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มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

ชุดท่ี 58 ประจ�ำปี 2560 ฉบับประจ�ำเดือน ตุลำคม 2560

พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ และมวลสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด
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สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด ทุกท่าน วารสารฉบับเดือนตุลาคม 2560 ด้วย

ความน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระวรกายและ

พระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนชาวไทยเสมอมา 

ในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่ท�างานด้านข่าวสารวารสารสหกรณ์ฯ 

พวกเราประสงค์จะน้อมแสดงความอาลยัถวายแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช ด้วยการจดัท�าปกวารสารสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อให้

พสกนิกรชาวไทยมีโอกาสได้เก็บไว ้เป ็นที่ระลึกด้วยส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ้

ต้นเดอืนกนัยายนของทกุปี เป็นวาระเกษียณอายุราชการของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ที่ออกจากราชการ

หรืองานประจ�าโดยเหตุอันควรประจ�าปี 2560 จ�านวน 257 คน 

และการปฏิบัติงานในชีวิตราชการนับว่าได้สร้างคุณประโยชน์ให้

กับสังคมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ที่ท�าหน้าที่เกี่ยวข้อง

กับการศึกษา ซึ่งเป็นภาระที่หนักมาก การเกษียณอายุราชการ

หรืองานประจ�าโดยเหตุอันควรนับเป็นภาระที่น่าใจหายในช่วงหนึ่ง

ของชีวติ ทีท่่านได้เสียสละแรงกายแรงใจอทุศิให้กบัการปฏบิตังิาน

ที่ทรงคุณค่าที่ผ่านมา และในการจัดงานในคร้ังนี้ก็ผ่านไปด้วย

ความเรียบร้อย ขอขบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากัด จงึขออวยพรให้ผลบญุ

ของความดีทีท่่านได้สัง่สมมา จงบนัดาลให้ท่านประสบกับความสขุ  

ความเจริญ มพีลานามยัแข็งแรงและมอีายุย่ิงยืนนาน ตลอดไป

บทบรรณาธิการ
ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี

089-461-5373

ส่วนเนื้อหาในวารสารฉบับนี้มีประเด็นใดบ้างผมพอสรุปย่อๆ

แต่ละคอลัมน์ดงันีค้รับ ท่านประธานสหกรณ์ฯ ดร.ชูชาต ิกาญจนธนชัย 

ได้ฝากข้อคิด 3 ประการ ให้สมาชิกน�าไปเป็นคติเตือนใจ คือ 3 จ. 

จ.ที่หนึ่ง คือ จน ความจนแก้ไขได้โดยใช้ความพอเพียง อยากได้

อะไรเราบอกเรามีแล้ว พอแล้วเรากจ็ะไม่เสียเงิน จ.ทีส่อง คือ เจบ็ 

พออายุมากขึ้นร่างกายก็จะไม่แข็งแรง เราต้องหมั่นออกก�าลังกาย

อย่างสม�า่เสมอ กนิอยู่ทีถ่กูหลักอนามัย เพ่ือมีพละก�าลังทีจ่ะเผชิญ

กบัการด�ารงชีวติต่อไป จ.ทีส่าม คือ จ�า อายุมากขึน้ต้องหมัน่ฝึกใช้

สมองอย่าให้เครียด เช่น อ่านหนังสือ พักผ่อน สวดมนต์ เพื่อฝึก

สมองของเรา ส�าหรับคอลัมน์คุยกับผู้จัดการ ฉบับนี้ ได้กล่าวถึง 

“การบริหารเงินออมหลังเกษียณ” ได้อย่างไรและมี 2 ปัจจัย

เข้ามาเกี่ยวข้อง คือ จ�านวนเงินออมที่เพียงพอส�าหรับใช้จ่ายยาม

เกษียณ และการบริหารเงินออมที่มีอยู่หลังเกษียณ รายละเอียด

ท่านสามารถอ่านได้ในคอลัมน์ครับ ส่วนรายงานจากห้องประชุม 

จะรายงานสถานะทางการเงิน ณ ปัจจุบนั และรายงานความคบืหน้า 

เกี่ยวกับการด�าเนินคดีต่างๆ พร้อมทั้งรายงานเร่ืองข้อเท็จจริง

เกีย่วกบั “โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปีสหกรณ์ฯ” รายละเอยีด 

ติดตามในคอลัมน์ได้ครับ คอลัมน์ถามมาตอบไป ได้มีสมาชิก

สอบถามมาว่าครูอตัราจ้างสามารถกูเ้งิน ATM ได้หรือไม่ แล้วผมย้าย

ไปจังหวัดอื่นแต่ไม่ได้ย้ายสหกรณ์ฯ ยังได้รับเงินปันผลเหมือนเดิม

หรือเปล่า และ ถ้าผมจะเปิดบัญชีออมทรัพย์กับสหกรณ์ฯ แต่ผม

ไม่ได้เป็นสมาชิกจะเปิดบญัชีได้ไหมครับ เรามคี�าตอบให้ในคอลัมน์

ครับ ในรอบเดือนสิงหาคม ฝ่ายติดตามหน้ี สินสามารถติดตาม

หนี้ได้เป็นเงินจ�านวน 3,953,633.65 บาท รวมการติดตามหนี้สิน

จากเดือน พฤศจิกายน2559 – สิงหาคม 2560 เป็นเงินจ�านวน  

59,976,733.13 บาท ต้องขอบคณุฝ่ายนีม้ากครับ ส�าหรับคอลมัน์

มุมบ�านาญฯ ได้แนะน�าส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกษียณอายุไป

แล้วหรือก�าลังเกษียณอายุในปีนี้ที่ได้รับเงินบ�าเหน็จด�ารงชีพแล้ว

ประสงค์จะลงทุนกับสหกรณ์ฯ เพื่อให้มีดอกผลเพิ่มขึ้น ท�าได้โดย

ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ซึ่งมีหลายประเภท รายละเอียดติดตาม

ในคอลัมน์ได้ครับ และคอลัมน์ข่าวจากสมาคมฯ ได้แจ้งเร่ือง

ก�าหนดการช�าระเงินสงเคราะห์ประจ�าปี 2561 ของทั้ง 2 สมาคม

คือ สมาคมครูไทยฯ (สสอค.) สมาคมชุมนุมแห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 31 

มกราคม 2561 รายละเอยีดตดิตามในคอลัมน์ได้ครับ และคอลมัน์

แวดวงสินเชื่อ ได้พูดถึงในรอบปีสหกรณ์ได้สร้างสถานะการเงิน

ได้อย่างเพียงพอที่สหกรณ์ฯ สามารถน�าเงินไปปลดหนี้ที่กู้ยืมกับ

ธนาคารอืน่และได้ผลประโยชน์กลับมาสู่สหกรณ์ฯและมวลสมาชิก 

สหกรณ์ฯ ได้ด�าเนินการไถ่ถอนปลดหนี้ไปได้ รายละเอียดติดตาม

ในคอลัมน์ได้ครับ และพบกันใหม่ฉบับต่อไป

สวัสดีครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด
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ประธานแถลง
ดร.ชชูาติ กาญจนธนชยั

081-533-8115

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 

จ�ากัด ที่เคารพทุกท่านครับ                 

เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เร่ิมงบประมาณใหม่และเป็น

เดือนแรกที่ผู ้เกษียณอายุราชการหมดภาระหน้าที่ไม่ต้องมา

ปฏิบัติงานต่อไป บางท่านยังปรับตัวปรับใจไม่ได้ ทุกหน่วยงาน

จัดงานเกษียณให้ในเดือนกันยายนแต่บางหน่วยงานจัดในเดือน

ตุลาคมก็มี ส�าหรับสหกรณ์ฯ ของเราก็จัดงานให้กับผู้ที่อายุครบ 

60 ปี เกษียณราชการ บางคนไม่ได้เป็นข้าราชการแต่อายุ 60 ปี 

ต้องออกจากงานด้วยเหตุอันควร ส�าหรับปีนี้สหกรณ์ฯ จัดงานให้

สมาชิกทุกสังกัด ทุกหน่วยงาน ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่

ส�านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ จ�ากดั ช้ัน 4 มกีารมอบเงิน

ตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มอบของที่ระลึก และปีนี้พิเศษ

