณะท�างาน	การด�าเนนิการเกีย่วกบัโครงสร้าง,							

ควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร	และ	การรักษาความ	ปลอดภัยส�าหรับ

สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล	

ตามมตคิณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ชดุที	่59	ประจาป	ี2561	

เดือนมกราคม	 มีมติคณะกรรมการด�าเนินการ	 เก่ียวกับโครงสร้าง,				

ควบคุมตรวจสอบภายในองค์กร	และ	การรักษาความปลอดภัยสาหรับ

สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	 ประมวลผลข้อมูล															

เพ่ือตระเตรียมมาตรการในการป้องกันความเส่ียงระบบสารสนเทศ										

ไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ	 จึงควรมีการบริหาร	 จัดการและ																	

การควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบแลประสิทธิภาพรวมทั้ง									

ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปใน	การประมวลผล

ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์	

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ ให ้ฝ ่ายจัดการฯ                  

แจ้ง ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ว่า ด้วยนโยบาย  

การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระเบียบสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด ว่าด้วย นโยบายการรักษาความ ปลอดภัย

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2561 และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้ตรวจสอบและ ควบคุมภายในของสหกรณ์เก่ียวกับการปฏิบติังาน และ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง    

โดยคณะกรรมการด�าเนินการ เห็นชอบมอบการรับผิดชอบเก่ียวกับ          

การควบคุมติดตามแก้ไขการตอบข้อทักท้วงของผู้ ตรวจสอบกิจการ             

ประจ�าเดือน และ การตอบขอทกัท้วงของผู้สอบบญัช ีโดยแต่งต้ัง นางพลูมาศ 

ทบัเกร็ด ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 เร่ืองที่ 4	 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที	่				

การเงินผู้หักเงินรายเดือนน�าส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด		

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ฯ ชุดที่               

59 /2561 ครั้งที่ 5 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 มอบหมายให้         

ฝ่ายติดตามหน้ีสินด�าเนินการแก้ไขปัญหาการลดหน้ี NPL ระหว่าง      

สหกรณ์ฯหน่วยงาน และสถานศึกษา เพื่อความร่วมมือจาก หน่วยงาน 

ผู้บริหารสถานศกึษา และผู้ปฏิบติังานด้านการเงิน เพือ่ใช้ในการพฒันา

ประสิทธิภาพให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถน�าไป ปฏิบัติงานได้อย่าง

มปีระสทิธิภาพ เกิดประโยชน์สงูสดุต่อสหกรณ์  ฝ่ายติดตามหน้ีสนิและ

ฝ่ายจดัการ จงึอนุมติัโครงการประชมุผู้บริหารสถานศกึษาและเจ้าหน้าที่

การเงินผู้หักเงินรายเดือนน�าส่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561

	 และใกล้เปิดเทอมใหม่แล้วขอให้พ่ีน้องเพ่ือนครูทกุท่านได้ติดตาม

และเตรียมความพร้อมรับมือการนโยบายการศึกษาด้วยนะครับ

ต้องกราบขออภัยท่านสมาชิกมา ณ ที่นี้  ขอแก้ไขข้อมูลคอลัมน์

รายงานจากห้องประชุมฉบับประจ�าเดือนเมษายน 2561 เร่ืองการน�า

เสนอ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเดิม ดังนี้

	 ข้อ	3.เงินฝากออมทรัพย์	(พิเศษ	6	เดอืน)	ฝากตัง้แต่หนึง่แสนบาท

ขึ้นไป	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 23.25 บาท ต่อปี (ขอแก้ไขดังนี้  เงินฝาก

ออมทรัพย์ (พิเศษ 6 เดือน) ฝากต้ังแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไป              

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.25 บาท ต่อปี )
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	 พบกันฉบับต่อไป		สวัสดีครับ

วันที่	1	มิถุนายน		2561	เป็นต้นไป			ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้		

เงินกู	้NPL	สหกรณ์ฯ	ได้เชิญผูบ้ริหารสถานศกึษา	และครูผูป้ฏบิตังิาน

ด้านการเงินของโรงเรียน	 หรือหน่วยงานเข ้าร ่วมประชุม																						

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการหักเงินรายเดือนของต้นสังกัด		

เพ่ือน�าเงินส่งให้สหกรณ์ฯ	 ลดปัญหาหนี้	 NPL	 ที่เกิดผลเสีย														

กับสหกรณ์ฯและมวลสมาชิกครับ

	 ส�าหรับเนื้อหาในวารสารฉบับประจ�าเดือนพฤษภาคมนี้	

มีเรื่องที่น่าสนใจต่างๆให้ติดตามได้ทุกคอลัมน์ครับ	เชิญติดตาม

อ่านกันในเล่มได้เลยครับ

ต่อจากหน้า 1

 

นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นเงินบ�านาญใช้ตอนวัยเกษียณ 

(ตอนจบ)

	 ในการซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ	 ถือเป็นการออม														

ของสมาชิก	 เม่ือเป็นการออมส่วนที่ออมส่วนที่ออมไว้นี้จึงน่าจะถอน

ออกมาใช้ได้เม่ือมีความจ�าเป็น	โดยเฉพาะเมือ่สมาชิกเป็นผูสู้งอายุและ

มีความเดือนร้อนทางการเงิน	ทั้งนี้	การถอนคืนอาจเป็นแบบครั้งเดียว	

ได้เงินมาก้อนใหญ่คล้ายบ�าเหนจ็	(โดยขายอสังหาริมทรัพย์)	หรือ	ถอน

ออกมาเป็นครั้งๆไป	อย่างไรก็ตามเพื่อดูแลสมาชิกผู้สูงอายุให้มีเงินใช้

จ่ายได้อย่างสม�่าเสมอในระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควร	 ผมขอเสนอ

ทางเลือกโดยการถอนคนืเป็นรายเดอืน	เดอืนละเท่าๆกนั	เช่นเดยีวกับ

เงินบ�านาญ	(จ�านองอสังหาริมทรัพย์)	โดยมีการช�าระหนี้คืนพร้อมด้วย

 แนวทางด�าเนินการโดยสังเขป มีดังนี้

	 1.	 สหกรณ์ฯ	 ให้เงินกู้แก่สมาชิก	 โดยใช้อสังหาริมทรัพย์เป็น	

หลักประกัน	 มีวงเงินกู้พิเศษตามมูลค่าราคาแปลงที่ดินและบ้านที่อยู่

อาศัย	 80%	 ของมูลค่านั้น	 ทั้งนี้ต ้องคิดค่าบริหารจัดการด้วย																			

การประเมนิราคาอสงัหาริมทรัพย์ อาจใช้ราคาประเมนิของทางราชการ

หรือผู้เชีย่วชาญเฉพาะก็ได้ และควรมกีารก�าหนดเง่ือนไขให้สหกรณ์ฯ

สามารถด�าเนินการจ�าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้เมื่อสิ้นสุด

