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ชุดท่ี 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบับประจ�ำเดือน สิงหำคม 2560

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ และมวลสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินีฑีฆายุโก โหตุ มหาราชินี
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สวัสดีครับ วารสารฉบับเดือน สิงหาคม 

เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลย่ิง ที่เราท่านได้มีโอกาสถวายพระพร

ชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

ในช่วงนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้ปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถ

สืบค้นประวัติทางการเงิน การค�้าประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรืออื่น ๆ 

ของตนเองได้แล้วทาง www.ntbcoop.soatsolution.com เพียงแค่

ท่านลงทะเบียนตามหมายเลขสมาชิก ท่านก็ไม่จ�าเป็นต้องมาที่

สหกรณ์ฯ แล้วนะครับ เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูสมทุรสาคร ซึง่เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่เหมอืนสหกรณ์

ครูนนท์ฯ มาศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะเป็น

ประโยชน์กับสมาชิกอย่างแน่นอนครับ ส�าหรับท่านผู้แทนสมาชิก

ท่านใดที่ลงช่ือเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญและสัมมนาผู ้แทน

สมาชิกในวันที่ 26-27 สิงหาคมนี้ อย่าลืมไปกันนะครับ รถจะออก

จากศาลากลางจังหวดันนทบรีุ เวลา 07.00 น. ขณะนี ้อนกุรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้ด�าเนินการประเมินผล

การด�าเนินการของสหกรณ์เพื่อน�ามาพัฒนา ปรับปรุง เห็นจุดเด่น 

จุดด้อย จึงขอรบกวนสมาชิกทกุท่านได้ตอบแบบสอบถามออนไลน์

ด้วยนะครับ 

บทบรรณาธิการ
ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

089-461-5373

ส่วนเนือ้หาในวารสารฉบบันีม้ปีระเดน็ใดบ้าง ผมพอสรุปย่อ ๆ  

แต่ละคอลัมน์ดงันีค้รับ ท่านประธานสหกรณ์ฯ ดร.ชูชาต ิกาญจนธนชัย 

ได้แถลงถึงแผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ฯ ประสบปัญหาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขดังกล่าวให้หลุดพ้น และเป็น

ทียื่นยันแนวการแก้ปัญหาให้เกดิความมัน่ใจแก่สมาชิกและสถาบนั

ทางการเงินอื่นด้วยครับ ตลอดจนมีการด�าเนินการทางคดีความ

แพ่งและอาญากับผู้ที่ท�าให้เกิดความเสียหายครับ ส�าหรับคุยกับ

ผู้จัดการได้น�าเทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอย่างมี

ความสุขมอบแด่สมาชิกทุกท่าน สามารถน�าไปเป็นหลักการใน

การใช้ชีวิตที่ดีอย่างลงตัว ติดตามในคอลัมน์ได้ครับ ส่วนรายงาน

จากห้องประชุมจะเป็นประเด็นการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น

ผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือเป็นผูท้�าหน้าทีต่รวจสอบความถกูต้องของ

การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในสหกรณ์ฯ ซึ่งจะเป็นการติดตาม

กรองงานเพ่ือความถูกต้องของสหกรณ์ฯ อีกคร้ัง และที่ประชุมมี

มติให้บอกเลิกสัญญาผู้รับเหมางานและฟ้องร้อง เรียกเงินคืน 

กรณีการด�าเนินการจากที่ดินวัดสโมสรครับ และการติดตาม

การด�าเนนิการสืบข้อเท็จจริงในความเสียหาย เกี่ยวกับการจัดสรร

ที่ดิน อ�าเภอไทรน้อย (วัดสโมสร) จ�านวน 72 ไร่ ท�าให้สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด เกิดความเสียหาย คอลัมน์ถามมา

ตอบไป ได้ไขข้อข้องใจของการรับเงินปันผล เงินเฉล่ียคืน จะต้อง

ท�าอย่างไร ตอนนี้มีค�าตอบแล้วครับ ในรอบเดือนมิถุนายน

ฝ่ายตดิตามหนีสิ้นสามารถตดิตามหนีไ้ด้เป็นจ�านวน 4,927,271.00 

บาท รวมการติดตามหนี้สินจากเดือนพฤศจิกายน 2559 – 

มิถุนายน 2560 เป็นเงินจ�านวน 49,862,879.19 บาทแล้วครับ 

ต้องขอบคุณฝ่ายนี้มากที่ท�างานหนัก ส�าหรับมุมบ�านาญได้แจ้ง

สิทธิของสมาชิกที่จะขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบ

อุบัติเหตุ ตามระเบียบสหกรณ์ว่าเช่นไร โปรดศึกษาไว้นะครับ 

เผื่อมีประโยชน์

สวัสดีครับ......ขอให้รวยๆๆทุกท่านครับ
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และเจรจาขอลดอตัราดอกเบีย้เงินกู ้จากชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย 621 ล้านบาท โดยได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี

จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้รวมหนี้ทั้งหมด

เป็นสัญญาใหม่จากดอกเบี้ย 4.35 เหลือ 3.90 แล้วมีปันผลคืน

อีก 5%  

4. การป้องกนัการทจุริต เช่นเร่ืองทีด่นิวดัสโมสรมีการแต่งตัง้ 

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปฟ้องเรียกทรัพย์คืน

จ�านวน 5 ราย ฟ้องร้องผูท้�าให้เสียหาย 2 ราย และให้ผูต้รวจสอบ

กิจการด�าเนินการตรวจสอบว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีกหรือไม่ เพ่ือ

ด�าเนินการทางกฎหมายต่อไป

การต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี สหกรณ์

เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด พบเป็นการกระท�าโดยประมาท

ท�าให้สหกรณ์ฯ เสยีหายมมีติให้ฟ้องร้องผู้ท�าให้เกิดความเสยีหาย 

และรายงานให้นายทะเบียนทราบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

ได้ด�าเนินการฟ้องร้องสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด 

ทั้งทางแพ่งและทางอาญา เมื่อปี 2559

ข้อดีการด�าเนินกิจกรรมอีกหลายอย่างที่ได้ด�าเนินการใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์มาใช้ ท�าให้สมาชกิอาจเกิดความสบัสนบ้าง 

ทางสหกรณ์ฯ ต้องขออภัยนะครับ แต่จะน�าไปสู่ประสิทธิภาพ

การบริการที่มั่นคง และยั่งยืนต่อไป

สวัสดีครบั
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ประธานแถลง
ดร.ชชูาติ กาญจนธนชยั

081-533-8115

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากัด ที่เคารพทุกท่านครับ                 

เพ่ือนสมาชิกครับ สหกรณ์ฯ เรามค่ีาใช้จ่ายในการตัง้ค่าเผือ่

หนีส้งสัยจะสูญจากการขายสลากกนิแบ่งรัฐบาล และลูกหนี้

เงินกูร้ายย่อยกูแ้ต่ละปีเป็นมูลค่าสูง ถงึจะมกี�าไรเพ่ิมขึน้ในปี  2559  

สูงกว่า  3 - 4 ปีทีผ่่านมา  และปีนีก้ม็กี�าไรสูงกว่าปี  2559  แต่ต้อง

ใช้เงินตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น

ตารางแสดงการเงินลูกหนี้รายย่อย NPL แต่ละปีที่สะสม

มาตั้งแต่ปี 2534 – 2559 รวม 814 สัญญา

สรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตรวจสอบหนี้ NPL ในแต่ละเดือน

ที่แตกต่างกัน รายระเอียดดังนี้

สรุป การตรวจสอบหนี้ NPL ในแต่ละเดือนที่แตกต่างกัน นั้นเกิด

จากอัตราการผิดนัดช�าระหนี้ของสมาชิกในแต่ละปีไม่เท่ากัน

บทสรุปเพ่ือสมาชิก
แผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทุบรี จ�ากัด

ท�าให้น�าก�าไรมาปันผลได้น้อยลง เราไม่สามารถเรียกเงินคนื เงินฝาก

ที่น�าไปฝากไว้กับสหกรณ์อื่นได้ตามความประสงค์ เช่น เงินฝาก

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คลองจ่ัน จ�ากัด (เราได้รับการช�าระจากแผนฟื้นฟูร้อยละ 7% 