คอืมอบประกาศนยีบตัรเชิดชูเกยีรตใิห้กบัสมาชิก ซึง่ทางส�านกังาน

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ช่วยจัดท�ารวมกับสหกรณ์ฯ นั้นเป็นส่ิงใหม่ให้เกียรติกับสมาชิก 

ในงานเราได้เชิญคุณทูล หิรัญทรัพย์ มาร่วมงานมอบแนวคิดใน

การดูแลสุขภาพให้กับสมาชิก คุณทูลอายุ 62 ปีแล้ว แต่ท่านดูแล

สุขภาพได้เป็นอย่างดเีป็นพระเอกตลอดกาล ส�าหรับสหกรณ์ฯ ปีนี้

มีของที่ระลึกแจก รวมทั้งเข็มกลัดอันเป็นมหาม่ิงมงคลกลัดให้

สมาชิกที่อายุครบ 60 ปีทุกคน ผมในฐานะประธานคณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ ขอฝากข้อคดิ 3 ประการ ให้สมาชิกน�าไปเป็นคตเิตอืนใจ 

คือ 3 จ. ผมเองไปพูดที่งานเกษียณของนนทบุรี เขต 2 แล้ว แต่

ขออนุญาตน�ามาเขียนใหม่ เพ่ือเป็นข้อเตือนใจให้สมาชิกทุกคน

ตระหนัก ดังนี้ครับ

จ. ที่หนึ่ง คือ จน สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ เงินเดือน

จะลดลงไป 25% เตือนทุกท่าน จะประสบปัญหารายได้ลดลง 

ท่านจะต้องมคีวามระมดัระวงัในเร่ืองค่าใช้จ่าย ต้องคดิแล้วคดิอกีว่า

จะจ่ายเงินให้ใครก็ต้องคิดถึงรายได้ที่เคยได้เดี่ยวนี้ลดลงไป 25 %  

บทสรุปเพ่ือสมาชิก
แผนฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทุบรี จ�ากัด

ทรัพย์สมบตัจิะยกให้ลูกคนใดกค็วรพิจารณาให้ด ีแม้แต่เงินสมาคม

ฌาปนกิจฯ จะมอบให้ทายาทคนใดก็คงเป็นลูกที่เราต้องฝากผี

ฝากไข้ได้ ถ้าท�าไว้หลายสมาคมฯ ผลดีก็จะตกอยู่กับลูกหลาน 

ควรหาหลักประกันที่ม่ันคงไว้ยามเจ็บไข้ด้วยครับ ความจนแก้ไข

ได้โดยใช้ความพอเพียง อยากได้อะไรเราบอกเรามีแล้วพอแล้ว

เราก็จะไม่เสียเงิน

จ.ทีส่อง คอื เจบ็ ทกุคนพออายุมากร่างกายเราใช้งานมามาก 

คงต้องเข้าๆ ออกๆ โรงพยาบาล ต้องรู้จักการกินอาหารที่ถูก

หลักอนามัย รู้จักอยู่ที่ที่มีอากาศบริสุทธ์ิ และต้องออกก�าลังกาย

สม�า่เสมอเพ่ือให้ร่างกายแขง็แรง มีพละก�าลังทีจ่ะเผชิญกบัการด�ารง

ชีวิตต่อไป โรงพยาบาลจะมีคนไข้มาก ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องเก็บ

ไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อบ�ารุงรักษาร่างกายของเรา

จ.ที่สาม คือ จ�า อายุมากขึ้นความจ�าก็เป็นปัญหาตามมา  

ต้องหมั่นใช้สมองอย่าให้เคร่งเครียด พักผ่อน หม่ันสวดมนต์ 

อ่านหนังสือ เพื่อฝึกสมองของเรา เราสังเกตุเห็นโรงพยาบาลจะมี

การตัง้คลินกิความจ�าของคนสูงอายุรักษาโรคอลัไซเมอร์คนสูงอายุ

จะเป็นกันจ�านวนมาก

สุดท้ายน้ี ท่านทั้งหลายได้ท�างานเสียสละมามากแล้ว 

ท�าประโยชน์อันย่ิงใหญ่ให้กระทรวงศึกษาธิการจนก้าวหน้า

มั่นคง สั่งสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่นจนพลเมืองดีมีหน้าที่การงานที่

มั่นคง  ท่านได้ท�างานด้วยความเสียสละจนเกษียณอายุราชการ 

ขอให้ท่านได้ใช้เวลาว่างช่วงหลังเกษียณให้มีความสุขพักผ่อนให้

เต็มที่ สหกรณ์ฯ เป็นของท่านทุกคน หากมีทุกข์ที่นัดหมายของ

ท่านคือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ที่ท่านจะนัดพบกัน

ได้ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง ขอขอบคุณทุกท่าน และผมขอ

อัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน  

เกียรติภูมจิะปรากฏเป็นหลกัเรือน คอยย�า้เตือนตราตรึงตราบนิรันดร์ 

     

 

      สวัสดีครับ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ท่าน ดร.ธนะสิทธิ์ ศิริวรรณ อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียน

สตรีนนทบุรีและคณะรองผู้อ�านวยการ น�าเงินกองทุนของโรงเรียนมาฝากไว้กับ

สหกรณ์ฯ เพื่อให้ได้ดอกเบี้ยมากขึ้นเป็นทุนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป
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คุยกับผู้จัดการ
มานัส บรรจงใหม่

081-456-2837
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด

อ่านต่อหน้า 6

	 สวัสดีครับสมาชิกทุกท่าน เดือนตุลาคมปีน้ี

ประเทศไทยมงีานพระราชพธีิส�าคัญในวันที ่26 ตุลาคม 2560 

เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยเป็น

คร้ังสดุท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  

จัดข้ึน ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นับเป็น

การสญูเสยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปวงชนชาวไทย พวกเราในฐานะ

พสกนกิรจะน้อมน�าพระราชด�ารัสต่างๆ มาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

โครงการต่างๆ กว่า 4,000 โครงการของพระองค์ท่าน ล้วนแต่

น�าพาให้ประเทศชาตพัิฒนาก้าวหน้าประชาชนอยูด่ ี กนิด ี และมี

ความสุขภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านพวกเรา

ร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ท่านมาโดยตลอดครับ

ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ครับ เราจะมีวิธี “บริหารเงินออม

หลงัเกษยีณ” ได้อย่างไรต้องยอมรับว่า “เงิน” เป็นปัจจัยส�าคญั

อย่างหนึ่งส�าหรับการด�ารงชีวิตหลังเกษียณ เพราะฉะนั้น

มาตรฐานการเล้ียงชีพหลังเกษียณจะม ี2 ปัจจัยเข้ามาเกีย่วข้อง

คือ จ�านวนเงินออมที่เพียงพอส�าหรับใช้จ่ายยามเกษียณ และ

การบริหารเงินออมที่มีอยู่หลังเกษียณ 

ถงึเราจะเกบ็เงินให้เพียงพอส�าหรับใช้จ่ายหลังเกษียณแล้ว 

แต่หากบริหารการใช้เงินออมดงักล่าวไม่ดพีอกม็สิีทธิทีจ่ะมเีงิน

ไม่พอใช้ไปจนตลอดรอดฝั่ง และการบริหารเงินออมยังเป็น

การท�าให้เงินออมที่มีอยู่งอกเงยเพิ่มขึ้นด้วย

แล้วจะบริหารเงินออมหลังเกษียณได้อย่างไร ผมมีวิธี

ให้มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตหลังเกษียณของเราดังนี้ ครับ

1. จดัสรรเงินบางส่วนไว้ในบญัชอีอมทรัพย์ เพ่ือส�าหรับไว้ใช้

จ่ายทกุเดอืน และเผือ่ไว้ส�าหรับค่ารักษาพยาบาลและกรณฉีกุเฉนิอืน่ๆ

2. จัดสรรเงินบางส่วนฝากไว ้ในบัญชีฝากประจ�า

รับดอกเบี้ย หรือฝากประจ�า 3 เดือน เพื่อจะได้น�ารายได้จาก

ดอกเบีย้ดงักล่าวไว้ใช้จ่าย โดยน�าเงินจากดอกเบีย้เข้าบญัชีฝาก

ออมทรัพย์ ตามข้อ 1

3. จดัสรรเงินอกีส่วนหน่ึงไว้ในประกันชวิีตแบบสะสมทรัพย์ 

ระยะเวลา 5 ปี 7 ปี หรือ 10 ปี ทีช่�าระเบีย้คร้ังเดยีวแต่รับเงินคนื

ทกุปี เพ่ือจะได้น�าเงินคนืทกุปีดงักล่าวมาไว้ใช้จ่ายได้ โดยเงินต้น

ก็ยังคงอยู่ เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลากส็ามารถได้เงินต้นคนื เพ่ือไป