สัญญา หรือเมื่อผู้กู้เสียชีวิต

	 2.	ท�าสัญญากู้ครั้งเดียว	แต่ได้รับเงินกู้เป็นรายเดือน	เดือนละ

เท่าๆกัน	ซึ่งจะเป็นจ�านวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ตามข้อ	1	 	และ

จ�านวนงวดเดอืนทีผู่กู้ป้ระสงค์จะรับเงิน		ควรมรีะยะเวลานานพอสมควร	

เช่น	80	งวดเดือน	หรือ	100	งวดเดือน	หรือมากกว่า	เป็นต้น

 3. ช�าระดอกเบี้ยเงินกู ้ เป ็นรายเดือนเท ่ากันทุกเดือน                  

การค�านวณหาจ�านวนดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายเดือน ซึ่งอัตราดอกเบี้ย

ทีจ่ะคิดจากเงินต้นทีจ่่ายไปตามจริงในอตัราดอกเบีย้เงินกู้ปกติ คิดใน

อตัราสทุธิทีห่กัประมาณการเงินเฉลีย่คืนแล้ว  ดังน้ันเงินกู้น้ีจงึไม่ควร

ได้รับเงินเฉลี่ยคืนอีก

	 4.	เงนิกู้รบัสุทธิรายเดือน	เท่ากบัจ�านวนเงินกู้รายเดือน	(ข้อ	2)	

หักด้วยดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน	(ข้อ	3)

	 5.	 กรณีที่หมดสัญญาการรับเงินกู้รายเดือนแล้ว	 แต่ผู้กู ้ยัง											

ไม่เสียชีวิต		อาจขยายวงเงินกู้ให้แก่ผู้กู้ดังกล่าวได้อีก	เช่น	อีก	20%		

ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์	โดยก�าหนดจ�านวนรับรายเดอืน	จ�านวนเดอืน	

ดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน	 และเงินกู้รับสุทธิรายเดือนใหม่ตามขั้นตอน									

ในข้อ	2	ข้อ	3	และข้อ	4

	 6.	 เม่ือผู้กู้เสียเสียชีวิต	 เปิดโอกาสให้ทายาทช�าระหนี้คืนและ

ไถ่ถอนอสงัหารมิทรพัย์ออกไปได้	แต่ถ้าหากทายาทไม่ประสงค์จะช�าระ

หนีค้นื	ให้สหกรณ์ฯ	ขายอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าว	แล้วน�าเงินทีไ่ด้มาหกั

ช�าระหนี้	หากยังมีเงินเหลือให้ส่งมอบแก่ทายาทต่อไป

	 7.	 ผู้กู้ต้องเป็นผู้เกษียณอายุแล้ว	 และไม่มีเง่ือนไขที่จะท�าให	้	

สหกรณ์ฯไม่สามารถเรียกร้องให้ช�าระหนี้คืนจากอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้

เป็นหลักประกัน	

 เพื่อให้การด�าเนินการเรื่องน้ีเป็นไปตามระเบียบเร่ิมต้น              

จากอสังหาริมทรัพย์ที่ส�าคัญที่สุดของคนทั่วไป คือ บ้านและที่ดิน            

แล้วค่อยพิจารณาขยายไปยังอสังหาริมทรัพย์อื่นที่เหมาะสม อย่างไร

ก็ตาม สหกรณ์ฯทีด่�าเนินการในเร่ืองน้ีอาจต้องเตรียมทรัพยากรต่างๆ 

เช่น คน เงิน เครื่องไม้เครื่องมือ และระบบการบริหารจัดการ เพื่อ

รองรับงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่อาจ   

เกิดขึ้นในอนาคต

 
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด

	 สหกรณ์ฯได้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบยีบใหม่	ให้มกีารด�าเนนิงานไปสู่มาตรฐานสากล	ตามค�าส่ังของกรมส่งเสริมสหกรณ์	การเปล่ียนแปลง

นี้จะมีการแจ้งประการบังคับให้ใช้ปฏิบัติในเร็ววันนี้	ได้แก่

	 1.	สหกรณ์ฯ	ต้องไม่ให้มีการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ฯ	เกินกว่า	10	เปอร์เซ็นต์ของทุนด�าเนินการ

	 2.	สหกรณ์	ต้องไม่มีการสะสมที่ดิน	และอสังหาริมทรัพย์ใดๆ	ไว้มากเกินความจ�าเป็น	มีได้เท่าที่ใช้สอยจริง

	 3.	สมาชิกจะยื่นกู้ซ�้า	(รีไฟแนท์)	ได้ใหม่ต้องมีระยะเวลากู้มาแล้วไม่น้อยกว่า	12	เดือน	เพื่อให้เป็นไปตามระบบบัญชี

	 4.	สมาชิกที่จะกู้เงินทุกครั้ง	ต้องมีเงินเดือนคงเหลือ	15	เปอร์เซ็นต์	ของรายได้	หรือคงเหลืออย่างน้อย	3,000	บาทต่อเดือน

	 สหกรณ์ฯจะแจ้งให้ทราบใน	 วัน	 	 เวลา	 ที่เร่ิมประกาศใช้ตามระเบียบปฏิบัตินี	้ 	 ล่วงหน้าในวารสารสหกรณ์	 และลงประกาศในเวบไซต	์													

สหกรณ์ฯ	www.ntbcoop.com			ต่อไป

ค�าเตือน

การค�้าประกัน
โปรดพิจารณาในการตัดสินใจก่อนการค�้าประกัน

กรณีผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้ ผู้ค�้า จะต้อง ช�าระหนี้แทน
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับ 	ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน		ผมขอรายงาน
ข่าวสารการติดตามหนี้สินประจ�าเดือนพฤษภาคม	2561	ดังนี้

 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี		จ�ากัด		ได้
จดัประชมุผูบ้รหิาร		หวัหน้าฝ่ายการเงิน		ของหน่วยงานต้นสงักดั
ของสมาชิกเพ่ือชี้แจง	 	 สร้างความเข้าใจ	 ศึกษาแนวทางการ
ปฏิบัติ	 การช�าระหนี้ของสมาชิกให้เป็นปกติ	 ก่อให้เกิดสภาพ
คล่อง	 ที่มีผลดีต่อการด�าเนินการทางธุรกิจของสหกรณ์ฯ	 และ
มวลสมาชิก

 ประเด็นส�าคญัในการประชมุเมือ่วนัเสาร์ที	่5	พฤษภาคม	
2561	

 1. พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541               
การหักค่าจ้าง (มาตรา 76 )

มาตรา	76	ห้ามมิให้นายจ้างหกัค่าจ้าง	ค่าล่วงเวลา	ค่าท�างานใน
วันหยุด	และค่าล่วงเวลาในวันหยุด	เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ

	 (1)	 ช�าระภาษีเงินได้ตามจ�านวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือ
ช�าระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้

	 (2)	 ช�าระค่าบ�ารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของ
สหภาพแรงงาน

	 (3)	 ช�าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์	 หรือสหกรณ์อื่นที่มี
ลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อ
สวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวโดยได้รับ																
ความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง	