ต่อปี) ซึ่งเราน�าเงินของสหกรณ์ฯ เราไปฝากและขอคืนเงินฝาก 

ไม่ได้ ซึง่เกดิขึน้มาหลายปี ตัง้แต่ปี 2550 – 2553 เพ่ือลดค่าใช้จ่าย

ในการตั้งค่าเผื่อหนี้จะสูญให้น้อยลงท�าให้สหกรณ์ฯ มีผลก�าไร

สามารถจ่ายเงินปันผล เงินเฉล่ียคนืให้แก่สมาชิกได้มากขึ้น และ

เรียกความเช่ือม่ันกลับคืนมาโดยได้ด�าเนินการในกิจกรรมตาม

แผนดังนี้

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยจัดท�าแผนประเมิน

ผลงานของบุคลากรรายบุคคล

2. การปรับปรุงระเบยีบ ข้อบงัคบั แนวปฏบิตั ิและหลักเกณฑ์

การท�างานให้มคีวามรัดกมุ รอบคอบทนัสมยั การแก้ไขระเบยีบข้อ

บงัคับเก่ียวกับการกู้เงินของสมาชกิทีเ่ป็นอตัราจ้างโรงเรียนเอกชน 

จะมีความแตกต่างจากข้าราชการ มีการค�้าประกันและท�าประกัน

ผู้ค�้าประกันทุกครั้งที่มีการกู้เงินจากสหกรณ์ฯ

3. การปรับปรุงระบบข้อมลูภายใน ข้อมลูการเงิน การบญัชี ใช้

โปรแกรมที่ทันสมัย มีการควบคุมก�ากับอย่างเพียงพอ

4. การปรับดอกเบี้ยเงินฝากให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม

ก�ากับตามประกาศของนายทะเบียนไม่เกินร้อยละ 4.5 %

การเพิ่มทุน และบริหารต้นทุนในการด�าเนินงาน  

1. จะแก้ไขข้อบงัคบั และระเบยีบเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้ โดยเพ่ิมหุน้ที่

สมาชิกจะหยุดส่งที่ไม่เป็นหนี้กับสหกรณ์ฯ จากเดิม 100,000 บาท 

เป็นไม่น้อยกว่า 200,000 บาท และอตัราการถอืหุน้จากรายได้ของ

สมาชิกจากขั้นต�่าสุด 200 บาท ถึง 1,000 บาท  แก้ไขใหม่ เป็น

ต�่าสุด 300 บาท ถึง 2,000 บาท

การแก้ไขข้อบงัคบั เร่ืองของสมาชกิสมทบทีน่�าเงินมาฝาก

สหกรณ์ฯ ไว้หลายปีแล้วไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ต้องปรับให้

สมาชิกสมทบฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ไว้ เป็นการแก้ไขข้อบกพร่อง

ตามข้อทักท้วงของนายทะเบียน และผู้ตรวจกิจการ ครับ 

2. การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์เป็นทนุ โดยการขายทีด่นิทีไ่ม่ได้

ท�าประโยชน์น�าเงินมาเพ่ิมสภาพคล่อง เงินที่ดินที่ต�าบลขุนศรี 

(ขายแล้ว) ท่ีดินจังหวัดน่าน ที่ประกันสลากกินแบ่งรัฐบาลเราได้

ประกาศขายแล้ว 85 ล้านบาท ที่ดินบริเวณหน้าวัดสโมสร และ

ที่ดินด้านหลังส�านักงานสหกรณ์ฯ จะขอมติที่ประชุมใหญ่ก�าหนด

ราคาขาย โดยด�าเนินการอย่างโปร่งใสและให้สมาชิกมีส่วนร่วม

3. การกูยื้มเงินสหกรณ์อืน่ ในอตัราดอกเบ้ียต�า่มาช�าระหนี้

ดอกเบีย้สูง เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเงินกูจ้าก สหกรณ์จุฬาฯ ในอตัราดอกเบีย้ 

3.75 บาท มาช�าระเงินกูชุ้มนมุสหกรณ์ 4.95 บาท จ�านวนเงิน 153 ล้านบาท 

อ่านต่อหน้า 2
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คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

อ่านต่อหน้า 11

สวัสดีครับสมาชกิทกุท่าน ฉบบันีเ้ป็นวารสารส�าหรับ

เดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ ท่านสมาชิกได้กราบคุณพ่อ คุณแม่  

แล้วหรือยัง ท่านทั้งสองเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิในบ้านที่ต้องเคารพ

บูชา นะครับ 

ใกล้เข้ามาแล้วครับส�าหรับสมาชิกที่รับราชการและ

ท�างานจนถงึวนัเกษียณอายุราชการและจากงานประจ�าของท่าน  

ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จัดงบประมาณและก�าหนดจัดงานมุทิตาจิต  

ประมาณต้นเดือนตุลาคม  2560  วัน เวลา และสถานที่จะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั้งครับ 

ส�าหรับหน่วยงานทีส่มาชิกในสังกดัของท่านเกษียณอายุ

ราชการ และจากงานประจ�าขอให้แจ้งรายชื่อมาที่สหกรณ์ฯ ได้

เลยนะครับ ทางคณะกรรมการด�าเนนิการและฝ่ายจัดการพร้อม

ที่จะให้บริการในส่วนนี้อยู่แล้วครับ และส�าหรับผู้ที่จะเกษียณ

อายุท่านได้ “เตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอย่างมีความสุข”  

อยากให้มีชีวิตบั้นปลายที่ดีและลงตัว เราต้องมีการวางแผน  

เตรียมการรองรับชีวติไว้เสียแต่เนิน่ๆ ย่ิงเร็วย่ิงด ีอย่างน้อยควร

มีเวลาเตรียมตัวไว้ล่วงหน้า 10 ปี นอกจากเตรียมรับมือเรื่อง

การเงินแล้ว เร่ืองจิตใจและสุขภาพก็ส�าคัญไม่แพ้กัน เพ่ือให้

ชีวิตหลังวัย 50 สดใสเป๊ะปังอลังเว่อร์คุณท�าได้ เพราะใครๆ ก็

อยากมชีีวติหลังวยัเกษียณให้เป็นชีวติทีม่คีวามสุข มีข้อแนะน�า

ที่น่าสนใจ 

1. หมั่นดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยหลัก 5 อ.

- อ.อาหาร : กินให้ถูกหลักอนามัย ครบห้าหมู่ เน้นผักสด

ผลไม้ กินปลาเป็นหลัก

- อ.ออกก�าลังกาย : อย่างสม�่าเสมอ เดิน โยคะ ชี่กงเนิบ

ช้าต่อเนื่องวันละ 20 – 30 นาที

- อ.อารมณ์ : ดแูลจิตใจให้แจ่มใส ปล่อยวางไม่คดิมาก ให้อภยั  

ไม่ยึดติด

- อ.อ้วนลงพุง : ควรควบคุมน�้าหนักไม่ให้อ้วนเกินไป หนัก

มื้อเช้าเบาเมื้อเย็น และ อ. อันตราย คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นพิษ

ให้โทษต่อสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ อบายมุข อุบัติเหตุ สารพิษ  

มลพิษ

2. หมัน่ตรวจเชค็สขุภาพเป็นระยะ เพ่ือค้นหาปัจจัยเส่ียง

ต่อสุขภาพและโรคเงียบ ซึ่งเป็นโรคที่แฝงอยู่ในร่างกายโดยไม่

ปรากฏอาการ เช่น เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง  

มะเร็งระยะแรก เป็นต้น เมื่อพบว่ามีโรคประจ�าตัว ก็ต้องดูแล

รักษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือควบคุมโรคป้องกันโรค

แทรกซ้อน และอายุยืน พึงหลีกเล่ียงการใช้ยาและวิธีรักษา

อย่างผิดๆ เช่น การกินยาชุด ยาลูกกลอนที่มีสเตียรอยด์

อนัตราย การบ�าบดัทียั่งไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าได้ผลจริง ซึง่บางคร้ัง

ท�าให้ส้ินเปลืองหรือกลับมีพิษภัย จะรับประทานอะไรไม่แน่ใจ

ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง 

3. รู้จักวางแผนการเงินและการใช้จ่ายต่างๆ ให้สมกับ

วยัและเวลา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ 

มีเหตุผล มีความรู้) จะเป็นหลักที่ย่ังยืนที่สุด โดยอาจขอค�า

แนะน�าจากสถาบันทางการเงินหรือตัวแทนประกันชีวิตที่คุณ

เลือกใช้อยู่เดิม เขาจะมีทีมงานด้านการวางแผนเงินออม และ

การลงทุนที่เหมาะสมแก่ท่าน เพื่อการมีรายรับ มีหลักประกันที่

มั่นคงยามสูงอายุ

4. อย่าเกษียณอายุจากความสุขของชีวิตและงาน ทั้ง

งานประจ�าหรืองานอดิเรก พึงท�าในส่ิงทีช่อบต่อไปได้ การมงีาน

อดเิรกท�า มงีานเล็ก ๆ  น้อย ๆ  จะยังท�าให้คณุได้คดิ ได้ฝึกสมอง

อย่างต่อเนื่อง หรืออาจเสริมอย่างอื่น เช่น งานจิตอาสา  

(บ�าเพ็ญประโยชน์ต่อผูอ่ื้น) ออกสมาคมกบัผูค้นกลุ่มทีค่ณุสนใจ  

เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม / ชมรม / สมาคม / มูลนิธิ  เพื่อเปิด

