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	 สวัสดี.....เพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี		

จ�ากัด		ทีเ่คารพรักทกุท่าน		พบกนัในฉบบัเดอืนกนัยายน		2561	

นะครับ	ในเดือนนี้เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ		ซึ่งเป็นที่ทราบกัน

ดีว่า	 หน่วยงานต่างๆ	 ก็มักจะมีการจัดงานให้กับผู้เกษียณอายุ

ราชการ		เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและร�าลึกถึงความดี

ต่อผู ้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณในฐานะที่เป็นคนเคยสร้าง

คุณูปการต่อหน่วยงานและต่อสังคม	 จึงถือว่าเป็นผู ้มีคุณ																		

ต่อหน่วยงาน	 ต่อหมู่คณะและต่อสังคมประเทศชาติ	 ซึ่งการ

เกษียณอายุราชการส�าหรับระบบราชการไทย	 คือการที่

ข้าราชการต้องพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จ

บ�านาญข้าราชการ	 ถือเป็นการออกจากราชการโดยผลของ

กฎหมาย	 โดยในปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับการเกษียณอายุ

ราชการ	 คือ	 พระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ																	

พ.ศ.	2494	มาตรา	19	ทีก่�าหนดให้ข้าราชการทีม่อีายุครบ	60	ปี	

บริบูรณ์แล้วจะต้องพ้นจากราชการเม่ือส้ินปีงบประมาณ																				

ที่ข้าราชการผู้นั้นมีอายุครบ	60	ปีบริบูรณ์	ส่วนการขยายอายุ

เกษียณราชการจาก	60	ปี	 เป็น	63	ปี	 โดยใช้เวลา	6	ปี	คือ													

2	ปี	ขยาย	1	ปี	ซึ่งไม่ครอบคลุมหน่วยงานที่ต้องใช้ศักยภาพ

ร่างกาย	โดยก�าหนดเป้าหมายให้ข้าราชการพนกังานรัฐวสิาหกจิ	

และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกษียณอายุราชการที่	 63	 ปี	 ในปี											

พ.ศ.	 2567	 นั้นมีก�าหนดไว้จริง	 แต่ต้องรอให้หน่วยงาน															

ที่รับผิดชอบ	 ได้แก่	 	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 และส�านักงาน	 ก.พ.ร.															

ที่จะต้องด�าเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการให้ขยายการเกษียณอายุราชการเป็น	 63	 ปี	 มีผล

บังคับใช้ต่อไป	ครับ
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สวัสดีครับสมาชกิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด ทกุท่าน

เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ข้าราชการเตรียมตัวเตรียมใจ

เพ่ือเกษียณอายุราชการ	 เวลาผ่านไปเร็วมาก	 ทุกหน่วยงาน											

มีการจัดงานให้กับผู ้ที่เกษียณอายุราชการ	 สหกรณ์ฯเอง																			

กเ็หมอืนกนัได้เตรียมจัดงานโดยในปีนีไ้ด้ก�าหนดจัดงานในวนัที่	

7	 ตุลาคม	 2561	ณ	 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ	

นนทบุรี	 จึงแจ้งให้สมาชิกที่จะเกษียณทุกท่านเพ่ือมาร่วมงาน	

โดยสหกรณ์ฯได้จัดเตรียมงบประมาณจ่ายเป็นเงินให้กบัสมาชิก

ตามอายุการเป็นสมาชิกตามรายละเอียดดังนี้ครับ	เป็นสมาชกิ 

5 ปีข้ึนไป ได้รับเงิน 5,000 บาท เป็นสมาชิก 10 ปีข้ึนไป           

ได้รับเงิน 6,000 บาท เป็นสมาชกิ 15 ปีข้ึนไป ได้รับเงิน 8,000 บาท 

เป็นสมาชกิ 20 ปีข้ึนไป ได้รับเงิน 10,000 บาท	โดยผู้มีสิทธิ	

ดังกล่าวต้องย่ืนความจ�านงขอรับเงินตามระเบียบสหกรณ์ฯ	

ภายใน	 90	 วัน	 นับจากที่ออกจากราชการ	 หรืองานประจ�า													

โดยเหตุอันควร

 ในปีนี้มีผู้ได้รับสวัสดิการทั้งหมด 221 ราย  คิดเป็น

เงิน 1,943,000 บาท ส�าหรับการบริหารกิจการสหกรณ์ฯก็จะ

ปิดบญัชใีนเดือนตุลาคม 2561 ในวันสิน้เดือน และผู้สอบบญัชี          

กจ็ะตรวจสอบเพ่ือรับรองบญัชีของสหกรณ์ฯ	ถ้ารับรองแล้วกจ็ะ

จัดประชุมใหญ่เพ่ือด�าเนนิการขออนมัุตงิบประมาณต่อไป		และ

ในวนัดงักล่าวก็จะมกีารเลือกตัง้เพ่ือสรรหากรรมการทีค่รบวาระ		

โดยในเขต	1	จ�านวน	4	ราย		เขต	2		จ�านวน	3	ราย	สมาชิก

ท่านใดสนใจเตรียมตวัสมคัรรับการเลือกตัง้	โดยทกุท่านมสิีทธิ

เท่ากนัหมด		ไม่ว่าจะเป็นต�าแหน่งอะไรกต็าม	ถ้าสมาชิกไว้วางใจ

ก็สามารถเป็นกรรมการสหกรณ์ฯได้ทุกท่านครับ	 แต่สมาชิก													

ก็ต้องพิจารณาเลือกคนที่ดี		มือสะอาด		มีความซื่อสัตย์	สุจริต		

เข้ามาเป็นกรรมการเพราะต้องเข้ามาดูแลและบริหารการเงิน

ของสหกรณ์ฯ	จ�านวนมาก	ถ้าได้คนไม่ด	ี	ใจไม่ซือ่		มอืไม่สะอาด		

เข้ามาบริหารสหกรณ์ฯ	ของเรากจ็ะล้มสลายในทีสุ่ด	เพราะฉะนัน้

ท่านต้องศกึษาดขู้อมลูในการพิจารณาบคุคลทีจ่ะเข้ามา	เพราะทกุคน

ก็จะพยายามหาเสียงว่าตนเองมคีวามรู้	ความสามารถ	เป็นคนดี

ด้วยกันทั้งนั้น		

ผมยังเหลือเวลาการการด�ารงต�าแหน่งอีก 1 ปี	 ผมได้

พยายามท�าความมั่นคงให้เกิดกับสหกรณ์ฯของเรา	 มีการคัด

กรองผู ้กู ้ 	 มีการท้วงหนี้ เก ่าเข ้ามาเพ่ือให ้เกิดเป ็นก�าไร																											

คดิโครงการทีเ่ป็นประโยชน์	และการใช้งบประมาณทกุบาทอย่าง

มปีระสิทธิภาพ	เช่น	จะพยายามใช้งบประมาณในอตัราทีต่�า่กว่า

ทกุสมยั	แต่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์กบักจิการของสหกรณ์ฯให้

มากที่สุด	 เช่น การเพิ่มเบี้ยประชุมในวันเลือกต้ังจะได้รับเงิน 

1,200 บาท จากเดิม 1,000 บาท โดยเริ่มในปีบัญชีที่จะถึงนี้

เลยครับ โดยจะพยายามใช้งบประมาณในวงเงินเดิม และ

คิดถึงผู้สงูอายุถ้าอายุ 60 ปี เพิม่ค่าหุน้เป็น 700 บาท ต้ังแต่ปีที่

ผ่านมาแล้ว และในปีน้ีจะเพิม่ให้กับผู้อายุ 80 ปี ได้รับ 1,000 บาท 

โดยขอเพิ่มงบประมาณนิดหน่อยครับ 

เราเอาเงินจากก�าไรมาปันผลไม่ได้	 แต่เอามาจัดเป็น

สวัสดิการให้กับสมาชิกได้	 คณะกรรมการพยายามที่จะจัด

สวัสดิการให้กับสมาชิกทุกท่านเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นการทดแทน																									

ถ้าสมาชิกท่านใดมีความคิดดีๆ	 ที่เกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกที่

ไม่เพ่ิมภาระให้กบัสหกรณ์ฯกใ็ห้ค�าแนะน�ามาได้นะครับ	ต้องขอขอบคณุ

สมาชิกทกุท่านทีไ่ด้ให้ก�าลังใจและค�าแนะน�าดีๆ มาให้	โดยเฉพาะ

การจัดประชุมใหญ่วิสามัญฯ	 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก											

ผู ้แทนสมาชิกเป็นอย่างดี	 ย่ิงมีการขอเสนอแนวทางที่ดี														

หลายประการ	ผมและคณะกรรมการรบัฟังปัญหาและข้อเสนอ

แนะเพ่ือปรับปรุงในโอกาสต่อไป	ขอให้โชคดทีกุคนขอบคณุครับ

เมือ่วนัที	่13	กนัยายน	2561	ดร	ชูชาต	ิ	กาญจนธนชัย		ประธาน

สหกรณ์ฯ	พร้อมคณะ	มอบพระบรมฉายาลักษณ์		10	รัชกาล	เพ่ือ

แสดงความยินด	ีกบันายสมชาย	ทองพันธ์อยู่	ประธานกรรมการชุมนมุ

สหกรณ์ร้านค้าแห่งประเทศไทย		มาเข้าพบในโอกาสได้รับเลือก

ตัง้ใหม่		ขอแสดงความยินด	ีและขอให้ส�าเร็จในการบริหารครับ

เมือ่วนัที	่24	กนัยายน	256161	ดร.	ชูชาต	ิกาญจนธนชัย	

ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ได้รับเชิญร่วม													

งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ของ											

สพป	 นบ	 2	 และได้มอบพวงมาลัยคาระวะผูเ้กษียณและมอบ								

เงินส่วนตัวช่วยในการจัดงานที่โรงแรมเวสเกรต์	 บางใหญ่	

ขอบคณุผูเ้กษียณแทนเดก็ๆนะครับ
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สวัสดีครับ สมาชกิทกุท่าน	เดอืนกนัยายนนีน้บัเป็นเดอืนที	่