หาผลประโยชน์ต่อไปได้ เงินคนืรายปีให้น�าเข้าบญัชีออมทรัพย์ไว้

4. จดัสรรเงินบางส่วนลงทนุในกองทนุตราสารหน้ีทีใ่ห้ผล

ตอบแทนเป็นรายงวด เช่น  3 เดอืนคร้ัง หรือซือ้พันธบตัรรัฐบาล 

เพื่อรับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยราย 3 เดือน หรือรายปี

การบริหารเงินออมดงักล่าวจะยึดหลักไม่เส่ียงหรือหากจะ

มีความเส่ียงบ้างก็ให้มีน้อยที่สุด และสามารถรับผลตอบแทน

เป็นรายงวดเพ่ือรักษาเงินต้นไว้  นอกจากนียั้งเป็นการเส่ียงการเกบ็

เงินก้อนไว้กับตัวเอง ซึ่งเส่ียงต่อการใช้จ่ายโดยไม่ระมัดระวัง 

อาจท�าให้เงินหมดก่อนได้ และยังป้องกนัการหยิบยืมจากลูกหลาน 

ญาตพ่ีิน้อง เพ่ือนฝงูรอบข้างได้ เหล่านีน้ีแ่หละเป็นวธีิการบริหาร

เงินออมหลังเกษียณ

ออมเท่าไรถึงจะพอใช้หลังเกษียณ  

เคยคดิกนับ้างหรือไม่ว่า หากพรุ่งนีเ้ป็นวนัทีเ่ราต้องเกษียณ  

ไม่มงีานท�า เราจะท�าอย่างไร จากชีวติทีท่กุเช้าต้องออกจากบ้าน

ไปท�างาน พบปะผูค้นและเพ่ือนร่วมงานทกุวนั อยู่ๆ ต้องมาอยู่บ้าน

เลี้ยงหลาน หรืออยู่กับหมา อยู่กับคนท�างานบ้าน นั่งมองหน้า

กันทั้งวัน โอ้ว เวลาช่างผ่านไปช้าจริงๆ  

ในทีสุ่ดเราอาจเป็นโรคซมึเคร้า โรคเหงาอยากให้ใครๆ มารัก 

มาเอาใจ ประกอบกับอายุมากแล้ว โรคภัยไข้เจ็บก็เร่ิมมา

เบียดเบียน ต้องเป็นภาระลูกหลานอีกต่างหาก ตอนนี้ต้องมา

ช่วยกนัคดิแล้วว่า ท�าอย่างไรดทีีจ่ะไม่ให้ส่ิงเหล่านีเ้กดิขึน้กบัชีวติ

หลังเกษียณของเรา

บางคนอาจสงสัยว่า แล้วจะเริ่มวางแผนเกษียณได้เมื่อไร  

ค�าตอบคือ วางแผนได้ตั้งแต่เร่ิมท�างานสร้างเนื้อสร้างตัวเลย  

การซื้อบ้าน ซื้อทรัพย์สินต่างๆ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผน

เกษียณ แต่แผนเกษียณอาจปรับเปล่ียนได้เมื่อเวลาผ่านไป  

เช่น เราตัง้ใจไว้ว่าเมือ่เกษียณแล้วจะไปเป็นอาจารย์รับจ้างสอน

พิเศษ ต่อมาเมื่ออายุมากขึ้น หรือมีครอบครัว อาจเปลี่ยนเป็น

ขอท่องเทีย่วสองคนตายายกไ็ด้ แต่อย่างไรกต็าม การออมเพ่ือ

ใช้ยามเกษียณ ต้องเริ่มตั้งแต่เราเริ่มท�างานเลยละ

ปัจจัยแวดล้อม    

- ที่อยู่ จะอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ถ้ามีครอบครัวแล้วจะอยู่

กับลูกหรือเปล่า หรือจะอยู่กันสองคนตายาย หรืออยู่คนเดียว

กรณเีป็นหม้าย หากเป็นโสดจะอยู่คนเดยีว หรืออยู่กบัญาตพ่ีิน้อง  

เมือ่สรุปได้กต้็องดวู่าจะต้องมค่ีาใช้จ่ายต่อเดอืนเท่าไร ต่อปีเท่าไร

- จะท�าอะไร หางานท�าต่อไหม  เช่น  รับจ้างเป็นอาจารย์

สอนพิเศษ  หรอืกรณีเจ้าของกิจการเมื่อวางมือ อาจคอยเป็นที่

ปรึกษาให้ลูกหลาน หรือบางคนชอบต้นไม้ อาจเล้ียงกล้วยไม้

หรือเพาะต้นไม้ขาย บางคนไม่ต้องท�างานแล้วอาจวางแผนท่องเทีย่ว 

บางคนอาจชอบทางธรรมะหนัหน้าเข้าวดัท�าบญุ ศกึษาพระธรรม  

ท�าสมาธิวิปัสสนา หรือเปิดเป็นสถานที่ให้ผู้คนเข้ามาฝึกสมาธิ

วิปัสสนา ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล แต่ทุกคนต้อง

วางแผนไว้ล่วงหน้า ไม่ว่าจะวางแผนอย่างไร ทกุอย่างต้องใช้เงิน

เพราะฉะนัน้ต้องค�านวณออกมาเป็นจ�านวนเงินให้ได้  ว่าต้องใช้

เงินเท่าไร เช่น วางแผนว่าจะท่องเทีย่วหลังเกษียณกต้็องรู้ว่าปีหนึง่

จะไปไหนบ้าง ต้องใช้เงินเท่าไร

- ภาระหลงัเกษยีณ  เช่น ต้องส่งเสียหลานเรียนต่อ หรือ

ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ หรือเลี้ยงดูสามี – ภรรยา หรือมีภาระหนี้สิน

ต่อเนื่องที่ต้องผ่อนช�าระหรือไม่ บางคนอาจนึกข�าในใจว่าล�าพัง

ตัวเองก็จะเอาไม่รอดแล้ว ยังต้องดูแลคนอื่นอีก จะไหวเหรอ  

แต่นีค่อืชีวติจริง เพราะนัน้ถ้าเราคาดว่าต้องรับภาระเหล่านี ้จะได้

เตรียมตัวและค�านวณไว้ให้พร้อม ว่าจะต้องใช้เงินเท่าไร
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รายงาน
   จากห้องประชุม

นายบงัเอิญ อ่ิมจติร  ๐๘๙-๗๘๙-๓๐๔๖

เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ที่เคารพรัก

ทุกท่านครับ ในคอลัมน์รายงานจากห้องประชุมฉบับนี้ กระผม

นายบังเอิญ อิ่มจิตร ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ชุดที่ 58 ประจ�าปี  2560 ครั้งที่ 

15/2560 วนัศกุร์ที ่26 กนัยายน พ.ศ.2560 ส�านกังานสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบดังนี้ ครับ

เรื่องที่ 1 เรื่องรายงานสถานะทางการเงิน 

- ปัจจุบนัสหกรณ์มสีมาชิกสามัญ จ�านวน11,190 คน ลดลงจาก

เดอืนก่อน 8 คนและสมาชิกสมทบ จ�านวน 1,322 คน ลดลงจากเดอืน

ก่อน 1 คนรวมปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,512 คน 

-  ทุนด�าเนินงาน มี 8,301.43 ล้านบาทเป็นผลมาจาก

 1.  เงินรับฝาก (ลดลง) 2.63 ล้านบาท

 2.  เงินกู้ยืม (ลดลง ) 15.72 ล้านบาท

 3.  ทุนเรือนหุ้น (เพิ่มขึ้น) 7.20 ล้านบาท 

 4.  หนี้สินอื่น (ลดลง) 8.65 ล้านบาท

- ด้านทางใช้ไปของเงินทุน 

 1. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 115.74 ล้านบาท  

  ลดลงจากเดือนก่อน 74.47  ล้านบาท

 2. เงินฝากสหกรณ์อื่น (ลดลง)  1.10 ล้านบาท

 3. เงินให้สมาชิกกู้ เพิ่มขึ้น   15.85 ล้านบาท

 4. สินทรัพย์อื่น (ลดลง)  1.66  ล้านบาท

***เป็นผลท�าให้มกี�าไรสทุธิ จ�านวน 139.91 ล้านบาท เพิม่ข้ึน

จากเดือนก่อน 18.49 ล้านบาท

เรื่องที่ 2 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินคดีต่างๆ

2.1 เร่ือง รายงานการติดตามการขายทีดิ่นต�าบลเปือ ต�าบลพระธาตุ 

อ�าเภอเชยีงกลาง จงัหวัดน่าน ทีดิ่นจ�านวน 72 แปลง (เป็นทีดิ่น น.ส.3 ก 

จ�านวน 8 โฉนด และทีดิ่นจ�านวน 64 โฉนด) เน้ือทีป่ระมาณ 989 ไร่ 2 งาน 

97 ตารางวา) 