โอกาสให้ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ฝึกสมอง การได้ได้พูดคยุแสดงออก 

แลกเปล่ียนประสบการณ์ในชีวิตนั้นเป็นการสร้างคุณค่าและ

ความภาคภมูใิจให้ตนเองและช่วยสร้างเพ่ือใหม่ ลดความเครียด

ได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง

 5. ให้เกียรติและเคารพความคิดของผู้อื่น รวมทั้ง

การปรับตวัเปิดรับส่ิงใหม่ๆ รวมถงึเทคโนโลยีเพ่ือลดช่องว่างกบั

คนรุ่นหลังโดยเฉพาะ คนรุ่น Generation B (Baby boom)  

อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปแล้วกับรุ่นอื่นๆ โดยการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับผู้คนต่างๆ ฝึกฟังที่เปิดใจ เพ่ือเข้าใจผู้อื่น ยอมรับ

ความแตกต่างหลากหลายระหว่างช่วงวัยประสบการณ์ และ

การเปล่ียนแปลงของสังคมรวมไปถึงเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น

คอมพิวเตอร์ การใช้อนิเทอร์เนต็ หรือการตดิต่อส่ือสารด้านอืน่ๆ   

ให้คิดว่าเป็นส่ิงสนุกและเป็นการฝึกสมองไปอีกทางหนึ่ง  

นอกจากจะท�าให้รู้สึกว่าทันยุคทันเหตุการณ์แล้วยังเสริมสร้าง

ความรักความเข้าใจในครอบครัวอย่างมากอีกด้วย 

6. รู้จักปล่อยวางอารมณ ์ อย่ายึดมั่นถือมั่นหรือยึดติด

ในตนเองในอดีตที่ผ่านมามากนัก กาลเวลาเปล่ียน สังคม

เปล่ียน  เวลาเปล่ียน บุคคลความคิดเปล่ียน อีกทั้งในเร่ือง

ความรู้  ประสบการณ์ของตนเองมากจนเกนิไปอะไรๆ ไม่เหมอืน

ตอนคุณเป็นหนุม่เป็นสาว ยอมรับตรงนีไ้ด้คณุจะมีความสุขขึน้
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รายงาน
   จากห้องประชุม

นายบงัเอิญ อ่ิมจติร  ๐๘๙-๗๘๙-๓๐๔๖

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ที่เคารพรัก

ทุกท่านครับ ในคอลัมน์รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้ กระผม 

นายบังเอิญ  อิ่มจิตร รองประธานกรรมการคนที่ 2 ได้มารับผิดชอบใน

การเขยีนคอลัมน์แทนคนเดมิคอื ดร.ฉตัรชัย ธรรมครบรีุ ครับ และผมจะ

ขอสรุปประเดน็ส�าคญัรายงานจากทีป่ระชุมของคณะกรรมการด�าเนนิการ

ชุดที ่58 ในเดอืน สิงหาคม 2560 ให้เพ่ือนสมาชิกได้รับทราบดงันี ้ครับ

เร่ืองที่ 1 ความคืบหน้ากรณี “ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด” ณ วนัที ่30 มิถนุายน 2560 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากกบั

ชุมนมุร้านสหกรณ์ฯ จ�านวนทัง้ส้ิน 268,274,785.32 บาท และดอกเบีย้

เงินฝากค้างรับ จ�านวน 12,834,662.21 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 99-5609-000-1 

อัตราดอกเบี้ย 3.50% คงเหลือ 251,000,000.00 บาท 

ดอกเบี้ยค้างรับ  13,141,397.26 บาท

2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 99-5611-000-2 

อัตราดอกเบี้ย 1.50% คงเหลือ 17,274,785.32 บาท 

ดอกเบี้ยค้างรับ  436,609.20 บาท 

3. วนัที ่27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการด�าเนนิการชุมนมุร้านค้า 

แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด สรุปความได้ว่าทางชุมนุมร้านค้าแห่งประเทศไทย 

อยู่ในระหว่างการรอผลอนุมัติเงินกู้เพ่ือน�ามาช�าระหนี้ให้กับสหกรณ์

ครูนนท์ฯ ได้ผลอย่างไรจะน�ามารายงานให้ท่านสมาชิกทราบในเดอืนถดัไป

เรื่องที่ 2 รายงานสถานะทางการเงิน  

- ปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกสามญั จ�านวน 11,237 คน เพ่ิมขึน้จาก

เดือนก่อน 1 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,328 คน เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 3 คน รวมปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,565 คน

-  ทุนด�าเนินงาน มี 8,228.80 ล้านบาท เป็นผลมาจาก 

1. เงินรับฝาก (ลดลง) 23.25 ล้านบาท

2. เงินกู้ยืม (ลดลง) 15.72 ล้านบาท

3. ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น 4.39 ล้านบาท 

4. หนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น 3.80 ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 125.99 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากเดือนก่อน 1.86 ล้านบาท

2. เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง) 9.75 ล้านบาท

3. เงินให้สมาชิกกู้ ลดลง 323.85 ล้านบาท

4. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ (ลดลง) 0.06 ล้านบาท

5. สินทรัพย์อื่น เพิ่มขึ้น 316.62 ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 103.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 15.73 ล้านบาท ท�าให้เดือนนี้สหกรณ์ฯ มีก�าไรมากกว่า

ปกตินะครับ 

เร่ืองที่ 3 รายงานความคืบหน้ากรณี “สหกรณ์เคหสถาน

นพเก้ารวมใจ จ�ากัด” ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ มียอด

เงินฝากกบั สค.นพเก้ารวมใจ จ�ากดั เป็นเงินจ�านวน 113,000,000.00 บาท 

และดอกเบี้ยค้างรับจ�านวน 7,694,894.52 บาท (ดอกเบี้ยค้างรับ ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2560) 

การด�าเนินการเก่ียวกับการฟ้องร้องคดีอาญา และคดีแพ่งกับ

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด ศาลได้เลือ่นคดีไป....พร้อมใน

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โดยมอบหมายให้ส�านักงานพิทักษ์สิทธิ

ทนายความเป็นผู้ด�าเนินการ ผลเป็นอย่างไรจะน�ามารายงานให้ท่าน

สมาชิกทราบครับ

เรื่องที่ 4 การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นผู้ท�าหน้าที่

ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบติังานของแต่ละฝ่าย รวมทัง้เป็น

ผู้ก�ากับดูแลให้ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

สหกรณ์ฯ ก่อนที่จะได้รับการตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีใน

ล�าดับถัดไป

มตคิณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 58 ทราบและมีมติแต่งตั้งคณะ

ตรวจสอบภายในดังนี้

1. นายสม จงถาวร  2.  นายธนสาร รมยะพันธุ์

3. นายดนตรี จิตตะวิกุล  4. นายสงบ สนสิน

5. นายวิชัย ทับคล้าย

มีผลการตรวจสอบภายในเป็นอย่างไรจะน�ามารายงานให้ท่าน

สมาชิกทราบในเดือนถัดไป ครับ

เร่ืองที่ 5 การด�าเนินการสืบข้อเท็จจริงในความเสียหาย

เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน อ�าเภอไทรน้อย (วัดสโมสร) จ�านวน 72 ไร่  

ท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด เกิดความเสียหาย  

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 58 มีดังนี้

มติที ่1 บอกเลิกสัญญาผูจ้้างเหมางาน คอื 1. นายวฒุชัิย ตรียานนท์ 

2. นายธงชัย กอเผ่าพาณชิย์ 3. นายชัยรัฐ ธีระกุล 4. นายพิษณ ุกาฬสุวรรณ

มติที่ 2 ฟ้องด�าเนินคดีเรียกเงินคืน

ผูจ้้างเหมางาน คอื 1. นายวฒุชัิย ตรียานนท์ 2. นายธงชัย กอเผ่าพาณิชย์  

3. นายชัยรัฐ ธีระกุล 4. นายพิษณุ กาฬสุวรรณ

มติที ่3 ผูเ้กีย่วข้อง คอื 1. นายวถิ ีวงษ์เพ็ชร 2. นายเอนก เนยีมเทศ

คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 58 ให้ด�าเนินการสืบหาข้อ

เทจ็จริงเชิงลึก เพ่ือหาผูม้ส่ีวนร่วมกระท�าความเสียหายแล้วรายงานให้

ทราบต่อไป โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงดังนี้

1. คณะผู้ตรวจสอบกิจกรรมสหกรณ์ฯ

2. นายสุวิชช์ ไชยกูล ส�านักงานทนายความ

ผลการสืบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะน�ามารายงานให้ท่านสมาชิก