	 (4)	เป็นเงินประกันตามมาตรา	10	หรือชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่นายจ้างซึง่ลกูจ้างได้กระท�าโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเล่อ
อย่างร้ายแรง		โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

	 (5)	เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกีย่วกบักองทนุเงนิสะสม
การหักตาม	(2)	(3)	(4)	และ	(5)		ในแต่ละกรณีห้าม	มิให้หักเกิน
ร้อยละสบิและจะหกัรวมกนัได้ไม่เกนิหนึง่ในห้าของเงนิทีล่กูจ้าง
มีสิทธิได้รับตามก�าหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา	70	เว้นแต่ได้
รับความยินยอมจากลูกจ้าง

2. แนวทางในการแก้ไขปัญหาของลูกหน้ีท่ีผิดนัดช�าระ
หนี้ต่อสหกรณ์ฯ

1.ท�าหนังสือแจ ้งหรือติดต ่อลูกหนี้และผู ้ค�้าประกัน															

ให้ทราบถึงภาระหนี้ที่ลูกหนี้ผิดนัดต่อสหกรณ์	 เพื่อให้มาเจรจา

ขอประนอมหนี	้หรอืปรับโครงสร้างหนีต่้อสหกรณ์		โดยพจิารณาจาก

หนีเ้งินกู	้ก�าลงัความสามารถของลกูหนีใ้นการช�าระหนีแ้ต่ละราย

ว่ามีความสามารถมากน้อยเพียงใด

2.	 คณะกรรมการฝ่ายตดิตามหนีส้นิ	 เชญิเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการกักเงนิลูกหนี้

ช�าระหนี้ให้สหกรณ์

3.	คณะกรรมการฝ่ายตดิตามหน้ีสนิ	ออกพืน้ทีต่ดิต่อต้นสงักดั	

ลกูหนีส้หกรณ์	ทีผ่ดินดัช�าระหนีเ้พือ่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาต่อไป

4.	กรณีสมาชิกไม่มาติดต่อหรือไม่สามารถด�าเนินการตาม

ข้อ	 1	 ที่ท�าไว้ต่อสหกรณ์	 สหกรณ์จะด�าเนินการตามกฎหมาย		

เพื่อที่บังคับผู้กู้ผู้ค�้าประกันต่อไป

5.	กรณีลูกหนี้ที่ถูกด�าเนินคดีได้ท�าหนังสือแจ้งลูกหนี้	และ

ผู้ค�า้ประกนั	เพ่ือให้มาด�าเนนิการปรับโครงสร้างหนีแ้ละ	ลดดอกเบ้ีย	

พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ลูกหนีท่ี้มกีารปรับโครงสร้างหนีใ้ห้กลบัมา

เป็นสมาชกิสหกรณ์ได้	ในกรณทีีย่งัคงปฏบิตังิานอยู่	เพือ่เป็นการ

ช่วยเหลือลูกหนี้ให้กลับเข้าสู่ระบบสหกรณ์	 และสามารถช�าระ

หนี้ได้ตามสัญญา

6.	 หากลูกหนี้เพิกเฉย	 สหกรณ์ด�าเนินคดีลูกหนี้สหกรณ	์

ด�าเนินการตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่ออายัดหรือยึดทรัพย์สินของ									

ลกูหนีน้�าออกขายทอดตลาด	น�าเงนิมาช�าระหน้ีให้แก่สหกรณ์

คณะกรรมการ		ขอขอบพระคณุท่านผูบ้รหิาร	หวัหน้าฝ่าย

การเงิน	ทุกต้นสังกัด	และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	ทุกท่าน	ที่มีส่วน

ร่วมด้วยช่วยกันคิด		แก้ไขปัญหา		การช�าระหนี้สิน		ของสมาชิก	

ทีส่่งผลให้สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ	ี	จ�ากดั	ววิฒันา		สถาพร		

มั่นคง		มั่งคั่ง		ยั่งยืน		ตลอดไป

อ่านต่อหน้า 11

ข้อคิด
แพทย์ 6 คนที่ดีที่สุดในโลก

1. แสงอาทิตย์  2. การพักผ่อน  3. การออกก�าลังกาย  
4. โภชนาการ   5. ความมั่นใจในตัวเอง  6. เพื่อน
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากัด

เมื่อเร็วๆนี้	ผมได้มีโอกาสเดินทางไปยังบ้านเลขที่	58 

หมู ่ 	7	ต�าบลคลองพระยาบันลือ	อ�าเภอลาดบัวหลวง	

จังหวดัพระนครศรีอยุธยา	ได้พบกบัอาจารย์ชูเกยีรต	ิ	พันธุเ์จริญ

อดตีศกึษานเิทศก์	สพป.นนทบรีุ		เขต	1	ปัจจุบนัเป็นข้าราชการ

บ�านาญ	 และได้ลงทุนท�าอาชีพเสริมในการเพาะเล้ียงไก่ชน														

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชมรมซุ้มไก่ชน	 ช่ือ	 “เพชรลากค้อน”               

ได้พูดคุยกันหลายเร่ืองในฐานะเพ่ือนเก่าและแก่ด้วยกัน																

โดยเฉพาะเร่ืองการกู ้ เ งินสวัสดิการของสหกรณ์ฯไปท�า																			

อาชีพเสริมดังกล่าวอย่างน่าสนใจ	 จึงขออนุญาตน�ามาเขียน

แนะน�าให้สมาชิกได้รู้จักกันบ้างครับ

	 พันธุ์ไก่ชนไทยเป็น	 “มรดกของไทย”	 	 มาตั้งแต่สมัย												

กรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน	 	 มีหลายสายพันธุ์	 	 แต่ที่มีช่ือเสียง	

มากที่สุดคือ	 พันธุ์	 “ประดู่หางด�า”	 	 และ “เหลืองหางขาว”                 

พันธ์ุประดูห่างด�าได้ช่ือว่า	“ไก่พ่อขุน”	เนือ่งจากพ่อขนุรามค�าแหง

มหาราชทรงโปรด	ไก่เหลืองหางขาวเป็นไก่ทีส่มเดจ็พระนเรศวรฯ

น�าไปตีชนะไก่ของพระมหาอุปราชาท่ีพม่าราวปี	 พ.ศ.	 2121		

ตามต�านานว่า	 ขณะตีไก่กันพระมหาอุปราชาทรงตรัสประชด

ประชันว่า	 “ไก่เชลยตัวนี้เก่งจริงหนอ”	 	 สมเด็จพระนเรศวรฯ	

ทรงตอบโต้ว่า	“ไก่เชลยตัวนี้อย่าว่าแต่จะตีกันอย่างกีฬาในวัง

เหมือนอย่างวันน้ีเลย ตีพนันเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้”              

