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  มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุดท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบับประจ�ำเดือน กรกฎำคม 2561

ทรงพระเจริญ
๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ และมวลสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
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สวสัด ี เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั           

ทีเ่คารพรักทกุท่าน....พบกนัในฉบบัเดอืนกรกฎาคม 2561 นะครับ ช่วงนี้ 

ก็เป็นช่วงฤดูฝน อากาศไม่ร้อนมากเนื่องจากมีฝนตกลงมา            

เป็นระยะๆ และจะไปตกหนกัในช่วงประมาณเดอืนกนัยายนและ

ตุลาคม ซึ่งอาจท�าให้บางพ้ืนที่อาจมีปัญหาน�้าท่วมขังได้                                     

ถ้าได้มีการเตรียมป้องกันไว้บ้างก็ดีครับ ส่วนความส�าคัญ                         

ในเดอืนนี ้คือวันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 13 

ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปีนี้มีพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอถวาย

พระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษา                

ยิง่ยนืนาน ส่วนวนัส�าคญัในทางศาสนาพทุธ คอื วนัอาสาฬหบชูา 

และวนัเข้าพรรษา คอื วนัที2่7 และ28 กรกฎาคม ตามล�าดับท�าให้

เดือนนี้มีวันหยุดยาวหลายวัน เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 ไปจนถึง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2561 รวม 4 วัน ก็เป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในช่วงของวันหยุดดังกล่าวหลายท่านคงได้ไปท�าบุญ 

หรือ ไปพักผ่อนกันนะครับ

 ส่วนเนือ้หาในวารสารฉบบักรกฎาคมนี ้ มีเร่ืองทีน่่าสนใจ

ต่างๆให้ติดตาม ดังนี้ครับ ใน คอลัมน์ประธานแถลง ดร.ชูชาติ 

กาญจนธนชัย ได้พูดถงึ เร่ือง การปฏรูิปสหกรณ์ เพ่ือสร้างความ

มั่นคงให้กับสหกรณ์ และการจัดประชุมใหญ่วิสามัญและการ

สัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-26 

สิงหาคม 2561 ณ อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี ติดตามอ่าน

ได้นะครับ คยุกบัผูจั้กการเร่ืองของค�าว่า “มเีงิน มคีวามสุข จริง

หรือ” น่าสนใจครับในเดอืนนีม้สีาระการประชุมอะไรบ้าง อ่านได้

จาก คอลัมน์รายงานจากห้องประชุม แวดวงสินเช่ือ น�าเสนอข้อมลู 

รู้ คดิเป็น คดิได้ อย่างเท่าทนัก่อน ได้ชีวติทีป่ลอดโรคภยั เป็น

อย่างไร ลองติดตามอ่านรายละเอียดได้ครับ คอลัมน์ติดตาม

หนีสิ้น ให้ข้อคดิดีๆ เดอืนนีต้ดิตามหนีสิ้นได้เท่าไร ตดิตามดคูรับ 

คอลัมน์มุมบ�านาญน�าเสนอเร่ืองราวของทเุรียนไทย ราชาผลไม้ที่

ก�าลังสร้างรายได้กบัชาวสวนทีป่ลูกทเุรียน ถามมาตอบไป น่าสนใจ 

เร่ืองการขอรับเงินสวสัดกิารสหกรณ์ฯ กรณสีมาชิกเกษียณอายุ

ราชการ ในคอลัมน์ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์แจ้งนโยบาย

เร่ืองการรับสมัครสมาชิกของสมาคมเพ่ิมเตมิ  คอลัมน์สาระน่า

รู้กับครูนนท์ เดอืนนีอ้ยากบอกต่อเร่ืองระเบยีบทีส่มาชิกควรทราบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ น�าเสนอก�าหนดการจัดประชุมใหญ่วสิามญัและ

การสัมมนาผูแ้ทนสมาชิกประจ�าปี 2561 อย่าลืมตดิตามอ่านกนัให้

ได้ทกุคอลัมน์นะครับ ข่าวความเคล่ือนไหวในวงการสหกรณ์ฯ ในช่วงนี้

นายทะเบยีนสหกรณ์ได้ออกเกณฑ์ก�ากบัดแูลกจิการทางการเงินของ

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดติยูเนีย่นไปแล้ว 7 เร่ือง ประกอบ

ด้วย 1. เกณฑ์ก�ำกับดูแลด้ำนธรรมำภิบำล 3 เรื่อง

  1.1 การทบทวนเพดานดอกเบีย้เงินรับฝาก โดยให้

สหกรณ์ออมทรัพย์ทกุขนาด ก�าหนดอตัราดอกเบีย้เงิน รับฝาก

ทุกประเภท ได้ไม่เกิน ร้อยละ 4.5 ต่อปี

  1.2 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ทีม่สิีนทรัพย์

ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดท�าและเปิดเผยรายละเอยีด

แสดงสินทรัพย์และหนีสิ้น ณ วนัส้ินเดอืน ตามแบบที่ก�าหนด            

ไว้ที่ส�านักงาน และทางเว็บไซต์ของสหกรณ์

             1.3  ก�าหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ว่าด้วยการรับจดทะเบยีนข้อบงัคบัเกีย่วกบัการรับสมาชิกสมทบ

ของสหกรณ์ ได้เฉพาะ บดิา มารดา สามร ภรรยา หรือบตุรของ

สมาชิกสหกรณ์เท่านั้น

  2.เกณฑ์กำรก�ำกับควำมเสีย่งด้ำนเครดิต 3 เรือ่ง

   2.1 เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช่ร่างระเบียบว่า

ด้วยการให้สหกรณ์อืน่กูยื้มเงิน ส�าหรับบงัคบัใช้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์

ขนาดใหญ่ ทีม่สิีนทรัพย์ตัง้แต่ 5,000 ล้านบาท ขึน้ไป จะให้กูแ้ก่

สหกรณ์อืน่ แต่ละสหกรณ์ ได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น

รวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์ผู้ให้กู้

   2.2 เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช่ร่างระเบียบว่า

ด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน่ ส�าหรับบงัคบัใช่กบัสหกรณ์

ทุกประเภท จะรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่         

ทีมี่ทรัพย์ ตัง้แต่ 5,000 ล้านบาท ขึน้ไป ได้ไม่เกนิ ร้อยละ 10 

ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์ผู ้รับฝากเงิน

แต่ละสหกรณ์ โดยหากมีการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ผู้ฝากเงิน

ด้วย เมือ่รวมกบัเงินกูแ้ละเงินรับฝากจากสหกรณ์ดังกล่าวแต่ละ

ราย ต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของ ทนุเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารอง

ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน

   2.3 ทบทวนหลักเกณฑ์การเงินให้กู ้กับ

สมาชิกสมทบ ต้องไม่เกนิมลูค่าของเงินฝาก และเงินค่าหุน้ของ

สมาชิกสมทบ

  3.ด้ำนกำรปฏิบติังำนต้องพฒันำระบบสำรสนเทศ

ของสหกรณ์ให้ทันสมัย 1เรื่อง

   3.1 ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนมุสหกรณ์

ออมทรัพย์ ทีม่สิีนทรัพย์ ตัง้แต่ 5,000 ล้านบาท ขึน้ไป จัดส่ง

รายงานข้อมูลทางการเงินเพ่ือติดตามคุณภาพและสถานะ

สินทรัพย์/หนีสิ้น จ�านวน 8 แบบรายงานให้นายทะเบยีนสหกรณ์ 

เป็นประจ�าทุกเดือน

           สวัสดี

บทบรรณาธิการ
นายวิทยา ถาวรกันต์

081-725-9659
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สวัสดีครับสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด

 การด�าเนนิการเกีย่วกบัการบริหารงานสหกรณ์ฯของเรา 

ก�าลังด�าเนินการไปเพ่ือความมั่นคงในอนาคตครับ มีการ

ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับระเบียบเงินกู้ และระเบียบเกี่ยวกับ

โครงสร้างของสหกรณ์ฯ ทั้งระบบโดยสหกรณ์ฯได้รับการเสนอ

จากคณะกรรมการปฏิรูปสหกรณ์ฯ หลายประเด็นที่เป ็น

ประโยชน์มากต่อสหกรณ์ฯ เพ่ือให้เกดิความมัน่คงของสหกรณ์ฯ 

เรา และสมาชิกจะต้องช่วยกันอดทนในเร่ืองของการขอกู้เงิน 

เนื่องจากต้องถูกคัดกรองรายละเอียดมากขึ้น การติดหนี้สิน        

ที่เกิดขึ้นสหกรณ์ฯก็ต้องด�าเนินการไปตามระเบียบ กฎหมาย

อย่างเคร่งครัดจะไม่มีการปล่อยให้มีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนเช่น 

ที่ผา่นมา ผมจงึขอความเห็นใจจากสมาชกิทุกทา่นช่วยกนัช�าระ

หนี้ให้เป็นปกติ และหลังจากสหกรณ์ฯได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้แล้ว 

อาจจะมีการปรับปรุงยืดหยุ่นให้กับสมาชิกได้ในโอกาสต่อไป            

ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ฯ มีการเตรียมการจัด

งานประชุมใหญ่วิสามัญ และสัมมนาผู้แทนสมาชิก ประจ�าปี 

2561 ผมมีหัวข้อจะพูดคุยกับผู้แทนสมาชิกหลายเร่ือง เช่น   

การแก ้ไขข ้อบังคับเกี่ยวกับการจ ้างผู ้ จัดการสหกรณ์ฯ                                  

ทีจ่ะเกษียณอายุราชการในเดอืนตลุาคม 2561 นี ้คณะกรรมการ

ปฏรูิป ได้น�าเสนอให้มกีารปรับลดอตัราเงินเดอืนลง และออก

ระเบียบใหม่เป็นสัญญาจ้าง ครั้งละ 2 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยจะ

มกีารประเมนิทกุคร้ังทีจ่ะต่อสัญญา จะประหยัดเงินงบประมาณ

ไปได้ล้านหนึง่ และก่อให้เกดิประสิทธภิาพในการปฏบิตังิานของ

ผู้จัดการ ซึ่งจะต้องเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวจักรส�าคัญในการ