ทราบในเดือนถัดไป ครับ

พบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

ค�ำถำม–ค�ำตอบ เรื่องน่ำรู้สหกรณ์ฯ เรำ
ตอนนีม้หีลายค�าถาม ถามว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  

จ�ากัด ปัจจุบันเป็นอย่างไร ผมขอตอบอย่างจริงใจเลยว่าสหกรณ์ฯ 

ขณะนี้อยู่ในสภาวะจัดการ ซ่อม จัดซ่อมและเสริมในหลาย ๆ ด้าน

ให้คนืสภาพสู่ความเรียบร้อย และเป็นระบบงานยุคใหม่ก้าวทนัโลก 

และปัจจุบนันี ้สอ.ครูนนทบรีุ มเีงินทนุด�าเนนิงานถงึ  8,000 ล้านบาท 

ภายใต้การด�าเนินการของคณะกรรมการชุดที่ 58 ที่มุ่งหวังจัด 

การบริการแบบพอเพียง พยายามไม่กูยื้มหรือให้น้อยทีสุ่ด ปัจจุบนันี้

ให้สมาชิกได้เช่ือถอื เช่ือม่ันได้เลยว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  

จ�ากดั ของเราขณะนีม้สีมาชิกถงึ 10,000 กว่าคน มเีงินทนุหมุนเวยีน

ถึง 8,000 ล้านบาท ให้บริการธุรกรรมการเงินกับสมาชิก เชื่อมั่น

ได้ว่าสหกรณ์ฯ มเีงินทนุมากพอเพียงกบัสมาชิก และยังมทีรัพย์สิน

เป็นแปลงทีด่นิของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ  จ�ากดั  อยู่หลายทีด่งันี้ 

1. แปลงทีดิ่น ทีต่ัง้อาคารส�านกังานสหกรณ์ฯ และลานจอดรถ

ด้านหน้าส�านกังาน ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมอืง  จังหวดันนทบรีุ 

มีเนื้อที่ 2 งาน 31 ตารางวา ที่ดินเป็นที่ตั้งอาคารส�านักงานและ

ลานจอดรถให้บริการกับสมาชิก

2. แปลงที่ดิน ติดหลังที่ตั้งอาคารส�านักงานสหกรณ์ฯ 

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 12 ไร่ 1 งาน  

87 ตารางวา ที่ดินส่วนน้ีปล่อยทิ้งร้าง มีพงหญ้าและไม้ยืนต้น

ปกคลุม

3. แปลงที่ดิน อยู่หน้าวัดสโมสร ต�าบลไทรใหญ่ อ�าเภอ

ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 72 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา ที่ดิน

เป็นที่นาถมทิ้งรกร้าง มีกอหญ้าและวัชพืชขึ้นปกคลุม

4. แปลงทีดิ่น ทีอ่ยู่ถนนราชพฤกษ์  ถนนพระราม 4  ต�าบล

บางพลับ อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ 6 ไร่ ที่ดินให้

บริษทัยูพดีีกรุ๊ป เช่าท�าเป็นทีส่อนขับรถยนต์ เดือนละ 30,000  บาท 

เป็นเวลา 20 ปี

5. แปลงที่ดิน อยู่ที่ต�าบลเปือ ต�าบลพระธาตุ อ�าเภอ

เชียงกลาง จังหวัดน่าน หลักทรัพย์ได้จากคดีแชร์ลอตเตอรี่ เนื้อที่  

989 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา ที่ดินเป็นที่ราบเชิงเขา และเนินเขามี

ป่าไม้เบญจพรรณและไม้ยืนต้นปกคลุม และปัจจุบันที่ดิน อยู่ใน

สัญญาจะซือ้จะขายในราคาจ�านวน  85,997,997  บาท จากต้นทนุ

สหกรณ์ฯ จ�านวน 60,000,000 บาท การซื้อขายนี้ได้รับมติจากที่

ประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี เมือ่วนัที ่8 มกราคม 2560 และมีการวาง

เงินมัดจ�าจ�านวน 4,299,900 บาท และผู้ซื้อจะช�าระทั้งหมดในสิ้น

เดือนสิงหาคมนี้

6. แปลงที่ดิน ตั้งอยู่เขต อบต. ขุนศรี อ�าเภอไทรน้อย  

จังหวดันนทบรีุ มเีนือ้ที ่12 ไร่ ทีดิ่นแปลงนาขุดเป็นบ่อมสีายไฟฟ้า

แรงสงูผ่าน มพีงหญ้าและวัชพชืปกคลมุ ปัจจุบนัทีด่นิได้มีการขาย  

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560  

ในราคา 6,800,000 บาท จากต้นทุนสหกรณ์ฯ 6,000,000 บาท

ยังมีค�าถามจากสมาชิกอีกว่า ในคณะกรรมการด�าเนินการ

ชุดที ่58 นี ้มฝ่ีายค้านหรือไม่ ผมตอบเลยว่าไม่ม ีจะมกีแ็ต่ฝ่ายทีมี่

ความคิดเห็นต่าง ไม่เหมือนกัน ธรรมดา ๆ ของความคิดและ

วิถีทางว่า...ท�าไม มีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นในยุคของกรรมการชุดนี้

มากนกัล่ะ ขออธิบายว่า สาเหต ุและปัญหาทีค้่างคามาแก่เก่า เร่ือง

ผ่านมาแสดงผลเป็นเหตุการณ์ให้คณะกรรมการชุดที่ 58 ต้องมา

ท�าหน้าที่จัดการแก้ไขให้ลุล่วง ไม่ว่าคดีความฟ้องร้อง การปล่อย

เงินกู้ยืม หรือเงินฝาก และการติดตามหนี้ NPL ปัญหาเหล่านี้ได้

มาคล่ีคลายออกในคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 58 แล้วมีการ

มาแจ้งข่าวกับมวลสมาชิกได้ทราบความจริงไม่ว่า ปัญหาในเร่ือง

คดีแชร์ลอตเตอร์ร่ี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จ�ากัด และ

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ  จ�ากดั  ล้วนเป็นสาเหตเุป็นปัญหา

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั และมีผลกระทบกบัสมาชิก 

ดงันัน้ คณะกรรมการด�าเนนิการชุดที ่58 มคีวามตัง้ใจ มุง่หวงัแก้ไข

ข้อบกพร่อง และซ่อมเสริมให้ปัญหาให้ลุลวงได้ประโยชน์คนืกลับสู่

สหกรณ์ฯ ให้มากที่สุด และต้องการให้สมาชิกเราได้มีความสุข

คืนมาโดยเร็ววันขึ้น 

การประชุมใหญ่วสิามัญ และสัมมนาผูแ้ทนสมาชิกประจ�าปี 

2560 ปีนี้คณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ฯ ครูนนทบุรี ชุดที่ 58 

ได้ก�าหนดการประชุมสัมมนาผู ้แทนสมาชิก และประชุมใหญ่

วิสามัญจัดขึ้นในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ณ ชลพฤกษ์  

รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพ่ือเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะ

ร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการ และได้รับรู้

ข่าวสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ที่ควรรู้และให้มติในการด�าเนินงาน

สหกรณ์ฯ เร่ืองการจัดทีพั่ก อาหาร เคร่ืองดืม่ อย่างเตม็ที ่ยามราตรี

จัดให้สมาชิกได้ร่ืนเริงสนกุสนานเป็นค�า่คนืปาร์ตี ้แล้วพบกนัในคนื

แห่งวันวานยังหวานอยู่ 

สรุปจ�านวนผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯประจ�าปี  2560

หน่วยข้าราชการบ�านาญ มีผู้แทนสมาชิก  จ�านวน 143 คน

หน่วยงาน / โรงเรียน   มีผู้แทนสมาชิก  จ�านวน 313 คน

รวมผู้แทนสมาชิกประจ�าปี 2560   จ�านวน 456 คน 

สหกรณ์ฯ มอบเงินสวสัดกิารของขวญักรณสีมาชิกออกจาก

ราชการ ในเดือนตุลาคมของทุก ๆ ปี วาระการเกษียณอายุของ

อ่านต่อหน้า 11
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายรังสิมันต์ ยาละ 086-319-5725

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ�ากัด ที่เคารพ พบกับคอลัมน์ติดตามหนี้สิน ประจ�าเดือน