ข้อมูลน�าเสนอ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการฯ ชุดที่ 

58/2560 คร้ังที ่14 ได้มมีตอินมุตัติามหนงัสือสัญญาจะซือ้จะขายทีด่นิ 

ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2560 (ผู้จะซื้อ) นางวิมลพรรณ มหายศนันท์ 

มอบอ�านาจให้นายประเสริฐ ค�าแฮ เป็นผูด้�าเนนิการแทนในการท�าสัญญา

และวางมัดจ�า ซึ่งก�าหนดสัญญาการขอเลื่อนครั้งที่ 2 จะครบการช�าระ

ส่วนที่เหลือ จ�านวนเงิน 81,698,097.- บาท ในวันที่ 31 สิงหาคม 

2560  โดยนางวิมลพรรณ มหายศนันท์ ขอช�าระ 5 % ของเงินที่เหลือ

ซึง่เป็นจ�านวนเงิน 4,084,905 บาท ในวันที ่31 สิงหาคม 2560 และขอ

ขยายเวลาออกไป 120 วนั (ถงึวนัที ่29 พฤศจิกายน 2560) ในระหว่าง

นี้จะแบ่งช�าระเป็นงวดๆ จนครบเงินที่เหลือ และยอมช�าระค่าเสียหาย 

ส่วนที่เหลือหลังจากหักยอดออก ในอัตรา ร้อยละ 3

ฝ่ายกฎหมาย รายงานความคืบหน้า เรื่อง ขอผ่อนผันการช�าระ

เงินส่วนที่เหลือจากค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย 5% จ�านวนเงิน 

4,084,905 บาท ของที่ดินจ�านวน 72 แปลง ที่ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ข้อมลู นางสาววมิลพรรณ มหายศนนัท์ (ผูจ้ะซือ้) มอบอ�านาจให้ 

นายประเสริฐ ค�าแฮ เป็นผูด้�าเนนิการแทนในการท�าสัญญาและวางเงิน

มดัจ�า ซึง่ก�าหนดสัญญาการขอเล่ือนการช�าระเงินส่วนทีเ่หลือ (คร้ังที ่2) 

จะครบก�าหนดการช�าระเงินในส่วนที่เหลือจ�านวน 81,698,097 บาท ใน

วนัที ่31 สิงหาคม 2560 นัน้ โดยนางสาววมิลพรรณ มหายศนนัท์ (ผูจ้ะซือ้) 

ขอช�าระเงินก่อน 5% ของเงินที่เหลือเป็นจ�านวนเงิน 4,084,905 บาท 

ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 แต่เนือ่งจากนางสาววมิลพรรณ มหายศนนัท์ 

(ผู้จะซื้อ) ท�าธุรกิจหลายอย่าง การบริหารทางการเงินต้องหมุนหลาย

ทางท�าให้การเงินขาดสภาพคล่องตัว 

ดังน้ัน จึงขอความเหน็ใจจากสหกรณ์ฯ อกีสักคร้ัง เนือ่งจากเกดิปัญหา

นายทนุทีจ่ะซือ้อยู่ต่างประเทศก�าลังรวบรวมทนุ จึงไม่ทนัเวลาดังกล่าว 

โดยขอช�าระเงินต้นไปก่อน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อม

ดอกเบีย้ส่วนทีเ่หลือเป็นเงิน 202,995 บาท (สองแสนสองพันเก้าร้อย

เก้าสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย และขอขยายเวลา

การช�าระเงิน 5% ของเงินส่วนที่เหลือ โดยจะผ่อนเป็นงวดรายเดือน 

ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงเดิม และการช�าระเงินงวดสุดท้ายคือวนัที ่ 29 

พฤศจิกายน 2560 จึง ขอความอนเุคราะห์ขอผ่อนผนัการช�าระเงินส่วน

ที่เหลือจากค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย

มติคณะกรรมการด�าเนินการรับทราบ อนุมติัตามรายละเอยีดที่

น�าเสนอ แต่ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายท�าหนังสือแจ้งมติที่ประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์คราวประชมุคณะกรรมการด�าเนินการ

ชุดที่ 58 ประจ�าปี 2560 ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 

2560 ให้กับผู้จะซื้อทราบ และให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือน

ร้อยละ 3 ของเงินค่าทีดิ่นทีค้่างช�าระ ทกุเดือน จนกว่าจะช�าระเงินส่วน

ที่เหลือเสร็จสิ้น ส่วนข้อตกลงอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม และให้ช�าระ

เงินทีดิ่นตามสญัญาจะซือ้จะขายเป็นรายเดือน พร้อมทัง้ช�าระเงินส่วน

ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภาย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดย

ท�าการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้จะซื้อ หากไม่ปฏิบัติ

ตามสหกรณ์จะบอกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าว 

เร่ืองที ่3 รายงานคดีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด (คดีแพ่ง) 

กรณีฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 52 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้ท�าสัญญาว่าจ้างให้

ส�านกังานพิทกัษ์สิทธทินายความเป็นผูด้�าเนนิคด ีตามมตคิณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 58 คราวประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 25 

กรกฎาคม 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ ชุดที่ 52 โดยกระท�าการประมาทเลินเล่อที่น�าเงินไปฝาก

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ�ากัด เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ

ความเสียหายและอยู่ระหว่างด�าเนินการ สหกรณ์ได้ท�าสัญญาจ้าง

อ่านต่อหน้า 7
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นายวทิยา   น้อยประเทศ  

081-778-2596

แวดวงสินเชื่อ

สวัสดีครับ  
คุยกันในเร่ืองอยากรู้ อยากถามวงในสหกรณ์ฯ กระเถิบเข้ามา

ใกล้ๆ วันนี้ตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องการปลดหนี้ให้ส�าเร็จที่ได้ผลจริงๆ ในแง่

ที่เป็นรูปธรรมจัดท�าได้ที่ตนเอง แต่มาพิจารณาค�าว่า “หน้ี” อย่าง

ละเอียดมีความลึกซึ่งนะครับ มีความหมายเป็นได้ทั้ง 2 ด้าน  มีหนี้ได้

คุณประโยชน์มากมาย ได้คุณภาพชีวิตที่ดี หรือเป็นโทษมหันต์ต่อชีวิต

ก็ได้ สุดแต่ความคิดแบบแผนของผู้สร้างหนี้และการน�าไปใช้ ใช้เป็นใช้

แก้ปัญหาหรือเปล่า หรือใช้เป็นหนี้แล้วตกบ่อหนี้ตาย เอาเรื่องนี้ยกไป

ฉบับหน้า เริ่มเรื่องตอบสมาชิกอยากรู้อยากถามกันดีกว่า

สมาชิกมักมีค�าถามว่า สหกรณ์ฯ ตอนนี้เป็นอย่างไร จะมีปันผล

สูงขึ้นใหม? ผมขอตอบว่า สหกรณ์ฯ เราดีขึ้นดีกว่าปีที่ผ่านมาทุกด้าน 

ได้พัฒนาจัดระบบ ระเบียบการปฏิบัติงานและธุรกรรมทางการเงินท่ี

ชัดเจน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ในรอบปี 2559–2560 คณะกรรมการด�าเนนิงานสหกรณ์ฯ ไม่สร้าง