บริหารจัดการสหกรณ์ฯ ต่อไป  

 

ที่ดินจังหวัดน่าน ตามมติคณะกรรมการด�าเนินการ            

เดอืนพฤษภาคม 2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการมอบ

ให้ นายววิฒัน์ กองแกน, นายธนสาร รมยะพันธ์ุ, นายปัญญา เนือ่งฤทธิ ์

และนายไพบูลย์ ปิ่นมังกร ไปปฏิบัติงานตรวจสอบหลักทรัพย์

ทีด่นิของสหกรณ์ฯที ่ต�าบลเปือ ต�าบลพระธาต ุอ�าเภอเชียงกลาง 

จังหวดัน่าน และให้จัดท�าหนงัสือมอบอ�านาจ หรือบนัทกึข้อตกลง

ให้ผู ้ดูแลที่ดินหรือชาวบ้านที่เข ้าท�าประโยชน์ในที่ดินเป็น            

ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน และรายงานผลการด�าเนินการ             

สหกรณ์ฯท่ีผ่านมา สหกรณ์ฯมกี�ำไรสทุธิจ�ำนวน 116.13 ล้ำนบำท

เพิ่มขึ้นจำกเดือนก่อน 19.44 ล้ำนบำท

ในรอบปีจะมีการประเมินโครงการสหกรณ์สหกรณ์สีขาว

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นี้ ได้มี

การประชุมเตรียมความพร้อมส�าหรับการประเมินตามเกณฑ์     

ทีต่ัง้ไว้ และได้รวบรวมเอกสารให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ 

ถ้าสหกรณ์ฯของเราท�าได้ส�าเร็จกจ็ะก้าวไปอกีขัน้ของการด�าเนนิการ

บริหารสหกรณ์ฯตามหลักธรรมาภิบาล

การซ่อมปรับปรุงลิฟท์ส�านักงานฯ สหกรณ์ฯ ได้ผู้รับเหมา

แล้วและได้ตัง้งบประมาณไว้ที ่1.5 ล้านบาท  ผูรั้บเหมาย่ืนซอง

ประกวดราคาได้ในราคา 1.2  ล้านบาท ประหยัดงบประมาณไป

ได้ 3  แสนบาท

การเข้ามาบริหารสหกรณ์ฯของคณะกรรมการชุดที่ 59 

ประจ�าปี 2561  ได้ประหยัดงบประมาณไปได้มากในรอบ 3 ปี

ทีผ่่านมา และมีความโปร่งใส มีการบริหารงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์

มาก ในส่วนของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ถ้าผู้ตรวจกิจการ         

ได้ทักท้วงก็จะได้รับการแก้ไขในทันที่

กำรประเมินสินทรัพย์ สหกรณ์ฯ ใช้ราคาของทางราชการ

เป็นหลัก ท�าให้เกดิความเช่ือมัน่ ป้องกนัการปล่อยสินเช่ือทีม่ากกว่า

หลักทรัพย์ทีส่มาชิกน�ามาจ�านอง เพ่ือให้เกดิความมัน่คงในอนาคต 

ส่วนการจัดซือ้จัดจ้าง สหกรณ์ฯใช้วธีิการย่ืนซองประกวดราคา 

มคีณะกรรมการเป็นทัง้ฝ่ายประจ�า และคณะกรรมการด�าเนนิการ

เข้าร่วมทกุคร้ัง เพ่ือความถกูต้องตามระเบยีบของสหกรณ์ฯ ครับ

สหกรณ์ฯเรำเน้นมำกทีส่ดุคือ การตดิตามหนีสิ้นกลับคนืมา

ให้ได้มากที่สุด คณะกรรมการได้เร่งรัดจากผู้กู้และผู้ค�้าประกัน

ในการตดิตามหนีม้าให้ได้ ต้องขอขอบคณุคณะกรรมการตดิตาม

หนี้สินที่เอาใจใส่ในการติดตามหนี้ให้ได้มากขึ้นทุกเดือนครับ         

ส่วนการหักเงิน ณ ที่จ่ายสหกรณ์ฯได้มีหนังสือประสานงานกับ

หน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งสหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  

จะมปัีญหามากขึน้ตรงทีผู่กู้ไ้ม่มต้ีนสังกดัหกั ณ ทีจ่่าย ทีม่าช�าระ

เองทีส่หกรณ์ฯยังคงเป็นปัญหามากทีสุ่ด  เพราะฉะนัน้  สมาชิก

จะต้องระมัดระวังในการค�้าประกันให้มากที่สุด เพราะถ้าเรียก

เก็บเงินไม่ได้สหกรณ์ฯก็จะเรียกเก็บจากผู ้ค�้าประกันตาม        

ค�าพิพากษาทนัท ีท�าให้ผูค้�า้ประกนัต้องเดอืดร้อนจะต้องช�าระหนี้

แทนซึง่กน่็าเหน็ใจมากครับ ผมขอให้ค�ามัน่สัญญาว่าก่อนจะพ้น

วาระการด�ารงต�าแหน่งอีก 1 ปี ขอให้สมาชิกมีความเช่ือมั่น       

ผมจะต้องท�าให้สหกรณ์ฯเกดิความม่ันคงให้ได้ ปกป้องการทจุริต 

และประหยัดงบประมาณให้ได้มากทีสุ่ด โดยคดิถงึประโยชน์ของ

สมาชิกเป็นหลักครับ 

 สุดท้ำย ขอเชิญชวนให้สมาชิกมาสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ซึ่งได้

เปิดรับ สมำชิกที่มีอำยุเกิน.60.ปี.ข้ึนไป.ที่เกิดปี.พ.ศ.2500 

โดยการสมัครเข้าใหม่ จะต้องช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า        

ปี 2561 จ�านวน 4,840 บาท กบัเงินค่าสมัครเข้าใหม่อกี จ�านวน 

4,860 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,700 บำท และสมำชกิทีม่อีำยุ

ไม่เกิน.60.ปี ทีเ่กิด.พ.ศ.2501 ข้ึนไปสามารถมาสมคัรเข้าใหม่ได้ 

	 ผมขอรายงานการซื้อขายที่ดินของสหกรณ์ฯ												

ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบดังนี้

อ่านต่อหน้า 12
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สวสัดคีรับ สมาชิกทกุท่าน ในเดอืนกรกฎาคมนี ้มีข่าวสารจะแจ้ง

ให้ผู้แทนสมาชิกทุกท่านทราบว่า คณะกรรมการด�าเนินการได้ก�าหนด

ให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู้แทนสมาชิกประจ�าปี 

2561 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ อ�าเภอชะอ�า             

จังหวดัเพชรบรีุ จะมกีารแถลงถึงกจิการสหกรณ์ฯ ในช่วงเวลาทีผ่่านมา

ให้สมาชิกได้รับทราบ แนวทางและปัญหาต่างๆ ที่สหกรณ์ฯประสบอยู่

ก็จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง เพ่ือท�าให้สหกรณ์ฯ ของพวกเราทุกคน 

ได้เงยหน้าขึ้นสักทีหลังจากที่ก้มหน้ามาหลายปีแล้วครับ

 ฉบบันีก้ยั็งให้ความส�าคญักบัค�าว่า  “มเีงิน = มคีวามสุข จริงหรือ?”  

การมีเงินทองมากมาย จะท�าให้คนเรามีความสุขจริงๆ น่ะหรือ? เชื่อว่า

น่าจะเป็นค�าถามที่ติดอยู่ในใจของใครหลายๆ คนอย่างแน่นอน

 หลายคร้ังทีเ่ราอดนกึสงสัยไม่ได้ว่า  ถ้ามเีงินมากๆ แล้วชีวติเรา

จะมีความสุขจริงๆ หรือ เพราะเท่าที่เห็น คนรวยหลายๆ คนก็หาความ

สุขในชีวิตไม่ได้ แต่บางคนก็สามารถมีความสุขได้ทั้งที่มีเงินไม่มาก           

จุดหักเหของความสุขหรือทุกข์น่าจะอยู่ที่ระดับรายได้ที่เกินความ        

“พอเพียง”  หรือต�่ากว่าความ  “พอพียง”  แต่ระดับรายได้ที่เกินความ

พอเพียงก็อาจท�าให้เกิดทุกข์ได้ เช่น เกิดความกังวล กลัวเงินทอง         

จะสูญหาย กลัวจะถกูขโมย กลัวคนอืน่จะรวยกว่า เกดิความโลภอยากมี

เงินมากๆ ท�าให้เกิดความเครียด หักโหมท�างานหนักเพ่ือต้องหาเงิน       

มาให้มากขึ้นจนลืมดูแลตัวเอง

 สุดท้ำยบั้นปลำยชีวิต สถำนที่พักผ่อนคือโรงพยำบำลที่มี        

ห้องพิเศษอย่ำงดี มีพยำบำลดูแลพร้อม แต่ต้องทนทุกข์ทรมำนจำก              

โรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียน

 อกีประเภทหน่ึงคือ  ระดบัรายได้ทีต่�า่กว่าความพอเพียง  จริงๆ 

แล้วข้อนี้น่าจะเรียกว่าระดับรายได้ต�่ากว่า  “ความต้องการ”  มากกว่า  

ส่วนใหญ่จะเกดิกบัคนทีใ่ช้จ่ายเกนิตวั หรือประเภทรายได้ต�า่รสนยิมสูง  

ชีวติกเ็ป็นทกุข์ต้องดิน้รนกูห้นียื้มสินเขา ทีไ่หนมใีห้กู ้เสียดอกเบีย้เท่าไร

ไม่ว่า ขอให้ได้กูเ้ป็นพอ ทัง้หนีน้อกระบบและหนีใ้นระบบบตัรเครดติมีกีใ่บ  

เบิกเงินสดล่วงหน้าครบทุกใบ ในที่สุดก็เป็นหนี้บานตะไท

 ค�าตอบสุดท้ายของความสุข น่าจะอยู่ที่การยึดหลักพอเพียง  

ไม่ว่าระดับรายได้เท่าไรก็สามารถมีความสุขได้หากเรารู้จักการใช้จ่าย       

ที่พอเหมาะกับฐานะ ก่อนอื่นต้องก�าหนดความต้องการของตัวเอง            

ให้เหมาะสมกบัรายได้ รู้จักจัดสรรรายได้ ส่วนหนึง่แบ่งไว้ส�าหรับใช้จ่าย

ในชีวิตประจ�าวัน อีกส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ส�าหรับอนาคตที่พอดีมิใช่เก็บ