11	 ของปีบัญชีสหกรณ์ฯ	 เรา	 วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว															

ณ	วันที	่31	สิงหาคม	2561	สหกรณ์ฯ	เรามกี�าไร	151	ล้านบาทเศษ	

นับว่าสูงกว่าปีที่แล้วในเดือนเดียวกันกว่า	 11	 ล้านบาทเศษ	

เหลือเวลาอีก	 2	 เดือน	 จะท�าการปิดบัญชีประจ�าปี	 2561																			

รอดูผลประกอบการกันครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

	 ฉบบันี	้ผมมีความเป็นห่วงในเร่ือง	“บริหารเวลา จ่ายหน้ี

ให้ลงตัว”	 เราทุกคนล้วนเป็นหนี้สินไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง												

อย่างน้อยๆ	ค่าน�า้	ค่าไฟ	ค่าเช่าห้อง	กค็อืหนีสิ้นพ้ืนฐานทีท่กุคน

ต้องเสีย	 เติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็เร่ิมมีหนี้ผ่อนโทรศัพท์มือถือ	 รถ		

ค่าผ่อนบ้าน	ค่าประกัน	หนี้สินเหล่านี้เรามีเป็นธรรมดาของโลก

ไปเสียแล้ว	หากไม่มีหนี้ก็ไม่เกิดการหมุนเวียนในระบบ

	 หากมีหนี้สินที่กระจุกตัวอยู่ที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง									

มากเกนิไป	ย่อมท�าให้การเงินตดิขดัจนถงึขัน้ต้องกูห้นีสิ้นเพ่ิมเตมิ	

เรามาดกูนัว่า	นอกจากหนีท้ีเ่ราต้องบริหารแล้ว	เวลากเ็ป็นอกีหนึง่

ทรัพยากรชีวิตที่เราต้องบริหารด้วยเช่นกัน

1. ก่อนเป็นหนี้ต้องมีเงินพอ

ก่อนที่เราจะรูดบัตรเครดิต	 หรือกู้ยืมเงินมาเราต้องมั่นใจ

ก่อนว่าเรามศีกัยภาพพอในการใช้คนื	โดยคดิค�านวณจากความ

สามารถในการเกบ็เงิน	หรือจ�านวนเงินเหลือต่อเดอืน	หารแล้วด้วย	

25	–	50%	เช่น	คุณมีเงินเก็บต่อเดือนที่	4,000	บาท	ความ

สามารถในการผ่อนคืนของคุณจะอยู่ที่	1,000	–	2,000	บาท	

ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้หนี้สินก้อนนี้หมดลงเร็วแค่ไหน

	 บางท่านแม้จะมีเงินเกบ็พอทีจ่ะจ่ายในก้อนเดยีว	แต่เรา

แนะน�าให้จ่ายด้วยบัตรเครดิต	 เพราะคุณสามารถยืดเวลา													

การช�าระเงินไปได้อีก	 1-	 2	 เดือน	 อีกทั้งยังได้แต้มจากบัตร

เครดติส�าหรับแลกของขวญัก็ได้เช่นกนั	เมือ่ถึงเวลาช�าระหนีสิ้น

แล้วเราจะสามารถจ่ายได้ด้วยเงินก้อนไม่มีหนี้สินสะสม	

2. เลือกช่วงเวลาเป็นหนี้

	 หากคุณเป็นหนี้ผ่อนรถ		ก็ไม่ควรเป็นหนี้สนิอื่นในเวลา

เดียวกัน	 ช่วยป้องกันการพอกพูนของหนี้สินจนเกินก�าลังจ่าย

ไหว		แต่ส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่า	หนี้สินรถ	บ้าน	นั้นเป็นหนี้สิน

ที่เป็นรายจ่ายประจ�าเช่นเดียวกับค่าน�้าค่าไฟ	 ท�าให้เราสร้าง											

หนีสิ้นใหม่อย่างไม่ทนัคดิแต่หากมีความจ�าเป็นจริงๆ	จะสร้างหนี้

ผ่อนช�าระสินค้า		ก็ควรดูเวลาให้เหมาะสม

	 ในรอบปีของแต่ละคนจะมีช่วงเวลาที่มีรายจ่ายรุมเร้า	

และช่วงเวลาทีเ่กบ็เงินได้ให้เลือกซือ้ของและผ่อนช�าระในช่วงที่

ไม่ได้มรีายจ่ายมากนกั	และไม่ควรผ่อนช�าระเกนิ	4	งวด	เพ่ือไม่ให้

ช่วงเวลาการจ่ายหนี้ทับซ้อนจนเกินไป

	 หากคุณใช้บัตรเครดิตให้ตรวจสอบรอบการช�าระเงิน									

ให้แน่นอนว่าต้องช�าระก่อน	หรือหลังวนัเงินเดอืนออกมากน้อย

แค่ไหน	 หากช�าระก่อนวันเงินเดือนออกก็ไม่ควรเกิน	 3	 วัน		

เพราะยังอยู่ในช่วงเวลาที่ธนาคารสามารถผ่อนผันได้	 แต่หาก

เกินกว่านั้นแนะน�าให้โทรติดต่อศูนย์บัตรเครดิตเพ่ือขอ																				

ค�าปรึกษาปรับเปล่ียนเร่ืองรอบและวันของการช�าระหนี้ให้ออก

หลังวันเงินเดือนออก

3. เจรจาขอต่อเวลาช�าระหนี้

	 หนี้นอกระบบเป็นหนึ่งในปัญหาที่ท�าให้คนไทยยากจน

มากทีสุ่ด	ส่วนหนึง่เกดิจากต้องการเงินเร่งด่วนทีต้่องใช้ในระยะ

เวลาไม่กี่วัน	 แต่กู้มาแล้วหนี้สินยาวนานกว่าที่คิด	 บางครั้งแค่

ดอกเบี้ยก็แทบจะเท่าเงินที่กู้มา	หากคุณคิดจะกู้เงินนอกระบบ

หรือไปยืมเงินเพื่อน		เพื่อไปปิดหนี้สินอีกก้อนหนึ่ง

	 เราแนะน�าให้เลือกทางทีป่ลอดภยักว่ากค็อื		การเจรจา

ขอประนอมหนี	้เช่น	คณุมีหนีสิ้นรถแต่ไม่มีก�าลังจ่ายได้ในเดอืน

นัน้ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลอะไรกต็ามท	ีคณุสามารถเลือกการเจรจา

เพื่อขอยืดเวลาการผ่อนช�าระออกไป

	 ทุกธนาคารจะมีแผนกให้ค�าปรึกษากับลูกค้าที่มีปัญหา

ด้านการเงิน		อย่าคดิว่าธนาคารจ้องแต่จะยึดบ้านละรถของเรา

ทุกคร้ังไป	 เรามีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	 และธนาคารแห่ง

ประเทศไทยก�ากับดูแล		คุณสามารถท�ารีไฟแนนซ์เพื่อยืดระยะ

เวลาการผ่อนช�าระ

	 ทกุธนาคารไม่ต้องการให้เกดิหนีเ้สียในระบบ	เพราะยุ่งยาก

ในการตดิตามหนี	้รถทีย่ดึได้มาขายทอดตลาดแล้วเงินทีไ่ด้กลับมา

ก็ไม่เท่ากับเงินที่เสียไป	ส่วนบ้านแม้จะขายได้ราคาดีแต่ก็ไม่ได้

ขายง่ายๆ	ทุกหลังไป

	 พวกเขาพร้อมจะเจรจากับลูกค้าเสมอขอเพียงแค่เรา

บอกถึงปัญหาและหาทางออกร่วมกนั		แต่ถ้าคณุกูห้นีน้อกระบบ	

นอกจากจะเสียดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร	10	เท่า	แล้วยังเจรจา

ผ่อนผันได้ยาก

 สรุปสุดท้ายส�าหรับการบริหารเวลาช�าระหนี้  ที่ส�าคัญ

คือ อย่าใจร้อนสร้างหน้ีทีไ่ม่มกี�าลงัจ่าย ควรยืดเวลาในการซ้ือ

สินค้าชิ้นนั้นออกไปก่อน จนกว่าจะพร้อมที่จะจ่ายได้จริง

	 หากมีความส�าคัญที่จะต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน	 และ

ไม่มีเงินเกบ็เหลือมากพอ		ควรเลือกใช้บตัรเครดติเพ่ือยืดระยะ

เวลาในการผ่อนจ่ายออกไป	 ท�าให้หนี้สินของคุณนั้นถูกแบ่ง

เฉล่ียจนมีความสามารถมากพอในการผ่อนจ่ายในแต่ละเดือน

ได้เป็นอย่างดี

	 	 	 																										แล้วพบกันใหม่ครับ

คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
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รายงาน
   จากห้องประชุม