สิงหาคม 2560 ก็เหลืออีกเพียง 2 เดือน ก็จะปิดงบบัญชี

การเงนิส�าหรับสหกรณ์ฯ ของเรา ซึ่งคาดว่าปีนี้รายได้และก�าไร

น่าจะมากกว่าปีบัญชี 2559 พอสมควร แต่จะสามารถน�าก�าไร

มาจ่ายเป็นเงินปันผลและเฉล่ียคืนได้เท่าไร ก็ต้องขึ้นกับว่า 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะให้เรากันส�ารองหนี้ NPL ในส่วนของ

สมาชิกของเราเอง และ NPL ที่เกิดจากสหกรณ์เคหสถาน

นพเก้ารวมใจ จ�ากัด จ�านวน 113 ล้านบาท มากน้อยเพียงไร

ฉบบันีข้อน�าเสนอข้อมลูจากการตรวจสอบกจิการของผูต้รวจสอบ

กิจการ ประจ�าเดอืน พฤษภาคม 2560 ในส่วนของหนี ้NPL ของสมาชิก 

แยกตามบัญชีปีที่เป็นลูกหน้ี ดังตารางนะครับ

53,648,500จ�ำนวน 
(สัญญำ)

1

1

1

1

1

1

8

112

20

9

16

294

814

1

6

13

167

3

6

58

95

410,000

5,180,000

8,339,000

53,648,500

2,560,000

440,000

820,000

7,690,000

32,505,500

7,436,000

279,904,800.00

400,000

440,000

3,420,000

13,093,000

34,161,000

470,000

325,000

6,435,000

8,720,000

93,411,800

จ�ำนวนอนุมตัิ

399,100.00

3,837,467.00

6,228,585.00

44,005,216.00

2,140,749.00

748,867.50

655,500.00

5,523,667.00

21,691,657.00

5,995,036.00

205,229,931.66

171,380.25

389,200.00

2,078,098.00

8,007,161.00

27,487,875.00

366,896.91

237,600.00

4,625,683.00

4,303,490.00

66,336,703.00

ค้ำงช�ำระเงนิต้น

2540

2547

2555

2551

2559
รวม

2539

2546

2554

2550

2558

2538

2544

2553

2549

2557

2534

2542

2552

2548

2556

ปีบัญชี

53,648,500 จ�ำนวน
(สัญญำ)

105

814

22

329

358 97,846,800.00

113,653,000.00

17,568,000.00

50,837,000.00

279,904,800.00

จ�ำนวนเงนิ 
(บำท)

4. ลกูจา้ง

3. บุคลากรสงักดัโรงเรียนเอกชน

2. ขา้ราชการ

1. บ�านาญ

รวม

ประเภทสมำชิก

แยกตามประเภทสมาชิก

ข้อมลูหนี ้NPL ซึง่มเีพ่ือนสมาชิก ถามเข้ามาโดยตลอด

ว่ากลุ่มไหนมีตัวเลขที่สูงที่สุด ปีไหนที่เกิด NPL มากที่สุด 

จากตารางเพ่ือนสมาชิกกค็งจะมคี�าตอบแล้วนะครับ จากตาราง

ถ้าแยกประเภทตามประเภทสมาชิกแล้ว ลูกหนี้ที่เป็น NPL 

ในส่วนของลูกจ้างซึ่งรวมครูอัตราจ้างด้วย จะเป็นตัวเลขที่สูง

ทีสุ่ด จ�านวน 358 สัญญา แต่ถ้าเทยีบจ�านวนเงินแล้ว บคุลากร

สังกดัโรงเรียนเอกชนจะมตีวัเลขทีสู่งทีสุ่ด จ�านวน 113 ล้านบาท 

และถ้าแยกตามบญัชีปีทีเ่ป็นลูกหนีแ้ล้ว จะพบว่าในช่วงระหว่าง

ปี 2553 - 2557 จะเป็นช่วงทีเ่กดิ NPL มากทีสุ่ด จากสถติต่ิาง ๆ  

เหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดที่ 58 ที่จะน�าข้อมูล 

ดงักล่าวน�ามาแก้ปัญหา ท�าอย่างไรจะตดิตามหนี ้NPL กลับมา

ได้มากทีสุ่ด ในขณะเดยีวกนัสมาชิกที่เป็น NPL ก็ยังสามารถ

ด�ารงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียงมีความสุข ซึง่คณะกรรมการได้มี

มาตรการต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องครับ

ในส่วนของเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯ ก็ต้องใช้ความระมัด 

ระวงัรอบคอบในการท�าสัญญานะครับ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้กูเ้งิน

ก็ดีหรือผู้ค�้าประกันก็ดี ซึ่งในระหว่างปี 2560 นี้ คณะกรรมการ

ได้วางระเบียบและเพ่ิมมาตรการหลายด้าน เพ่ือป้องกันไม่ให้

เกิดปัญหาหนี้เสียกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ของเรา ซึ่งอาจ

จะท�าให้สมาชิกไม่ได้รับความสะดวกบ้าง ในบางโอกาส

แต่ทั้งหมดทั้งมวลของมาตรการต่าง ๆ คณะกรรมการ

ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและค�านงึถงึประโยชน์ของสหกรณ์ฯ 

ของเราเป็นหลักครับ 

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดี

อ่านต่อหน้า 11
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก เคารพทุกท่าน

เซินกา เป็นชื่อของพายุไต้ฝุ่น เป็นพายุโซนร้อนที่ก่อตัวขึ้น

ในทะเลเวียดนาม และพัดเข้าสู่ประเทศเวียดนามทางตอนกลาง

ของประเทศ อิทธิพลของพายุลูกนี้ก่อให้เกิดความเสียหายและ

สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมาก 

นอกจากนัน้ยังเคล่ือนตวัแผ่อทิธิพลผ่านประเทศลาว ท�าให้ชาวลาว

ได้รับความเดอืดร้อนมาก และพัดเข้าสู่ประเทศไทยเมือ่ปลายเดอืน

กรกฎาคมถงึต้นเดอืนสิงหาคม ท�าให้ภาคอสีานและภาคเหนอืของ

ประเทศไทยได้รับอทิธิพลจากพายุลูกนีเ้หมือนกนั ท�าให้เกดิฝนตก 

ฟ้าคะนองตดิต่อกนัหลายวนั และขยายเตม็พ้ืนทีท่�าให้หลายจังหวดั

ในภาคอสีาน  เช่น อดุรธาน ีร้อยเอ็ด มุกดาหาร ยโสธร อบุลราชธานี 

นครพนม สกลนคร เป็นต้น เกิดน�้าท่วมฉับพลันแบบตั้งตัวไม่ทัน 

บ้านเรือนไร่นาจมน�้าเสียหายเป็นจ�านวนมาก คนและสัตว์เล้ียง

ไร้ที่อยู่ต้องอพยพหนีน�้ากันอย่างโกลาหล สร้างความล�าบาก

เดือดร้อนไปทั่วในขณะนี้ นอกจากนี้ยังส่งผลมาถึงภาคเหนือและ

ภาคกลางตอนบน ได้แก่ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ลพบุรี ชัยนาท ฯลฯ 

ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน               

ในฐานะทีเ่ราเป็นคนไทยด้วยกนักข็อแสดงความเหน็ใจและ

ขอส่งก�าลังใจเพ่ือให้พ่ีน ้องที่ก�าลังได้รับความเดือดร้อนให้

สถานการณ์อันเลวร้ายคลี่คลายผ่านพ้นเขา้สู่ภาวะปกติสุขโดยเร็ว 

หากสมาชิกท่านใดมีก�าลังทรัพย์ส่ิงของและประสงค์จะช่วยเหลือ

ผู้เดือดร้อนก็สามารถบริจาคผ่านหน่วยงานของรัฐและตามที่ส่ือ

ต่าง ๆ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ก็จะได้บุญได้กุศลอย่างแรงกล้า

ครับ ซึ่งผู้เขียนก็ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือไปบ้างเล็กน้อย

ตามก�าลังศรัทธาครับ

พ่ีน้องชาวนนทบุรี ก็อย่าได้นิ่งนอนใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็น

กรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมชลประทานและผู้เกี่ยวข้องก็ให้ข้อมูล

ตรงกันว่า ขณะนี้มวลน�้าจ�านวนมากที่สะสมอยู่ในภาคเหนือและ

ภาคกลางตอนบนที่ได้รับอิทธิพลจากพายุเซินกา ก�าลังเคลื่อนตัว

ลงมาตามล�าน�้าเจ้าพระยาตลอดเวลา จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัด

เกือบสุดท้ายที่จะต้องรองรับมวลน�้าอันมหาศาลนี้อย่างหลีกเล่ียง

ไม่ได้ ก็ขอให้ชาวนนทบุรี เตรียมตัวเตรียมใจเพ่ือรับสถานการณ์

และหาทางป้องกันกันไว้แต่เนิ่น ๆ เป็นห่วงจริง ๆ ครับ ขออย่าให้

เหมือนกับปี 2554 เลยครับ เดือดร้อนจริง ๆ

ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ครูนนท์ ทีไ่ด้รับความเดอืดร้อนกรณี