ไก่เหลืองหางขาวจัดว่าเป็นไก่มสีกลุและมลัีกษณะเด่นตรงตาม

ต�ารา		หน้าหงอนบาง		กลางหงอนสูง		สร้อยระย้า		หน้านกยูง		

อกชัน	 หวั้นชิด	 หงอนบิด	 ปากร่อง	 พัดเจ็ด	 ปีกสิบเอ็ด																		

เกล็ดย่ีสิบสอง	 ซุ้มที่เล้ียงไก่ชน	 มักมีไก่พันธุ์นี้	 เพราะถือว่า												

เป็นไก่น�าโชค	นิยมเรียกชื่อว่า	“ไก่เจ้าเลี้ยง”

	 อาจารย์ชูเกียรติฯ	 เล่าให้ฟังว่าหลังลาออกจากราชการ

แล้วกไ็ด้กูเ้งินสวสัดกิารของสหกรณ์ฯ	ไปลงทนุเพาะเล้ียงไก่ชน		

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 คัดเลือกสายพันธุ์	 เพ่ือให้ตรงกับ

ความชอบของนักเลงไก่ในยุคปัจจุบันที่นิยมเล่นไก่ลูกผสม

ระหว่างไก่ชนพม่า	ที่ตัวไม่ใหญ่มาก	เชิงดีตีหูตีตา		ใช้แข้งหน้า

โดยไม่ต้องจิก	 แต่ใจไม่ค่อยดี	 ผสมกับไก่ง่อน	 (เวียดนาม)															

ที่หนังหนา	 และอดทนสูง	 หรือนิยมเล่นไก่สายพันธุ ์ก๋อย																	

(สายพันธุ์เดิมอยู่จังหวัดล�าพูน)	มีเชิงสูง		ฉลาด		ตีตัว		และ	

มีความอดทนสูงเป็นต้น	 	 ดังนั้นการคัดเลือกสายพันธุ์จะต้อง

คัดเลือกแม่ไก่ที่เก่ง	 มีความเหนียว	 อดทน	 ตีได้เหมือนตัวผู้		

ผสมกบัตวัผูท้ีมี่ช่ือเสียง	(ตชีนะหลายคร้ัง)	จึงจะมโีอกาสได้ไก่เก่ง																															

2)	 เป็นการแลกเปล่ียนไก่ซึง่กนัและกนัในการเล้ียง	 และขยายพันธ์ุ		

3)	ซือ้ขาย	ถ้ามไีก่เก่งในซุม้จะท�าให้ขายได้ราคาด	ี	ขายได้ทัง้ตวัเล็ก

และตวัใหญ่		ทัง้นีร้าคาซือ้ขายขึน้อยู่กบัความพอใจของทัง้สองฝ่าย

	การเลี้ยงไก่จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ		โรงเรือนต้อง

สะอาด		โล่ง		อากาศถ่ายเท	น�้าต้องสะอาด	ต้องรู้จักโรคที่จะเกิด

กับไก่		รู้จักใช้ยาพื้นบ้าน	และยาสามัญในการป้องกัน	และรักษา

อย่างถูกต้อง		ส�าหรับไก่ที่ต้องการเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน		จะต้อง

ดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนนักกีฬา		ต้องมีการฝึกซ้อมด้วยเทคนิค

วิธีเฉพาะตัวที่เรียนรู้	 และสืบทอดมาแต่ละอาจารย์อย่างถูกวิธี		

ทั้งเช้าและเย็น	 	 มีการบ�ารุงก�าลังด้วยสูตรยาแต่ละส�านัก																	

ทั้งนี้	 	 เพื่อให้ไก่แข็งแรง	อดทน	 	 ไม่แพ้ง่าย	การน�าไปตีจะมีทั้ง

บ่อนที่ถูกกฎหมาย	และบ่อนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	(บ่อนป่า)		

	 ไก่เก่งที่เคยท�าช่ือเสียงของซุ้มนี้ช่ือ	 “จ้าวกริชล�าพูน”               

ที่ตีชนะติดต่อกันถึง	7	ครั้ง	ปัจจุบันได้ท�าเป็นพ่อพันธุ์แล้ว		ส่วน

ไก่ที่เล้ียงไว้ขณะนี้มีลูกไก่	 20	 -30	 ตัว	 	 ไก่รุ่น	 	 15-20	 ตัว																							

ไก่พร้อมตีราว	20	ตัว	

 อาจารย์ชูเกียรติฯ	 แนะน�าสมาชิกที่สนใจจะเล้ียงไก่ว่า								

อาจเร่ิมต้นเล้ียงแบบสมัครเล่นเพียงตัวสองตัวแล้วค่อยๆ														

ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆ	แบบปล่อยธรรมชาติ	 	 เอาไว้กินเนื้อ	 กินไข่	

หรือขายเพ่ือเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งก็ได้	 	 ส่วนท่านใด																			

ที่ต้องการท�าอาชีพเสริมอื่นๆ	 ต้องศึกษาให้เข้าใจและรู้จริงก่อน

ตัดสินใจท�า	และต้องท�าจริง		จึงจะประสบความส�าเร็จ

 ครับ		ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชูเกียรติฯ	ไว้	ณ	ที่นี้	ที่ท่าน

ได้ให้ข้อมูลดีๆ	 ที่เป็นเกร็ดความรู้ให้แก่พวกเรา	 	 ซึ่งยังมีอีก

มากมาย	แต่ไม่สามารถน�ามาลงได้หมดครบถ้วน	สมาชิกท่านใด

ทีส่นใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ทีโ่ทร. 085-144-8978 

หรือไปเยี่ยมชมที่ซุ้มไก่ชนของอาจารย์ได้ครับ

สวัสดี

ข้อคิด
แพทย์ 6 คนที่ดีที่สุดในโลก

1. แสงอาทิตย์  2. การพักผ่อน  3. การออกก�าลังกาย  
4. โภชนาการ   5. ความมั่นใจในตัวเอง  6. เพื่อน
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

ของขวัญวันเกิดสมาชิกผู้มีอายุครบ	60	ปีขึ้นไปนี้	จ่ายให้

สมาชิกอย่างไรค่ะ

สหกรณ์ฯ	จะซื้อหุ้นเพิ่มให้ในเดือนที่เกิด	สมาชิกสามารถ

ตรวจดูได้จากจ�านวนหุ้นที่เพ่ิมขึ้นได้จากใบเสร็จรายเดือน																

(ในเดือนเกิด)	ค่ะ

การกู้เงินสหกรณ์ฯ	 ปัจจุบันจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือ

เท่าไร?