ดร.ฉตัรชยั ธรรมครบรุี

0894615373

เรียน เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด           

ที่เคารพรักทุกท่านครับ 

คอลัมน์	รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้จะขอสรุปประเด็นส�าคัญ

รายงานจากทีป่ระชุมของคณะกรรมการด�าเนนิการชุดที	่59	ในการประชุม

คร้ังที	่15	/2561	วนัจันทร์ที	่27		สิงหาคม	พ.ศ.	2561	ให้เพ่ือนสมาชิก

ได้รับทราบพอสังเขปดังนี้ครับ

เ ร่ืองที่  1 รายงานเก่ียวกับการจ�าหน่ายที่ ดินสหกรณ์ฯ                    

กับ บริษัท เจ็นวาย  พร็อพเพอร์ตี้  จ�ากัด 

ความเป็นมาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัดชุดที่	 59	 ประจ�าปี	 	 2561คร้ังที่	 14																			

วันอังคารที่			24	กรกฎาคม	2561	เสียงส่วนใหญ่ของคณะกรรมการฯ		

มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการโอนกรรมสิทธ์ิโดยไม่เกินวันที	่																					

30	 พฤศจิกายน	 2561	 เงินวางมัดจ�า	 5	 ล้านบาทไม่เกิน	 วันที่																							

15	สิงหาคม	2561	อัตราดอกเบี้ย3.15	ต่อปีของเงินที่ค้างอยู่	 และ

ช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	ทุกวันสิ้นเดือน	

เมือ่วนัที	่15	สิงหาคม	2561	บริษัท	เจ็นวาย	พร็อพเพอร์ตี	้	จ�ากดั	

ได้ท�าหนังสือขอความอนุเคราะห์เล่ือนการช�าระเงินวางมัดจ�า	 จ�านวน		

5	ล้านบาท	จากวนัที	่15	สิงหาคม	2561	เนือ่งจากกรรมการ	ฯ	บางส่วน

เดินทางไปต่างประเทศ	ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	จงึก�าหนดประชุม

กรรมการบริษัท	 ฯ	 ในวันที่	 22	 สิงหาคม	 2561	 เวลา	 13.00	 น.																												

ณ	วันที่	23	สิงหาคม	พ.ศ.2561	บริษัท	เจ็นวาย		พร็อพเพอร์ตี้		จ�ากัด			

จ่ายเป็นเช็คส่วนบคุคลโดย	นายธนา	แก้วบรรจักร	เช็คส่ังจ่าย	สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จ�ากดั	จ�านวน		5,000,000.-บาท	(ห้าล้านบาทถ้วน)		

เลขที่เช็ค	CH.B	10055814	ลงวันที่	23	สิงหาคม	2561

คณะกรรมการด�าเนินการ	 มอบให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบ														

เ ช็คสามารถขึ้นเ งินได ้หรือไม ่อย ่าง	 โดยก�าหนดไม ่ เกินวันนี้																																				

(27	สิงหาคม	2561	)	เวลา	16.00	น.

ฝ่ายจดัการ		รองผูจั้ดการ	ฯ	(นางกนกวรรณ	เกดินวล)	ได้ท�าการ

ตรวจสอบ	 ปรากฏว่า	 เช็คไม่สามารถขึ้นเงินได้เนื่องโดยธนาคาร	 ฯ														

ได้แจ้งว่า	รายมือชื่อไม่ถูกต้อง	

ที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ		รับทราบ	,	มีมติให้บริษัท	เจ็น	วาย	

พร็อพเพอร์ตี	้จ�ากดั		น�าเงินค่าทีด่นิเพ่ิมตามสัญญาจะซือ้จะขาย	จ�านวน	

5,000,000	 บาท	 (ห้าล้านบาท)	 โดยช�าระภายในวันที่	 14	 กันยายน	

2561	หากบริษัท	เจ็น	วาย	พร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด	ยังไม่ด�าเนินการตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ		ชดุที	่59	ให้บอกเลกิ

สัญญาจะซือ้จะขาย	ฉบบั	ลงวันที	่24	ตลุาคม	2561	พร้อมริบเงินมดัจ�า	

ซึง่ ณ ปัจจบุนัทางบริษทับริษทั เจน็ วาย พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด ได้น�า

แคชเชียร์เช็ค เป็นเงินจ�านวนดังกล่าวให้กับสหกรณ์ฯเรียบร้อยแล้ว 

เรื่องการซื้อ	ขายที่ดินแปลงนี้คงไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับ	อย่างน้อย

สหกรณ์ฯก็ได้เงินมาแล้วไม่ต�่ากว่า	15	ล้านบาทครับ	

เรื่องที่ 2  รายงานทางสถานะทางการเงินเดือน กรกฎาคม

-		ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกสามัญ	จ�านวน	11,008	คน	ลดลง

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

จากเดอืนก่อน	3	คน	รวมปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกทัง้ส้ิน	12,315	คน

-  ด้านทุนด�าเนินงาน มี 8,249.71 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 8.03 ล้านบาท เป็นผลมาจาก

1.		เงินรับฝาก	เพิ่มขึ้น		 12.96	 ล้านบาท

2.		เงินกู้ยืม	(ลดลง)	 	 10.09	 ล้านบาท

3.		ทุนเรือนหุ้น	เพิ่มขึ้น	 		4.15	 ล้านบาท	

4.		หนี้สินอื่น	เพิ่มขึ้น	 	 		2.55	 ล้านบาท

 -  ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

1.		สหกรณ์มเีงินสดและเงินฝากธนาคาร	135.96	ล้านบาท	ลด

ลงจากเดือนก่อน	11.93	ล้านบาท

2.		เงินฝากสหกรณ์อื่น	เพิ่มขึ้น	 49.20	 ล้านบาท

3.		เงินให้สมาชิกกู้	(ลดลง)	 27.69	 ล้านบาท

4.		เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	(ลดลง)	 0.18	 ล้านบาท

4.		สินทรัพย์อื่น	(ลดลง)	 	 1.37	 ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 137.66 ล้านบาท ลดลง

จากเดือนก่อน 1.55 ล้านบาท***

เร่ืองที ่3 รายงานการติดตามการด�าเนินการติดต้ังลฟิท์ อาคาร

ส�านักงาน 4 ชั้น ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ากัด  

ตามทีส่หกรณ์	ฯ	ได้ด�าเนนิการท�าสัญญาจัดซือ้-จัดจ้าง	กับบริษัท	

ท.ีชไนเดอร์	(ไทยแสนด์)	จ�ากดั	ซึง่เป็นผูช้นะในการย่ืนซองประกวดราคา	

เป็นเงิน	1,228,360.-บาท	สหกรณ์	ฯ	ได้ช�าระเงิน	งวดที	่1	เป็นจ�านวนเงินใน

อัตราร้อยละ	 30	 ของราคาซื้อ	 เป็นเงินจ�านวน	 368,508.-บาท																

(สามแสนหกหมืน่แปดพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน)	ในวนัท�าสัญญาซือ้ขาย		

โดยระยะเวลาในการด�าเนนิการ	เป็นไปตามรายละเอยีดทีร่ะบไุว้ในสัญญา	

คณะกรรมการอ�านวยการ	 ฯ	 	 มอบให้นายไพบูลย์	 	 ปิ่นมังกร																		

ท�าหนังสือสอบถาม	 บริษัท	 ที.ชไนเดอร์	 (ไทยแสนด์)	 จ�ากัด																										

ถงึก�าหนดการเข้าด�าเนนิการทีชั่ดเจน	และบริษัท	ท.ีชไนเดอร์	(ไทยแสนด์)	

จ�ากัด	แจ้งว่า	ขณะนีก้�าลังรออะไหล่จากต่างประเทศ	เมือ่ได้อะไหล่แล้ว	

จะเข้ามาด�าเนินการทันที	 โดยไม่ให้เกิน	 ก�าหนดระยะเวลาที่ระบุใน

สัญญา

ทีป่ระชมุคณะกรรมการ ฯ รับทราบและมอบผู้เก่ียวข้องติดตาม 

เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

เรื่องที่ 4 รายงานการด�าเนินคดีต่างๆ   

ตามที่ประชุมคณะกรรมกรรด�าเนินการสหกรณ์	 ฯ	 ชุดที่	 59		

ประจ�าปี	2561	ได้แต่งตัง้คณะท�างานและมอบหมายให้	ฝ่ายกฎหมาย	ฯ	

ด�าเนนิการจัดท�ารายละเอยีดในการด�าเนนิคด	ีและ	รายงานให้ทีป่ระชุม

อ่านต่อหน้า 8
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สือ่สมองมองทะลมุติิ สูแ่นวชวิีตเป็นน้องหนู หรือ น้องเลก็