ผลกระทบ ไม่มีการลงทุนในความเสี่ยงสูงๆ จ�านวนเงินร้อยๆ ล้านไม่

กระท�า ไม่ว่าเงินฝากหรือเงินให้กู้ยืมกับสหกรณ์อื่นๆ สมาชิกสบายใจ

ได้ทัง้ในขณะนีแ้ละอนาคตท�าได้ด ีในปีนีส้หกรณ์ฯ ได้เงินก�าไรเพ่ิมสูงขึน้ 

เพ่ิมมากกว่าปีทีแ่ล้วๆ เพ่ิมมาเร่ือยๆ ทัง้นีต้้องขอขอบคณุคณะกรรมการ

บริหารสหกรณ์ฯ ชุดที ่58 ท�างานได้ผลงานด ีขณะทีส่หกรณ์ฯ มคีวามเสียหาย

จากผลกระทบการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเร่ืองแชร์ลอตเตอร่ี และจะ

มีเรื่องมาอีกคือ สหกรณ์เคหสถาน นพเก้ารวมใจ จ�ากัด ยังสามารถ

ด�าเนินการบริหารจัดการให้สหกรณ์มีก�าไรได้ คิดแล้วขณะนี้มีก�าไร 

161 ล้านบาท สูงกว่าเดิม

ในรอบปีคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯท�าผลงานสร้างสถานะ

ทางการเงินได้เพียงพอสหกรณ์ฯสามารถน�าเงินไปปลดหนีเ้ลิกใช้เงินกูยื้ม

กับธนาคารได้ผลประโยชน์คนืกลับมาสู่สหกรณ์ฯและมวลสมาชิก เป็น

หนี้กู้ยืมเดิมได้ด�าเนินการไถ่ถอนปลดหนี้ไปดังนี้

1. การไถ่ถอนเงินกู้ยืม ปลดหนีอ้อกจากธนาคารกรุงไทย ได้หลักทรัพย์

ค�้าประกันคืนมา โฉนดแปลงที่ดินส�านักงานสหกรณ์ฯ และอาคารได้

กลับมาสหกรณ์ฯ แล้ว

2. การไถ่ถอนเงินกู้ยืม ปลดหนี้ออกจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ได้หลักทรัพย์ค�า้ประกนัคนืมา โฉนดแปลงทีด่นิ อ�าเภอไทรน้อย ได้กลับ

มาสหกรณ์ฯ แล้ว

3. การไถ่ถอนเงินกู้ยืม ปลดหนี้ออกจากธนาคารกรุงเทพฯ ออก

มาแล้ว ยกเลิกการค�้าประกันของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ แล้ว

ภาระหนี้การกู้ยืมข้างต้นเป็นหนี้สินที่ยาวนานมาแล้ว โดยมติ

คณะกรรมการชุดที่ 58 มีความคิดเห็น ว่าควรช�าระปิดหนี้และยกเลิก

ไม่ใช้แล้ว นั่นคือวิสัยทัศน์แนวทางที่ดี มองการณ์ไกลสมเป็นผู้น�า เป็น

คณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ฯ ของเรา ท�าหน้าที่แทนมวลสมาชิก

เราต้องชื่นชมและขอปรบมือครับ

มคี�าถามว่า : เมือ่สมาชิกได้เสียชีวติลงแล้วจะได้อะไรบ้าง ผมขอ

ตอบว่า ทายาทของสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากหลายส่วนทั้งเงิน

สวัสดิการ เงินสงเคราะห์ศพจากองค์กรที่ผู้ตายเป็นสมาชิก ให้ติดต่อ

แจ้งการเสียชีวิตและรับเงินบางส่วน รับพวงหรีดเคารพศพ ไปจัดการ

งานศพสมาชิก ส่วนเงินทีค่งเหลือมารับได้ภายหลังทีส่หกรณ์ฯ การขอรับ

เงินสงเคราะห์ศพได้จากองค์กรใดบ้างดังนี้

53,648,500

600,000

600,000

260,000

30,000 – 150,000

เงนิสงเคราะห์

จ�ำนวนสมำชิก ณ ปัจจุบนั

จ�ำนวนสมำชิก ณ ปัจจุบนั

จ�ำนวนสมำชิก ณ ปัจจุบนั

ตำมระยะเวลำกำรเป็นสมำชิก

หมายเหตุ

4. สมำชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)

3. สมำคมสหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

2. สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ครูนนทบุรี

1. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี  จ �ำกดั

องค์กร

หมายเหตุ หากท่านสมาชิกมีข ้อสงสัยขอให้ติดต่อมายัง

เบอร ์ โทร 081-778-2596 นายวิทยา น ้อยประเทศ หรือ

- ภาษีสงัคม ยังจะมอีกีไหม เช่น งานแต่งงาน อาจเป็นงาน

แต่งงานของลูกหลานทีต้่องเตรียมเงินรับไหว้ งานสังสรรค์วนัเกดิ 

หรืองานบญุงานกศุลต่างๆ ทีอ่าจต้องเข้าร่วม จะต้องใช้เงินสักเท่าไร

ลองท�าตารางค�านวณคร่าวๆ ดกู่อนว่า น่าจะใช้เงินสักเดอืน

หรือปีละเท่าไร แค่นีก้ค็งพอเหน็แล้วว่า ท�าไมเราต้องออมตัง้แต่เร่ิม

ท�างาน เพราะเงินทีต้่องใช้หลังเกษียณดทู่าว่าไม่ใช่น้อยๆ เลยทเีดยีว

สุดท้าย ข้อมูลของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560    

สหกรณ์ฯมีสมาชิกสามญั 11,165  คน สมาชิกสมทบ 1,321 คน 

รวมเป็น 12,486 คน มีทนุส�ารอง 234.24 ล้านบาท  มีทนุเรือนหุน้ 

2,782.30 ล้านบาท เงินรับฝาก 4,117.89 ล้านบาท ทนุด�าเนนิงาน 

8,312.99 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 161.05 ล้านบาท ตัวเลข

ผลประกอบการอยู่ในระดบัทีด่ ีแต่ต้องรอดผูลกระทบทีส่หกรณ์ฯ 

อาจได้รับจากการลงทนุทีผ่่านมาจากคณะกรรมการชุดก่อนๆ ว่า

เราจะฝ่าฟันอปุสรรคไปได้อย่างไร ให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์

สูงสุดสมกับเจตนารมณ์ของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน

    แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เบอร์โทร 02-969-8201-2, 02-525-4270-2, 02-969-8841 

(สมาคมฌาปนกิจ)

ต่อจากหน้า 4
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 ติดตามหน้ีสิน
หนี้ประนอมได้

นายรังสิมันต์ ยาละ 086-319-5725

สวัสดีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ�ากัด ที่เคารพ เดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วครับ

ก่อนปิดบญัชีงบประมาณ ปีบญัชี 2560  ของสหกรณ์ฯ เราครับ 

ผลประกอบการของสหกรณ์ฯ เราปีนี้ มีก�าไรมากกว่าทุกๆ ปีที่

ผ่านมาครับและสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นลงได้มากกว่า

ปีบัญชี 2560 มากกว่า 10 ล้านบาทครับ ส่วนปันผลจะได้

มากกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญอยู่ 2 รายการครับ คือ

1.หน้ีสงสัยจะสูญจากเงินฝากสหกรณ์เคหสถาน

นพเก้ารวมใจ จ�ากัด

2.หน้ีสงสัยจะสูญจากสมาชิกที่ผิดนัดช�าระหน้ีของ

สหกรณ์ฯ

ซึ่งคณะกรรมการชุดที่ 58 ก�าลังส่งแผนการบัญชี ให้กับ

นายทะเบียน เพ่ือให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแบบขั้นบันได 

แนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี คาดว่าปันผลจะไม่ต�่ากว่าปีที่

ผ่านมาครับ 

ในส่วนของฝ่ายติดตามหนี้สิน ก็ได้พยายามท�างานอย่าง

เต็มก�าลังความสามารถในการเจรจาและด�าเนินการฟ้องร้อง

ผูท้ีเ่ป็นลูกหนีท้ีผ่ดินดัช�าระหนีข้องสหกรณ์ฯ ในรอบประจ�าเดอืน 

กันยายน สหกรณ์ฯ ได้มอบหมายให้ส�านักงานกฎหมาย ฟ้อง

สมาชิกที่ผิดนัดหลังจากที่สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามขั้นตอน