สมาชิกกู้เงินสหกรณ์ฯ	 ทุกประเภทจะต้องมีเงินคงเหลือ

หลังจากหักงวดกู้แล้ว	3,000	บาท	ค่ะ

ระเบียบในการกู้เงินสหกรณ์ฯ	 	 โดยกู้วนในสัญญาเดิม		

อยากทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคืออะไรบ้างครับ

ในการกูเ้งินสามัญ		สวสัดกิาร		พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์			

สุขใจ	 สมาชิกจะต้องช�าระมาแล้วไม่น้อยกว่า	 12	 งวด	 และ												

ไม่สามารถตัดงวดได้ค่ะ

ดิฉันเป็นครูสัญญาจ้าง	 (อัตราจ้าง)	 	 ในการค�้าประกัน			

การกู้เงินของเพื่อนสมาชิกมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างค่ะ

ครูทีเ่ป็นอตัราจ้าง	(สัญญาจ้าง)		สามารถค�า้ประกนัได้		5		สัญญา		

และจะต้องมค่ีาหุน้ในสหกรณ์ฯ	ไม่น้อยกว่า		50,000	บาท	ค่ะ

ส วัสดีค่ะท่านสมาชิกสหกรณ์ครูนนทบุรีทุกท่าน  

พบกันอีกในเดือนพฤษภาคม	 	 ซึ่งเป็นเดือนแรกของการ

เปิดภาคเรียนที่	1	ในปีการศึกษา		2561		ส�าหรับผู้ที่มีปฏิทิน

หน้าที่อยู่	 และเป็นวันสบายๆส�าหรับข้าราชการที่เกษียณแล้ว	

เดือนนี้มีของฝากมาให้ท่านสมาชิกอ่าน	 ปฏิบัติได้จะเป็นผลดี

กับสุขภาพค่ะ

 ร้อยละ	90	ของการเกิดโรคหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นในช่วง

เวลาเช้า	สามารถลดลงได้โดยการดืม่น�า้วนัละ	1	–	2	แก้ว		ดงันี้

	 ดืม่น�า้	1	แก้ว		หลังตืน่นอน	ก่อนการแปรงฟัน	ช่วยท�าให้

อวัยวะต่างๆ	เริ่มต้นการท�างาน

	ดืม่น�า้	1	แก้ว	ก่อนอาหารทกุเมือ้		ช่วยในการย่อยอาหาร

	ดื่มน�้า	1	แก้ว	ก่อนอาบน�้า		ช่วยลดความดันโลหิต

	ดืม่น�า้	1	แก้ว	ก่อนนอนป้องกนัหลอดเลือดสมองตบีตนั	

และโรคหัวใจล้มเหลาว

 ลองปฏิบัติกันดูนะคะ	 และสังเกตการณ์เปล่ียนแปลง	

ของตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้าง

 

สุดท้ายดิฉันขอตอบค�าถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามกัน

เข้ามามากเกี่ยวกับการมอบสวัสดิการผู้เกษียณ	และการกู้เงิน

สหกรณ์ฯจะต้องมีเงินเหลือเท่าไรถึงจะกู้ได้		ดิฉันขอแยกตอบ

เป็นข้อๆดังนี้ค่ะ

 

อยากทราบว่าสหกรณ์ฯมีของขวัญวันเกิดให้ส�าหรับผู้ที่

เกษียณอายุราชการแล้วคืออะไรค่ะ

สหกรณ์ฯ	จะมอบของขวญัวนัเกดิสมาชิกทีม่อีายุครบ	60	ปี	

เป็นต้นไป	โดยซื้อหุ้นให้ปีละ	700	บาท	ค่ะ

ถาม1

ตอบ

ตอบ

ถาม2

ถาม3

ตอบ

ถาม4

ตอบ

ถาม5

ตอบ

และค�าแนะน�าจากนักโภชนาการเสียก่อนเพื่อความปลอดภัย 

	 เมื่อวันที่	16	เดือนมกราคม	ปี	2018	ที่ผ่านมา	วารสารทาง	

การแพทย์สหรัฐอเมริกา	หรือ	Journal	of	the	American	Medical	

Association	 (JAMA)	ตพิีมพ์บทความทีก่ล่าวถงึการกนิแบบคีโตเจนกิ		

ว่า	หากท�าตามการกนิแบบคโีตเจนกิอย่างถกูต้อง	สามารถช่วยปรับสภาพ

ร่างกายได้อย่างมากส�าหรับผูท้ีเ่ป็นโรคเร้ือรัง	อนัเกดิจากโรคอ้วน			ซึ่งมี

จ�านวนผู้ใหญ่ถึง	1	ใน	3	ในอเมริกาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน	โดยจากงาน

วิจัย	13	ชิ้น	ที่ต่างกันออกไป	พบว่าผู้ที่ยึดการกินแบบคีโตเจนิก	ไม่

เพียงแต่สามารถลดน�า้หนกัได้มากกว่าผูท้ีก่นิแบบจ�ากดัไขมนั	 (low-fat)	

แต่ยังสามารถรักษาน�า้หนกัให้คงทีโ่ดยไม่กลับมาโยโย่ได้นานกว่า

สุดท้ายแล้ว	การลดน�า้หนกัทีไ่ด้ผลดทีีสุ่ดนัน้	จ�าเป็นจะต้องออก

ก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอเป็นประจ�า	 และรับประทานอาหารที่มี

ประโยชน์ต่อสุขภาพควบคู่ไปด้วย	

https://thestandard.co/ketogenic-diet/

ต่อจากหน้า 10
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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

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	ทุกท่าน	พบกันอีกเช่นเคยนะครับ	กระผมขอ

เรียนสมาชิกทกุท่านทราบข่าวสารสาระส�าคญั	และการเปล่ียนแปลง

ในแต่ละเดือนของสมาคมฯครับ

ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน	9,134	คน	มีสมาชิกเข้าใหม่จ�านวน	

3	 ราย	 สมาชิกขอลาออกจ�านวน	 1	 ราย	 มีมติคณะกรรมการให้

สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกจ�านวน	19	ราย	 	ขออุทธรณ์กลับ

มาเป็นสมาชิก	1	ราย	ตามข้อบังคับ	

คณะกรรมการได้มีนโยบายรับสมัครสมาชิกใหม่เพ่ิมให้จ�านวน

สมาชิกครบ	10,000	คน	ตามข้อบังคับ	แต่ปัจจุบันยังขาดจ�านวน

สมาชิกอีกประมาณ	800	กว่าคน	จึงเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ	ทุก

ท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมาคมฯ	 อายุไม่เกิน	 45	 ปีครับ	 ตาม

รายละเอียดที่แจ้งด้านล่างครับ

ท่านสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	

ทุกท่าน	 	 ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออก

จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	 แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของ

ฌาปนกิจฯต่อได้	ครับ

อ่านต่อหน้า 11

(***ยกเว้นผู้ที่ขาดส่งการช�าระค่าสงเคราะห์รายศพต่อ

สมาคมฌาปนกิจ***)

เอกสารประกอบการรับสมัครสมาชิกใหม่ 

1.		ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด

2.		เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ	และมีอายุไม่เกิน	45	ปี

3.	 	 มีสุขภาพแข็งแรง	 มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

ของรัฐ

4.	 ทะเบียนบ้าน	 /	 บัตรประชาชน	 ของผู้สมัครและผู้รับผล

ประโยชน์	(ส�าเนา)