	 ชีวติคอืการต่อสู้	ชีวิตคอืการเดนิทาง	ชีวติคอือะไรอกีมากมาย	

บนสายธารแห่งกาลเวลา	เขม็นาฬิกาทีเ่คล่ือนผ่าน	ยังมีฉากชีวติ

อีกมากมายที่ต้องพบ	 และเรียนรู้บนเส้นทางของการเดินทาง	

สะสมประสบการณ์ความชาญฉลาด	ความมไีหวพริบ	ความรู้เท่าทนั	

แต่บางคน	อาจหมายถงึการสอบตก	เพราะขาดการเรียนรู้ไม่ทนัเกม	

ไม่ทันกติกาที่ก�าหนดในช่วงนั้นๆ	

 เวลาทีผ่่านเลย	คอื	ตวัเราทีอ่ายุมากขึน้ๆๆ	วันวานท�าส่ิงใด

ยังไม่เสียหาย	ยังไม่มีใครรับผลกระทบ	ยังอยู่ในวงแคบๆ	ของชีวติ

	 แต่วันนี้ถ ้ายังท�าแบบเดิมให้คิดระวังอาจหมายถึง											

ความไม่ถกูต้องได้ด้วยความไม่เหมาะสม	และการเปล่ียนแปลง		

เมือ่เราก้าวออกสู่โลกกว้าง	คนทีจ่ะพร้อมให้อภยัจริงใจทีจ่ะช่วยเหลือ

เร่ิมลดลง	การคบหาเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์มากขึน้	คนดีทีส่ดุ 

นอกจากพ่อแม่ผู้เป็นอรหันต์ของลูก เป็นพระพรหมของเรา            

ก็ใช่จะหาได้ง่ายๆ อีกต่อไป 

	พ่อแม่อย่างไรก็เป็นพ่อแม่	 ลูกจะมีนิสัยอย่างไรท่านก	็

ถอืเป็นลูก	เป็นดวงใจของท่าน	แม้บกพร่องกใ็ห้อภยั	แม้ขีร้ิ้วขีเ้หร่	

ก็ดูสวย	!		แม้เรียกร้องก็พร้อมจะให้	แต่กับเพื่อฝูง	ญาติมิตร		

เป็นกลุ่มบคุคลโดยรอบทีก่ว้างไกลออกไป		จะคดิ		จะพูด		จะท�า			

ต้องสังวร	ต้องรอบคอบ	“อย่า (ท�าตัว) เป็นน้องเลก็)” เตอืนใครเล่า									

ถ้ามิใช่เตือนตัวเอง

	 เป็นน้องเล็ก	สบายไปทกุอย่าง	เหมอืนเจ้านายน้อยทีมี่พ่อแม่	

และพ่ีๆ	ต้องดแูลเอาใจใส่อยากได้อะไรกต้็องหาให้	ไม่มใีครขดัใจ	

ใครๆเขาไม่ถือ	ด้วยความเป็นพ่ีคอืการเสียสละ	โชคดขีองน้องคนเล็ก

มีคนปรนเปรอ	 ห้อมล้อม	 แต่โชคร้ายของน้องคนเล็กก็คือ											

ไม่รู้จักโต! 

	บริการคนอื่นไม่ค่อยเป็น	 เพราะเคยชินแต่การเป็น		

“ผู้รับ”	พฤตกิรรม	“ผู้ให้”	ไม่มโีอกาสฝึกฝน	ไม่ต้องประเปล่ียน

พฤตกิรรมตวัเอง	คนอืน่ๆต่างหากทีต้่องศโิรราบน้องเล็กจึงชนะ

มาตลอด	แต่เมือ่ออกจากบ้าน	เขาอาจจะได้คดิว่า	“เป็นการฆ่าฉนั 

ท�าให้ฉันนิสัยเสีย!”	 น้องเล็กบางคนไหวทันกระโดดออกจาก

ความน่ารังเกียจ	น่าหมั่นไส้ได้ทันท่วงที!	น้องเล็กอีกหลายคน

ไม่กระโดดออก	ไม่รู้ว่าท�าไมต้องกระโดด	น้องเล็กบางคนจึงนัง่

รถด่วนมรณะตลอดชีวิตจนแก่เฒ่าเน่าเข้าโลง!	 พบเห็นแต	่										

ข้อผิดพลาดของคนอื่นๆ	 ผู้คนแวดล้อมคิดว่า	 	 “ท�าไมพวกน้ี       

ถึงไม่ยอมเรา?”   “ท�าไมพวกน้ีถึงไม่รักเรา  ไม่จริงใจกับเรา?”  

น้องเล็กนิสัยเสีย	 เล่ียนเป็นสันดานที่แก้ไม่ได้	 ไม่รู้ตัวว่าชีวิต

ต้องมี		GIVE มี TAKE		ในชีวิตจริงเสมอ		ตื่นเถอะ	เตือนตน

เสมอๆ	 แม้ดวงตาจะมืดบอด	 การเตือนตนท�าให้ฉุกคิดได้ว่า	

“นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน�้า”	ของอยู่ข้างหน้าเมื่อคลุกคลีจน

ชาชินก็ยากจะเห็นข้อบกพร่อง		“อย่า (ท�าตัว) เป็นน้องเล็ก” 

โลกแห่งไมตรี	 คือโลกแห่งการเอื้ออาทร	มีจิตใจที่คิดแต่จะให้	

ไม่เรียกร้องรางวลัตอบแทน	แต่ย่ิงให้กย่ิ็งได้	เป็นเร่ืองประหลาดนกั	

ค่าของคน	 ขึ้นอยู่กับผลของงาน	 คบกับใคร	 อย่าหวงตระหนี	่	

หัดเป็นผู้ให้	 หัดเป็นผู้รับใช้	 	 ข้าวของไม่ต้องฝาก	 แต่มีน�้าใจ		

หมัน่ช่วยเหลือบริการรับใช้		เป็นซนิเดอเรลล่าภาคคนใช้	อดทน

ต่องานหนัก	 ท�างานให้แม่เล้ียงตัวเป็นเกลียวสักวันเจ้าชาย								

จะผ่านมาพบขอสมัครเป็นคู่ตุนาหงัน

	 ขยัน	 ขันแข็ง	 มีน�้าใจ	 บริการรับใช้เหมือนมีฮวงจุ๊ยดี													

ท�าอะไรกป็ระเสริฐผล!	 “อย่า (ท�าตัว) เป็นน้องเลก็” อย่าจุกจิก

จู้จ้ี	อย่าร้องเอาโน่นเอานี	่อยู่อย่างเกรงใจดกีว่าอยู่อย่างเอาแต่ใจ		

เราอาจสนิทกับเขา	 แต่เขาไม่สนิทกับเรา	 รู ้ตัวบ้างไหม?															

มองแบบคนเอาแต่ได้	 สนิทกับใครพานจะทึกทักให้เขามาเป็น	

พ่ีของเรา....	กไ็ม่พ้นให้มาดแูลน้องเล็ก	ดแูลบกพร่อง	ต้องประท้วง

ถึงขั้นร้องห่มร้องให้ก็เคยมี	 	 “อย่า (ท�าตัว) เป็นน้องเล็ก”            

ด้วยคนเราต่างก็มีภาระต่างก็มีงานในหน้าที่	 มีปัญหาชีวิตของ

แต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป	 ไม่ใช่รอแต่ความปรารถนาดี		

จากคนรอบข้าง	 เราต่างหากที่ต้องแก้ไข	 จริงใจไมตรีเป็นผู้ให	้

เป็นผูบ้ริการ	ไม่ต้องออกปากขอกยิ็นดช่ีวยแบ่งเบาภาระให้แก่กนั		

สิทธิที่จะได้รับ	 ลืมเสียเถอะ	 หน้าที่ต่างหากที่เราพึงปฏิบัติ		

เตอืนตนบ่อยๆ	สักวนัเมือ่ได้คดิทบทวนได้หนักลับมาช่ืนชมบ้าง	

ยังไม่แก่เกินแกง	 ชีวิตมนุษย์ยังมีโอกาสแก้ไขหากไม่ตาย												

ก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอ

 “อย่า (ท�าตัว) เป็นน้องเล็ก”	 เตือนให้หนักเป็นเสน่ห์

ของชีวติ	ไม่ว่าจะวยัรุ่น		ไม่ว่าจะหนุม่สาว		วยักลางคน	หรือวยัชรา		

อยู่บ้านท่ายอย่านิง่ดดูาย	ป้ันววัป้ันควายให้ลูกท่านเล่น	คบหาใคร	

ท�าตัวให้เป็นประโยชน์	 อย่าเรียกร้อง	 แต่จงปรนนิบัติรับใช้													

ท�าแบบนี้	 ปั้นควายล้านตัวก็ยังสู้เราไม่ได้!	 ทิ้งไปเลย กะลา

ขอทานแห่งความรัก หมดสมยัเดินเร่ถือเศษสตางค์แห่งความรัก!  

ก็จะมีใครเล่า	 น่ารังเกียจไปกว่า	 คนที่ชอบท�าตัวเป็นน้องเล็ก	

เป็นพฤตกิรรมทีต้่องท�าหมนั	มฉิะนัน้	จิตใจของเธอจะย่ิงอ่อนแอ	

ย่ิงเรียกร้อง	น�า้ตาย่ิงไหลจ๊อกๆ	เลิกท�าตวัเป็น		“มนุษย์ทเุรียน” 

เสียที่	 อย่ามัวหลงเพ้อ	 เราแสนมีเสน่ห์	 ที่จริงเขาสุดแสน															

จะรังเกยีจ	พรรณนามาขนาดนี	้ ยังมวัถอืกะลาอยู่กเ็กนิไปแล้วนะ

คุณน้องเล็ก	กรรมแล้วน้องหนู

นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ
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สหกรณ์ครูนนท์ มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร6

 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายบังเอิญ อ่ิมจิตร  089-798-3046

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด

ว่าด้วย	โครงการพิเศษให้เงินกู้	ส�าหรับผู้ค�้าประกัน

ที่ถูกศาลพิพากษา	พ.ศ.๒๕๖๑

.....................................................................