จนกระทั่งชีวิตปัจจุบันต้องอดมื้อกินมื้อ อันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนัก

ฉะน้ัน  ต้องแยกให้ถกูระหว่างค�าว่า  “ประหยัด”  กบั  “มธัยัสถ์”  

ท�าทกุอย่างให้พอดไีม่สบายจนเกนิไปหรือล�าบากจนเกนิไป  หากมเีหลือ

อีกบางส่วนก็สามารถน�ามาลงทุนเพ่ือให้เกิดดอกผลบ้าง ก็จะช่วยให้

เราใช้ชีวติได้อย่างพอเหมาะพอควรกบัฐานะโดยไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกนิไป พูดง่ายๆ 

คือต้องระมัดระวังอย่าให้เกินเส้นความพอดี จะได้ไม่เป็นทุกข์ไงล่ะ

 ต้องยอมรับว่าเงินเป็นส่วนส�าคญัในการด�ารงชีวติ  ดังนัน้การรู้จัก

หาเงินและใช้เงินให้อยู่ในระดบัท่ีเรียกว่า “พอเพยีง”  เงินกจ็ะช่วยให้ชีวติ

เรามีความสุข แต่เมื่อไรก็ตามที่การเงินและการใช้เงินของเราเกินหรือ          

ต�่ากว่าความพอเพียง เมื่อนั้นเงินก็อาจท�าให้เราเป็นทุกข์ได้เช่นกัน

มีสมำชิกหลำยท่ำนสอบถำมมำในเร่ืองของเงินสวัสดิกำร          

กรณีสมำชิกถึงแก่กรรมทำยำทควรติดต่อกับหน่วยงำนใดที่เก่ียวข้อง             

จึงขอแจ้งไว้พอสังเขปดังนี้ครับ

1. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 1  

(ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ เขต 1)

เบอร์โทรศัพท์ส�านักงาน    02-591-1301-4 

2. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2  

(ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ เขต 2)

  เบอร์โทรศัพท์ส�านักงาน  0-2595-0530-4,  0-2595-0676 , 

0-25950953  

3. ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำนนทบุรี เขต 3  

(ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ เขต 3)

โทรศัพท์ส�านักงาน  02-149-3923-6  แฟกซ์. 02-921-6600 

4.ส�ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำจังหวัดนนทบุรี (สกสค.)

โทรศัพท์ส�านักงาน  02 - 583 - 4983

5. ส�ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ำกัด 

กรณีสมำชิกถึงแก่กรรม ในส่วนของสหกรณ์ฯ สมำชิก จะได้รับ

เงินสงเครำะห์ มีดังนี้

  5.1 เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน  

180,000 บาท (เป็นสมาชิก 25 ปีขึ้นไป)

โทรศพัท์ส�านกังาน 02-525-4270-2 , 02-969-8201-2 ต่อ 333 

, 128 , 0 แฟกซ์. 02-969-8200 

6. ส�ำนักงำนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี (สฌ.นบ.)

กรณสีมำชกิถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเครำะห์ จ�ำนวน  260,000 

– 270,000 บำท 

เบอร์โทรศัพท์ส�านักงาน  02-989-8841 , 02-969-8201-2 ต่อ 

132 (ห้องชั้นล่าง ตรงลานจอดรถ)

7. ส�ำนักงำนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

กรณสีมำชกิถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเครำะห์ จ�ำนวน  576,000 บำท 

โทรศพัท์ส�านกังาน 02-525-4270-2 , 02-969-8201-2 ต่อ 221 

แฟกซ์. 02-969-8200 

8.ส�านกังานสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนมุ

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

กรณสีมำชกิถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเครำะห์ จ�ำนวน 576,000 บำท 

โทรศพัท์ส�านกังาน 02-525-4270-2 , 02-969-8201-2 ต่อ 221 

แฟกซ์. 02-969-8200 

              พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
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รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุี

0894615373

 

เรียน เพื่อนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด              

ที่เคำรพรักทุกท่ำนครับ 

ในคอลัมน์ รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้จะขอสรุปประเด็น

ส�าคัญรายงานจากที่ประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 59 

ในเดือนมิถุนายน ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

เรื่องที่ 1  สรุปรำยละเอียดกำรด�ำเนินคดีของฝ่ำยกฎมำย

  คณะกรรมการอ�านวยการ และ คณะกรรมการผูต้รวจสอบ

และควบคุมภายในของสหกรณ์มีมติให้ฝ่ายกฎหมายสรุปรายงาน

การปฏิบัติงานการด�าเนินการทางคดี ดังนี้

1. คดีที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ  จ�านวน 115 คดี

2. คดีที่จะหมดอายุความ              จ�านวน     2 คดี

3. คดีที่หมดอายุความ  จ�านวน   31 คดี 

4. คดีที่ด�าเนินการยึดทรัพย์  จ�านวน   25 คดี

5. คดท่ีีส้ินสุดและได้รับเงินจากการประกาศขายทอดตลอด 

(ทรัพย์สิ้นที่ยึดได้แล้ว  1,752,137 บาท) 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรฯ รับทราบตามข้อมูล

ที่ฝ่ายกฎหมายน�าเสนอ และ ให้ติดตามคดีที่ก�าลังจะหมดอายุ

ความให้ด�าเนนิการโดยด่วน และให้ ท�าข้อมลูเปรียบเทยีบ เกีย่วกบั

คดทีีย่ื่นฟ้อง และทนุทรัพย์ทีไ่ด้รับคนืจากการบงัคบัคด ีนัน้เหมาะสม

หรืออย่างไร สหกรณ์ ฯได้เปรียบหรือเสียเปรียบ

เรื่องที่ 2 รำยงำนทำงสถำนะทำงกำรเงิน

 -  ปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกสามญั จ�านวน 11,035คน ลดลง

จากเดอืนก่อน 8 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,317คน จ�านวน

เท่าเดมิจากเดอืนก่อนรวมปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกทัง้ส้ิน 12,352 คน

- ด้านทนุดาเนนิงานมี 8,208.99 ล้านบาทเพ่ิมขึน้จากเดอืนก่อน 

14.99 ล้านบาทเป็นผลมาจาก

1. เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 5.52 ล้านบาท

2. เงินกู้ยืม (ลดลง) 10.09 ล้านบาท

3. ทุนเรือนหุ้น (ลดลง) 1.33 ล้านบาท

4. หนี้สินอื่น (ลดลง) 6.42 ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน

1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 102.29 ล้านบาท

ลดลงจากเดือนก่อน 37.66 ล้านบาท

2. เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง) 6.56 ล้านบาท

3. เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 50.00 ล้านบาท

4. เงินให้สมาชิกกู้ (ลดลง) 0.59 ล้านบาท

5. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (ลดลง) 0.06 ล้านบาท

6. สินทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น 9.87 ล้านบาท

***เป็นผลท�ำให้มีก�ำไรสุทธิจำนวน 116.13 ล้ำนบำทเพิ่ม

ขึ้นจำกเดือนก่อน 19.44 ล้ำนบำท***

เรื่องที่ 3 กำรปรับเปลี่ยนสถำนที่ ในกำรลงคะแนนเลือกตั้ง

สรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ ฯ           

ของสมำชิกสหกรณ์สังกัด หน่วยขำรำชกำรบ�ำนำญ เขต 2

  ตามที่สหกรณ์ฯได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกสังกัดหน่วย

ข้าราชการบ�านาญ เขต 2มีความประสงค์ต้องการให้สหกรณ์ฯ 

ด�าเนินการปรับเปล่ียนสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ฯ จากโรงเรียน

ชลประทานวทิยา อ�าเภอปากเกร็ด ไปเป็นทีโ่รงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 

อ�าเภอบางบัวทอง 

คณะกรรมกำรฝ่ำยวิชำกำร ฯ  มมีตเิหน็ควรด�าเนนิการส�ารวจ

ความต้องการของสมาชิกข้าราชการบ�านาญเขต 2 ถ้าสมาชิกมีความ

ต้องการปรับเปล่ียน เกนิ 70% ให้ด�าเนนิการได้จึงเหน็ควรน�าเสนอ 

คณะกรรมการอ�านวยการเพ่ือพิจารณาและเสนอแนะแนวทาง

เรื่องที่ 4 รำยงำนกำรด�ำเนินกำรจ�ำหน่ำยที่ดินของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ำกัด  จ�ำนวน 2 แปลง

1. การประกาศจ�าหน่ายทีด่นิ จังหวดัน่าน ต�าบลเปือ ต�าบล

พระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ดินจ�านวน 72 แปลง 

(เป็นที่ดิน น.ส.3 ก จ�านวน 8 โฉนด และที่ดินจ�านวน 64 โฉนด) 

เนื้อที่ประมาณ 989 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา)   อนุมัติจ�าหนา่ยที่ดิน 

โดยวธีิเสนอราคาสูงสูด ซึง่ต้องไม่ต�า่กว่า 86 ล้านบาท (แปดสิบหก

ล้านบาทถ้วน) และ สหกรณ์ ฯได้ด�าเนินการประกาศจ�าหน่ายที่ดิน

คร้ังที ่4  ซึง่จะครบก�าหนดในวนัที ่29 มถินุายน 2561 หากไม่มีผูใ้ด

ย่ืนซองเข้า มาขอให้จ�าหน่ายที่ดิน โดยวิธีเสนอราคาสูงสูด และ

ต้องไม่ต�่ากว่า 86 ล้านบาท(แปดสิบหกล้านบาท) 

        มติที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร อนุมัติ                

เป็นเอกฉนัท์ ให้จ�ำหน่ำยทีดิ่นโดยวิธเีสนอรำคำสงูสดุ และต้องไม่   

ต�่ำกว่ำ 86 ล้ำนบำท (แปดสิบหกล้ำนบำท) 