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

6.		ค่าสมัครสมาชิก	300	บาท	

พร้อมทั้งมาย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

กรณีมีภาระผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ฯ	 ทางสมาคมฯจะ

ต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตามจ�านวนที่สมาคมได้ท�าธุรกรรมด้าน

การเงินไว้กับสหกรณ์	ส่วนที่เหลือผู้รับผลประโยชน์จึงได้รับต่อไป

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

1. นายสุธี		พิมมานนท์ 68	ปี เลือดออกในทางเดินอาหาร สมบท 253,464 สมทบ สมทบ

2. นายบุญเสริม		กุศลพันธ์ 79	ปี โรคชรา 150,000 253,436 - -

3. น.ส.สุทธินี		ชูเชิดรันตน์ 63	ปี อุบัติเหตุทางรถยนต์ 150,000 253,407 - -

4. นางสงบจิต		จันกรี 94	ปี โรคชรา 150,000 253,379 - -

5. นางเพ็ญประภา		โหละสุด 86	ปี โรคชรา 150,000 255,466 576,000 576,000

6. นายสมศักดิ์		บุตรน�้าเพ็ชร 64	ปี โรคปอดเรื้อรัง สมบท 255,438 - -

7. นางชูศรี		พันธุ์นิมิตร 49	ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด สมบท 255,410 - -

8. นายปาน		ธูปแก้ว 85	ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 150,000 255,381 576,000 576,000

9.  นายบุญมี		การะนุด 88	ปี ปอดติดเชื้อ 150,000 255,353 576,000 576,000

10. นางพจณีย์		ปราโมช	ณ	อยุธยา 40	ปี มะเร็งเม็ดเลือดขาว 60,000 255,325 - -

11. นายสนั่น	อ่อนละออ 76	ปี ภาวะขาดออกซิเจน ลาออกจากสมาชิก 255,297 - -

แจ้งรายชือ่สมาชกิเสยีชวิีตประจ�าเดือน จ�านวน  11  ราย
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก เคารพทุกท่าน

	 พบกบัสาระน่ารู้กบัครูนนท์	ข้อมลูทีน่�าเสนอเร่ืองราวอนัเป็น

ประโยชน์	 พร้อมสาระส�าคัญยุคใหม่	 ให้ท่านสมาชิกได้รู้ก่อนใคร		

ฉบับนี้ขอน�าเสนอเร่ืองราวดีๆ	 ที่มีประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต													

ของทุกๆ	ท่านคือ

คีโตเจนิก การกินไขมันเพื่อเผาผลาญไขมัน

	 กระแสการไดเอตเปล่ียนไปเร่ือยๆ	ทกุปีไม่ต่างกบัเทรนด์แฟช่ัน	

ไม่ว่าจะน�า้ผลไม้สูตรพิเศษ	(Juice	Diet),	ปาลิโอ	ไดเอต	(Paleo	Diet)	

หรือแอตกนิส์	ไดเอต	(Atkins	Diet)	แต่มกีารไดเอตแบบหนึง่ทีน่่าสนใจ

ก�าลังถกูกล่าวถงึมากขึน้เร่ือยๆ	ในวงกว้าง	จนว่ากนัว่าจะเป็นเทรนด์

การกนิแบบใหม่ของปี	2018	นัน่คอื	คีโตเจนิก ไดเอต (Ketogenic Diet) 

หรือที่เรียกกันว่า	คีโต ไดเอต (Keto Diet) 

อะไรคือคีโตเจนิก ไดเอต

	 คีโตเจนิก	 ไดเอต	 คือการกินที่เน้นไขมันสูง	 รองมาด้วย

โปรตนี	โดยลดคาร์โบไฮเดรตให้เหลือในปริมาณทีน้่อยมากๆ	โดยมี

ความคล้ายกบัแอตกนิส์	ไดเอต	หรือโลว์-คาร์บ	ไดเอต	(Low-carb	Diet)	

ตรงที่ลดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตและน�้าตาลให้น้อย	แต่ให้แทนที่