ส่ิงปลูกสร้าง ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ก็สามารถใช้สิทธิขอรับ

ความช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ ได้ครับ (รายละเอียดเคยแจ้งไว้แล้ว

ในฉบับเดือนมิถุนายน) ในฉบับน้ีจะขอแจ้งสิทธิของสมาชิกที่จะ

ขอรับสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ ตามระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์

สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พ.ศ.2559 ดังนี้

ข้อ 5

5.1 สมาชิกประสบอุบัติเหตุ รักษาตัวเกิน 7 วัน ไม่ต้องนอน 

โรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทย์ ระบุสาเหตุการบาดเจ็บจาก

อบุติัเหตุ ได้รับเงินสงเคราะห์ จ�านวน 1,000 บาท (หน่ึงพนับาทถ้วน

5.2 สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พักรักษาตัวเกิน 7 วัน (คนไข้ใน) 

และมใีบรับรองแพทย์ ระบสุาเหตุการบาดเจบ็จากอบุติัเหตุ ได้รับ

เงินสงเคราะห์ จ�านวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

5.3 สมาชิกประสบอุบัติเหตุ พักรักษาตัวเกิน 21 วัน และมี

ใบรับรองแพทย์ ระบุสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ได้รับเงิน

สงเคราะห์ จ�านวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

5.4 สมาชิกประสบอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะของร่างกาย และ

มีใบรับรองแพทย์ ระบุสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ได้รับเงิน

สงเคราะห์ จ�านวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ

1. สมาชกิต้องย่ืนความจ�านงขอรับสวัสดิการฯ ภายใน 90 วัน

2. สมาชิกย่ืนความจ�านงขอรับสวัสดิการฯได้ไม่เกิน 1 คร้ัง 

ในรอบปีบัญชี

หลักฐาน

1.ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

2.หลักฐานทางการแพทย์(ใบรับรองแพทย์, ส�าเนาใบเสร็จ)

ครับ...กถ็อืโอกาสแจ้งให้สมาชิกทราบกนัว่าสหกรณ์ครูนนท์ 

มีความห่วงใยสมาชิกทุกท่าน ย่ิงเห็นความเดือดร้อน ของพ่ีน้อง

ชาวอีสานในขณะนี้แล้ว ก็ไม่อยากให้เกิดกับสมาชิกท่านใดเลย 

อบุตัเิหตเุกดิขึน้ได้เสมอในทกุเวลา ทกุโอกาส ไม่เลือกสถานท่ีและ

ไม่มีใครทราบล่วงหน้า แต่เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ครับ 

คือ “ความไม่ประมาท” ในการกระท�าสิ่งใด ๆ ในขณะกระท�าอยู่ก็

ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่า “เราจะไม่ประมาท” เท่านั้นครับ ก็สามารถ

ลดอุบัติเหตุลงได้

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ทุกท่าน ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ

เก่ียวกบัสมาชิกทีล่าออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ แต่ท่าน

ยังสามารถเป็นสมาชิกของฌาปนกิจฯ ต่อได้ครับ 

ท่านสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี ผมขอแจ้งความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาใน

สมาคมฯ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 9,247 คน มีสินทรัพย์

หมุนเวียน 14,537672.19 บาท เงินสงเคราะห์รอเรียกเก็บ 

556,530 บาท  เงินสงเคราะห์ค้างรับ 276,780 บาท จาก

ข้อสังเกตพบว่ามีจ�านวนสมาชิกค้างช�าระ ค่าสงเคราะห์ศพ

รายเดือน จ�านวน 176 ราย คิดเป็นเงินจ�านวน 276,780 บาท 

สมาคมฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากสมาชกิได้ และในอนาคต

อาจมยีอดเงินสงเคราะห์ค้างรับ เพิม่มากข้ึน ซงึอาจส่งผลกระ

ทบต่อสมาคมฯได้

ตามมติคณะกรรมการเห็นชอบให้ด�าเนินการจ่ายเงิน

สงเคราะห์แก่สมาชิกตามยอดที่เก็บเงินได้จริง จากจ�านวน

สมาชิกที่มาช�าระเงินค่าสงเคราะห์ศพ ซึ่งไม่นับยอดรวมกับ

ผู้ค้างช�าระ 

การจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกผู้เสียชีวิต เป็นงวด

- จ่ายตามยอดสมาชิกที่เก็บได้จริง

- จ่ายครั้งต่อไปตามยอดผู้ค้างมาช�าระเพิ่มเติม

คณะกรรมการเห็นชอบให้มีการแก้ไขระเบียบและข้อ

บังคับในการเรียกเก็บหรือทวงถามแก่ผู ้ที่ขาดการช�าระค่า

สงเคราะห์ รวมถึงการอุทธรณ์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก เพื่อลด

การค้างช�าระเงินสงเคราะห์ของสมาชิก ซึง่มจี�านวนเพ่ิมมากขึน้

ทุกเดือน

ก�าหนดการแจ้งเตือน

ครั้งแรก โทรเตือน พร้อมออกหนังสือเตือนภายใน 60 วัน

ครั้งที่สอง ออกหนังสือเตือนภายใน 30 วัน

ทั้งสองคร้ังถ้าไม่มาติดต่อถือว่าท่านยินยอมออกจากการ

เป็นสมาชิกตามระเบียบ
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หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร 

089-914-7567 นายวันชัย ศรีเพ็ง เบอร์โทร 02-969-8201-

2 ต่อ 132 และ 02-969-8841 Fax : 02-9698841 ID line 

: 02-969-8841

เพ่ือการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับตัวท่าน

สมาชิกเอง การช�าระเงินหากท่านไม่สะดวกในการมาช�าระด้วย

ตนเอง ท่านสามารถโอนมาช�าระเงินตามหมายเลขบญัชี ดงัต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระนั่งเกล้า 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

เลขที่บัญชี 315-1-00001-4

- ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด 

เลขที่บัญชี 108-1-37285-0

- ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี 

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

เลขที่บัญชี  140-0-35869-1

- ธนาณติัมาทีส่มาคมฯ เลขที ่776 ถนนรัตนาธิเบศร์ 

ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เมือ่ท่านโอนเงินมาเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านโทรแจ้งและส่ง

หลักฐานการช�าระเงินมาให้สมาคมทราบทกุคร้ัง โดยการแฟกซ์

เอกสารมาที่เบอร์ 02-969-8841 หรือ ถ่ายรูปส่งมาทาง 

ID line: 02-969-8841 และกรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน

ของท่านจนกว่าท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินฉบบัจริงจากทางสมาคมฯ

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทาง 
การเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทาง
สมาคมฌาปนกจิฯ จะต้องน�าเงินไปช�าระหน้ีตามจ�านวนที่
สมาชิกได้ท�าธุรกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่
เหลือจะจ่ายคืนแก่ทายาทตามที่สมาชิกระบุสิทธิผู้รับ

ช่ือ - นำมสกลุ

นางสาวธิดารัตน ์ชูนิตย์

นายปริญญา นิรภยั

นางสมยั เดชแจ่ม

นางสมบูรณ์ ร่มแกว้ 83 ปี

90 ปี

84 ปี

51 ปี

อำยุ

สมทบ

150,000

150,000

สมทบ

40-50ปี

สหกรณ์ฯ

261,021

261,050

261,078

261,106

สฌ.นบ.

-

576,000

-

-

สส.อค.

-

576,000

-

-

สส.ชสอ.

มะเร็งปอด

ติดเช้ือในกระแสเลือด

โรคหวัใจ

หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั

สำเหตุกำรเสียชีวติ

4.

3.

2.

1.