        ตามตคิณะกรรมการด�าเนนิการ เดอืนพฤษภาคม 

2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการมอบให้นายววิฒัน์ กองแกน, 

นายธนสาร รมยะพันธุ์, นายปัญญา เนื่องฤทธ์ิ และนายไพบูลย ์

ปิ่นมังกร ไปปฏิบัติงานตรวจสอบหลักทรัพย์ที่ดินของสหกรณ์        

ที่ต�าบลเปือ ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน และ           

ให้จัดท�าหนงัสือมอบอ�านาจ หรือบนัทกึข้อตกลงให้ผูด้แูลทีด่นิหรือ

ชาวบ้านที่เข้าท�าประโยชน์ในที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน

        มติที่ประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร มีมติให้คณะ

กรรมกำรทีไ่ด้รับมอบหมำย ก�ำหนดวันเดินทำง และให้ไปปฏิบติังำน

โดยใช้รถยนต์ตู้ของสหกรณ์ไปปฏิบัติงำน และให้เบิกเบี้ยเลี้ยง  

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำมระเบียบสหกรณ์ ฯ 

2.การประกาศจ�าหน่ายที่ดินหน้าวัดสโมสร แปลงที่ดิน 

ต�าบลไทรใหญ่ อ�าเภอบางบวัทอง (ไทรน้อย) จังหวดันนทบรีุจ�านวน

เนื้อที่ดิน 72 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา อนุมัติจ�าหน่ายที่ดินโดยวิธี

เสนอราคาสูงสูด ซึ่งไม่ต�่ากว่า 115,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบ

ห้าล้านบาทถ้วน)

 ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร ฯมอบหมำยให้ 

นำยไพบูลย์ ปิ่นมังกร ตรวจสอบ เกี่ยวกับพื้นที่ว่ำสำมำรถสร้ำง

โรงงำนอุตสำหกรรมได้หรือไม่อย่ำงไร เพรำะมีผู้สนใจจะซื้อ

     แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้ำ   สวัสดีครับ
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รู้ คดิเป็น คิดได้ อย่ำงเท่ำทนัก่อนได้ชวิีตทีป่ลอดโรคภัย

   ช่วงน้ีสมำชกิคงได้รับข่ำวหลำยๆอย่ำงในสหกรณ์และ

ข่ำวเหตุกำรณ์ของบ้ำนเมอืงทีม่อีะไรยุ่งๆวุ่นวำยสบัสนมำตลอด

ในกำรบริหำรงำนสหกรณ์ที่ผ่ำนมำ ก็ได้มีกำรเปลี่ยนแปลง

สะสำงปรับปรุง ออกระเบียบใหม่ๆมำใช้กับสมำชกิ ช่วงแรก

สมำชิกอำจไม่เข้ำใจ มีควำมสับสน มีปัญหำบ้ำง แต่กำร

เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ขอให้สมำชิกเข้ำใจว่ำจะเป็นในทิศทำงที่ดี

ข้ึน ไม่ว่ำเร่ืองกำรกู้ยืม กำรค�ำ้ประกันเงินกู้ ในกำรเปลีย่นแปลง

คร้ังน้ีจะน�ำไปสูค่วำมมัน่คง ควำมเชือ่มัน่ในองค์กร และมวลสมำชกิ

ย่ังยืนต่อไป โดยปกติในกำรเปลีย่นแปลงคร้ังใดๆแล้วย่อมมีผล 

กระทบ ย่อมมีปัญหำเสมอ แต่ในกำรบริหำรงำนสหกรณ์            

คณะกรรมกำรได้คิดแนวทำงช่วยเหลือแก้ไขไว้ให้สมำชิกแล้ว 

โดยให้สมำชิกแจ้งบอกว่ำมีปัญหำอย่ำงไร มีควำมจ�ำเป็นและ

แจ้งให้เหตุผลที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ให้ทำงสหกรณ์ทรำบ 

โดยติดต่อแจ้งสำยตรงกับท่ำน สอ .บน.1 เบอร์โทร 08-1533-8115 

ได้เลยและกำรสัง่กำรใดๆจะช่วยให้ปัญหำของสมำชกิคลีค่ลำยลง

      ส่วนสถำนกำรณ์บ้ำนเมอืงขณะน้ีก็มแีต่เร่ืองทีไ่ม่ดีๆ

เลยไม่ว่ำทำงบก ทำงน�้ำ และทำงอำกำศ มีสื่อออกมำรำยงำน

ให้สมำชิกได้รับรู้เป็นรำยวัน ข่ำวทุกๆ สื่อบัดน้ีได้มีผลกระทบ

ต่อจติใจ และร่ำงกำยของสมำชกิเรำแล้วย่ิงได้รับรู้ข่ำวแบบน้ีที่

มำกและเป็นเวลำยำวนำน เป็นสำเหตุให้เกิดควำมเครียด 

ควำมสับสน ควำมต่ืนเต้นระทึกจนท�ำให้หัวใจ/ชีพจรเต้นเร็ว

เกินปกติ และย่ิงมีกำรสะสมเป็นเวลำยำวนำน นำนเข้ำๆ         

เกิดเป็นโรคหวัใจเสยีชวิีตอย่ำงฉบัพลนัได้ เพือ่ให้สมำชกิรู้เท่ำทนั

นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ
ถึงอำกำรไม่ปกติของโรคหวัใจวำย เพือ่ให้สมำชกิได้ใช่ชวิีตอย่ำง

มีควำมสุขไร้โรคภัยได้รับกำรรักษำดูแลจำกแพทย์ แต่เน่ินๆ              

ขอให้สมำชิกได้สังเกตอำกำรดังต่อไปนี้

1. อำหำรไม่ย่อย คลื่นไส้ อยำกอำเจียน และปวดท้อง 

ปวดหัว อำเจียน บำงคนมีอำกำรปวดเมื่อยบริเวณเหนือสะดือ 

ทั้งที่ไม่เคยมีอำกำรนี้มำก่อน จัดเป็นสัญญำณอันตรำยถึงชีวิต

2. ปวดกรำม หู คอ หรือไหล่ อำกำรปวดแปลบ และ           

มอีำกำรชำบริเวณ อก บ่ำ และแขน อำกำรปวดเหล่ำน้ีอำจเป็นๆ

หำยๆ และปวดร้ำวจำก กรำมถึงห ูและคอ หำกมอีำกำรควรแจ้ง

ให้แพทย์ทรำบทันที

3. เหน่ือย อ่อนล้ำ ไม่มีแรงอำกำรอ่อนเพลียต้องพัก          

เอำแรงหลำยวัน เป็นอำกำรที่เรำคำดไม่ถึง อำกำรเหล่ำน้ี         

อำจเป็นสัญญำณของโรคหัวใจ ควรปรึกษำแพทย์

4. เวียนศรีษะและหำยใจไม่สะดวกเมือ่หวัใจไม่มเีลอืดมำ

หล่อเลี้ยงอย่ำงเพียงพอ มีอำกำรหำยใจติดขัด อำจเป็นปัญหำ

โรคหัวใจ

5. ปวดขำหรือปวดเมื่อยกล้ำมเน้ือจำกหัวใจไม่สำมำรถ

ท�ำงำนได้เต็มที่ควรรีบปรึกษำแพทย์

6. นอนไม่หลบั กระวนกระวำย หลบัๆต่ืนๆ กระวนกระวำย

อย่ำงไม่ทรำบสำเหตุ

7. มีอำกำรปวดหัวเหมือนมีไข้ซึ่งเกิดจำกปอดไม่มีกำร

ไหลเวียนของโลหิต

8. หัวใจเต ้นเร็วผิดปกติและอำจมีอำกำรเวียนหัว              

ควรปรึกษำแพทย์

9. ใจลอย รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง เช่น อำจลืมง่ำย   

คิดอ่ำนอะไรไม่คล่อง เหนื่อยง่ำย อำจเป็นอำกำรของโรคหัวใจ

อำกำรเหล่ำน้ีเป็นอำกำรทีค่ำดไม่ถึง สมำชิกคงไม่อยำกให้

สิ่งเหล่ำน้ีเกิดข้ึนกับเรำและคนที่เรำรักเพรำะกำรแก้ไขให้ทัน

ท่วงทีอำจท�ำให้เรำรักษำชีวิตของคนที่เรำรักไว้ได้ ดังนั้นจึงควร

ตรวจสขุภำพของตัวเรำเองและคนทีอ่ยู่รอบข้ำงอย่ำงสม�ำ่เสมอ

ประเภทสัญญำ

จ�ำนวนสมำชิก (คน) จ�ำนวนเงิน

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ น�ำเสนอ ขอกู้ อนุมัติ

1.กระแสรำยวัน 67 48 19 - - -

2.สำมัญ 91 87 4 - 46,468,000.00 45,718,000.00

3.สวัสดิกำร 66 64 2 - 40,420,000.00 38,420,000.00

4.สุขใจ 123 123 - - 11,550,000.00 11,310,000.00

5.สก.สค. - - - - - -

6.ดอกเบี้ยสูง 3 2 1 - 571,627.29 571,627.29

7.ชื่นใจ 16 16 - - 160,000.00 160,000.00

8.พิเศษเคหะสถำน 6 6 - - 9,400,000 9,400,000

รวมทั้งสิ้น 366 340 26 0 99,169,627.29 96,179,627.29

 ที่ผมเขียนมานี้  เป็นเพียงสรุปน�ามาเสนอเฉพาะสาระส�าคัญๆ

เท่านั้น เพ่ือสะดวกในการที่จะท�าความเข้าใจได้ง่ายขึ้น หากท่าน

ต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่              

สหกรณ์ฯตลอด ในโอกาสต่อไป ผมจะพยายามสรุปสาระส�าคัญของ

การกู้เงินประเภทอื่นต่อไป                        ปัญญา  เนื่องฤทธิ์ 

 

ต่อจากหน้า 11
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4. พร้อมช�าระเงินขออทุธรณ์คืนสภาพสมาชิกโดยการสมัครใหม่ 

  จ�านวน 9,700 บาท

5. ส่วนเปิดรับสมัครในกรณีพิเศษ 51-60 ปี 

  จ�านวน 4,860 บาท

สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประสานงาน สสอค. 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ช้ัน 2 เบอร์ 02-525-4270 