จากการที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	

จ�ากัด	ที่ได้ผิดนัดช�าระหนี้	หรือที่ได้เสียชีวิต	หรือถูกด�าเนินคดี	และ

มีหนี้ค้างช�าระต่อสหกรณ์	ท�าให้เป็นภาระของบุคคลผู้ค�้าประกันหนี้

เงินกู้ในการช�าระหนี้แทน	 และบุคคลผู้ค�้าประกันเงินกู้ได้รับความ

เดือดร้อนในการช�าระหนี้แทน	 และมีดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่า

สมาชิกปกติ	 ดังนั้นเพ่ือเป็นการช่วยเหลือบุคคลผู้ค�้าประกันเงินกู้	

ดงักล่าว	อาศยัอ�านาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จ�ากดั	

พ.ศ.๒๕๔๓	ข้อ	๗๙	(๘)	และข้อ	๑๐๗	(๑๑)	และระเบียบสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ว่าด้วยโครงการพิเศษให้เงินกู้	ส�าหรับ

ผู้ค�้าประกันที่ถูก	 ศาลพิพากษา	 พ.ศ.๒๕๖๑	 ประกอบประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้	

การลดหนี้	 กรณีสมาชิกผู้เป็นลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้หรือเสียชีวิต		

พ.ศ.๒๕๖๐	 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ชุดที่	 ๕๙	 คราว

ประชุมคร้ังที	่๕/๒๕๖๑	วนัที	่๒๗	มนีาคม	๒๕๖๑	ให้จัดท�าระเบยีบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด	เรื่อง	โครงการพิเศษให้เงินกู้	

ส�าหรับผูค้�า้ประกนัทีถู่กศาลพิพากษา	โดยมีเง่ือนไขและหลักเกณฑ์	

ดังนี้	

	 ข้อ	๑.	ระเบียบนี้	เรียกว่า	“โครงการพิเศษให้เงินกู้	ส�าหรับ		

ผู้ค�้าประกันที่ถูกศาลพิพากษา	พ.ศ.๒๕๖๑”

	 ข้อ	 ๒	 ให้น�าข้อความที่บัญญัติไว้ในระเบียบนี้ไปใช้ประกอบ

การพิจารณาค�าขอกู้เงินสหกรณ์ของสมาชิกร่วมกับ	 “ระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 ว่าด้วยการให้เงินกู ้และ

ดอกเบี้ยเงินกู้	ที่ถือใช้ปัจจุบัน”

	 ข้อ	๓.	ในระเบียบนี้

	 	 สหกรณ์	หมายถึง	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด

	 	 ประธาน	หมายถึง	ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี	จ�ากัด

	 	 คณะกรรมการด�าเนนิการ	หมายถงึ	คณะกรรมการด�าเนนิ

การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด

สมาชิก	หมายถงึ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จ�ากดั	

การผิดนัดช�าระหนี้	 หมายถึง	 การช�าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือ

ดอกเบีย้ไม่ตรงตามเวลาทีก่�าหนดไว้ในสัญญาหรือเป็นการช�าระหนี้

ภายหลังเวลาที่ก�าหนดไว้

ลูกหนี้	หมายถึง	ผู้เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือพ้นสภาพสมาชิก	

หรือเสียชีวิต	 และยังมีหนี้ต่อสหกรณ์ไม่ว่าหนี้นั้นเกิดจากสัญญากู้

ของตน	หรือช�าระหนีแ้ทนในฐานะผูค้�า้ประกนั	หรือทายาทของลูกหนี้

ผูค้�า้ประกนั	หมายถงึ	ผูเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์	และได้ท�าสัญญา

ค�้าประกันเงินกู้ให้ลูกหนี้ที่ถูกด�าเนินคดีและมีค�าพิพากษา

ข้อ	 ๔.	 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกผู้ค�้าประกันเงินกู	้																		

ที่มีต้นสังกัดสามารถหักเงินช�าระหนี้ได้

ข้อ	๕.	ให้สมาชิกยื่นค�าขอกู้	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช�าระหนี้

ในฐานะผู้ค�้าประกันเงินกู้ที่ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้	โดย

สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จ�ากดั	(หากสมาชิกผูค้�า้ประกนัผิดนดัช�าระหนี้

ให้น�าหลักเกณฑ์ในการช�าระดอกเบี้ยตามระเบียบข้อ	 ๒	 มาถือใช้)	

และจะต้องมีผู้ค�้าประกันเงินกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และ

ดอกเบีย้เงินกูห้รือหลักประกนัอืน่	ๆ 	ทีน่่าเช่ือถอืน�ามาเป็นหลักประกนั

	 ข้อ	๖.	สหกรณ์จะให้สมาชิกกูค้�า้ประกนักูไ้ด้ไม่เกนิจ�านวนเงิน

ที่รับสภาพหนี้	 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน	 จ�านวน	๒๐๐,๐๐๐	 บาท	 และ

ผ่อนช�าระเงินกู้ไม่เกิน	๑๐๐	งวด

ข้อ	¬๗.		การจ่ายเงินกู้	สหกรณ์จะด�าเนินการหักกลบลบหนี้

ในมูลหนี้ที่สมาชิกผู้ค�้าประกันได้ท�าสัญญาค�้า	หนังสือรับสภาพหนี้	

(ที่ออกจากสหกรณ์)	เท่านั้น

	 ข้อ	 ๘.	 การพิจารณาเงินกู้ให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ

เงินกู้สวัสดิการ	

	 ข้อ	๙.	ให้ประธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการตามระเบยีบนีแ้ละ

ให้มีอ�านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบนี้

และให้ค�าวินิจฉัยของประธานกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด		

	 ประกาศ	ณ	วันที่	๒๗	เดือน	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

อ่านต่อหน้า 11
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พบกันอีกครั้ง  คราวนี้ผมจะพาท่านไปพบกับสมาชิกอีก

ท่านหน่ึงที่มีการวางแผนชีวิต มองอนาคตไว้ล่วงหน้าและ

ด�าเนินการตามแผนทีว่างไว้จนประสบความส�าเร็จ ปัจจบุนัเป็น

เจ้าของสวนเกษตรแปลงใหญ่ต้ังอยู่ในอ�าเภอวังสมบูรณ์  

จังหวัดสระแก้ว

	 ถ้ากล่าวถึงช่ืออาจารย์เสมอ ทองดอนอ่อน อดีตครู

ช�านาญการพิเศษโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี              

เช่ือว่าทกุคนคงรู้จักมกัคุน้กนัด	ีในวงการพลศกึษาและการกฬีา		

โดยเฉพาะกีฬาวอลเล่ย์บอล		ได้ท�าช่ือเสียงและรางวลัมากมาย

ให้กับระดบัโรงเรียน		ระดบัสโมสรและระดบัชาต	ิเคยเป็นโค้ชให้

กบัทมีวอลเลย์บอลหญงิทมีชาตไิทยหลายสมยัจนโด่งดงั	มลูีกศษิย์

ลูกหากระจายไปทัว่ประเทศ	มบีคุคลในวงการกฬีาให้การสนบัสนนุ

และให้ความเคารพนบัถอือย่างกว้างขวาง	เคยเป็นกรรมการด�าเนนิ

การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัดหลายสมัยเป็นผู้มี

อดุมการณ์และปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมาจนเป็นที่รู้จักและ

ยอมรับของสมาชิกโดยทั่วกัน

	ภายหลังจากที่อาจารย์เสมอฯ	 เกษียณอายุราชการ	

อาจารย์ได้ผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรเต็มตัว	 โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9	 ในเร่ืองของ

ความพอเพียงมาตลอด	 ด้วยการท�าสวนเกษตรผสมผสาน		

ปลูกไม้ผล	เช่น	มะม่วง	มะนาว	มะพร้าวน�า้หอม	ส้มโอ	กล้วยหอม		

ล�าไย	ฯลฯ	ซึ่งปัจจุบันให้ผลผลิตและจ�าหน่ายได้แล้วในขณะนี้		

โดยเฉพาะล�าไย	ในปีทีผ่่านมาเป็นปีแรกทีเ่กบ็ผลผลิตได้	5	ตนักว่า	

คาดว่าในปีนี้น่าจะได้ผลผลิตมากกว่าอีกเท่าตัว	 ส�าหรับปีนี้

อาจารย์ได้ปลูกทเุรียนเพ่ิมเตมิอกีประมาณ	100	ต้น	โดยหวงัว่า

ในอีก	5	–	6	ปีข้างหน้า	จะมีผลผลิตทุเรียนจ�าหน่ายกับเขาบ้าง	

นอกจากนี้ยังได้ขุดบ่อน�้าเพ่ือใช้น�้าในการท�าการเกษตรและ

เล้ียงปลาอีกจ�านวนมาก	 รวมเนื้อที่ที่ท�าการเกษตรทั้งหมด

ประมาณ	34	ไร่เศษ	โดยมคีรอบครัว	ภรรยา	และลูกๆอกี	3	คน	

เป็นผู้ให้ก�าลังใจอย่างอบอุ่น	 และมีความสุข	 รวมทั้งเพ่ือนฝูง										

ที่ รู ้ จักคุ ้นเคยหลายคนที่ไปเย่ียมเยียนเปล่ียนบรรยากาศ															

ให้ก�าลังใจอยู่เนื่องๆมิได้ขาด

	กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้		อาจารย์เสมอฯ	เล่าว่าไม่ใช่เรื่อง