แล้วแต่ไม่ได้รับการตอบรับจากสมาชิกทีผ่ดินดั จ�านวน 20 ราย 

ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านก็ล�าบากใจครับ ที่ต้องมาด�าเนินการ

ฟ้องสมาชิกทีเ่ป็นเพ่ือนครูเราเอง หลายคนกรู้็จักมกัคุน้กนัเป็น

อย่างดี แต่ด้วยหน้าที่การเป็นกรรมการก็ต้องด�าเนินการเพ่ือ

องค์กรของเราให้ด�ารงอยู่ได้ครับ

จากมาตรการต่างๆ ทีค่ณะกรรมการชุดที ่58 ได้ด�าเนนิการ 

จะเหน็ว่าเราตดิตามหนีสิ้นได้มากขึน้ มากกว่าทกุปี ดังตารางที่

น�าเสนอครับ 

 รายงานการติดตามหน้ีสินประจ�าเดือนมิถุนายน 2560   

 ลกูหน้ีช�าระหน้ีทัง้หมด จ�านวน 379 ราย ได้รับช�าระหน้ี  เป็นเงินจ�านวน 2,372,833.65   บาท

 (สมาชกิทีม่มีติให้ออกจากสมาชกิและน�าหุน้ช�าระหน้ีจ�านวน 14 ราย เป็นเงินจ�านวน 1,580,800.00   บาท

    รวมเป็นเงินที่ได้รับช�าระทั้งสิ้น     3,953,633.65  บาท

 สรุปในการติดตามหน้ีสนิ เดือนสงิหาคม 2560    เป็นเงินจ�านวน     3,953,633.65   บาท

 รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559-กรกฎาคม 2560 เป็นเงินจ�านวน       56,032,099.48 บาท

 รายงานการติดตามหนี้สินเดือนพฤศจิกายน 2559-สิงหาคม 2560 เป็นเงินจ�านวน        59,976,733.13  บาท    

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดี

ต่อจากหน้า 5

ว่าความกบัส�านกังานพิทกัษ์สิทธิทนายความเมือ่วนัที ่และได้จัดเตรียมเอกสาร

ทีเ่กีย่วข้อง, จัดท�าหนงัสือมอบอ�านาจ, ใบแต่งทนายความให้ผูเ้กีย่วข้อง

ลงนาม และจะด�าเนินการฟ้องภายในวันสิ้นเดือนสิงหาคม 2560 นี้

เมือ่วนัที ่25 สิงหาคม 2560 ย่ืนฟ้องนายอเนก เนยีมเทศ ที ่1, 

กบัพวกรวม 18 คน ข้อหาละเมิด, ประมาทเลินเล่อ, ความรับผดิต่อข้อ

บงัคบัของสหกรณ์ จ�านวนทนุทรัพย์ทีฟ้่อง 123,197,921.91 บาท ศาล

นดัไกล่เกล่ีย วนัที ่31 ตลุาคม 2560 เวลา 9.00 น. และศาลนดัช้ีสอง

สถานหรือสืบพยานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

 เร่ืองที่ 4 เร่ืองรายงานข้อเท็จจริง “โครงการเฉลิมฉลอง

ครบรอบ ๕๕ ปี สหกรณ์” 

ข้อมลูน�าเสนอ ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการฯ ชุดที่ 

58 ประจ�าปี 2560 ได้ตัง้คณะงานเพ่ือด�าเนนิการสืบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบั

โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๕ ปี สหกรณ์ ตามข้อท้วงตงิของผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ  

ข้อคิด สดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช  โดยผู้น�าประเทศระดับโลก  ดั่งความว่า 

        “มหาราชผู้ยิ่งใหญ่” ที่ไม่เคยสู้รบกับใคร

     แต่สามารถท�าให้ทุกคนยกย่องสรรเสริญได้ 

        ทั่วโลกยอมแพ้ได้ มีแค่คนเดียว คือ 

     “คิงส์ภูมิพล”

  

“วลาดีมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย”

  

พบกันฉบับหน้า สวัสดีครับ
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มุมบ�ำนำญ
และ

ชมรมผู้สูงอายุฯ
นายดนตรี  จติตะวิกุล  086-785-5382

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รัก เคารพทุกท่าน

เดือนตุลาคม ปีน้ี จะมีวันส�าคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนไทย

ตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

จะเป็นช่วงของการจัดงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง 

รัชกาลที่ ๙ ซึ่งจะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่ ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็นวันส�าคัญอีกวันหนึ่งของประวัติศาสตร์

ชาติไทย ที่คนไทยและชาวโลกต้องจารึกจดจ�าไปช่ัวชีวิต ส�าหรับ

กจิกรรมและพิธีการตามหมายก�าหนดการนัน้ เช่ือว่าคนไทยทกุคน

คงให้ความสนใจและติดตามด้วยจิตใจที่จดจ่อเปี่ยมด้วยความรัก 

อาลัยและเทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตลอดมา              

ต้องขอช่ืนชมคนไทยรวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบุรี จ�ากัด หลายท่านที่มีจิตใจงดงามมีจิตอาสาช่วยงาน

พระบรมศพในหลายๆ ทาง ร่วมท�าดอกไม้จันทน์ ร่วมท�าความดี

ถวายพ่อหลวงซึ่งเป็นการท�าความดีด้วยหัวใจ ขอยกย่องและ

ปรบมือให้ด้วยความจริงใจครับ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สหกรณ์

ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ได้จัดงานมุทิตาคารวะสมาชิกที่

ออกจากราชการหรืองานประจ�าด้วยเหตุอันควร ประจ�าปี ๒๕๖๐ 

ซึง่ได้มกีารด�าเนนิการตดิต่อกนัมานานแล้ว ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ 

ช้ัน ๔ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการมอบเช็คและ

ของช�าร่วยให้กับสมาชิกที่มาร่วมงาน ประมาณ ๒๕๐ คน ตาม

อายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้ที่ได้รับสูงสุดต้องมีอายุการเป็น

สมาชิกเกิน ๒๕ ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าน้อยกว่านี้

ก็ได้รับเงินลดหล่ันลงไป ในงานมีการเล้ียงอาหารกลางวันแบบ

โต๊ะจีนและได้เชิญอดตีพระเอกช่ือดงัของวงการหนงัไทย (ย้อนหลัง

ไปประมาณ ๓๐-๔๐ ปี) คือ คุณทูน หิรัญทรัพย์ มาบรรยายและ

เล่าเร่ืองแบบเป็นกนัเองอย่างสนกุสนานได้สาระ  โดยบรรยายถงึวธีิ

การท�าอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขและมีความหมายในยามเกษียณ

อายุ พร้อมเล่าเร่ืองราวชีวิตที่ผ่านมาของตนเองและงานที่ท�าเพ่ือ

ถวายพ่อหลวง รัชกาลที ่๙ ตามพระราชปณธิานทีพ่ระองค์ทรงท�าตวั

เป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือพสกนกิรของพระองค์ให้มกีารพ่ึงพา

ตนเองและแบ่งปันผู้อื่น คุณทูนฯ ได้กล่าวถึงงานที่ท�ากับเยาวชน

ทั่วประเทศในขณะนี้ว่าเป็นการสร้างคนดีให้เกิดและอยู่ในสังคม

นั้นๆ ได้อย่างมีความสุขร่วมกัน โดยน�าค�าสอนของพระรูปหนึ่งมา

เล่าต่อว่า พวกเราทกุคนตอนตายจะมีเพ่ือนอยู่สามคน เพ่ือนคนที่

หนึ่งเปรียบเสมือนแก้วแหวนเงินทอง บ้าน รถยนต์ ที่หามาด้วย

ความล�าบากและเก็บสะสมไว้เม่ือตายไปก็ไม่สามารถน�าติดตัว

ไปได้ เพื่อนคนที่สองเปรียบเสมือนผู้คนที่มาในงานศพเรา มาวาง

ดอกไม้จันทน์บนเมรุแล้วพูดว่าไปสู่สุขคติสุขเถิด เท่ากับว่ามาส่ง

เราได้เพียงคร่ึงทาง ไม่สามารถไปกับเราได้ แต่เพ่ือนคนที่สาม 

สามารถไปกบัเราได้ทกุหนทกุแห่งทกุเวลาทกุสถานที ่แม้เวลาตาย

ก็สามารถไปกับเราได้ เพื่อนคนนั้น คือ “ความดี” ครับ...ความดี

เท่านั้นที่ยังคงอยู่กับตัวเราและจะไม่ลืมเลือนไปจากความทรงจ�า

ของผูค้น เพ่ือนฝงู ญาตพ่ีิน้อง  ดงันัน้ การทีเ่ราจะมีเพ่ือนคนทีส่าม

ได้เราจะต้องท�าเอง ต้องสร้างสมความดีเอาไว้มากๆ โดยด�าเนิน

ตามรอยพระบาทที่พ่อหลวงของพวกเราได้ท�าไว้ตลอดระยะเวลา 

๗๐ ปี เราทุกคนสามารถท�าความดีถวายพ่อหลวงได้ตลอดเวลา 

ดังพระบรมราโชวาทของพระองค์ที่ว ่า “การท�าความดีน้ัน 

โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการ

ของมนุษย์ จึงท�าได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จ�าเป็นต้องท�า 