ต่อ221ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ,หยุด

นักขัตฤกษ์,วันเสาร์ครึ่งวัน) เป็นต้นไป

  สมาคมฯครูไทยรับสมัครด่วน!!! เนื่องในโอกาสวันแม่      

แห่งชาติ ปี 2561” สมาคมฯครูไทย สสอค.ได้เปิดรับสมัครกรณพิีเศษ 

ทั้งสามัญและสมทบอายุระหว่าง 51-60 ปี.ผู้ที่เกิด.พ.ศ.2501 ขึ้นไป 

(โดยไม่ต้องเสียเงินค่าบริจาค) พร้อมช�าระเงินจ�านวน 4,860 บาท             

(เป็นเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท + ค่าสมัคร 20 บาท +          

ค่าบ�ารุง 40 บาทตามเอกสารประกอบการสมัครด้านบน 

2. ข่าวจาก สมาคมฯ.ชุมนุมแห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

  ส่วนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ.ชุมนุมแห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) ได้มีการลงประกาศ ณ วนัที ่5 เมษายน 2561 พร้อมส่งหนงัสือ

ถงึสมาชิก (สส.ชสอ.) ทีถ่กูคดัช่ือออกและพ้นสภาพการเป็นสมาชิก มผีล

ตั้งแต่ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จ�านวน 10 ราย สมาชิกราย

ใดมีความประสงค์จะขอคนืสภาพสมาชิกสามารถมาสมคัรใหม่ได้” (แต่จะ

ต้องอายุไม่เกิน.57.ปี.ผู้ที่เกิด ปี พ.ศ.2504 และพ.ศ.2505) เป็นต้นไป 

พร้อมช�าระเงินจ�านวน 4,840 บาท (เป็นเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท 

+ ค่าสมัคร 20 บาท + ค่าบ�ารุง 20 บาท) ตามเอกสารประกอบการสมัคร

ใหม่ด้านล่างนี้ และ(ส่วนสมาชิกที่มีอายุเกิน 57 ปี ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2503) 

ไม่สามารถสมัครใหม่ได้ (จะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขของสมาคมฯ ชุมนุม

แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกใหม่ (อายุไม่เกนิ 57 ปี) ผูท้ีเ่กดิ

ปี พ.ศ.2504 และพ.ศ.2505) เป็นต้นไป มีดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ ของสถานพยาบาลของรัฐ (ไม่เกิน 30 วัน) 

  จ�านวน  1  ฉบับ

2. ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน.(ของผู้ขออุทธรณ์

โดยสมัครใหม่) อย่างละ 1  ฉบับ 

 3. ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน.(ของผู้รับเงิน

สงเคราะห์/ผู้รับผลประโยชน์) อย่างละ 1  ฉบับ

4. พร้อมช�าระเงินการสมัครใหม่ (อายุไม่เกนิ 57 ปี) จ�านวน 4,840 บาท

สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที ่ศนูย์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์

ครนูนทบรุ ีจ�ากดั ชั้น 2 เบอร์ 02-525-4270 ต่อ221ตั้งแต่เวลา 08.30 

– 16.30 น. (เว้นวนัหยุดราชการ,หยุดนกัขตัฤกษ์,วนัเสาร์คร่ึงวนั) เป็นต้นไป

 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

สวัสดีครับท่ำนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ำกัด 

ทุกท่ำน    

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สหกรณ์ฯได้มีหนังสือ ถึง        

ผู้บริหารสถานศึกษา/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ

บ�านาญ เขต 1 (ส่งกรมบญัชีกลาง) อ�าเภอเมืองนนทบรีุ จังหวดันนทบรีุ 

เร่ือง การหกัเงินได้รายเดอืนทนุเรือนหุน้ และ/ หรือ ช�าระเงินต้นพร้อม

ดอกเบีย้ ตามเอกสารการอ้างองิ มตคิณะกรรมการด�าเนนิการชุดที ่59 

ประชุมเมือ่วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 ให้หน่วยงานหรือต้นสังกดัหกัเงิน

ได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั เพ่ือเป็น 

การน�าส่งทนุเรือนหุน้ และ/หรือ ช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ของสมาชิก

ให้กบัสหกรณ์ฯ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายทั้งหมด หรือ

บางส่วน หรือ ช�าระเงินงวดด้วยตนเอง ตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์ฯ 

พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1 นั้น

สหกรณ์ฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่ารายละเอียดการหักเงินได้         

รายเดอืนในเดอืน มถินุายน 2561 ของสมาชิกสหกรณ์ฯในหน่วยงาน

ของท่านไม่สามารถเรียกเก็บการน�าส่งทุนเรือนหุ้น และ/หรือ ช�าระ

เงินต้นพร้อมดอกเบีย้กูไ้ด้ครบ ทางสหกรณ์ฯ จึงของดสิทธ์ิสมาชิกใน

หน่วยงานของท่านในการขอรับบริการด้านสินเชื่อต่างๆ

อนึง่ หากหน่วยงานของท่านได้ช�าระให้สหกรณ์ฯเป็นทีเ่รียบร้อย

ครบถ้วนแล้ว ก่อนได้รับหนงัสือฉบบันีจ้ากสหกรณ์ฯ ทางสหกรณ์ฯต้อง

ขออภยัมา ณ ทีน่ีด้้วยครับ

หมำยเหตุ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยการน�าส่งทนุเรือนหุน้ และ/หรือ 

ช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ของสมาชิกให้กบัสหกรณ์ฯ ติดต่อได้ที่ฝ่าย

กฎหมาย โทร. 02-969-8201-2 ต่อ 304, 305 มอืถอื 085-336-0303 

โทรสาร 08-969-8200

รำยงำนกำรติดตำมหนี้เดือนมิถุนำยน 2561

ลูกหนี้ช�ำระหนี้ทั้งหมด จ�ำนวน 526 รำย เป็นเงิน จ�ำนวน 3,448,156.25 บำท

สมำชิกที่มีมติให้ออกจำกสมำชิกและน�ำค่ำหุ้นมำช�ำระหนี้จ�ำนวน   13  รำย เป็นเงิน จ�ำนวน 1,881,604 บำท

รวมเป็นเงินที่ได้รับช�ำระทั้งสิ้น เป็นเงิน จ�ำนวน 5,329,760.25 บำท

กำรติดตำมหนี้สินเดือนมิถุนำยน 2561 เป็นเงิน จ�ำนวน 5,329,760.25 บำท

กำรติดตำมหนี้สินเดือนพฤศจิกำยน 2560 - พฤษภำคม 2561 เป็นเงิน จ�ำนวน 44,789,483.56 บำท

สรุป กำรติดตำมหนี้สินเดือนพฤศจิกำยน 2560 – มิถุนำยน 2561 เป็นเงิน จ�ำนวน 50,119,243.81 บำท

 ข้อคิด
การทำ�งานใดๆ

ไม่ว่าเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก
ถ้าย่อหย่อนจากความเพียรแล้ว

ยากทำี่จะให้สำ�เร็จเรียบร้อยทำันเวลาได้

                        พระบรมราโชวาทำ  รัชกาลทำี่ 9
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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั  ทกุท่าน

ต้องขอชื่นชมยินดีกับพลังแห่งความรัก ความสามัคคี  ความ

เสียสละของคนไทยและต่างชาติ ที่รวมพลังกันช่วยเหลือโค้ชและ

นกัฟุตบอลทมีหมปู่า  อะคาเดมี ่จ�านวน 13 คน ออกจากถ�้าหลวง 

ขุนน�้านางนอน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายได้ส�าเรจ็เป็นข่าวดงั

ไปทัว่โลก หลังจากตดิอยูใ่นถ�า้มดืนานถงึ  17 วนั  และขอแสดงความ

เสียใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องมาเสียชีวติเป็นจ�านวนมากถงึ 

47 คน จากเรือฟินกิซ์ล่มทีท่ะเลภเูกต็  จังหวัดภูเก็ต ด้วยครับ

 พูดถงึชาวจีนหลายคนต้องรู้จัก แจ็ค หม่า นกัธุรกจิชาวจีน    

ผูก่้อตัง้และเป็นประธานบริหารของกลุ่ม อาลี บาบา ซึง่ประสบความ

ส�าเร็จในธุรกิจอินเตอร์เน็ต ได้ท�าให้วงการทุเรียนไทยต้องส่ัน

สะเทอืน เขามาประเทศไทยเมือ่เดอืนเมษายนปีนี ้เพ่ือลงนามร่วมมอื

ลงทุนกับรัฐบาลไทยหลายเร่ือง และได้ซื้อทุเรียนของไทยส่งไป

ประเทศจีนถึง 800,000 ลูก ท�าให้คนไทยต้องกินทุเรียนที่แพงขึ้น

ในปีนี้ และยังได้ลงนามสั่งซื้อล่วงหน้าอีก 3,000 ตัน ในปีหน้าครับ  

 ทเุรียน เป็นผลไม้ในวงศ์ฝ้าย เป็นราชาผลไม้ เป็นไม้ยืนต้นไม่มี

การผลัดใบ ทรงพุ่มแผ่กว้าง อาจสูงถึง 20-40 เมตร ส�าหรับต้นที่

ปลูกด้วยเมล็ด ส่วนต้นทีป่ลูกจากการเสียบยอดอาจสูงถงึ 8-12 เมตร 

เป็นพืชใบเล้ียงคู ่ดอกมลัีกษณะคล้ายระฆัง มีส่วนของดอกครบถ้วน

และเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ผลมเีปลือกหนา  มีหนามแหลมแขง็เป็น

รูปปิรามดิตลอดผล ลักษณะทรงผลของทเุรียนมหีลายรูปแบบแล้ว

แต่ชนิดของพันธุ์ เนื้อทุเรียนเป็นสีจ�าปาหรือเหลืองอ่อน ขึ้นอยู่กับ

สภาพของดินและพันธุ์

ทุเรียนที่ปลูกในประเทศไทย แบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มกบ มี 46 สายพันธุ์ ได้แก่ กบแม่เฒ่า กบตาข�า               