ง่ายทีจ่ะท�ากนัได้ส�าเร็จ	หากไม่มีการวางแผนทีด่	ีและมคีวามมุง่มัน่

ตัง้ใจจริง	เงินทนุก็เป็นเร่ืองจ�าเป็นหากไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

ครูนนท์	 ก็คงไม่มีที่ดินผืนนี้และเป็นเกษตรกรในวันนี้	 อาจารย์

กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่จะท�าสวนเกษตรเพราะมีใจรักและ	

ตั้งใจจริง	 โดยเตรียมวางแผนซื้อที่ดินไว้ตั้งแต่เมื่ออายุ	 45	 ปี													

(ไม่ใช่เพิ่งมาซื้อเอาตอนเกษียณอายุราชการ)	โดยเลือกท�าเลที่

เหมาะสมเอื้อต่อการท�าสวนเกษตร	 คือ	 ดินดี	 มีน�้าธรรมชาต	ิ

อดุมสมบรูณ์ใช้ได้ตลอดปี	ถ้ามดีนิดแีล้วไม่มนี�า้กเ็ปล่าประโยชน์	

พืชที่ปลูกก็ต้องศึกษาด้านความต้องการของตลาด	 หากมี

ผลผลิตจ�านวนมากมีการแข่งขันกันมาก	ราคาก็ถูกจะไม่คุ้มกับ

การลงทนุ	การใช้ปุย๋ควรใช้ปุย๋อนิทรีย์และชีวภาพมากกว่าปุย๋เคม	ี

ถ้าท�าปุย๋เองได้กจ็ะลดต้นทนุไปมาก	การใช้ยาฆ่าแมลงและศตัรู

พืชก็ต้องรู้จักใช้	 ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและ										

ผูบ้ริโภคได้	คนงานทีต้่องจ้างมาท�างานกบัเราต้องไว้ใจได้	อย่างนี้

เป็นต้น	อาจารย์ได้แนะน�าและให้ก�าลังใจกบัสมาชิกทีไ่ด้ท�าอาชีพ

เสริมไปแล้วหรือก�าลังจะท�าว่า	 การจะท�าให้ส�าเร็จควรค�านึงถึง

องค์ประกอบดังน้ี 1) ต้องมีใจรัก มุ่งมั่นต้ังใจอย่างจริงจัง           

2) มกีารวางแผนทีดี่และปฏิบติัตามแผนทีว่างไว้  3) เลอืกท�าเล

หรือวัตถุดิบที่เหมาะสม 4) มีแหล่งเงินทุนและทุนส�ารอง              

5) ศกึษาการตลาดควบคู่ไปด้วย 6) อืน่ๆทีเ่ก่ียวข้อง (กับอาชพี

ที่จะท�า)

	 ครับ…….จะเห็นได้ว่าสมาชิกท่านนี้ประสบความส�าเร็จ		

เพราะมีการวางแผนชีวิต	 และอนาคตไว ้ เป ็นอย ่างดี มี																						

การวางแผนและบริหารจัดการเร่ืองการเงินการงาน	 และเวลา

อย่างรอบคอบคุม้ค่า	ท�าให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆมาได้	สมควร

ศกึษาไว้เป็นแบบอย่างส�าหรับสมาชิกรุ่นใหม่ๆ	ครับ	ท่านใดสนใจ

อยากพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์กับอาจารย์เสมอฯ															

หรือจะไปเย่ียมเยียนกัน	 อาจารย์บอกว่ายินดีต้อนรับครับ														

โทร.	081-770-6053	สมาชิกท่านใดสนใจทีจ่ะเผยแพร่ผลงาน

ของตนเองหรือเพ่ือนๆ	 ที่ก�าลังท�าอาชีพเสริมอยู่	 ขอให้ติดต่อ

ได้ที่ผู้เขียนโดยตรงนะครับ	เราจะเป็นก�าลังใจให้ครับ	  

       

	 	 	 	 	 							ไว้พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382
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	 โดยจัดท�าเป็นรายงานและน�าเสนอข้อมูล	ทราบทุกเดือน	

 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ฯ	 รับทราบตามเอกสาร

ประกอบ	และ	นติกิร		น�าเสนอข้อมูลเกีย่วกบัคดทีีส่อ.ครูนนทบรีุ	ฯ	ย่ืนฟ้อง	

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ		จ�ากัด		และเมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	

พ.ศ.	 2561	 ที่ผ่านมา	 ได้เดินทางไปศาล	 โดยศาลมีก�าหนดประเด็น

พิพาทและนดัสืบพยานโจทก์		พยานจ�าเลย	ตามรายละเอียดในเอกสาร

ประกอบ	รายงานการด�าเนินคดี	(หน้า	18)	และจาการประชุมข้อหารือ

เก่ียวกับคณะทีป่รึกษาทางกฎหมาย	โดย	นายวนัชัย		ศรีเพ็ง	เป็นประธาน	

และได้รับค�าแนะน�าให้ยื่นค�าร้องต่อศาล	เพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวที่ดิน

ของ	สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ		จ�ากัด		

      นิติกร	จึงหารือว่าถ้าเราย่ืนค�าร้องขอคุม้ครองช่ัวคราว	คดต่ีาง	

ทีน่ดัวนัเวลาไว้	ก็จะยกเลิกหมดเลย	และล้าช้าในการด�าเนนิคด	ีถ้าเรา

ไม่ย่ืนคุม้ครองช่ัวคราวทีด่นิ	การด�าเนนิคดจีะเร็วขึน้	เป็นไปตามวนั	เวลา	

ทีศ่าลมกี�าหนดนดัหมาย	และทางศาลได้แนะน�าถ้าเราไปย่ืนไม่เป็นประโยชน์		

และ	เราไม่ควรย่ืนเนือ่งจากเรามกี�าหนดเวลาทีชั่ดเจนแล้ว	และในส่วน

ที่ดินนั้น	 ไม่มีใครสามารถน�ามาจ�าหน่ายหรืออะไรได้อยู่แล้ว	 และ															

เม่ือวันที่เดินทางไปศาลนั้นนิติกรจังหวัดไปด้วย	 ก็แนะน�าไม่ควรย่ืน

คุ้มครองคดีจะได้เร็วขึ้น	

    ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ฯ	 รับทราบและมีมติ													

ไม่ควรย่ืนค�าร้องคุ้มครองช่ัวคราวเนื่องจากท�าให้ที่ดินล้าช้าและให้

นิติกรท�าบันทึกเสนอเพ่ือแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ																	

ในการน�าเสนอเรื่องนี้ขอมติกรรมการ

 ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ จะติดตามมารายงานให้สมาชิกทราบ

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ
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ถามมา
ตอบไป
นางพูลมาศ ทับเกร็ด  084-086-1739

 สวัสดีค่ะ สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด ทกุท่าน  

เดือนกันยายน	 2561	 เป็นเดือนที่ตามสถานที่ต่างๆ	 จัดงาน

เกษียณเพ่ือเป็นก�าลังใจให้กันและกัน	 ท่านสมาชิกที่ครบอายุ

เกษียณจะมเีวลาดแูลตวัเองมากขึน้	สุขภาพเป็นเร่ืองส�าคญัอย่างย่ิง	

มกีารปฏบิตัตินเล็กๆมาฝากท่าน	ลองปฏิบัติให้เป็นประจ�านะค่ะ

 ประมาณ	 90	%	 	 ของการเกิดโรคหัวล้มเหลวเกิดขึ้น																

ในช่วงเช้า	และสามารถลดลงได้	ถ้าท่านดืม่น�า้วนัละ	1	–	2	แก้ว

	 -	 ดื่มน�้า	1	แก้ว	หลังตื่นนอนจะช่วยท�าให้อวัยวะต่างๆ	

เริ่มท�างาน

	 -	 ดืม่น�า้	1	แก้ว	ก่อนม้ืออาหารทกุมือ้จะช่วยย่อยอาหาร

	 -	 ดื่มน�้า	1	แก้ว	ก่อนอาบน�้าช่วยลดความดันโลหิต

	 -	 ดืม่น�า้	1	แก้ว	ก่อนนอนป้องกนัหลอดเลือดสมองตบีตนั	

และหัวใจล้มเหลว

 สดุท้ายน้ี	ดฉินัขอตอบค�าถามท่านสมาชิกทีไ่ด้สอบถามกนั

เข้ามาเกี่ยวกับการการกู ้เงินจะต้องมีเงินเดือนเหลือเท่าไร																		

ถงึจะกูไ้ด้	และข้อจ�ากัดของอายุสมาชิกในการย่ืนกูว่้ามหีลักเกณฑ์

อย่างไรบ้าง	และค�าถามอื่นๆ	ดังนี้ค่ะ

การกูเ้งินทกุประเภทจะต้องมเีงินเดอืนเหลือเท่าไรค่ะถงึจะกูไ้ด้?