ด้วยไขมันทั้งจากพืชและสัตว์แทน

กินไขมัน แต่จะช่วยลดน�้าหนักอย่างไรล่ะ

	 ค�าตอบคือเมื่อเราลดปริมาณการกินคาร์โบไฮเดรตและ

น�้าตาลลงอย่างมาก	ร่างกายอันน่าอัศจรรย์	ของเราเรียกง่ายๆ	ว่า

จะเกิดอาการ	‘กลัวตาย’	ซึง่จากเดมิทีเ่คยน�ากลูโคส	มาใช้เป็นพลังงาน	

ร่างกายจ�าต้องหาแหล่งพลังงานมาแทนที	่นัน่คอืมาจากไขมนันัน่เอง	

กระบวนการนี้ก่อให้เกิดสภาวะการเผาผลาญที่เรียกว่า	 คีโตสิส										

(Ketosis)	ท�าให้เกิดสารที่เรียกว่า	คีโตน	(Ketone)	ในตับ	ซึง่น�ามา

ใช้เป็นพลังงาน	 หลังจากเร่ิมการกินแบบคีโตเจนิกไปหลายวันหรือ

หลายสัปดาห์	 ร่างกายและสมองอาจรู้สึกล้า	 เหนือ่ยง่าย	มกีล่ินปาก									

แต่จะค่อยๆ	 ปรับจนสามารถน�าไขมันและคีโตนมาใช้เป็นพลังงาน	

ได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่คาร์โบไฮเดรตนั่นเอง	

 ต้องกินอย่างไร	การกินแบบคีโตเจนิก	สิ่งส�าคัญที่ควรรู้คือ

การจ�ากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตให้ต�่ามากๆ	

 ไขมนัและน�า้มนั	การกนินีไ้ฟเขยีวให้กบัเนือ้ตดิมนั	อะโวคาโด	

เนย	ชีส	น�า้มนัหม	ูน�า้มันมะพร้าว	น�า้มันมะกอก	จากพืช	อาหารจ�าพวก

ถัว่	เป็นต้น

 โปรตีน	เน้นเนือ้สัตว์ออร์แกนกิ	เราสามารถเลือกกินเนือ้สัตว์

และไข่ได้	แต่ในปริมาณที่เหมาะสม	

 พืชผัก	 	 เน้นการกินผักที่โตบนดิน	 โดยเฉพาะจ�าพวก										

ผักใบเขียว	ดังนั้นเลี่ยงจ�าพวกเผือกมันไว้ก่อน	

 อาหารจากนม	 สามารถรับประทานอาหารที่ท�าจากนม														

(แต่ควรเล่ียงนม)	 โดยเน้นจ�าพวกที่ไม่พร่อง	 มันเนย	 ดังนั้นเรา

สามารถส่ังกาแฟใส่ครีมแท้	(ครีมจริงๆ	ทีไ่ม่ใช่คอฟฟีเมต)	หรือหม�า่ชีส

อย่างพาร์เมซานกับสลัดจานโตจน	 อิ่มหน�าได้อย่างไม่รู ้สึกผิด														

แต่ที่ว่ามานี้ไม่รวมชีสเค้ก	ชานมไข่มุก	ชาเย็น	ชากุหลาบ

 ถ่ัวและธญัพชื 	สามารถรับประทานได้ในปริมาณทีพ่อเหมาะ	

และย่ิงอร่อยเดด็เมือ่ใส่เข้าไปในครีมหรือสลัดราดน�า้มนัมะกอกและ

เบคอน	แนะให้เน้นถั่วจ�าพวกแมคคาเดเมียหรืออัลมอนด์	

 เคร่ืองด่ืม	 โบกมือลาแอลกอฮอล์แก้วโปรดไปเสียก่อน													

หากคุณต้องการลดน�้าหนัก	 แล้วหันมาดื่มน�้าเปล่าเป็นดีที่สุด	

สามารถเป็นน�า้มะนาว	(ทีไ่ม่ใส่น�า้ตาล)	หรือน�า้โซดาเปล่าๆ	สามารถ

ใช้หญ้าหวาน	หรือความหวานจากสตีเวีย	(Stevia)	แทนได้	

 เลี่ยงอะไร	 เล่ียงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและน�้าตาลสูง		

เปลี่ยนให้ร่างกายกลายเป็นเครื่องจักรเผาผลาญไขมันแทน

 อาหารจากเมลด็พชื	หมายถงึอาหารจ�าพวกข้าวและแป้งต่างๆ	

ไม่ว่าจะข้าวบาร์เลย์,	 ข้าวสาลี,	 ข้าวไรย์,	 ข้าวโพด,	 ข้าวโอ๊ต	 ฯลฯ																	

ทั้งพาสต้า,	 พิซซ่า,	 คุกกี้,	 ขนมปัง,	 เค้ก	 ฯลฯ	 เล่ียงได้เป็นดี																		

เพราะอย่าลืมว่าเราก�าลังลดคาร์โบไฮเดรตอยู่

 อาหารแปรรูป	 เล่ียงอาหารแปรรูปจ�าพวกไส้กรอก	 หมูยอ	

ลกูชิ้น	เนื่องจากมักมีสารสงัเคราะห์	เช่น	สารคาร์ราจแีนน,	ผงชูรส,	

ซัลไฟต์	ฯลฯ	ไปจนถึงแป้งที่มักเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการผลิต	

 สารให้ความหวานสังเคราะห์	 เล่ียงสารให้ความหวาน

สังเคราะห์	 เช่น	 Splenda,	 Equal,	 Aspartame,	 Acesulfame,	

Sucralose,	Saccharin	ฯลฯ	แนะให้ใฃ้สารให้ความหวานอย่างหญ้าหวาน

 ไขมนัทรานส์	 	 น�า้มนัทีผ่่านกระบวนการเคมีสังเคราะห์อย่าง

น�า้มนัพืชบางชนดิ	หรือมาการีน	ทีอ่าจเพ่ิมความเส่ียงการเป็นโรคหวัใจ

และหนัมาเน้นไขมนัธรรมชาต	ิเช่น	ไขมนัสัตว์	หรือพืชอย่างอะโวคาโด

 ผลิตภัณฑ์ไขมันต�่า คาร์โบไฮเดรตต�่า หรือเป็นศูนย์        

เป็นเพราะอาหารจ�าพวกน�า้อดัลมไดเอต	 หรือโลว์-แฟต	 อาจมสีาร											

ให้ความหวานหรือสารสังเคราะห์แฝงอยู่	ดงันัน้ทางทีด่ใีห้เล่ียงไปก่อน

นม	จริงอยู่ทีน่มมีโปรตนี	แต่นมยังมคีาร์โบไฮเดรต	(4-5	กรัม

ของคาร์โบไฮเดรตต่อ	100	มิลลิลิตร)	หากคุณเป็นคนที่ติดกาแฟ	

เราขอแนะให้แทนทีด้่วยครีม	(Heavy	Cream	/	Full	Cream	/	Half	Cream)	

จะดีกว่า	(มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต	และมักอยู่ใกล้ๆ	กับหมวดชีส)	

แถมยังหวานมัน	อร่อย	และหนักท้องอีกด้วย

 ผลไม้		ควรกินในปริมาณที่พอเหมาะหรือน้อยมากๆ	เป็นดี

 แอลกอฮอล์	 	 สายดื่มต้องท�าใจ	 ไม่ว่าจะเบียร์	 ไวน์	 หรือ

ค็อกเทลตัวร้ายที่มักมีน�้าตาลอยู่มหาศาล	

 เหมาะกับใคร	คโีตเจนกิ	บวกกบัออกก�าลังกายแบบเวตเทรนนิง่

ประมาณ	3	ปี	พบว่าน�า้หนกัลดลงไปเกอืบ	10	กโิลกรัม	(2	กิโลกรัม

ในนัน้เปล่ียนเป็นมวลกล้ามเนือ้) หาใช่เร่ืองง่ายในการปรับมมุมอง

ความคดิทีว่่า ‘กินข้าวจงึจะหนักท้อง’	เพราะสลัดจานโตกบัเนือ้สัตว์	

หรือเบคอนและไข่	2	ฟองยามเช้ากลับช่วยให้รู้สึกอิ่มไม่แพ้กินข้าว

เลยด้วยซ�า้	การกินแบบคโีตเจนกินัน้		ควรมัน่ใจเสยีก่อนว่าร่างกาย

ของคุณสมบรูณ์แข็งแรง จงึควรไปตรวจสขุภาพ ตลอดจนปรึกษาแพทย์ 

อ่านต่อหน้า 8
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หมายเหตุ  หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่              

	 	 089-9147567	อ.วันชัย	 	ศรีเพ็ง	 เบอร์	 02-9698201-2	

ต่อ	132	และ	Fax	02-9698841		ID	line	:		029698841	

	 เพ่ือการปฏิบัติที่ ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง															

การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วยตนเอง	 ท่านอาจ												

ช�าระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชี	ดังนี้

-	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 สาขาสะพานพระนั่งเกล้า	 	 ช่ือบัญชี	

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	เลขที่บัญชี					315-1-00001-4

-	ธนาคารกรุงไทย		สาขานนทบุรีชื่อบัญชี	สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี							เลขที่บัญชี				108-1-37285-0

-	ธนาคารกรุงเทพ	สาขานนทบุรีชื่อบัญชี	สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี							เลขที่บัญชี				140-0-35869-1

-ธนาณัติมาที่สมาคมฯ	เลขที่	776	ถ.รัตนาธิเบศร์		ต.บางกระสอ	

อ.เมืองนนทบุรี		จ.นนทบุรี	11000

	 เมื่อท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน	 โทรแจ้งและส่งหลักฐาน												

การช�าระเงินให้สมาคมทราบทุกคร้ัง	 โดยการแฟกซ์เอกสารมาที่เบอร์																

02-9698841	หรือ	ถ่ายรูปส่งไลน์มาทาง	ID	lind	02-9698841	กรุณา

เก็บหลักฐานการโอนเงินของท่านจนกว่าท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงิน										