กบชายน�้า กบสาวน้อย กบสุวรรณ กบเจ้าคุณ กบเบา ฯลฯ                       

ทรงผล กลม กลมรี และกลมแป้น

2. กลุ่มลวง  มี 12  สายพันธุ์  ได้แก่ ลวง  ลวงทอง ชะนี  

ชะนก้ีานยาว ย�า่มะหวาด สายหยุด ฯลฯ ทรงผล เป็นทรงกระบอกและรูปรี

3. กลุม่ก้ำนยำว มี 8 สายพันธ์ุ ได้แก่ ก้านยาว ก้านยาววดัสัก 

(เหลืองประเสริฐ) ก้านยาวสีนาค ก้านยาวพวง ก้านยาวใบด่าง ฯลฯ 

ทรงผล เป็นรูปไข่กลับ และกลม

4. กลุม่ก�ำป่ัน ม ี13 สายพันธ์ุ ได้แก่ ก�าป่ันขาว ก�าป่ันเหลือง 
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ก� าป ั ่ นแดง  ก� าป ั ่ นพวง  หมอนเดิ ม  หมอนทอง  ฯลฯ                                             

ทรงผล เป็นทรงขอบขนาน

5. กลุ่มทองย้อย มี 14 สายพันธุ์ ได้แก่ ทองย้อยเดิม               

ทองย้อยฉตัร ฉตัรสีนาค ทบัทมิ นกหยิบ ฯลฯ ทรงผล เป็นรูปไข่

6. กลุม่เบด็เตลด็ ม ี81 สายพันธ์ุ ได้แก่ กะเทยเนือ้ขาว เนือ้แดง 

เนื้อเหลือง กระดุมทอง นกกระจิบ กระปุกทอง ขุนทอง เมด็ใน

บางขนุนนท์ พวงมณ ีหลงลับแล ย่ามแม่วาด จอกลอย อหีนกั เม็ดใน

ก้านยาว ฯลฯ ทรงผล กลมแป้น กลมรี และทรงกระบอก

 จังหวัดนนทบุรี มีช่ือเสียงเร่ืองการปลูกทุเรียนมานานนับ

ร้อยปีสืบทอดกนัมาเนือ่งจากมดีนิและน�า้อดุมสมบรูณ์ ได้ช่ือว่าเป็น

ทเุรียนทีอ่ร่อยทีสุ่ด เคยสร้างรายได้ให้กบัชาวสวนนนท์นบัร้อยล้าน

บาทมายาวนาน ต่อมาปี พ.ศ. 2538 และพ.ศ.2554 เกิดวิกฤตน�้า

ท่วมอย่างรุนแรงโดยเฉพาะปี พ.ศ. 2554 สร้างความเสยีหายอย่าง

มากมาย จากพ้ืนทีป่ลูก 3,475 ไร่ เหลือเพียง 43 ไร่ ให้ผลผลิตจริงๆ

ขณะนี้มีเพียง 16 ไร่ เท่านั้น จากผลกระทบของการถูกน�้าท่วม         

เสียหาย และการขยายตลาดไปต่างประเทศ จงัหวดันนทบรุ ีจงึได้

ส่งเสริมให้มีการฟ้ืนฟู และอนรัุกษ์ทเุรียนนนท์ โดยให้ชาวสวนท�าการ

ปลูกทุเรียนกันใหม่ เพื่อให้มีพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น และเชิญชวนให้

ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรปลูกทุเรียนอย่างน้อยบ้านละ 1 ต้น 

(ถ้ามีพื้นที่เพียงพอ)

 อำจำรย์ประวิทย์ สำมวัง ข้าราชการบ�านาญ อดตีครูโรงเรียน

วดัแจ้งศริิสัมพันธ์ สพป.นนทบรีุ เขต 1 สมาชิกสหกรณ์ครูนนท์ของ

เราท่านหนึ่งที่โดนผลกระทบจากมหาอุทกภัยในคร้ังนั้น ท�าให้สวน

ทเุรียนของบรรพบรุุษทีป่ลุกมายาวนาน จ�านวน 5 ไร่ บริเวณ ต�าบลไทรม้า 

อ�าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี ได้รับความเสียหาย ทุเรียนพันธุ์

ดทีีก่�าลังตกลูกร้อยกว่าต้น พร้อมทเุรียนทีมี่อายุร้อยกว่าปีประมาณ 

10 ต้น ยืนต้นตายหมด  ต้องสูญเสียรายได้อย่างมหาศาลเลยที่

เดียว

 อำจำรย์ประวิทย์ฯ ได้กู้เงินสหกรณ์ฯ และเร่ิมท�าการฟื้นฟู

ปรับปรุงสวนคร้ังใหม่ โดยมีความประสงค์จะสืบทอดเจตนารมณ์ของ

บรรพบุรุษในการปลูกทุเรียนอีกคร้ังหนึ่ง และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์

ทเุรียนนนท์ไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบต่อไป โดยมคีรอบครัวสามวงั

เป็นก�าลังใจให้ตลอดมา ขณะนี ้ มทีเุรียนพันธ์ุต่างๆ เช่น ก้านยาว 

หมอนทอง ฯลฯ  รวมแล้วประมาณ 150 ต้น  คาดว่าอีกไม่เกิน 2 ปี 

จะได้กนิผลตามทีต่ัง้ใจ และในขณะทีร่อผลผลิตของทเุรียน ก็ได้ปลูก

ส้มโอ มะนาว พริก กล้วยหอม กล้วยน�า้หว้า และพืชล้มลุกหลายชนดิ         

ในพ้ืนทีท่ีว่่าง เก็บผลผลิตเป็นรายได้เสริมไปพลางๆก่อน ส�ำหรับกำร

ดูแลรักษำ อาจารย์กล่าวว่ากเ็หมอืนกบัการปลูกต้นไม้โดยทัว่ไปคือ

การรดน�า้ ให้ปุย๋ชีวภาพ ปุย๋อนิทรีย์ หรืออนิทรีย์เคมี อย่างสม�า่เสมอ

อย่าให้ขาด ปัญหำคือ เดิมเคยใช้น�้าธรรมชาติจากแม่น�้าเจ้าพระยา

รดต้นทุเรียน แต่ขณะนี้ต้องใช้น�้าประปารดแทน สาเหตุเนื่องจากมี

น�า้เคม็ดนัสูงขึน้มาในแม่น�า้ถงึจังหวดัปทมุธาน ีท�าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม

ขึน้

 อาจารย์ได้กล่าวเสริมอกีว่า  ผูท้ีอ่าศยัในหมู่บ้านจัดสรร และ

คิดที่จะปลูกทุเรียน ก็ขอให้ดูความเหมาะสมของพ้ืนที่ด ้วย  

เนื่องจากเมื่อทุเรียนโตเต็มที่จะออกผลแล้วต้องถูกตัดทิ้ง สาเหตุ

มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

ผูแ้ทนสมาชิกจะต้องมอีายุการด�ารงหน้าทีไ่ด้นานเท่าใด? ครับ

ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน/ต้นสังกัด         

อยู่ได้ 2 ปี เป็น 1 วาระ และอยู่ได้ 2 วาระ 4 ปี ต้องคดัเลือกใหม่ค่ะ

ถ้าสมาชิกมข้ีอสงสัย  ขอค�าแนะน�าหรือ มข้ีอร้องเรียน จะแจ้ง

ได้ที่ช่องทางไหนอย่างไร?

ถ้าสมาชิกมีข้อสงสัย ขอค�าแนะน�าหรือ มีข้อร้องเรียน                

ให้สมาชิกกรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.mtbcoop.com  

หวัข้อเวบ็บอร์ด  หรือส่งทีก่ล่องรับแสดงความคดิเหน็ ณ ส�านกังาน

สหกรณ์ฯ ค่ะ

ดิฉันเป็นผู้แทนสมาชิก อยากทราบว่าการเข้าร่วมประชุม            

ผู้แทนสมาชิกในแต่ละคร้ัง ดิฉันได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าร่วม

ประชุม?

ท่านผูแ้ทนสมาชิกได้รับเลือกจากหน่วยงานของท่าน ท่านเป็น

ผูแ้ทนของหน่วยงานในการรับทราบผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ฯ  

เพ่ือช่วยหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่คณะกรรมการด�าเนินการ            

สหกรณ์ฯ แสดงความคดิเหน็ แล้วน�าเสนอแนวทางให้คณะกรรมการ

น�าไปพิจารณา และจะได้รับทราบการเปล่ียนแปลงภายในสหกรณ์ฯ 

ได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ผู้แทนสมาชิกต้องทราบ หรือให้

ความเหน็ชอบ ตามหลักการของสหกรณ์ฯ และน�าไปแจ้งต่อสมาชิก

ในหน่วยงานของท่านทราบต่อไป

สวัสดีค่ะ ท่ำนสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด  

ทุกท่ำน ปัจจุบันมีระเบียบข้อบังคับออกมาหลายฉบับ มีทั้งที่

ประกาศใช้ และยังมิได้ประกาศใช้ ระเบียบฯ ที่ออกไปแล้วส่งผล 

กระทบกบัสมาชิก สร้างความอดึอดั และคบัข้องใจให้สมาชิกในการ

ปฏิบัติ โดยเฉพาะการกู้เงินประเภทต่างๆ เกณฑ์ก�ากับที่มีเพ่ิมขึ้น  

ขณะที่คณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ฯก�าลังปรับปรุงระเบียบ             

ให้เหมาะสม และลดเกณฑ์ลงเพ่ือให้สมาชิกได้คลายความวติกกงัวล

ลงค่ะ คาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้ในเดือนสิงหาคม 2561 นี้

 สุดท้ายดิฉันขอตอบค�าถามที่สมาชิกได้สอบถามกันเข้ามา

เก่ียวกับสวัสดิการเกษียณอายุราชการที่จะได้รับต้องมีหลักเกณฑ์

อะไรบ้าง ผูแ้ทนสมาชิกต้องคงสมาชิกกีปี่ถงึครบวาระ และการเป็น

ผู้แทนสมาชิกท่านจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในการเข้าร่วมประชุม

แต่ละคร้ัง สุดท้ายถ้าย้ายต้นสังกดัจะขอประนอมหนีไ้ด้หรือไม่ แล้วถ้า

ต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯต้องใช้เอกสารอะไร

ประกอบบ้าง ฉันขอตอบค�าถามเป็นข้อๆ ดังนี้ ค่ะ

ดิฉันเกษียณอายุราชการ จะได้รับสวัสดิการอะไรบ้างจาก          

สหกรณ์ฯในวันเกษียณ และต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

ผู้เกษียณอายุราชการ จะได้รับการสงเคราะห์สมาชิกออกจาก

ราชการหรืองานประจ�าโดยเหตุอันควร ดังต่อไปนี้ค่ะ

- เป็นสมาชิก 5 ปี ขึ้นไป 

ได้รับเงิน   5,000 บาท

- เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป 

ได้รับเงิน   6,000 บาท

- เป็นสมาชิก 15 ปี ขึ้นไป 

ได้รับเงิน   8,000 บาท

- เป็นสมาชิก 20 ปี ขึ้นไป 

ได้รับเงิน   10,000 บาท

ถ้าย้ายต้นสังกัดจะขอประนอมหนี้ จะท�าได้หรือไม่ แล้วถ้า

ต้องการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯต้องใช้เอกสารอะไร

ประกอบบ้าง?