สมาชิกกู้เงินทุกประเภท	 เม่ือหักรวมแล้วต้องมีเงินคงเหลือ

ตั้งแต่	3,000	บาท	ขึ้นไปค่ะ

 

ข้อจ�ากัดในการกู้เงินของสมาชิกในเร่ืองของอายุ	 มีหลักเกณฑ์

อะไรบ้างค่ะ

เกณฑ์อายุสมาชิกมีข้อจ�ากัดดังนี้ค่ะ		

	 o	 อายุ55	ปีขึ้นไป	ไม่น�าเงินค่าตอบแทนและวิทยฐานะ

มาค�านวณรวมกับเงินได้รายเดือน		

	 o	 อายุ	56	ปี	ค�านวณเงินได้รายเดือนร้อยละ	90			

	 o	 อายุ	57	ปี	ค�านวณเงินได้รายเดือนร้อยละ	80

	 o	 อายุ	58	ปี	จนถึงเกษียณอายุราชการค�านวณเงินได้													

รายเดือนร้อยละ	70

ถาม1

ตอบ

ตอบ

ถาม2

ถาม3

ถาม4

ตอบ

ผมอยากทราบการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินหน้าเคาน์เตอร์	 กู้แล้ว

สามารถกู้อีกได้เมื่อไร

สมาชิกต้องผ่อนช�าระมาแล้ว	3	งวด	จึงจะสามารถยื่นขอกู้ใหม่

ได้ค่ะ

การกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉนิหน้าเคาน์เตอร์	สามารถกูไ้ด้เท่าไรค่ะ	ของเงิน

ได้รายเดือน?

	 -	ครูอัตราจ้างและครูเอกชน	กู้ได้	1.5	เท่าของเงินเดือน														

แต่ไม่เกิน		30,000	บาท		ผ่อนช�าระไม่เกิน	10	งวด

				 -		ข้าราชการกูไ้ด้	2	เท่าของเงินเดอืน	แต่ไม่เกนิ	100,000	บาท	

ผ่อนช�าระไม่เกนิ	20	งวด	“ต้องไม่มเีงินกู้ฉกุเฉนิกระแสรายวัน  

(ATM)”

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

      

รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ 

ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์                 

ครูนนทบรีุ เร่ือง การรับสมคัรสมาชกิสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรพัย์ครูนนทบุรี เป็นกรณีพิเศษ	โดยมติที่ประชุมคณะ

กรรมการสมาคมฯ	เมื่อวันที่		25	กรกฎาคม	2561		มีมติให้ด�าเนิน

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา	 86	 พรรษา	 ของสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์		พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9

	ส�าหรับสมาชิกที่อายุไม่เกิน	65	ปี	(พ.ศ.2496)	ก�าหนดรับ

สมคัรระหว่างวันที ่1 สงิหาคม 2561 ถึงวันที ่28  ธนัวาคม 2561 

ในวัน เวลา ราชการ  การย่ืนใบสมคัร ต้องย่ืนใบสมคัรตามแบบของ

สมาคมด้วยตนเอง	ณ	ส�านกังานของสมาคมในวนั	เปิดท�าการ	และ

มสีมาชิกของสมาคมหรือกรรมการของสมาคมรับรองไม่น้อยกว่า	2	คน

	 สมาชิกท่านใดสนใจจะสมัครตดิต่อสอบถามได้ที	่ ห้องสมาคม

ฌาปนกจิฯ	ช้ันล่าง	โทร.	02-525-4270-2	ต่อ	132,	02-9688841

	 ประกาศ		ณ		วันที	่		25		กรกฎาคม		พ.ศ.		2561																																																			

*** จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับ

จ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ***

กรณีสมาชิกเสียชีวิต หากมีภาระผูกพันทางการเงินกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทางสมาคมฌาปนกิจฯ              

จะต ้องน�าเงินสงเคราะห ์ไปช�าระหน้ีให ้ กับสหกรณ์ฯก ่อน                        

ตามจ�านวนที่สมาชิกได้ท�าธุระกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ 

ส่วนที่เหลือสมาคมฯ จะน�าจ่ายคืนให้กับทายาทต่อไป 

สวัสดีครับท่านสมาชิก	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบรีุทกุท่าน	การประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัที	่31	

สิงหาคม	 2561	 คณะกรรมการได้มีการลงมติเพ่ือไปศึกษาดูงาน

สร้างประสบการณ์	และความรู้ในการบริหารจัดการทีด่ขีองสมาคมฯ	

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ไปศึกษาดูงาน	ณ	 จังหวัดอุดรธาน	ี

ระหว่างวันที่	26	–	28	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธาน	ี

การด�าเนินกิจการของสมาคมฯ	 ตามวิสัยทัศน์	 ม่ันคง	 โปร่งใส	

ประทับใจ	 เอื้ออาทร	 เปิดโอกาสให้สอบถาม	 แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ของคณะกรรมการ	 ในอนาคตสมาคมฯจะต้องใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ	 และการบริการให้แก่

สมาชิกได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	ประทบัใจมากย่ิงขึน้	การวสัิยทศัน์

กว้างไกล	 และมีผลให้สมาคมฯ	 ท�าให้องค์กรและสมาชิกเข้มแข็ง

ยั่งยืนตลอดไป	

 แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนกันยายน 2561 จ�านวน  13  ราย  

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

1. พท.เสถียร	ปราณี 79	ปี มะเร็งทวารหนัก สมทบ สมทบ 251,123 - -

2. นายสถาพร		นาคเขียว 69	ปี มะเร็งตับ สมทบ สมทบ 251,095 - -

3. นางสงวนศรี		กัณหา 71	ปี กล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลนั สมทบ สมทบ 251,067 - -

4. นางบุปผา		วศินาภินันท์ 82	ปี มะเร็ง 30,000 150,000 251,039 - -

5. นางอุษา		ส�าเริง 70	ปี หลอดลมอุดกลั้นเรื้อรัง

ลาออกจากการ

เป็น	สมาชิก

ลาออกจากการ

เป็น	สมาชิก

251,010 - -

6. นายเอกพล		เมธาจารย์ 84	ปี ปอดอักเสบติดเชื้อ สมทบ สมทบ 252,420 - -

7. นางทองจิต		สีนะวัฒน์ 81	ปี หัวใจวายเฉียบพลัน 30,000 150,000 252,393 - -

8. นายอ�านาจ		หิรัญสาย 69	ปี มะเร็งปอด 30,000 150,000 252,364 576,000 576,000

9. นางประนอม	โกไศยกานนท์ 64	ปี มะเร็งเต้านม 30,000 150,000 252,336 - -

10. น.ส.สายทอง		จินดามงคล 53	ปี

สมองขาดอากาศจากการ

กดรัดบริเวณคอ

20,000 70,000 252,308 576,000 576,000

11. นายสุรินทร์		ทองมอญ 74	ปี ระบบหัวใจล้มเหลว 30,000 150,000 252,280 - -

12. น.ส.	กฤษณา		จิตต์ระวัง 56	ปี ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,000 130,000 252,252 - -

13. นางวัลภา		จุลเจือ 56	ปี ติดเชื้อราในปอด 20,000 70,000 252,223 - -
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ค�าว่าตายไม่มีใครอยากให้เป็น

	 พาดหวัเร่ืองฟังดไูม่น่าฟังทัง้ความรู้สึกหรือแม้แต่ได้ยิน	ทัง้ๆที่

ที่ทุกคนต้องพบเจอ	 หนีไม่พ้น	 หนีไม่ได้	 เหมือนเงาตามตัวเดินไป

ทางไหนก็ตามตลอด	ต้องพบเข้าวันหนึ่ง	ในอดีต	คนที่มีอายุมากๆ	

ไม่นิยมถ่ายรูป	 กลัวว่าจะเป็นการแช่งตัวเอง	 พอถึงเวลาจริงๆ	 รูป	

จะติดหน้าโลงศพยังไม่มี	 เหมือนคนขาดการเตรียมความพร้อมไป													

เสียอย่างนัน้	ผมเขยีนมาถงึตรงนี	้บางท่านชักนกึว่าจะอ่านต่อไปอกี

ดีไหม	 บางคนก็อาจจะคิดว่าผมคงเขียนธรรมะเอาค�าพระมาพูด	

หยุดอ่านดีกว่า	 แท้ที่จริงแล้วผมก�าลังจะพูดถึงการคิดเชิงบวกของ

ชีวติบนความจริงโดยไม่ประมาท		การเตรียมความพร้อมในทกุเร่ือง	

ยอมรับความจริงที่จะเกิดขึ้น	 ยืดอก	 พร้อมรับจะยินดีหรือไม่ยินดี

ก็ตาม	 ถ้าเรารู้เท่าทันย่อมปิดประตูความผิดพลาด	 อย่างน้อยก็ไม่

กระทบลูกหลานอันเป็นที่รักของเรา

	 เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2561	ที่ผ่านมา	สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 เห็นความส�าคัญของ

สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบุรี	จ�ากัด	ทุกคน	ควรได้รบัความ

ช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในหมูม่วลสมาชิกเดยีวกนั	โดยไม่หวงัผลก�าไร		

เพ่ือให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงแก่ครอบครัว	 และเป็นหลัก

ความมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย	 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนม์พรรษา	86	พรรษา	ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรม

ราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	ในปี	พ.ศ.	2561	สมาคมฯจึงเปิดรับสมัคร

สมาชิกใหม่เป็นกรณพิีเศษในโอกาสมหามงคลดงักล่าว	โดยมตขิอง

คณะกรรมการสมาคมฯ	มมีตใิห้ด�าเนนิการเปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ	

มีสองประเภทคือ	

1. สมาชกิสามญั ผู้สมคัรต้องมอีายุไม่เกิน 65 ปี (พ.ศ.2496) 

ไม่เป็นคนวิกลจริต	 จิตฟั่นเฟือน	 หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ	

หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ	 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ	์														

ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	 โดยมีหนังสือรับรองจากสถานพยาบาล

ของรัฐ	และมทีะเบยีนบ้านถกูต้องตามกฎหมาย		ยินยอมปฏบิตัติาม

ข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ	ทุกข้อฯ		

2. ประเภทสมทบ กรณีที่ไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด	 	 แต่ต้องเป็นคู่สมรส	หรือบุตร	 หรือบิดา	

–	มารดา	หรือ	พ่ี	–	น้อง	(บดิา	-	มารดาเดยีวกนั)	ของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	 จ�ากัด	 เท่านั้น	 ส่วนคุณสมบัติข้ออื่นเหมือน

สมาชิกสามัญทุกประการ

การยื่นใบสมัครคณะกรรมการสมาคมฯ ได้ก�าหนดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561               

ในวันท�าการ ยื่นใบสมัครพร้อมสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 

ส่วนสมาชิกสมทบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง	พร้อมญาติ

ของผู ้สมัครที่อ้างถึง	 ที่สมาคมฯ	 ช้ันล่าง	 สหกรณ์ออมทรัพย	์																		

ครูนนทบรีุ	จ�ากดั	และมีสมาชิกฯ	หรือ	กรรมการสมาคมรับรองอย่างน้อย	

2	คน	ด้านเอกสารต้องประกอบด้วย	บตัรประชาชนฉบับจริงพร้อมส�าเนา	

ทะเบยีนพร้อมรับรองส�าเนาถกูต้อง	 ใบรับรองแพทย์ของรัฐบาลเท่านัน้		

ทะเบยีนสมรสฉบบัจริงพร้อมรับรองส�าเนาถกูต้อง	(กรณจีดทะเบยีน

สมรส)		

ผู้รับผลประโยชน์ ผู้สมัครต้องระบุผู้รับผลประโยชน์โดย              

ระบุชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยน           

ชื่อ –สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)	 ส่วนค่าสมัครและค่าอื่นๆ																		

เป็นไปตามประกาศ	เมือ่สมาชิกของสมาคมคนใดคนหนึง่ถงึแก่กรรม		

สมาชิกทุกคนต้องจ่ายเงินรายศพละ	 30	 บาท	 เป็นการช่วยเหลือ

สมาชิกด้วยกัน	 เฉล่ียในแต่ละเดือนทางสมาคมฯได้จ่ายเงินให้แก่

สมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วถึงศพละประมาณ	252,800	บาท	ถึงแม้

จะไม่มากนักแต่ก็ยังเป็นการสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกตามสมควร

เมือ่ถึงตอนน้ีท่านถึงบางอ้อแล้วหรือยัง	ว่าเราไม่ควรประมาท

ความตายเป็นเร่ืองของสัตว์โลกทกุผูท้กุนาม	 หากเราได้มกีารเตรียม

ความพร้อมสร้างหลักประกันให้กับลูกหลานจะได้ด�าเนินชีวิตต่อไป

อย่างมั่นคง	โดยเราได้ท�าให้กับทายาทอย่างผู้ไม่ประมาท

	 นายปัญญา	เนื่องฤทธิ์

สาระน่ารู้
	 กับครูนนท์

นายปัญญา  เนื่องฤทธิ์  093-582-0355

ต่อจากหน้า 1

 ส�าหรับสมาชิกที่สังกัดหน่วยบ�านาญนั้น	 ในช่วงเดือนมิถุนายน	

2561	ทางสหกรณ์ฯได้มีการส่งแบบส�ารวจไปถึง	สมาชิกหน่วยบ�านาญ	เขต	

2	อ�าเภอบางบัวทอง	อ�าเภอบางใหญ่	อ�าเภอไทรน้อย	และหน่วยที่ไม่ทราบ

ต้นสังกัดเพ่ือส�ารวจความต้องการในการไปใช้สิทธ์ิลงคะแนนสรรหาเลือก

ประธานกรรมการและคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	ฯ	ของสมาชกิสงักดั

หน่วยบ�านาญเขต	2	อ�าเภอบางบวัทอง	อ�าเภอบางใหญ่	อ�าเภอไทรน้อย	และ

หน่วยทีไ่ม่ทราบต้นสังกดัดงักล่าว	 ว่าต้องการไปใช้สิทธลิงคะแนนเลือกตั้งที่

โรงเรียนชุมชนวดับางไผ่	อ�าเภอบางบวัทอง	จังหวดันนทบรีุ	มจี�านวนมากน้อย

เพียงใด	ซึง่จากผลการส�ารวจกเ็ป็นทีน่่าเสียดายทีส่มาชิกกลุ่มดงักล่าว	มกีาร

ตอบรับกลับมาเพียง	 27	%	 	 ของจ�านวนจดหมายทั้งหมด	 1,951	 ฉบับ																

ตอบกลับมาจ�านวน	527	ฉบับ	ทั้งที่สหกรณ์ฯ	มีการจ่าหน้าซองและติดอากร

แสตมป์ให้เสร็จเรียบร้อย	เพียงสมาชิกอ่านและเช็คความต้องการแล้วส่งใส่

ตู้ไปรษณีย์เท่านี้ก็น่าจะท�าได้ไม่ยาก	แต่ปัญหาที่เกิดไม่แน่ใจว่าเกิดขึ้นเพราะ

เหตุใด	ท�าไมตอบกลับมาน้อย	อาจจะเป็นว่าจดหมายไม่ถึงมือผู้เป็นสมาชิก

เนื่องจากย้ายที่อยู่	 หรือว่ารับหนังสือแล้วไม่ได้อ่าน	 หรือได้อ่านแล้วเห็นว่า									

ไม่น่าสนใจก็ไม่ตอบกลบั	มีผลท�าให้การส�ารวจครั้งนี้ต้องล้มเหลวไม่สามารถ

ด�าเนนิการต่อได้	เนือ่งจากมีผูต้อบแบบสอบถามส่งกลับมาจ�านวนไม่ถงึ	50%	

ดังนั้นการด�าเนินการลงคะแนนสรรหาเลือกตั้งฯ	 ก็ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิม	

แต่ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกที่ส่งจดหมายตอบกลับสหกรณ์ฯจ�านวน	

527	คน	ครับ

	 ส�าหรับเนือ้หาในวารสารฉบบัประจ�าเดอืนกนัยายน	2561	นี	้	มเีร่ือง

ทีน่่าสนใจต่างๆให้ตดิตามได้ทกุคอลัมน์ครับ	เชิญตดิตามอ่านรายละเอยีดกนั

ได้เลยครับ

	 	 																												พบกันในฉบับต่อไป	สวัสดีครับ



ต่อจากหน้า 8

ต่อจากหน้า 5

สหกรณ์ครูนนท์มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร 11

ประเภทลูกหนี้ จ�านวน ราย เป็นเงิน หน่วย

ลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ จ�านวน 117 	1,573,324.75	 บาท

ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ�านวน 204 1506961 บาท

ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี จ�านวน 25 203055.75 บาท

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา จ�านวน 118 	642,382.26	 บาท

มติให้ออกน�าหุ้นมาช�าระหนี้ จ�านวน 9 	1,402,108.50	 บาท

การติดตามหนี้สิน เดือนสิงหาคม 2561 รวมทั้งสิ้น จ�านวน 473  5,327,832.26 บาท

การติดตามหนี้สิน เดือนกรกฎาคม 2561  9,600,975.16 บาท

ติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2560 -กรกฎาคม 2561

 

59,720,218.97 

บาท

การติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2560 -สิงหาคม 2561

 

65,048,051.23 

บาท

รายงานการติดตามหนี้ประจ�าเดือนสิงหาคม		2561

ประเภทสัญญา

จ�านวนสมาชิก	(คน) จ�านวนเงิน	(บาท) หมายเหตุ

ยื่นกู้ อนุมัติ ไม่อนุมัติ น�าเสนอ ขอกู้ อนุมัติ

1.	กระแสรายวัน 43 42 1 - - -

2.	สามัญ 81 78 3 - 40,323,000.00 40,123,000.00

3.	สวัสดิการ 44 43 1 - 25,520,000.00 25,450,000.00

4.	สุขใจ 75 74 - 1 6,800,000.00 6,750,000.00

5.	สกสค. - - - - - -

6.	ดอกเบี้ยสูง 1 - 1 - - -

7.	ชื่นใจ - - - - - -

8.	เงินกู้พิเศษ 5 5 - - 7,709,000.00 7,659,000.00

รวมทั้งสิ้น 249 242 6 1 80,352,000.00 79,982,000.00

สุดท้ายนี้ผมขอรายงานรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่างๆประจ�าเดือนสิงหาคม 2561 ดังนี้
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 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, 02-969-8202  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 กันยำยน 2561

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

มอบของรางวลัให้กบัสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ	จ�ากดั	

ที่ได้น�าเงินมาฝากออมกับโครงการออมทรัพย์ทวีคูณ	2	

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับ

 สวัสดีครับสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด ทีเ่คารพ 

วารสารฉบบัน้ีผมมข่ีาวจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งมาให้สมาชกิได้รับ

ทราบ เก่ียวกับทีป่ระชมุพจิารณากรณสีหกรณ์ 3 แห่ง ทีอ่ยู่ในภาวะสุม่

เสีย่งมปัีญหาสภาพข้องอย่างหนัก (รายละเอยีดอ่านได้ในฉบบัครับ)