ฉบับจริงจากทางสมาคมฯ

 สมาชิกรายใดเสียชีวติลง	หากมภีาระผกูพันทางการเงินกบัสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จ�ากดั	ทางสมาคมฌาปนกจิฯ	จะต้องน�าเงินบางส่วน

ไปช�าระตามจ�านวนที่สมาชิกได้ท�าธุระกรรมด้านการเงิน	 ไว้กับสหกรณ์ฯ										

ส่วนที่เหลือทายาทน�าเอกสารมาแสดงจึงรับเงิน	ส่วนที่เหลือไปได้	

 

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ต่อจากหน้า 9

รายงานการติดตามหนี้เดือนประจ�าเดือนเมษายน 2561 

ลูกหนี้ช�าระหนี้ทั้งหมด จ�านวน 488 ราย เป็นเงิน จ�านวน 4,250,893.25 บาท

สมาชิกที่มีมติให้ออกจากสมาชิกและน�าหุ้นมาช�าระหนี้จ�านวน	28	ราย เป็นเงิน จ�านวน 2,842,679.50 บาท

รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระทั้งสิ้น เป็นเงิน จ�านวน 7,093,572.75 บาท

การติดตามหนี้สิน	เดือนเมษายน	2561 เป็นเงิน จ�านวน 7,093,572.75 บาท

การติดตมหนี้สิน	เดือนพฤศจิกายน	2560	-	มีนาคม	2561 เป็นเงิน จ�านวน 32,965,541.75 บาท

สรุปกาาารติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน	2560	-	เมษายน	2561 เป็นเงิน จ�านวน 40,059,114.06 บาท

การด�าเนินคดีผู้เก่ียวข้องในการน�าเงินไปด�าเนินการสลากกิน

แบ่งรัฐบาลท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากัด  ได้รับความเสยี

หาย

	 คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ฯ	ชุดที	่52	ประจ�าปี	2554	ได้ท�า

สัญญาลงทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลจ�านวน	2	ครั้ง	เมื่อวันที่	25	เมษายน	

2554	 และวันที่	 4	 กรกฎาคม	 2554	 (แก้ไขสัญญาเป็นวันที่	 14	

กรกฎาคม	2554)	บริษัทเทวาสิทธิ์พิฆเนศ	จ�ากัด	โดยน�าเงินไปลงทุน

และได้รับความเสียหายเป็นเงิน	496	ล้านบาท

	 ต่อมาได้มีการบอกเลิกสัญญากบับริษัทเทวาสิทธ์ิพิฆเนศ	จ�ากัด	

โดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่	52	เป็นผู้บอกเลิกสัญญาเอง	และได้

ให้บริษัทเทวาสิทธ์ิพิฆเนศ	 จ�ากัด	 ร่วมกับ	 นายศรีสุข	 	 รุ่งวิสัย	 จัดท�า

หนังสือรับสภาพหนี้	 ต่อมาไม่ได้รับเงินค่าเสียหายคืน	 คณะกรรมการ

ด�าเนนิการสหกรณ์ฯชุดที	่52	ได้มอบอ�านาจให้ทนายความไปแจ้งความ

ร้องทุกข ์ต ่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี												

สาขารัตนาธิเบศร์	และได้โอนคดไีปให้กรมสอบสวนคดพิีเศษ	(DSI)	และ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ท�าการสอบสวน	 และมีค�าส่ังฟ้อง										

นายเอนก		เนียมเทศ	,	นายกมล		นกแย้ม	และนายวิถี		วงษ์เพ็ชร์		โดย

พนักงานอัยการส�านักงานอัยการสูงสุด	 เป็นโจทก์ฟ้องต่อศาลอาญา		

คดีหมายเลขด�าที่	อ.538/2557	สหกรณ์ฯได้ยื่นค�าร้องต่อศาลขอเป็น

โจทก์ร่วม	 โดยใช้พยานเอกสารของพนักงานอัยการในสืบพยาน	 และ

หากมีเอกสารเพ่ิมเติมก็น�าเอกสารเพ่ิมเติมไปใช้ประกอบการสืบพยาน	

และศาลมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่	28	มีนาคม	2561	พิพากษาให้ยกฟ้อง

ต่อจากหน้า 4 นายเอนก		 เนียมเทศ	และ	นายกมล		นกแย้ม		และมีค�าพิพากษาให้

ลงโทษจ�าคุกนายวิถี		วงเพ็ชร์		2	ปี	3	เดือน	และให้ชดใช้ค่าเสียหายให้

สหกรณ์ฯ	 500	 ล้านบาทเศษ	 คดีนี้พนักงานอัยการและทนายความจะ

ด�าเนินการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

ส่วนคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ฯชุดที	่52	ทีเ่หลือ	สหกรณ์ฯ

ได้มีการฟ้องในคดีอาญา	ที่ศาลอาญาคดีหมายเลขด�าที่	อ.3357/2557	

อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

	 และสหกรณ์ฯได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	52			ทั้ง

คณะในคดแีพ่งต่อศาลจังหวดันนทบรีุ	คดหีมายเลขด�าที	่พ.1680/2555	

คดีหมายเลขด�าที่	 494/2558	 	ศาลมีค�าพิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงิน            

ค่าเสยีหาย 5 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ในการอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี	นบั

แต่วนัฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จ	คดอียู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎกีา

	 และสหกรณ์ฯได้ย่ืนฟ้องบริษัทเทวาสิทธ์ิพิฆเนศ	 จ�ากัด	 และ					

นายศรีสุข	 	 รุ่งวิสัย	 ในคดีแพ่งที่ศาลจังหวัดนนทบุรี	 คดีหมายเลขด�าที่		

ย.196/2554	 คดีหมายเลขแดงที่	 ย.90/2556	 ศาลมีค�าพิพากษาให้

จ�าเลยช�าระเงิน	529	ล้านบาทเศษพร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ	7.5	ต่อปี	

นบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จ	(เนือ่งจากบริษัทเทวาสิทธ์ิพิฆเนศ	จ�ากัด	

และนายศรีสุข		รุ่งวสัิย	ได้ถกูเจ้าหน้าทีอ่ืน่ฟ้องเป็นบคุคลล้มละลาย	และ

สหกรณ์ฯ	 ได้ย่ืนค�าร้องในคดีล้มละลายขอรับช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา										

ในคดีนี้	อยู่ระหว่างการบังคับคดีน�าที่ทรัพย์ออกขายทอดตลาด

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ

ต่อจากหน้า 6
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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด

	 ผมขอน�าภาพกิจกรรม	 เมื่อวันที่18-20	พฤษภาคม	

2561	สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุจี�ากดั	ได้จดัการประชุม

สัมมนากรรมการ	 เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อการ

ควบคุมภายในของสหกรณ์	 และเรื่องการบริหารความเสี่ยง

และหัวข้อสหกรณ์สีขาวครับ

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

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

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

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

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

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

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

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

สหกรณ์ครูนนท์
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