ล�ำดบั

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนสิงหาคม 2560 มีจ�านวน 4 ราย   

*** จ�านวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ�านวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ***

ข่าว จาก  สมาคมฌาปนกิจฯ

นายวันชัย เพ็งศรี  089-914-7567

สฌ.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132

สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ

สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
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ถามมา
ตอบไป
 นายสงบ สนสิน  081-458-8057 

ตอบ
สวสัดคีรับท่านสมาชิก ทายาทจะต้องส่งหนีต่้อ โดยสหกรณ์ฯ 

จะมีหนังสือให้ทายาทเซ็นรับสภาพหนี้ และหลังจากนั้นให้

ทายาทมาติดต่อที่ฝ่ายกฎหมายเร่ืองของการขอส่งรายเดือน

ต่อไปครับ ส่วนทายาทจะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบนั้นไม่

สามารถท�าได้ครับ  เนือ่งจากสมาชิกสามญัได้เสียชีวติ และไม่มี

ต้นสังกัดให้หักเงินค่าหุ้นรายเดือน ครับ

ถาม4
สวัสดีค่ะ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์ฯจะถอนหุ้นมา

ช�าระหนี้แต่ยังคงมีหนี้สินอยู่ทางทายาทจะส่งต่อภาระหนี้สินจะ

ท�าอย่างไร และจะสมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ต่อได้ไหมคะ

ตอบ
สวัสดีครับท่านสมาชิก  ถ้าท่านสมาชิกมีบ้านเรือนอยู่ใน

จังหวัดสกลนคร หรือจังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจาก

ภาวะน�้าท่วม ให้ยื่นเอกสารขอรับเงินสงเคราะห์สมาชิกกรณี

ส่ิงปลูกสร้างประสบอุทกภัย ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่

ประสบภัย มีเอกสารประกอบ ดังนี้ครับ 

- หนังสือขอรับเงินสงเคราะห์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด

- หลักฐานประกอบจากส�านกังานเขต อ�าเภอประชาสงเคราะห์ 

หรือส่วนราชการท้องถิ่น

- ส�าเนาบัตรข้าราชการหรือส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน

อย่างใดอย่างหนึ่ง

- ส�าเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสารอื่นตามที่สหกรณ์ฯเห็นสมควร เช่น ภาพถ่ายใน

ส่วนของสิ่งปลูกสร้างที่ประสบอุทกภัย

ทั้งนี ้: หากบ้านที่ประสบอุทกภัยมีสมาชิกพักอาศัยอยู่รวมกัน

หลายคน ก็พจิารณาให้แก่สมาชกิผู้ทรงสทิธเิจ้าบ้าน หรือผู้เป็น

เจ้าบ้านมอบหมายอ�านาจให้บุคคลใดเป็นผู้รับเงินแทนเพียง

รายเดียวเท่านั้น

ถาม1
สวสัดค่ีะ บ้านดฉัินอยูจ่งัหวดัสกลนคร ซ่ึงขณะนีไ้ด้ประสบ

ปัญหาน�้าท่วมบ้าน ดิฉันจะขอความช่วยเหลือจากสหกรณ์ฯ ได้

อย่างไรค่ะ

ตอบ
สวัสดีครับท่านสมาชิก การรับขอเงินปันผล – เฉลี่ยคืน

ของปี 2560 ท่านสมาชิกจะต้องมาเขียนบันทึกข้อความที่

สหกรณ์ฯ และถ่ายเอกสารหน้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ เพื่อโอน

เงินเข้าหมายเลขบัญชีของท่านสมาชิกครับ

ถาม3
สวัสดีค่ะ ใกล้จะสิ้นปีแล้วการรับเงินปันผล – เฉลี่ยคืน 

เดิมดิฉันรับแบบเป็นเงินสดที่สหกรณ์ฯ แล้วถ้าจะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขขอรบัเงินปันผล – เฉลีย่คนื ปี2560 จะต้องท�าอย่างไรบ้าง 

และใช้เอกสารประกอบอะไรบ้างค่ะ

สวัสดีครับท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นนทบุรี จ�ากัด ทุกท่าน 

วารสารฉบับนี้สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดไปสัมมนาผู้แทน

สมาชิกและประชุมใหญ่วสิามญั ประจ�าปี 2560 ในวนัท่ี 26 - 27  

สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครนายก ซึ่งปีนี้ผู ้แทนสมาชิก

ได้ให้การตอบรับเข้ามาเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึง

ความพร้อมเพรียงกัน เป็นการร่วมมือกัน เพ่ือพัฒนาองค์กร

ของเราให้มีความมั่นคง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ผมก็ขอ

ขอบคุณท่านผู้แทนสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้ครับ 

ผมขอเรียนตอบค�าถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเข้ามา 

เป็นข้อๆ ดังนี้ครับ

ตอบ
สวัสดีครับท่านสมาชิก ใช่ครับ ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้

เปล่ียนแปลงแบบฟอร์มใบกู้ทุกสัญญาที่มีผู ้ค�้าประกันครับ  

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สหกรณ์ฯ 

www.ntbcoop.com ครับ หรือหากท่านมข้ีอสงสัยให้สอบถาม

มาได้ที่ฝ่ายสินเช่ือเบอร์โทร 02-969-8201-2, 02-525-

4270-2 ต่อ 134, 122, 125, 124, 126 หรือโทรมือถือ 

085-336-0202 ครับ (ถ้าสมาชกิเขียนแบบฟอร์มการกู้มาเป็น

แบบเดิมไม่สามารถยื่นกู้ได้) 

ถาม2
สวสัดีครบั ผมได้ทราบข่าวมาว่าขณะนีส้หกรณ์ฯได้ท�าการ

เปลีย่นแปลงแบบฟอร์มใบกู ้ทกุสญัญา แล้วใช่ไหมครบั และถ้าผม

ไม่สะดวกเข้ามาติดต่อขอรบัใบกูไ้ด้ทีส่หกรณ์ฯ แล้วจะมช่ีองทางใด

บ้างทีจ่ะให้บรกิารแก่สมาชิกครบั
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มากๆ เลยนะ

7. ให้เห็นสภาพความเป็นจริง และเข้าใจว่าทุกส่ิงนั้นมี

ความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทั้งตวัเราเอง

และส่ิงแวดล้อม การปรับตวัเป็นส่ิงจ�าเป็น หากคณุท�าได้ก็จะมีความสุข

ทั้งในจิตใจเองและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน

8. การใช้หลักธรรมะ ออกก�าลังร่างกาย และจิตใจ โดยการฝึก

ผ่านการอบรมและน�ามาปฏิบัติ การท�ากิจวัตรประจ�าวัน การเล่นกีฬา 

ออกก�าลังกาย รวมทัง้ฝึกตามดรูู้ทนัความรู้สึก และความคดิของตนเอง

อยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้หยุดหรือควบคุมอารมณ์ท่ีไม่ดีและความคิดที่

ไม่ท�าให้มีความสุขได้อย่างดีนะครับ 

ความสุขความพร้อมของชีวิตเป็นสิ่งที่เตรียมการและสร้างได้ 

ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ เปลีย่นไปทัง้สขุภาพ ความคิดและการเงิน ถ้าท�าได้

ความสุขใจก็ไม่ไกลเกินเอื้อม

ในส่วนของสหกรณ์ฯ เรา ผ่านไปแล้วครับไตรมาสที ่3 ข้อมลู ณ 

วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ฯมสีมาชิกสามญั 11,237 คน สมาชิก

สมทบ 1,328 คน รวมเป็น 12,565 คน  มทีนุเรือนหุน้ 2,770.12 ล้านบาท 

ทุนส�ารอง 234.24 ล้านบาท มีเงินรับฝาก 4,127.93 ล้านบาท มีทุน

ด�าเนินการ 8,228.80 ล้านบาท มีเงินรับฝาก 4,127.93 ล้านบาท และ

มีก�าไรสุทธิ  121.42 ล้านบาท ผลประกอบการในปีนี้นับว่าดีทีเดียว 

แต่ต้องดูปัจจัยที่จะเข้ามากระทบอีกในตอนปลายปี เราต้องเดินไป

ด้วยกนัครับ ระหว่าง สมาชิก / คณะกรรมการด�าเนนิการ / เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 

ต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยึดมั่นในอุดมการณ์ของสหกรณ์ฯ 

เพื่อให้สหกรณ์ฯ ผ่านวิกฤตินี้ต่อไปให้ได้   

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ผลประโยชน์ไว้ ต่อไป 
ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีการเปล่ียนแปลงระบบการช�าระเงิน

แบบใหม่ ทางสมาคมฌาปนกิจฯ จึงมีการยกเลิกการออกใบเสร็จ

เรียกเกบ็ เพราะในใบเสร็จของสหกรณ์ฯ มียอดช�าระของสมาคมฯ

แสดงบนใบเสร็จแล้ว จึงเรียนมาเพ่ือสมาชิกทราบ (จะมีรายช่ือ

ผู้เสียชีวิตแนบไปพร้อมกับใบเสร็จด้วยทุกเดือน)

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ
สมาคมต่างๆ ดังนี้

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรพัย์ครไูทย (สสอค.) และ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชกิ ของชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(สส.ชสอ.) ทียั่งไม่ได้ช�าระเงินคงสภาพปี 2560 ถ้าเสยีชวิีต
ระหว่างน้ี ทางสมาคมจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพให้ในทกุกรณ ี
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงาน ณ สหกรณ์
ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั ชัน้ 2 โทร. 02-969-8201-2, 
02-525-4270-2 ตอ่ 221 