สวสัดค่ีะ ถ้าสมาชิกย้ายต้นสังกดัและต้องการจะประนอมหนี้

ในระหว่างการขอย้ายสามารถท�าได้ค่ะ แต่ต้องอยู่ภายในระยะเวลา

ที่สหกรณ์ฯก�าหนด ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีฝ่ายกฎหมาย

สหกรณ์ฯ ช้ัน 3 ค่ะ  และหากประสงค์จะลาออกจากการเป็นสมาชิก

ให้มาเขียนค�าร้องขอลาออกได้ที่สหกรณ์ฯ และมีเอกสารประกอบ

ดังนี้ 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน  1  ฉบับ   

2. ส�าเนาหน้าบญัชีธนาคารกรุงศรี หรือธนาคารกรุงไทย 1 ฉบบั

ถาม1

ตอบ

ตอบ

ถาม2

ถาม3

ถาม4

ตอบ

ถาม5

ตอบ

ต่อจากหน้า 8

จากการ ทะเลาะกับเพ่ือนบ้าน เพราะทุเรียนของเราไปโตในบ้านเขา 

จะไม่คุ้มกับการลงทุนครับ

 การส่งเสริม สนบัสนนุสมาชิกทีค่ดิด ีท�าด ีให้มีก�าลังใจนัน้ เป็น

หน้าที่ของสหกรณ์ฯที่ควรท�าอย่างย่ิง สมาชิกท่านใดสนใจอยาก

สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิตดิต่อได้ที ่ โทร. 081-633-9611 ครับ 

ต้องขอขอบคณุอาจารย์ประวทิย์ สามวงั  ไว้ ณ โอกาสนี ้ส�าหรับผูเ้ขยีน

ได้ปลูกทุเรียนไว้ ในบริเวณบ้าน จ�านวน 2 ต้น คาดว่าอีก 5 – 6 ปี 

จะได้กินผล และคงไม่ต้องไปแขง่แย่งซื้อกับ แจค็ หม่า อีกตอ่ไปครบั

ตอบ
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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

      

ล�ำดับ ชื่อ-นำมสกุล อำยุ สำเหตุกำรเสียชีวิต 40-50 ปีสหกรณ์ฯ สฌ.นบ. สส.อค. สส.ชสอ.

1. นำยสำย นิลพลอย 89 ปี ติดเชื้อทำงเดินหำยใจ สมทบ 252,420 - -

2. นำยวัฒนำ วัฒนมะโน 72 ปี มะเร็งปอด 150,000 252,392 576,000 -

3. นำยสุพล เต็มสุข 59 ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 150,000 252,364 - -

4. นำงดวงเนตร ทองค�ำชุม 53 ปี มะเร็งเต้ำนม สมทบ 252,336 - -

5. นำงถนอม เปลี่ยนอ�ำไพ 89 ปี กล้ำมเนื้อหัวใจขำดเลือด 150,000 252,308 - -

6. นำยทวีศักดิ์ อยู่สิน 84 ปี โรคชรำ 150,000 252,279 - 576,000

7. นำงชม นิลพลอย 88 ปี หัวใจล้มเหลว 150,000 252,251 576,000 -

*** จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ�านวน

สมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ***

หมำยเหตุ หากท่านมข้ีอสงสัยสามารถตดิต่อได้ท่ี 089-9147567 

อ.วนัชัย ศรีเพ็ง เบอร์ 02-9698201-2 ต่อ 132 และ Fax 02-9698841 

ID line :  029698841 

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทางการเงินกบัสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ทางสมาคมฌาปนกจิฯ จะต้องน�าเงินบางส่วน

ไปช�าระตามจ�านวนทีส่มาชิกได้ท�าธุระกรรมด้านการเงินไว้กบัสหกรณ์ฯ ส่วน

ทีเ่หลือทายาทน�าเอกสารมาแสดงจึงรับเงินส่วนทีเ่หลือไปได้ 

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอยีดเกีย่วกบัสมาคมต่างๆดงันี้ 

1. ข่าวจากสมาคมฯครูไทย (สสอค.)

  ส่วนของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ.ครูไทย (สสอค.) ได้มี

การลงประกาศพร้อมส่งหนงัสือถงึสมาชิก (สสอค.) ทีถ่กูคดัช่ือออกและ

พ้นสภาพการเป็นสมาชิก ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

จ�านวน 23 ราย สมาชิกรายใดมีความประสงค์จะขอคืนสภาพสมาชิก

สามารถใช้สิทธิ “ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิกโดยการสมคัรใหม่” (สมาชกิ

ทีม่อีายุเกนิ.60.ปี.ขึน้ไป.  ทีเ่กดิปี.พ.ศ.2500) จะต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขของ

สมาคมฯครูไทยประกาศ ล�าดับที่ 207/2560 โดยการสมัครเข้าใหม่          

จะตอ้งช�าระเงนิสงเคราะหล่์วงหนา้ปี 2561 จ�านวน 4,840 บาท กบัเงนิ

ค่าสมคัรเข้าใหม่อกี จ�านวน 4,860 บาท รวมเป็นเงินทัง้ส้ิน 9,700 บาท 

และ (ส่วนสมาชิกทีม่อีายุไม่เกนิ.60.ปี ทีเ่กดิ.พ.ศ.2501 ขึน้ไป) สามารถ

มาสมัครเข้าใหม่ได้ พร้อมช�าระเงินจ�านวน 4,860 บาท

  เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกทีข่ออทุธรณ์โดยการสมัครใหม่ 

(และสมัครในกรณีพิเศษ 51-60 ปี) มีดังนี้

1. ใบรับรองแพทย์ ของสถานพยาบาลของรัฐ (ไม่เกนิ 30 วนั) 

  จ�านวน  1  ฉบับ

2. ส�าเนาบตัรประชาชน และส�าเนาทะเบยีนบ้าน.(ของผูข้ออทุธรณ์

โดยสมัครใหม่) อย่างละ 1  ฉบับ 

 3. ส�าเนาบัตรประชาชน และส�าเนาทะเบียนบ้าน.(ของผู้รับเงิน

สงเคราะห์/ผู้รับผลประโยชน์) อย่างละ 1  ฉบับ

สวัสดีครับท่านสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์      

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุทกุท่าน พบกนัอกีเช่นเคยนะครับ กระผมขอเรียน

สมาชิกทุกท่านทราบข่าวสารสาระส�าคัญ และการเปล่ียนแปลงใน

แต่ละเดอืนของสมาคมครับ

ปัจจุบันมีสมาชิกจ�านวน 9,102 คน มีสมาชิกเข้าใหม่จ�านวน 

3 ราย สมาชิกขอลาออกจ�านวน 1 ราย มีมติคณะกรรมการให้

สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกจ�านวน 16 ราย ตามข้อบังคับ และ

บางเดือนถ้าไม่มีสมาชิกเสียชีวิตก็จะไม่มีเรียกเก็บเงินสงเคราะห ์       

ในเดือนนั้นๆครับ

คณะกรรมการได้มีนโยบายรับสมัครสมาชิกใหม่เพ่ิมให้จ�านวน

สมาชิกครบ 10,000 คน ตามข้อบังคับ แต่ปัจจุบันยังขาดจ�านวน

สมาชิกอีกประมาณ 800 กว่าคน จึงเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ           

ทุกท่านที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมาคมฯ อายุไม่เกิน 45 ปีครับ           

ตามรายละเอียดที่แจ้งด้านล่างครับ

ท่านสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเกี่ยวกับสมาชิกที่ลาออก  

จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของ

ฌาปนกิจฯต่อได้ ครับ

(***ยกเว้นผู้ที่ขำดส่งกำรช�ำระค่ำสงเครำะห์รำยศพต่อ

สมำคมฌำปนกิจ***)

เอกสำรประกอบกำรรับสมัครสมำชิกใหม่ 

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

อ่านต่อหน้า 10
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อยำกบอกตอนที่2

 ในฉบบัทีแ่ล้ว ผมได้พูดถึงการแก้ไขระเบยีบจ�านวน 4 ระเบยีบ 

และประกาศสหกรณ์อีก 8 เรื่อง ถึงการกู้เงินพิเศษ ซึ่งผมจะบอก

ให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านต่อดังนี้

 การให้กู้เงินพิเศษนั้นให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และ

การจ�าเป็นเชื่อ

 การกู้พิเศษให้ถือล�าดับก่อนหลังการพิจารณาตามล�าดับ        

ดังต่อไปนี้ เพื่อกู้เคหสงเคราะห์ และเพื่อการอันจ�าเป็นอื่น สมาชิก

จะกู้เงินพิเศษได้ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ครบ 1 ปี ไม่มีหนี้สิน

เงินกู้สามัญในสหกรณ์  ผู้ประสงค์กู้พิเศษต้องได้ค�ารับรองจาก       

ผู้บังคับบัญชา พร้อมเอกสารเงินกู้ของสมาชิกผู้นั้นน�าเสนอขอ 

ความเห็นชอบก่อนน�าส่งสหกรณ์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 ในกรณีที่สมาชิกขอกู้ใหม่ ต้องช�าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 