เพราะหาไม่ความชั่วซ่ึงท�าได้ง่าย จะเข้ามาแทนที่แล้วพอกพนู

ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว”

ต้องขอขอบคณุ คณุทนู หรัิญทรัพย์ ทีไ่ด้เสียสละเวลาอนัมค่ีา

มาจุดประกายการท�าความดใีห้กบัสมาชิกสหกรณ์ฯ ในวนันัน้ครับ                                                                  

ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เกษียณอายุไปแล้วหรือก�าลัง

เกษียณอายุในปีนี้ ผมขอแนะน�าสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับ

ตัวท่านบ้าง ดังนี้ครับ

๑. ท่านที่มีเงินหรือได้รับเงินบ�าเหน็จด�ารงชีพแล้วและ

ประสงค์จะลงทุนกับสหกรณ์ฯเพื่อให้มีดอกผลเพิ่มข้ึน ท�าได้โดย

ฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ประเภทต่างๆ ดังนี้

- เงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา ดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 บาท/ปี 

ฝากตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป รับดอกเบี้ยรายเดือน วันที่ 1-5 

ของทุกเดือน

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๓ เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 

๒.๒๕ บาท/ปี ฝากตัง้แต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป (ถ้าถอนก่อนก�าหนด 

๓ เดือน รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕๐ บาท)

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ๖ เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 

๓.๒๕ บาท/ปี ฝากตัง้แต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป (ถ้าถอนก่อนก�าหนด 

๖ เดือน รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕๐ บาท)

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 9 เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 

๓.๕๐ บาท/ปี ฝากตัง้แต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป (ถ้าถอนก่อนก�าหนด 

๙ เดือน รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๕๐ บาท)

- เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ ๒๔ เดือน ดอกเบี้ยร้อยละ 

๓.๐๐ บาท/ปี ฝากตัง้แต่ ๕๐๐-๒๕,๐๐๐ บาท (ฝากเท่ากนัทกุเดอืน

เดอืนละเท่าๆ กนั และจะได้รับดอกเบีย้รวมเดอืนสุดท้ายคอืเดอืนที่ 

อ่านต่อหน้า 11
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สวัสดีครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ ทกุท่าน พบกบัผมอกีเช่นเคย

นะครับ ในวารสารรายเดือน ผมขอเรียนท่านสมาชิกทราบว่า 

การด�าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจฯ โดยคณะกรรมการมีมติ

เห็นชอบว่า ในรอบ 1 ปี ควรมีการท�าบุญเล้ียงพระถวาย

สังฆทานซักคร้ังหนึ่ง ซึ่งจะเป็นวัดในเขตจังหวัดนนทบุรี เพ่ือ

เป็นการท�าบญุแผ่ส่วนบญุกศุลแก่ผูท้ีเ่สียชีวติไปแล้ว ทางสมาคมฯ 

เห็นควรเรียนเชิญทายาทผู้เสียชีวิตมาร่วมงานด้วย 

- ตามมติคณะกรรมการได้มีโครงการช�าระเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้าเพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก ผลปรากฏว่ามี

สมาชิกหลายท่านสนใจมาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยสมาชิก

ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการที่สมาคมฯ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

เวลา 8.30 – 16.30 น. และ วันเสาร์เวลา 8.30 – 12.00 น. 

ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ

-  ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ เมือ่สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

แล้วสามารถมาสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯ ได้ครับ โดยมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ�ากัด

2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุไม่เกิน 45 ปี

3. มสุีขภาพแขง็แรง มใีบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ

4. ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน ของผู้สมัคร และผู้รับ

ผลประโยชน์

5. รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว ของผู้สมัครจ�านวน 1 รูป

6. ค่าสมัครสมาชิก 300 บาท

ทัง้นีก้ารเป็นสมาชิกจะสมบรูณ์เมือ่ทีป่ระชุมคณะกรรมการ

เหน็ชอบ และมีการช�าระเงินค่าสมคัร ค่าบ�ารุงรายปี และเงินสงเคราะห์

ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว สมาชกิทีล่าออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ฯ 

แต่ท่านยังสามารถเป็นสมาชิกของฌาปนกิจฯต่อได้ ครับ

อ่านต่อหน้า 11

นายวันชัย ศรีเพ็ง เป็นตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ 

ไปร่วมงานเคารพศพ สมาชกิเสยีชวิีตคือ นางวาสนา ค�าปินตา  

ณ วัดบางศรีเมือง 

หมายเหตุ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถตดิต่อได้ทีเ่บอร์โทร 

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

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

: 02-969-8841

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทาง 
การเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ทาง
สมาคมฌาปนกจิฯ จะต้องน�าเงินบางส่วนไปช�าระตาม
จ�านวนทีส่มาชกิได้ท�าธุรกรรมด้านการเงินไว้กบัสหกรณ์ฯ 
ส่วนที่เหลือทายาทน�าเอกสารมาแสดงจึงรับเงินส่วนที่
เหลือไปได้ 

แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจ�าเดือนตุลาคม 2560 มีจ�านวน 8 ราย   

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

ช่ือ - นามสกลุ

นำยกิติพงษ ์อ่องสกลุ

นำงสำววรียำ ทองวไิล

นำยธงชยั เขม็ทอง

นำงสุนีย ์ สรวสูิตร 85 ปี

69 ปี

33 ปี

51 ปี

อายุ

150,000

140,000

50,000

สมทบ

40-50ปี

สหกรณ์ฯ

256,622

256,650

256,679

256,707

สฌ.นบ.

-

576,000

-

-

สส.อค.

-

-

-

-

สส.ชสอ.

ติดเช้ือหูชั้นใน

มะเร็งล�ำไสใ้หญ่

หวัใจลม้เหลวเฉียบพลนั

ส�ำลกัเศษอำหำร

สาเหตุการเสียชีวติ

4.

3.

2.

1.

ล�าดบั

6.

8.

5.

7.

นำยสถิตย ์ สิทธิวโรดม

นำงวำสนำ  ค �ำปินตำ

นำยกิตติภฎั  พทัมินทร์

นำงศรีสกลุ  มูลมำ

51 ปี

65 ปี

81 ปี

61 ปี

ภำวะหวัใจวำย

มะเร็งเตำ้นม

วณัโรคปอด

มะเร็งกระเพำะอำหำร

สมทบ

150,000

150,000

60,000

255,607

255,551

256,594

255,579

-

576,000

-

-

-

-

-

-

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

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

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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๒๔) ถ้าถอนก่อนครบก�าหนด (๒๔ เดอืน) ต้องปิดบญัชี รับดอกเบีย้

ร้อยละ ๑.๕๐ บาท

๒. เข้าร่วมท�ากิจกรรมกับเพือ่นๆในสงัคม โดยสมคัรเข้าเป็น

สมาชิกของชุมนมุ ชมรมต่างๆ เช่น ชมรมผูสู้งอายุสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูนนทบรีุ ทีม่วีตัถปุระสงค์เพ่ือ ๑)เป็นศนูย์กลางของผู้สูงอายุทีมี่

อุดมการณ์ ทัศนคติ และจิตส�านึกที่จะท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 

๒)ท�ากิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

๓)ท�ากิจกรรมร่วมกัน และพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพที่ดี โดยไม่

แสวงหาผลประโยชน์ ผูส้นใจสมคัรเป็นสมาชิกถาวร จะเสียค่าบ�ารุง

ตลอดชีพ ๕๐๐ บาท ถ้าสมคัรเป็นรายปี จะเสียค่าบ�ารุงปีละ ๑๐๐ บาท 

สมคัรได้ท่ีสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรีุ 

ครับ และถ้าสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะเข้าเรียนในโรงเรียน

ผูสู้งอายุจังหวดันนทบรีุ ประจ�าอ�าเภอเมอืงนนทบรีุ สถานทีเ่ปิดสอน

อยูท่ี ่อบจ.นนทบรีุ (แห่งที ่๒) ใกล้ปากทางเข้าวดัลานนาบญุ ทราบว่า

มกีารเปิดสอนหลักสูตร ๑ ปี หลักสูตร ๔ ด้าน คอื ๑)ด้านสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต ๒)ด้านเทคโนโลยี ๓)ด้านส่ิงแวดล้อม ๔)ด้านอาชีพ

และสวัสดิการสังคม สอนทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. 