ข้าราชการ เมื่อครบอายุ 60 ปี เป็นวาระเกษียณอายุราชการเปล่ียน

มาเป็น “ข้าราชการบ�านาญ” ให้หยุดพักหน้าท่ีราชการ ได้พักผ่อน

ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ความภาคภูมิใจของชีวิตของข้าราชการ ดังนั้น 

ทางสอ.ครูนนทบุรี ได ้เห็นความส�าคัญของสมาชิกที่ครบวาระ

เกษียณอายุได้ปฏบิตังิานอย่างมานะ มุ่งม่ัน อดทนอยู่จนถงึวนัเกษียณ

อายุราชการได้ นบัว่าเป็นเกยีรตปิระวตัขิองชีวติและวงศ์ตระกูล ดงันัน้ 

เพ่ือเป็นขวัญก�าลังใจแก่สมาชิกทางสอ.ครูนนทบรีุ จึงจัดให้มีการมอบ

เงินสวสัดกิารเงินของขวญัให้สมาชิกทกุคน ทกุกรณทีีอ่อกจากราชการ 

ได้รับเงินของขวัญตามเกณฑ์ของระยะเวลาการเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์ฯ ดังนี้ 

อายุการเป็นสมาชิก  มอบเงินของขวัญ

1  ปี  ขึ้นไป มอบของขวัญ

5  ปี  ขึ้นไป มอบเงินจ�านวน   5,000  บาท

10  ปี  ขึ้นไป มอบเงินจ�านวน   6,000  บาท

15  ปี  ขึ้นไป มอบเงินจ�านวน   8,000  บาท

20  ปี  ขึ้นไป มอบเงินจ�านวน 10,000 บาท 

สมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบน้ี ให้ย่ืนค�าร้อง

ความจ�านงขอรับเงินกับสหกรณ์ฯภายใน 90 วัน โดยสมาชกิใช้เอกสาร

หลักฐานประกอบคือ แบบขอรับเงินสวัสดิการ หนังสือรับรองจาก

ต้นสงักัด ส�าเนาบตัรข้าราชการหรือส�าเนาบตัรประจ�าตัวประชาชน

 รายงานการติดตามหน้ีสินประจ�าเดือนมิถุนายน 2560   

 ลกูหน้ีช�าระหน้ีทัง้หมด   จ�านวน  376  ราย ได้รับช�าระหน้ีเป็นเงินจ�านวน 2,798,371.00  บาท

 (สมาชกิทีม่มีติให้ออกจากสมาชกิและน�าหุน้ช�าระหน้ีจ�านวน  10  ราย  เป็นเงินจ�านวน 1,986,800.00  บาท

 ได้รับช�าระจากบริษทั เจ้าพระยาประกันภัยฯ (ประกันผู้ค�า้) 1 ราย เป็นจ�านวนเงิน 142,100.00  บาท

    รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระหนี้ เป็นจ�านวนเงิน    4,927,271.00  บาท

 สรุปในการติดตามหน้ีสนิเดือนมถุินายน 2560 เป็นเงินจ�านวน      4,927,271.00  บาท

 รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559-มิถุนายน 2560 เป็นเงินจ�านวน 49,862,879.19  บาท    

    รวมเป็นเงินจ�านวน           49,862,879.19  บาท

ต่อจากหน้า 7
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ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ขอรายงาความคืบหน้าของการ upgrade 

โปรแกรม ขณะนีท้างสหกรณ์ฯ ได้ด�าเนนิการตดิตัง้ระบบงานเสริม website 

เชื่อมต่อฐานข้อมูล เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว โดยสมาชิกจะต้องลงทะเบียน

ผ่านเว็บไซต์ สอ.นบ. เพื่อใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ดังนี้ 

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

2. สมาชิกที่ยังไม่เคยลงทะเบียน  ให้ท�าการลงทะเบียนก่อนถึงจะมี

สิทธ์ิเข้าถงึข้อมลูสมาชิก โดยคลิกที ่“เข้าใช้งานคร้ังแรก(ลงทะเบยีน)” แล้ว

ระบุข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกรายการ ดังนี้

วนัที ่8 สิงหาคม 2560 ดร.ชูชาต ิกาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ฯ พร้อม

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้ให้การต้อนรับ คณะสอ.ครูสมทุรสาครฯ เย่ียมชม

ศึกษาดูงาน สอ.ครูนนทบรีุฯ เพ่ือแลกเปล่ียนการเรียนรู้ สายสัมพันธ์ชาวสหกรณ์ 

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ฯ 

และสมาชิกอาวโุสร่วมกจิกรรมท�าดอกไม้จันทน์ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพ พระบาทสมดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดยุเดช ตามทีไ่ด้รับงบประมาณ

จากสหกรณ์ออมทรัฟพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ผมในนามของประธานคณะกรรมการ 

ต้องกราบขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกท่านอย่างสูงครับ  

 ข่าว
ประชาสัมพันธ์

นายธนสาร รมยะพันธุ์   

      089-890-9946

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

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

นามผูƒรับ

ไม‚ถึงมือผูƒรับกรุณาส‚งคืน

ส�านักงานสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด  

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

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

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ชุดที่ 58 ประจ�าปี 2560

เจƒาของ     สหกรณ†ออมทรัพย†ครูนนทบุรี จ�ากัด
ท่ีปรกึษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย นายมานัส บรรจงใหม่   
บรรณาธิการ ดร.ฉัตรชัย  ธรรมครบุรี
กองบรรณาธิการ นายวิทยา         น้อยประเทศ
 นายบังเอิญ       อิ่มจิตร
 นายสงบ           สนสิน
 นายวิวัฒน์        กองแกน
 นายโสภณ        บัวลอย
 นายธนสาร       รมยะพันธุ์
 นางพูลมาศ       ทับเกร็ด
 นายรังสิมันต์ ยาละ
 นายดนตรี จิตตะวิกุล
 นายสม จงถาวร
 นายวิชัย ทับคล้าย
 นายฉันทิชย์ ศรีทอง

สหกรณ์ครูนนท์
ชดุท่ี 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบบัประจ�ำเดือน สงิหำคม 2560

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

สวัสดีครับ

- ระบุเลขทะเบียนให้ครบ 6 หลัก ตัวอย่าง 000123

- ระบุหมายเลขบัตรประชาชนให้ครบ 13 หลัก ไม่ต้องใส่ขีด(-) 

- ไม่ต้องระบุค�าน�าหน้าชื่อ

- ระบ ุวนั เดอืน ปีเกดิ ให้ถกูต้อง ตวัอย่าง วนั/เดอืน/ปี (01/01/2500)

- ก�าหนดรหสัผ่านสูงสุดไม่เกนิ 13 ตวัอกัษร จะก�าหนดตวัเลขอย่างเดยีว

หรือก�าหนดตัวอักษรผสมกับตัวเลขก็ได้ (เพื่อใช้ในการ Login ครั้ง ๆ ไป)

- เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะท�าการอนุมัติให้โดยอัตโนมัติ

3. ส�าหรับสมาชิกทีเ่คยลงทะเบยีนแล้วแต่ลืมรหสัผ่าน ให้คลิกที ่“ลืมรหสัผ่าน” 

แล้วท�าการระบุข้อมูลส่วนตัวเหมือนกับลงทะเบียนครั้งแรก หลังจากระบบ

ตอบรับสามารถ Login ได้เลย

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากการลงทะเบียนตามโปรแกรมนี้ คือ 

สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตวัของสมาชิก ดยูอดรายการเรียกเกบ็เงินรายเดอืน

ทีต้่องช�าระในแต่ละเดอืน  โดยสมาชิกสามารถพิมพ์ใบรายการเรียกเก็บและ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองได้เลย (สมาชิกพิมพ์ใบเสร็จรายเดือนหลัง

วันที่ 2 ของเดือนถัดไป) ซึ่งใบเสร็จย้อนหลังสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไปเนื่องจากสหกรณ์ฯ เริ่มใช้ระบบงานใหม่  

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี  จ�ากัด

ระบบตรวจสอบ ข้อมูลสมาชิก
ลงทะเบียน (Register) เข้าสู่ระบบ (Login)

เลขที่สมาชิก

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ

นามสกุล

วัน/เดือน/ปี เกิด

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

เช่น 07/01/2520

กรอกหมายเลขสมาชิกให้ครบทุกหลัก

กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลักติดกันไม่ต้อง
มีเครื่องหมาย - เช่น 1011011011010

เลขที่สมาชิก

กรอกเลขที่บัตรประชาชน

ชื่อ

นามสกุล

รหัสผ่าน

ยืนยันรหัสผ่าน

ลงทะเบียน

กรอกให้ตรงกับรหัสผ่าน