12 งวด (หามติดงวด เว้นช�าระหนี้เสร็จสิ้น) และสหกรณ์จะจ่ายให้

โดยวิธีหักกลบลบหนี้ 

 กรณสีมาชิกกูเ้งินเพ่ือปลูกสร้างบ้าน การจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก

ผู้กู้เงินกู้พิเศษรับเงินกู้เป็นราบงวดตามข้อตกลงที่มีไว้กับสหกรณ ์ 

1.ปลูกบ้านชั้นเดียว  แบ่งการจ่ายออกเป็น 4 งวด  ปลูกบ้าน 2ชั้น 

แบ่งการจ่ายเงินเป็น 5งวดงาน

 เงินกู้พิเศษเพ่ือการการเคหะสงเคราห์ได้แก่เงินกู้เพ่ือการ

ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร ส�าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ

ตนเอง หรือ ครอบครัวตามสมควรแก่ฐานะ ประเด็นที่2 กู้เพื่อซื้อ

อาคาร อาคารชุด หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือซื้อที่ดินเพ่ือจะได้

ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย

ของตนเองหรือครอบครัว ตามสมควรแก่ฐานะ ประเด็นที่3 กู้เพื่อ

ถ่ายทอดอาคาร อาคารชุด หรือที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

หรือครอบครัว

 สมาชิกผูกู้เ้งินดงักล่าวท้ัง 3 ประเด็น เสนอค�าขอกูต่้อสหกรณ์ 

รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี้สิน  

รายได้และรายจ่าย และเหตผุลความจ�าเป็นทีต้่องจัดให้มทีีอ่ยู่อาศยั  

โดยผูกู้ต้้องเสนอรูปแบบรายการก่อสร้าง หรือต่อเตมิหรือปรับปรุง  

รายละเอยีดและหลักฐานแห่งทีด่นิ และหรืออาคารทีจ่ะซือ้  ก�าหนด

เวลาและราคา จ�านวนเงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ซึง่ให้แก่

สมาชิกคนหนึ่งๆนั้น อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด�าเนินการ

พิจารณาเหน็สมควร  โดยค�านงึถงึความสามารถในการช�าระหนีข้อง

สมาชกินั้น  แต่ไม่เกินจ�านวน  5,000,000 ล้านบาท  (ห้าล้านบาท)  

เมือ่สมาชกิยงัส่งคืนเงนิกูพ้เิศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไ์ม่หมด จะ

ต้องไม่ท�าให้หลักประกันเสื่อมสภาพ จะรื้อจะโอนอาคาร ที่ดินซึ่งใช้

เงินที่กู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด  แก่ผู้อื่นไม่ได้

 เงินกูพิ้เศษเพ่ือการอนัจ�าเป็นอืน่  ให้กูเ้พ่ือการจัดหาทรัพย์สิน

อันจ�าเป็นตามสมควรแห่งฐานะ หรือการศึกษาของตนเองและบุตร

รวมถึงปลดหนี้สินของสมาชิกที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสหกรณ์ฯ ซึ่ง

คณะกรรมการเห็นสมควร สมาชิกต้องเสนอค�าขอกู้เพ่ือเสนอต่อ  

คณะกรรมการรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง การกู้ กู้ได้ในวงเงิน  

5,000,000 ล้านบาท (ห้าล้านบาท)  

 หลักประกันส�าหรับเงินกู ้พิเศษ นอกจากใบค�าขอกู ้แล้ว            

ต้องมีหลักประกันดังนี้

 1. อสังหาริมทรัพย์ ปลอดจากการจ�านอง หรือภาระตดิพันรายอ่ืน 

ราคาประเมนิตามทีท่างราชการประเมิน (ราคาทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง) 

ในกรณีที่ไม่มีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง) ในกรณีที่ไม่มีราคาประเมิน

ส่ิงปลูกสร้างจากทางราชการ ให้คณะกรรมการด�าเนนิการพิจารณา ดงันี้

  1.1 ทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว/สองชั้น/เกินกว่าสองชั้น

  1.2 บ้านช้ันเดียว/บ้านไม้ช้ันเดียว/บ้านสองช้ัน/บ้านคร่ึง

ตึกครึ่งไม้ หรือบ้านไม้สองชั้น

  1.3 อาคารพาณิชย์สองช้ัน/อาคารชุด (ภายใต้โครงการ

เอื้ออาทร)

  1.4 ราคาให้คณะกรรมการประเมินตามระยะเวลาการ

ก่อสร้าง/ใช้งานไม่เกินราคาที่ประกาศในรายละเอียดของระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ว่าด้วยการให้กูแ้ละดอกเบีย้เงินกู้ 

พ.ศ. 2561 หมวดที่ 9 เรื่องหลักประกันส�าหรับเงินกู้พิเศษ

 กรณมีส่ิีงปลูกสร้างหลายหลังในทีด่นิทีน่�ามาค�า้ประกนั สหกรณ์ฯ

พิจารณาให้เพียงหลังเดยีว หากอสังหาริมทรัพย์ดงักล่าวเป็นของผูอ่ื้น  

คณะกรรมการอาจให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาที่ทางราชการ

ประเมนิ (ราคาทีด่นิ และส่ิงปลูกสร้าง) และต้องเป็นโฉนดทีอ่ยูใ่นเขต

จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพ ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา สมุทรปราการ  

เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา อุบลราชธานี ชลบุรี   

สุราษฎร์ธานี และฉะเชิงเทรา เท่านั้น

 ส�าหรับการช�าระหนีส้�าหรับเงินกูพิ้เศษนัน้ กูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ

สงเคราะห์ส่งแบบช�าระไม่เกิน 360 งวด ภายในอายุไม่เกิน 80 ปี             

ส่งแบบธนาคารต้องช�าระไม่เกิน 300 งวด ภายในอายุไม่เกิน 75 ปี  

ในกรณซีือ้อาคารชุด ผ่อนช�าระได้ไม่เกิน 360 งวด ส่งคนืภายในอายุ  

80  ปี และในกรณีกู้เพื่อการอันจ�าเป็น ส่งช�าระได้ไม่เกิน 300 งวด  

ภายในอายุ 80 ปี 

 กรณีที่สมาชิกยังรับราชการ ให้ค�านวณจากเงินเดือนไม่รวม

เงินประจ�าต�าแหน่ง หรือเงินพิเศษอื่นๆ

  สมาชิกอายุตั้งแต่  55  ปีขึ้นไป 

 ค�านวณจากเงินเดือนร้อยละ  100

  สมาชิกอายุตั้งแต่  56  ปีขึ้นไป 

 ค�านวณจากเงินเดือนร้อยละ  90

  สมาชิกอายุตั้งแต่  57  ปีขึ้นไป 

 ค�านวณจากเงินเดือนร้อยละ  80

  สมาชิกอายุตั้งแต่  58  ปีถึงอายุ 60 ปี  

 ค�านวณจากเงินเดือนร้อยละ  70

สาระน่ารู้
	 กับครูนนท์

นายปัญญา  เนื่องฤทธิ์  093-582-0355
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สวัสดีครับท่ำนสมำชิกที่เคำรพรักทุกท่ำน

 ฉบบัน้ีกระผมขอประชำสมัพนัธ์ให้ท่ำนสมำชกิได้ทรำบ 

เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด ก�ำหนดจัดงำนกำร

ประชมุใหญ่วิสำมญั และสมัมนำผู้แทนสมำชกิสหกรณ์ ประจ�ำปี 

2561 ในวันที ่25-26 สงิหำคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม ลองบชี  

อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี จึงขอควำมร่วมมือจำกผู้แทน

สมำชิกที่ได้รับจดหมำยแล้วให้ส่งแบบตอบรับกำรเข้ำร่วม

ประชมุใหญ่วิสำมญัฯ ภำยในก�ำหนด และรำยชือ่สมำชกิทีแ่จ้ง

มำต้องเป็นผู้แทนสมำชิกสหกรณ์ฯ ในหน่วยงำนตำมประกำศ

รำยชือ่ ผู้แทนสมำชกิประจ�ำปี 2560-2561 เท่ำน้ัน ครับ และ

ขณะน้ีสหกรณ์ฯได้เปิดโครงกำรฝำกออม “โครงกำรออมทรัพย์

ทวีคูณ 2 รับดอกเบี้ยสูง” ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎำคม – 31 

สิงหำคม 2561 รับดอกเบี้ยทุก 8 เดือน ระยะเวลำโครงกำร  

24 เดือน ท่ำนสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียดของโครงกำรได้ที่

เว็บไซต์สหกรณ์ฯ www.ntbcoop.com  

 เมื่อวันศุกร์ที่  6  กรกฎำคม 2561 สหกรณ์ฯ น�ำโดย

ท่ำนประธำน ดร.ชูชำติ กำญจนธนชัย ได้ให้กำรต้อนรับ           

คณะกรรมกำรและผู้เข้ำร่วมประชุมกำรประชุมเครือข่ำย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภำคกลำง

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ กองแกน  

093-026-7943

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

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

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

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

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

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

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

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 59 ประจ�ำปี 2561 ฉบบัประจ�ำเดือน กรกฎำค 2561

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

พร้อมช�ำระเงินจ�ำนวน 4,860 บำท เพ่ืออนาคตของลูกหลานเหมอืน

ฝากเงินไว้ให้กับเขา ทั้งนี้ยังสามารถน�าคู่สมรส บุตร บิดา มารดา              

มาสมคัรเป็นสมาชิกได้ด้วยครับ โดยน�าหลักฐาน 1. ใบรับรองแพทย์ ของ

สถำนพยำบำลของรัฐ (ไม่เกิน 30 วัน) 2. ส�ำเนำบตัรประชำชน และ

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน.อย่ำงละ 1 ฉบับ 3. ส�ำเนำบัตรประชำชน และ

ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน.(ของผู้รับเงินสงเครำะห์/ผู้รับผลประโยชน์) 

อย่ำงละ 1  ฉบับ  จึงขอเชิญชวนสมำชิกทุกท่ำนนะครับ 

               สวัสดี

ต่อจากหน้า 2