นกัเรียนรุ่น ๑ จบการศกึษาไปแล้ว รุ่นที ่๒ จะเปิดท�าการเรียนการสอน

ในเดอืนมกราคม ๒๕๖๑ (มผีูส้มคัรเรียนเตม็แล้ว) เป็นต้นไป ดงันัน้ 

ถ้าท่านใดสนใจต้องรอรุ่นที่ ๓ จะเปิดรับสมัครเม่ือใดลองสอบถาม

รายละเอยีดได้ที ่คณุวนดิา (แป้น) พงษ์พุฒ ิโทร.๐๘๑-๙๐๗-๐๕๖๓ ดคูรับ

ครับ...ส่ิงที่ผมแนะน�าข้างต้นนั้นเป็นการน�าเสนอให้สมาชิก

ทราบเท่านั้น การตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับท่านที่จะพิจารณาครับ 

ก่อนจากกนัฉบบันี ้ ขอเสนอสาระความรู้ทีบ่างคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน 

อันได้แก่ ความหมายของธงกฐิน หลังออกพรรษาช่วงนี้จะเป็น

เทศกาลการท�าบญุทอดกฐนิของวดัต่างๆ ซึง่เราจะเหน็ธงกฐนิเป็นรูป

ต่างๆ ได้แก่ รูปจระเข้ รูปตะขาบ รูปนางมจัฉา และรูปเต่า จะมกีีค่นที่รู้

ความหมาย คนที่รู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับ ส่วนตัวผมเพ่ิงรู้ก็เลยน�า

มาบอกถึงความหมายของธงกฐิน ได้ดังนี้ ๑)รูปจระเข้ บอกถึงความ

หมายว่า อย่าโลภเหมือนจระเข้ ๒)รูปตะขาบ บอกถึงความหมายว่า 

อย่าโกรธเหมือนตะขาบ ๓)รูปนางมัจฉา บอกถึงความหมายว่า 

อย่าหลงเหมือนนางมัจฉา ๔)รูปเต่า บอกความหมายว่า จงมีสติ

เหมอืนเต่า สรุปว่าธงกฐินรูปต่างๆ เป็นเคร่ืองเตอืนสตเิราว่า อย่าโลภ 

อย่าโกรธ อย่าหลง จงมีสติและประพฤติตนให้ตั้งม่ันอยู่กับความดี

ตลอดไป 

สวัสดีครับ... 

สดุท้ายผมขอเรียนให้ท่านสมาชกิทราบรายละเอยีดเก่ียวกับ

สมาคมต่างๆ ดังนี้ 

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ประกาศแจ้งเร่ือง ก�าหนดการช�าระเงิน

สงเคราะห์ส�าหรับปีบัญชี 2561 เพ่ือให้การเรียกเก็บเงินเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย จ�านวนเงินเรียกเก็บ 4,840 บาท จ�าแนกเป็น

1.1 เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) จ�านวน 4,800 บาท

1.2 ค่าบ�ารุงรายปี จ�านวน 40 บาท

1.3 ก�าหนดช่วงเวลาส่งเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) โดยมีระยะ

เวลาภายใน 90 วนั เร่ิมตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 และไม่เกนิ

วันที่ 31 มกราคม 2561 ส่วนสมาชิกที่ช�าระไม่ทันสามารถยื่นขอ

อุทธรณ์ได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หากพ้นก�าหนดนี้ 

สมาคมจะคัดช่ือออกจากการเป็นสมาชิกไว้ก่อน และจะคืนสภาพ

การเป็นสมาชิกให้เมือ่ย่ืนค�าอทุธรณ์และช�าระเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันคัดชื่อออก โดยต้องยื่นใบรับรองแพทย์

จากโรงพยาบาลของรัฐบาลอายุไม่เกิน 30 วันด้วย

1.4 สมาชกิรายใดทีไ่ม่ย่ืนอทุธรณ์ภายในก�าหนดเวลา 30 วัน 

หากประสงค์จะคนืสภาพสมาชิกต้องท�าเร่ืองขอคนืสภาพโดยการสมคัร

เข้าใหม่ต้องช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสภาพ พร้อมกบัเงิน

สงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ในการสมัครเข้าใหม่ด้วย

1.5 การโอนเงินสงเคราะห์และค่าบ�ารุงให้สมาคม สามารถ

ด�าเนินการได้ดังนี้ 

 1.5.1 โอนเงินเข้าชื่อบัญช ี “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย” เลขที่บัญชี 108-0-

67950-2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานนทบุรี โดยระบุช่ือ ศูนย์

ประสานงานผู้โอนเงินว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด”

 1.5.2 โอนเสร็จแล้วส่งส�าเนาการโอนเงินทาง E–document 

หรือทางโทรสาร 02-496-1338

2. สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (สส.ชสอ.) ประกาศแจ้งเร่ือง ก�าหนดการช�าระเงิน

สงเคราะห์ส�าหรับปีบญัชี 2561 เพ่ือให้การเรียกเกบ็เงินเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย จ�านวนเงินเรียกเก็บ 4,820 บาท จ�าแนกเป็น 

2.1 เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) จ�านวน 4,800 บาท

2.2 ค่าบ�ารุงรายปี จ�านวน 20 บาท

2.3 ก�าหนดช่วงเวลาส่งเงนิสงเคราะห์ (ล่วงหนา้) โดยมรีะยะ

เวลาภายใน 90 วนั เร่ิมต้ังแต่วันที ่1 พฤศจกิายน 2560 และไม่เกิน

วันที่ 31 มกราคม 2561 ส่วนสมาชิกที่ช�าระไม่ทันสามารถยื่นขอ

อุทธรณ์ได้ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 หากพ้นก�าหนดนี้ 

สมาคมจะคัดช่ือออกจากการเป็นสมาชิกไว้ก่อน และจะคืนสภาพ

การเป็นสมาชิกให้เมือ่ย่ืนค�าอทุธรณ์และช�าระเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) 

ภายใน 30 วัน นับแต่วันคัดชื่อออก โดยต้องยื่นใบรับรองแพทย์

จากโรงพยาบาลของรัฐบาลอายุไม่เกิน 30 วันด้วย 

2.4 สมาชกิรายใดทีไ่ม่ย่ืนอทุธรณ์ภายในก�าหนดเวลา 30 วัน 

หากประสงค์จะคนืสภาพสมาชิกต้องท�าเร่ืองขอคนืสภาพโดยการสมคัร

เข้าใหม่ต้องช�าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพ่ือคงสภาพ พร้อมกบัเงิน

สงเคราะห์ (ล่วงหน้า) ในการสมัครเข้าใหม่ด้วย

ตดิต่อสอบถามข้อมูลได้ทีศ่นูย์ประสานงาน ณ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด ชั้น 2 โทร. 02-969-8841, 
02-9698201-2 ต่อ 221 (ตดิต่อ สสอค., สส.ชสอ.) 
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ภาพบรรยากาศการจัดงาน เกษียณมุทิตาจิตสมาชิกประจ�าปี 2560

 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 ตุลำคม 2560

มั่นคง  โปร่งใส  ทันสมัย  เต็มใจให้บรกิาร

www.ntbcoop.com

email : ntbcoop@hotmail.co.th

แม้ .. วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนวัย แต่ .. ใจกายขอให้สดใสแข็งแรง

ด้วยรักจริง .. จากใจชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ากัด


